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Kedves Eger iránt rajongó Olvasó!

Általában fennhéjázásnak számít, ha valaki, aki szívéből kötődik egy könyvhöz,
az ajánlásban szerencsésnek nevezi azt, aki a kiadványt kézbe vehette. Most mégis
hadd tegyek így: szerencsések vagyunk, ezek a lapok ugyanis meggyőződésem
szerint időtálló értéket rejtenek. Büszkén szemléltem azt az egri teljesítményt és
összefogást, mellyel ezt a párját ritkító kiadványt minden érdek nélkül, városunk
iránt érzett gondoskodó szeretetből létrehozták. 

Dr. Renn Oszkár bátyám innovatív szellemétől vezetve több mint három éve
életre hívtunk egy ismeretterjesztő programot egrieknek, sétát önmagunknak,
önmagunkért, Egerért. Most, hogy megannyi ilyen esemény élvezőjeként, egyben az
Egri Lokálpatrióta Egylet elnökeként visszatekintek az elmúlt időszakra, csodás
embereket, jó közösséget, felemelő és bátorító egri élmények sokaságát látom,
magam is gazdagodtam, épültem a séták által. 

Köszönet mindezért és egyben a folytatásért, hisz lesznek még séták, s
reményeim szerint még hasonló kötetek is. A kedves Olvasó szeretetébe ajánlom az
elsőt…

Tisztelettel:
Habis László
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Ajánlás

Egri séták nemcsak egrieknek

,,…nem az számít, ki hol született, hanem az, mennyire
hatotta át a hely szelleme, mennyire érzi magát egrinek,
mit tud a városról és mennyire vonzódik hozzá.’’

(EGRISÉG - Dr. Bakó Ferenc)

Az egri gyerekek már kisiskolás koruktól ismerik a várat, a hősi várvédelmet,
Dobó István és Bornemissza Gergely nevét. Apáink, anyáink, nagyszüleink és
ismerőseik egykoron még gyakran idéztek fel egri történeteket, legendákat, igaz és
kitalált eseményeket. A felnövekvő családtagok, a kiváló egri iskolák diákjaiként,
évről évre felvették az egriség láthatatlan köpenyét és tanulmányaik befejeztével
szemük a világot már egri szemüvegen keresztül érzékelte. Voltak évtizedek, amikor
ez a szoros kötődés az ősi városhoz fellazult. Ám, ellentétben a hiedelmekkel, a mai
egri polgár is érdeklődik városának múltja, jelene és jövője iránt. Sajátos egri
látásmódjával vizsgálja városának öreg köveit, évszázados épületeit, irigyelt
műemlékeit, érezni akarja otthonvárosának több mint ezer éves magyar lelkét. Igaz,
hogy a városi történelem legdicsőbb napjai, az 1552-es várvédelem hősi harcai
sokszor elfeledtetik Eger jelentőségét Magyarország ezeréves történetében. Mégis
más, meghatározó események emlékei, kimagasló személyiségek egri jelenlétének
nyomai, az alkotó művészet egri remekei, a napjainkban is sétáló egriek elé
tárulkoznak, alig hihető gazdagságukban. Ugyanakkor, gyakran sietünk el mellettük,
büszkeség és rácsodálkozás nélkül.

Négy évvel ezelőtt, 2007-ben kezdődött az ,,Egri séták, egrieknek’’ szervezett és
rendszeres ismeretbővítő séták sora az Egri Lokálpatrióta Egylet szervezésében. A
séták látogatottsága és népszerűsége bizonyította az egri lakosság felébredt
érdeklődését a város értékei iránt. (2010 nyara a hetvenedik sétával zárul!) A mesélő
szakemberek, művészettörténészek, muzeológusok, régészek, történészek
felkészültsége és elhivatottsága a következő évek nyári hónapjaiban (2010-ben télen
is), hetenként vonzotta az érdeklődő sétálókat.

Már az első sétaév után felmerült az igény a mesék és elbeszélések leírására és
megjelentetésére a kiegészítő fényképekkel. A mesélők és előadók hosszabb-
rövidebb összefoglalóikat elkészítették és megszülethetett a sétákról az első kötet
kézirata. A kiadvány emlékkönyv jellegű sajátossága, hogy az egyes sétacélokhoz

9



kapcsolt összefoglalók eltérő stílusúak, terjedelmük különböző, könnyedebb és
nehezebb szerkezetűek. A séták hangulata és a mesélők közvetlen kapcsolata a
hallgatósággal, a ,,beszélgetős forma’’, aligha adható vissza teljességében a leírt
szövegekben. Mégis, ha különbözőképpen is, a történet, az ismertetők, a könyvben
fellapozva, jól emlékeztethetnek a közös városi bolyongásokra, nem egyszer segítve
az új ismeretségek kialakulását, a régi kapcsolatok megújítását a sétáló kedvű egriek
között. 

Egy emlékkönyv a séták résztvevőinek. A leírt mesék gyűjteménye fotókkal. Egy
útmutató, a látnivalókban oly gazdag város újabb felfedező útjaihoz, egy-egy sétacél
alaposabb megismeréséhez, tanulmányozásához. A fényképek is emlékeztetnek,
talán ösztönöznek, a műalkotások ismételt felkeresésére. Segít azoknak, akik még
nem találtak időt városuk, nagy otthonuk igazi megismerésére, s ezáltal
otthonszeretetük tudatos megalapozására.

Eger, 2010. augusztus 15. 

Renn Oszkár
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Löffler Erzsébet
Az egri Bazilika kriptájában nyugvó személyek

Az egri főszékesegyház építtetője Pyrker János László egri érsek volt, aki
1832-36 között grandiózus méretű katedrálist építtetett megvalósítva elődjének,
Eger utolsó püspökének Eszterházy Károlynak egykori álmát. Az új székesegyház
építtetése Pyrker első egri tervei közé tartozott: ,,…komolyan foglalkoztatott a
gondolat, hogy egy új katedrális építéséhez fogok. Velencében hosszú időn át
hozzászoktam, hogy a világ legszebb templomait látom, így egyre kínosabb látvány
volt számomra az egri érseki templom, alig különbözik egy falusi templomtól.’’ -írta
naplójában. A mostani katedrális helyén ugyanis egy kis barokk templom állt, a
Szent Mihály templom, amit elődei a török kiűzését követően állítottak helyre,
alakítottak át.

A székesegyház építésze Hild József volt, aki amellett, hogy megépítette a város
egyik szimbólumává vált templomot, méltó temetkezési helyet is alakított ki alatta.
A kripta a székesegyház hossztengelyére merőlegesen, a kereszthajó alatt fekszik és
három helyiségből áll. Ezek egy téglalap, egy kerek és egy nyolcszögletű terem, de
úgy vannak kialakítva, hogy a belépő a lépcsőn leérkezve egyetlen pillantással
áttekintheti mind a három helyiséget. Az altemplom legjelentősebb része a Bazilika
kupolája alatt elhelyezkedő kör alakú helyiség, melynek közepén egy egyszerű, az
őskeresztény istentiszteleti helyekre emlékeztető oltárasztal helyezkedik el, nyolc
dór oszloptól körülvéve.

Az altemplom három helyiségében Hild 211 temetkezési helyet alakított ki,
melyek az elmúlt évtizedekben urnák elhelyezésére alkalmas fülkékkel gyarapodtak.

Az altemplom legbelső, nyolcszögletű helyiségének közepén vörösmárvány sírkő
alatt helyezték el Pyrker érsek urnában elhelyezett szívét. Teste az ausztriai
Lilienfeld ciszterci apátságának temetőjében, az apátok mauzóleumában nyugszik.
Saját kívánságára történt temetésének ez a különös módja. Élettörténetének egyik
kutatója szellemes módon úgy fejezte ki ezt a különös helyzetet, hogy
,,Lilienfeldben nyugszik egy szívtelen ember, Egerben pedig egy embertelen szív’’.

Pyrker János László érseket 1827-ben nevezte ki az uralkodó (I. Ferenc osztrák
császár) az Egri Főegyházmegye élére, korábban velencei pátriárka volt.
Idejövetelének elsősorban politikai okai voltak, Észak-Olaszország ebben az időben
a Habsburg birodalom része volt, és az osztrák megszállástól amúgy is szenvedő
olaszok nehezen fogadták el, hogy a velencei egyházmegye élén nem olasz főpap
állt.
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Egerbe érkezését követően rögtön serény munkához látott. Az itteni érseki
palotához még ebben az évben új szárnyat építtetett, hogy a Velencéből magával
hozott, mintegy 200 darabból álló képgyűjteményének méltó elhelyezést tudjon
biztosítani. Sajnos, ez a képtár nem maradhatott Egerben, mert 1836 májusában,
amikor az országgyűlésben a rendek megszavaztak 500.000 forintot a létesítendő
Nemzeti Múzeumra, akkor a pátriárka-érsek felállt, és felajánlotta képeit a múzeum
részére. Ma ez a gyűjtemény a Szépművészeti Múzeum tulajdonában van. 

Ugyanebben az évben létrehozta a ,,Rajzoskolát’’ annak érdekében, hogy az
iparostanoncok műszaki rajzot tanulhassanak. 1828-ban megalapította az első
magyar nyelvű tanítóképzőt, mert észrevette, hogy az elemi iskolákban képzetlen,
műveletlen tanítók oktatnak. Városszépítő Komissiót állított fel, amelynek feladata
a városi építkezések ellenőrzése és az utcák szabályozása volt. 1828-30 és
1839-40-ben két ütemben megvetette egy korszerű gyógyfürdő alapjait, a régi
törökfürdő helyén, amit már Eszterházy püspök is felújíttatott. 

Ő volt az egri vár kultuszának megteremtője, parkosíttatta a várat, kezdeményezte
a Kálvária létrehozását, feltárta a régi székesegyház romjait, melynek egyik gótikus
oszlopára állíttatta Szent István király szobrát, melyet a híres velencei
szobrászművész, Marco Casagrande készített. A Setét kapuban elhelyezte Dobó
István vörösmárvány szarkofágjának fedlapját. 

Ahogy korábban említettük, kezdettől fogva foglalkoztatta az új katedrális
építésének gondolata. A tervezést Hild József, a szobrászati munkákat Marco
Casagrande végezte.

Pyrker érsek nemcsak műgyűjtő és művészetpártoló tevékenységéről volt híres,
hanem maga is művész volt, költő, számtalan lírikus és epikus költemény szerzője.
1847-ben, Bécsben hunyt el. 

A belső, nyolcszögletű teremnek, amely a püspökök és érsekek temetkezési
helye, ,,legrégebbi lakója’’ Telekessy István püspök, akit természetszerűleg több
utódjával együtt eredetileg a régi székesegyházban helyeztek (nem) örök
nyugalomra, és az új székesegyház megépítése után újratemették őket.

Telekessy püspököt 1699-ben nevezte ki I. Lipót, az erről szóló pápai bullát
azonban csak 1702-ben kapta meg. Egyidejűleg Heves és Külső Szolnok
törvényesen egyesült vármegyék örökös főispánja is lett, mint valamennyi utóda
egészen 1848-ig. Azonnal hozzálátott a török által megrongált templomok, egyházi
épületek felújításához, és új püspöki palota építtetéséhez, mert a régi várbeli annyira
megrongálódott, hogy már nem lehetett használatba venni. Kijavíttatta a gótikus
Szent Mihály templomot, ami a jelenlegi székesegyház helyén állott
plébániatemplom volt, ez lett a székesegyház, mert a régi a püspöki palotához
hasonlóan szinte teljesen elpusztult. 

Az elnéptelenedett egyházmegye súlyos paphiánnyal küszködött, ezért
megalapítva a szemináriumot megszervezte a papképzést, amit a jezsuita atyákra
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bízott, akiknek ekkor már gimnáziumuk is volt Egerben. Jelentős adományokkal
támogatta az atyákat, kik a püspök ajándékából gyógyszertárat létesítettek
rendházukban, amelynek bevételeit templomépítésre használták.

Főpásztori teendőit nem tudta háborítatlanul végezni, mert nem sokkal Egerbe
érkezése után megzavarták a Rákóczi szabadságharc eseményei. Kezdetben ő védte
a várost Rákóczi kurucaival szemben, később, miután a védelemhez semmiféle
segítséget nem kapott, és 1705. februárjában a fejedelem bevonult Egerbe, az idős
püspök kész volt a szabadságharc támogatására.  Mikor 1705 szeptemberében
Szécsényben a rendek Rákóczit vezérlő fejedelemmé választották, Telekessynek
tette le a fejedelmi esküt. A szabadságharcban való aktív részvétele miatt Keresztély
Ágost esztergomi érsek 1709-ben megfosztotta főpapi méltóságától, amit csak a
bécsi nuncius közbenjárására kapott vissza 1711-ben. Közben súlyos üldöztetést
kellett elszenvednie. 1715-ben halt meg.

Utóda a püspöki székben Erdődy Gábor volt, akinek sírja ugyancsak itt látható.
Ő már 1713-tól koadjutora (utódlási joggal bíró helyettese) volt Telekessynek.
Erdődy püspök tovább fejlesztette a szemináriumot, új tanrendet dolgozott ki a
kispapok részére, megemelve a tanulmányi időt. Az ő nevéhez fűződik az
irgalmasok és a trinitáriusok Egerben való letelepítése, az irgalmasokra bízta
ugyanis az általa 1727-ben alapított és építtetett kórházat. Megépíttette a püspöki
palota új - középső - szárnyát, melyet Giovanni Battista Carlone tervezett. 

1726-ra felépítette a város új, barokk katedrálisát, melyet a Szent Mihály
plébániatemplom helyén állítottak föl.

Eger legnagyobb püspöke, Eszterházy Károly 1761-ben került az egyházmegye
élére. Több mint négy évtizedes egri működése során a püspök nevéhez az alábbi
épületek, illetve épületrészek építése és művészi kivitelezése fűződik: mindenekelőtt
a Líceum építtetése, az érseki palota bővítése a kápolnával és a főépület két kocsi
áthajtó kapujának elkészíttetésével, a szeminárium kápolnája, a Minorita és a
Ferences templomok oltárképeinek készíttetése, a székesegyházban pedig Szent
István és Szent László képeinek megfestetése. Eszterházy nevéhez fűződik az öreg
papok otthonának létesítése, a várost az Eger patak árvizeitől megvédő gát, az
úgynevezett Posuerunt, ő építtette az Érsekkert kerítését, valamint főkapuját,
megcsináltatta a fürdő bővítését, és készíttetett két tervet az új székesegyházra, amit
azonban már nem tudott megvalósítani. Az általa foglalkoztatott művészek közül
mindenekelőtt Fellner Jakab, a Líceum tervezője, valamint Kracker János Lukács, a
könyvtár freskójának művésze említendő meg, ez utóbbival számos oltárképet is
készíttetett egyházmegyeszerte. A Líceum két másik freskóját Kracker halála miatt
Franz Sigristtel, illetve Franz Anton Maulbetsch-csel készíttette el. Sajnos, az általa
megálmodott egyetem nem jöhetett létre, azonban a Líceum épülete egész története
során - ma is - a tudomány és az oktatás szolgálatában állott - állt. Eger utolsó
püspöke 1799-ben halt meg.
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Az egyházmegye első érseke, Fuchs Xavér Ferenc ugyancsak a nyolcszögletű
helyiségben van eltemetve. Ő 1804-től állt az egyházmegye élén, amikor VII. Pius
pápa az egri püspökség területéből kialakította a kassai és a szatmári püspökségeket,
az egrit pedig érseki rangra emelte. 1807-ben halt meg, rövid egyházfősége alatt
lefoglalta az egyházmegye átszervezése. Sok áldozatot hozott annak érdekében,
hogy az érsekség területén felszámolja a nyomort és a szegénységet. Végrende-
letében mindenét a nincstelen papokra és tanítókra hagyta. 

Utóda Fischer István lett. Ő is elsősorban nagylelkűségével tűnt ki kortársai
közül. Jelentős anyagi támogatást biztosított az árvíz - sújtotta lakosságnak, a
szegény papoknak és tanítóknak. Nagylelkű patrónusa volt az Érseki Joglíceumnak,
a váci Siketnéma Intézetnek, a Ludovika Akadémiának és a Nemzeti Múzeumnak.
1822-ben halt meg.

Dr. Szmrecsányi Lajos 1912-1943 között volt Eger érseke. 1905-ben szentelték
püspökké, eleinte Eger bíboros érsekének, Samassa Józsefnek volt segédpüspöke,
majd annak halála után foglalta el az érseki széket. Több mint három évtizedig állt
az egyházmegye élén, több elődjéhez hasonlóan ő is sokat jótékonykodott.  Az első
világháború alatt az érseki palotában hadikórházat létesített, az 1917-es gyöngyösi
tűzvész után pedig az ottani károsultakat segítette nagylelkűen. Az ő támogatásával
kerültek Egerbe az Orsolyita apácák és a szegénygondozó nővérek, akik létrehozták
az úgynevezett Egri Normát. Ennek keretében elkészítették a város szociális
térképét, egyetlen koldus, vagy hajléktalan ember sem maradt Egerben az utcán,
vagy ellátatlanul. Lelkes támogatója volt az oktatásügynek, amellett, hogy minden
egyházi iskolát anyagilag is támogatott, alapítója volt a Felsőkereskedelmi
Iskolának és több konviktusnak. 

1943-ban dr. Czapik Gyula lett Eger érseke, aki 1956-ban bekövetkezett haláláig
töltötte be ezt a tisztséget. Ezt megelőzően veszprémi püspök volt. Nagyon nehéz
körülmények között kormányozta az egyházmegyét és egy ideig (amikor a Püspöki
Kar többi tagja börtönben volt), a magyar egyházat. Úgy vélte, hogyha megtalálja
azt a vékony mezsgyét, amelyen egyensúlyozva megmentheti az egyházat a teljes
megsemmisítéstől, és megpróbál kompromisszumra jutni a kommunista
diktátorokkal, akkor ezzel szolgálja az egyház ügyét. Több száz szerzetest próbált
így megmenteni az internálástól. Személyét a kommunista állammal folytatott
tárgyalásai miatt sokan negatívan ítélik meg, mondván, hogy megalkuvó volt.
Szóban terjedt egy mondása, amit mind a mai napig emlegetnek, akik személyesen
ismerték. Állítólag azt mondta, hogy ő egyébként is gyenge egészségi állapota miatt
képtelen a vértanúságot vállalni.  Jelentős irodalmi munkássága is volt, 1950 előtt
több száz írása jelent meg különböző folyóiratokban álnéven. Irodalmi munkásságát
Iványi Sándor a Főegyházmegyei Könyvtár néhai igazgatója térképezte fel. 
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Dr. Brezanóczy Pál Aknaszlatinán született, 1912-ben és Egerben 1972-ben halt
meg. A teológiát Innsbruckban végezte, Kassán szentelték pappá (1935). 1938-tól
teológiai tanár Kassán, 1941-től püspöki titkár, irodaigazgató volt. 

Az egyházmegye szétválasztása után a kassai egyházmegye magyarországi
részének helynöke volt, Hejcén 1946-ban az ottani püspöki nyaralóban papnevelőt
létesített. 1951-től a rozsnyói, 1952-től a szatmári részek s az egri főegyházmegye
általános érseki helynöke. Czapik érsek halála (1956) után káptalani helynök,
1959-től az egri főegyházmegye kormányzója, 1969-72-ben egri érsek. Részt vett a
II. vatikáni zsinaton (1962). A római katolikus egyház és az állam jó viszonyának
megteremtésén munkálkodott, része volt az 1964. évi megállapodás megkötésében.

Dr. Kádár László 1978-86 között volt egri érsek. Ugyanebben az időszakban az
Országos Egyházművészeti Tanács vezetőjeként is működött. Ő indította el az Egri
Főegyházmegye történetét feldolgozó sorozat kiadatást, maga is elkezdett
kutatómunkát végezni Eszterházy Károly munkásságáról, korai halála azonban
megakadályozta ennek befejezésében. 1945-ben, miután a Ciszterci Rend Egri Szent
Bernát Gimnáziumában leérettségizett, belépett a ciszterci rendbe, a szerzetesrendek
feloszlatása után az Egri Főegyházmegye papjaként tevékenykedett tovább.
Tanulmányait Zircen és Budapesten végezte. 1966-68 és 1970-72 között érseki tikár
volt, közben két évig Párizsban magyar lelkész. 1972-ben szentelték püspökké,
veszprémi segédpüspök volt, 1974-től egri kinevezéséig pedig megyés püspök. 

Kriston Endre nagyprépost, segédpüspök 1877-1960 között élt. Egész papi
pályája az aulában zajlott, először Samassa érsek titkára volt, később Szmrecsányi
irodaigazgatója, 1923-tól pedig segédpüspök. 1930-1960 között nagyprépost volt.
Kétszer is letartóztatták politikai okok miatt, ami azért érdekes, mert szemtanúk
állítása szerint rendkívül szerény, visszafogott ember volt, aki semmiféle politikai
tevékenységet nem folytatott. Talán az a magyarázat, hogy amikor a diktatúra urai
példát akartak statuálni, mindig ő, a legvédtelenebb esett ennek áldozatul. Semmi
olyan kapcsolatrendszere nem volt, amelyik meg tudta volna védeni. Először a
Tanácsköztársaság idején tartóztatták le, majd pedig 1945-ben, amikor az egri
várban tartotta fogva Dancza János, Eger kommunista rendőrparancsnoka, aki ott
önkényesen internálótábort szervezett, és megkínoztatta az akkor már majdnem 70
éves idős főpapot. Haláláig nem lakhatott az érseki palotában, a városban egy
albérleti szobája volt, és amikor meghalt, nem engedélyezték, hogy a kriptában
temessék őt el, a Grőber temetőben volt hosszú évekig szülei sírjában. A 80-as évek
vége felé titokban helyezték el földi maradványait a Bazilika altemplomában.

Ács István segédpüspök 1935-1993 között élt. 1959-ben szentelték pappá,
1988-ban pedig fűzéri plébánosként püspökké, ekkor lett Eger segédpüspöke és az
Egyházmegyei Karitász igazgatója.

Dr. Kovács Endre, az Egri Főegyházmegye segédpüspöke 1927-től 2007-ig élt,
1975-ben szentelték püspökké, 2003-ban nyugalomba vonult. Papi pályája a
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Ciszterci Rendben kezdődött, ahol 1950-ben tett fogadalmat. 1960-78 között az egri
Szeminárium spirituálisa volt. 

Samassa József bíboros érsek, aki 1873 és 1912 között volt az Egri
Főegyházmegye érseke, valamilyen oknál fogva az altemplom középső, a kupola
alatti kerek termében van eltemetve. Valószínűleg azért, hogy sírja szülei és testvére
nyughelyének szomszédságában legyen. Kinevezésekor saját programját így
fogalmazta meg: ,,Ígérem, hogy megyémnek jó és hű pásztora leszek, kész vagyok
életemet adni a nyájért.’’ Papjai számára is magasra tette a mércét: ,,életszentségben
és nem külső díszben kell kiválni.’’ Egyházmegyéje papjai számára kötelezővé tette
a helyben lakást. Gondoskodott a beteg és munkaképtelen papok ellátásról is, amit
elődei sohasem tudtak maradék nélkül megoldani. 1904. augusztus 27-én
egyházmegyéjével együtt ünnepelte az érsekség 100 éves fennállását. 1905.
decemberében X. (Szent) Pius pápa bíborossá kreálta.

Ebben a helyiségben nyugszik Szmrecsányi Miklós művészettörténész,
Szmrecsányi Lajos érsek öccse is. 1854-től 1936-ig élt, jogi tanulmányokat végzett,
de a közoktatási minisztérium művészeti osztályának volt vezetője.  Az Országos
Magyar Képzőművészeti Társulat titkára is volt, ennek a társulatnak megírta 50 éves
történetét. Nyugdíjba vonulása után sok irodalmi és művészeti kérdéssel
foglalkozott, számunkra legfontosabb könyve az ,,Eger művészetéről’’ című, amely
1937-ben Budapesten jelent meg.

Az altemplom kör alakú helyiségében nyugszik Tárkányi Béla, (eredeti neve
Viperina volt) híres papköltő, akinek munkásságáról jóval többet el lehet mondani,
mint amit ezek a szerény keretek biztosítanak, amelyek itt rendelkezésre állnak.
1821-1888 között élt, és már diákkorában kitűnt költői tehetségével, amikor
megnyerte a Kisfaludy Társaság egyik pályázatát. 1846-tól Pyrker érsek szertartója
volt, elkísérte őt külföldi útjain, 1850-től Bartakovics érsek titkára lett, aki támogatta
költői ambícióit, az ő felkérésére készítette el a Káldi Biblia korszerűsített
változatát. Számos imádságos és énekes könyv szerzőjeként is ismerjük. 1858-tól az
MTA tiszteletbeli tagja volt, a Szent István Társulat alelnökeként is tevékenykedett.

Itt, ebben a teremben van a végső nyughelye Dr. Antalóczi Lajosnak, aki
1983-tól haláláig a Főegyházmegyei Könyvtár igazgató főkönyvtárosa volt.
1947-2000 között élt. Elévülhetetlen érdemei vannak a Főegyházmegyei Könyvtár
újjászervezésében, egykori helyiségeinek visszaszerzésében, abban, hogy a
nyilvános könyvtárak ragjára emelkedett. Tudományos és tudományszervezői
munkássága a könyvtár történetét érintő kérdésekre terjedt ki, aminek
elismeréseképpen 1991-ben Szabó Ervin díjat kapott. Lelkipásztori munkássága is
figyelemre méltó: az Isteni Irgalmasság magyarországi kultuszának megalapozója
volt. 

A külső, téglalap alakú helyiségben van sírhelye az angolkisasszonyoknak,
néhány főpapnak, akik a családtagjaik közelében, szomszédságában akartak
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nyugodni. Az urnafülkékben is vannak híres emberek eltemetve: Dr. Frank Mária,
úszó, gyermekorvos, többszörös magyar bajnok, a római és a tokiói olimpián a
magyar válogatott tagja, Dr. Bakó Ferenc etnográfus, a történettudományok doktora,
és testvére, Bakó Jenő, országos hírű úszó, úszóedző, a MOB tagja, szakíró,
sportvezető.

(Elhangzott a Bazilika altemplomában 2007. szeptember 26-án)
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A Bazilika kriptája,
előtérben, 

Pyrker János László 
egri érsek nyughelye

Fotó: Ágoston Ottóné

A Bazilika kriptája
Fotó: Ágoston Ottóné
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Telekessy István püspök
nyughelye
Fotó: Ágoston Ottóné

Eszterházy Károly püspök
nyughelye

Fotó: Ágoston Ottóné

Tárkányi Béla papköltő
nyughelye
Fotó: Ágoston Ottóné



Kiss Péter
Száz esztendős az egri Dobó-szobor

,,Szobrot akarunk emelni az egri hősöknek, szépet, nagyot, nevükhöz méltót. E
szoborban benne kell lenni minden magyar család érzésének, minden magyar férfi
hálagondolatának, minden magyar nő büszkeségének, benne kell lennie minden
magyar gyermek szíve dobbanásának. Mert mindnyájuk büszkeségei, példaképei,
díszei, hősök ők; nemcsak az egrieké - az egész nemzeté.’’ 

Ezek a mondatok is olvashatóak Gárdonyi Gézának a nemzethez intézett
felhívásában, amelyet 1901 októberében írt a tavasszal megalakult egri Dobó-szobor
bizottság felkérésére. A szobor elkészítésének története azonban közel húsz
esztendővel korábban, a vár 1552-es ostroma után 330 esztendővel 1882-ben
kezdődött.

Ki volt az, aki kezdeményezte az itt látható szobor  felállítását? Kinek a
javaslatára került ide a város ma már ,,Dobó tér’’-nek nevezett részére, ahol jelenleg
is vagyunk? Egy Dobó-szobor felállítását az 1848-ban Adán született és 1910-ben
Budapesten elhunyt Balogh János javasolta legelőször, aki gimnáziumi tanulmányai
után gazdálkodni kezdett. 1869-ben besorozták katonának. 1871-ben Szegeden
tisztképző tanfolyamra járt. A következő évben hadnagy, 1879-ben főhadnagy,
1889-ben százados lett. 1909-ben nyugdíjba vonult. 1881-ben Egerben kiadta
Egervár története c. munkáját. E könyvéven olvasható, hogy ,,fő adatforrásaimat
ötödfél évi, ha nem is mindig személyesen eszközölt, de mindig személyes
jelenlétemben foganasított, ásás és kutatásaimból nyertem, mely célra
szolgálatmentes időm legnagyobb részét kizárólagosan áldoztam és szenteltem’’.
Ezek az előzményei annak, hogy 1882-ben Balogh János főhadnagy Eger város
polgármesteréhez intézett levelében egy Dobó-szobor felállítását indítványozta. A
városi képviselő-testület  egyhangúlag elfogadta a javaslatot, és egy előkészítő
bizottságot nevezett ki  a szoborbizottság megszervezésére, valamint a további
teendőkre vonatkozóan. A bizottság elnöke Csíky Sándor lett. Még ugyanebben az
esztendőben írta a korabeli sajtó: ,,Dobó Istvánnak, mint Eger hős védőjének
emlékszobra ügyében a városi közgyűlés által kiküldött hármas bizottság abban
állapodott meg, hogy a közgyűlés elé azon indítványt terjeszti: alakíttassék
férfiakból és nőkből  egy nagy bizottság, mely a szobor költségeinek beszerzéséről
gondoskodnék.’’ 1883-ban a városi képviselő-testület határozata a bizottság
létszámát 60 főben állapította meg. A megvalósítás azonban váratott magára, sőt
1894-ben még az is felvetődött, hogy ne Dobó Istvánnak, hanem Eszterházy Károly
püspöknek állítsanak szobrot. Ugyanebben az esztendőben jelent meg  Maczki Valér
gimnáziumi és jogakadémiai tanár ,,Népszerű felolvasások a magyar irodalom
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történetéből’’ c. munkája amelynek címlapján ez olvasható: ,,Az egész jövedelem az
Egerben felállítandó Dobó-szobor alapjára fordíttatik.’’  

1898 januárjában jelent meg a Hevesvármegyei Hírlapban: ,,Igazán szégyenletes
reánk, hogy ilyen városban mint Eger, hol annyi  szellemi, erkölcsi és anyagi
tényező van, nem tudunk ily - nem éppen sokba kerülő szép dolgot összehozni,
megalkotni.’’

Több sikertelen próbálkozást követően az 1901-es esztendőben történt érdemi
változás, ahonnan már folyamatos történések vezetnek el a szobor felavatásáig. Ez
év áprilisában dr. Kösztler József városi főorvos a tűzoltó laktanyában említette meg
azt a gondolatát, hogy Dobó István emlékének adózva készíttessenek szobrot a hős
várkapitányról. A jelenlévő Jankovics Dezső polgármestert felkérték a
szoborbizottság megszervezésére, aki ennek során felkereste Gárdonyi Gézát is, aki
örömmel ígérte meg az ügy felkarolását. Kösztler főorvos indítványát a közgyűlés
április 13-án elfogadta és 2.000 koronát szavazott meg a szobor költségeihez.
Ugyanakkor létrehozta a ,,szobor-bizottság’’-ot, amelynek a város közismert
polgárai lettek a tagjai. Kösztler főorvos és mások mellett többek között a már
említett Gárdonyi Géza, Babocsay Sándor, Maczki Valér, Türk Frigyes és
Szederkényi Nándor is. A bizottság az alakuló ülésén Egerből elszármazottakkal
egészült ki, köztük Bródy Sándorral. Védnökül Samassa József érseket, Kállay
Zoltán főispánt és Pánthy Endre választott püspököt kérték fel. A bizottság saját
tagjaiból létrehozta a pénzügyi fedezet előteremetésére a gyűjtőbizottságot, a
szoboralap javára ünnepségeket szervező rendezőbizottságot, a helyi és fővárosi
sajtóval való kapcsolattartásra a sajtóbizottságot, és megalakította a történelmi és
művészeti bizottságot. Az országos felhívás megírására Gárdonyi Gézát kérték fel.
Az adakozás érdekében Gárdonyi Géza két felhívást írt: egyet a nemzethez és egyet
az egriekhez. A nemzethez intézettben egyebek mellett ez olvasható: ,,Aki ma
Egerben jár, lát a város közepén egy romokba süllyedt várhegyet. A romok falához
lenn házikók támaszkodnak, fenn, a romok között itt-ott egy kecske legel, vagy egy-
egy honvéd alszik. Ha a városba jött idegen nem ismeri a históriát, csak omlott
bástyákat lát itt, bemohosodott ágyúréseket; egy barlangot, amelyben törött orrú
márványember fekszik; s az egész várat három kis hitvány bádogtáblára festett
felirat magyarázza... Nyolc millió magyar él ebben az országban… Adjon a szegény
rezet, adjon a gazdag ezüstöt, aranyat, de ne legyen olyan magyar ember ebben az
országban, a kinek egy réz fillérnyi része sem lesz a szoborban. Szeretnénk egy szép
szobor csoportozatot, amely feltüntetné Dobóban a hazafias elszántságot,
Bornemisszában a magyar ész leleményességét, Mekcseyben az erőt, s egy tépett
ruhájú, kibomlott hajú, fegyveres magyar női alakban a magyar nőnek azt a
kiválóságát, midőn a veszedelem förgetegében a hazaszeretet hősei közé rohan, s
velök küzd, velük osztozik a mártíromság véres babéraiban.’’  A város lakosságához
,,Egriek’’ címmel írta meg felhívását, egyebek mellet azt említve meg benne, hogy
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,,Áll még a vár talapzata, de a hősöknek, akik Eger nevének fényt és értéket adtak,
nincs egyéb emlékük ma se, mint a könyvekben beszélő betű, s a vár egy kapuja alá
összehordott apró régiségek. Eljött az ideje, hogy fenséges emlékszobor jelölje meg
a helyet, a hol elődeink világhírűvé tették városunk nevét... Ne legyen Egerben
ember, a ki megáll a szobor előtt, s ezt legyen kénytelen mondani: - Nekem nincs
benne akkora részem sem, mint az a porszem, a melyet a szél sodort reá’’. A
felhívásoknak hamarosan megmutatkozott az eredménye. Az adakozásban Samassa
József érsek és a nagyprépost járt élen. Novembertől estélyeket, rendezvényeket
szerveztek a pénz előteremtésére. Az 1902 októberében lezárt első esztendei gyűjtés
azonban szerény eredményt hozott csak. 

1903-ban és 1904-ben tovább folytatódott a gyűjtés. A szoborbizottság kérésére
1905. június 19-én Egerbe érkezett Stróbl Alajos szobrászművész, aki megtekintette
a tisztilak előtti teret, mint a szobor elhelyezésére legmegfelelőbbnek tartott helyet.
Július elején a szoborbizottság létrehozta a végrehajtó bizottságot, amelynek a
szobor felállítás végleges tervét kellett elkészítenie.  1905 októberében a bizottság
levélben kérte Stróbl Alajost, hogy ismét jöjjön el Egerbe és segítsen a szobor
helyének kiválasztásában, tekintse meg a mai Dobó teret, valamint a színház előtti
akkor még Hunyadiról nevezett teret. A szobor elhelyezésének ügyébe
bekapcsolódott Gárdonyi Géza is, aki 1905 novemberében vezércikkben írta meg
véleményét. Írásában először azt kifogásolta, hogy az addig összegyűlt ,,50.000
koronából Dobóhoz méltó és Egerhez illő szobrot nem lehet’’ készíttetni, csupán
,,Óriásnak törpe szobrot állítani... Ha nincs elég pénzünk, akkor várni kell, míg lesz.
... A másik kérdés, amelyen megütköztem, a hely kérdése. Vajon kinek jut eszébe, ha
valamikor más jelesek is szobrot kapnak itten, hogy Szent István királyt a
villanygyár elé állítsuk, Pyrkert a Szarvas laktanyához, Eszterházyt a halaspiacra,
Telekessyt a Dohánygyár elé, vagy Bartakovicsot a gőzmalom elé?... Dobó emléke
annyira egy ezzel a várral, mint csiga a házával, a kard a hüvelyével, a nap az
égboltozattal... Dobó szobrának a várban van a helye, s azon a ponton, ahol a
városból a legjobban látható. Az a pont pedig nézelődésem szerint a várnak a piacról
látható magaslata.’’ A vár azonban ekkor még nagyobb részben katonai terület volt,
és a térnek a vártól való távolsága miatt az ott elhelyezett szobor nem is
érvényesülhetett volna. Stróbl Alajos elfogadta a szoborbizottság felkérését,
elkészítette a szobor mintáját, egyben jelezte, hogy a megbízástól számítva egy
esztendő alatt elkészíti és felállítja a szobrot 70.000 koronáért. 1906 márciusáig
azonban csak 60.000 korona gyűlt össze. A hiányzó 10.000 ezer koronát Samassa
József érsek a sajátjából ajánlotta fel.

A szoborbizottság elfogadta a művész ajánlatát, a szobor helyének kijelölésével
pedig a végrehajtó bizottságot bízta meg, de kikérte a művész véleményét is. A
városi képviselőtestület a végrehajtóbizottság javaslatára a szobor helyéül az akkori
Kossuth teret, vagyis a jelenlegi helyét nevezte meg határozatában. 
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Az 1906-os esztendő a szoborkészítés munkájával telt el. Ugyanez év december
7-én a király is meglátogatta a művészt műtermében, és hosszasan időzött a készülő
szobor előtt. 1907 februárjában a bizottság tagjai Budapesten megtekintették a
szobor agyagmintáját, és a Schlik-gyárban megrendelték a szobor köré a láncolatot.
A művész május második felében jelezte, hogy a tervezett napon, azaz augusztus
18-án sor kerülhet a szobor felállítására, mert augusztus 1-jére elkészül az öntés
Rónai József öntödéjében. Július végén nyolc darabban a városba szállították a
szobrot, és a szakemberek azonnal megkezdték annak felállítását.  

A szobor felavatására 1907. augusztus 18-án került sor a XVII. Országos Dalos
Ünnep keretében. Már 9 óra körül nagyon sok ember állt a szobor körül, pedig az
ünnepség csak 10 óra 30 perckor kezdődött, amelyet Szmrecsányi Lajos püspök a
szoborbizottság végrehajtó bizottságának elnöke nyitott meg. Az ünnepi beszédet
Babocsay Sándor országgyűlési képviselő mondta. A szobrot a város nevében
Jankovics Dezső polgármester vette át. A koszorúzás során 63 db. koszorút
helyeztek el a talapzatnál. Az ünnepség a Szózattal fejeződött be. A szoboravatás
többeket is versírásra ihletett. Az Egri Újság, Utas Zsigmond ,,Dobó szobor a piac
téren’’ c. költeményét közölte, amelynek első versszaka így hangzik:

Jó helyre tettek, óh
Dobó szoborképe!
Egyrészt az úr-isten
házaközelébe;
Másrészt, mert ott vagy, hol
A legtöbben járnak
S magasztos voltodban
Szemtől-szembe látnak.

A kiváló művészeti írónk Lyka Károly szerkesztette Művészet c. lap írta néhány
évvel később a szoborról: ,,Tisztán plasztikai szempontból ez a mester egyik
legsikerültebb alkotása. Egységes hatása mellett, erős mozdulat van benne, és a
silhouette-je kifejező. A Dobó-szobor egységét főképpen az által óvta meg, hogy a
két mellékalakot a főalakkal egy magasságban és hozzá hasonló arányokban
helyezte el; így egy zárt háromszöget nyert. Dobó kivont karddal vezeti népét a vár
védelmére. Különös figyelmet érdemel a páncéllal borított test megmintázása, mely
nem teszi a holt tömeg benyomását, hanem érezteti a test élő mozgását. Megragadó
a gondolat és a jellemzés ereje a két mellékalakban. A jobb oldalon Dobó Katica, aki
a nagy követ, melyet a bástya fokáról az ostromló törökre dobni készül, csak úgy
bírja feje fölé emelni, hogy fél térdre ereszkedik. Ezzel az egy alakkal és ezzel a
mozdulattal ékesszólóan állítja a néző elé az egri nőknek erejöket meghaladó
hősiességét. A másik mellékalakon, Mekcseyn főleg a heves mozdulat megrögzítése
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vall mesteri kézre, amint ki akarja rántani a kardját, hogy az ellenségre rohanjon.’’ 
Dobó alakjának modellje, különösen az öltözékét illetően a várban látható

szarkofágjának fedőlapja volt. Sugár István szerint ,,okmányszerű bizonyossággal
nem lehet megállapítani a síremlék Egerbe szállítójának a személyét, de
,,...bizonyosnak vehetjük, hogy a Dobó-szarkofág fedőlapjának Egerbe kerülte, gróf
Buttler János nevéhez fűződik.’’ Ugyancsak Sugár István szerint 1832 nyarán vagy
őszén történt meg annak Egerbe szállítása. Buttler volt ekkor Dobóruszka földesura,
ahonnan a szarkofág fedőlapja a városba került. Ebben az időben a grófnak Dőry
Katalinnal kötött házassági bontóperét már az esztergomi szentszéki bíróság
tárgyalta. A gróf feltehetőleg Pyrker János László egri érsek segítségét remélte ettől
a lépésétől. Ezekben az években foglalkozott Pyrker az egri várral, ő kezdte meg
annak történelmi emlékhellyé való kialakítását. A vár omladozó falait 1831-től
kezdődően rendszeresen javíttatta, tereprendezést végeztetett és 250 db. fa
elültetéséről gondoskodott. Ő csináltatta ugyancsak a várban a ma már nem látható
hétstációs kálváriát. Már 1832-ben készen volt az a terv, amelynek alapján a vár
Setét kapujának üregében kialakításra került az annak idején Dobó sírjának illetve
Dobó kápolnájának nevezett helyiség. Itt helyeztette el az érsek a szarkofág
fedőlapját.

Mekcsey alakjának modellje városunk egyik történetírója, Breznay Imre, aki
Egerben született 1870-ben - és itt is hunyt el 1944-ben. Kapor Elemér, városunk
díszpolgára, lapszerkesztő, költő, Breznay Imre kortársa írta róla: ,,...édesapja,
Breznay Károly szabómester volt, abban a házban, amely az egykori Tót-sor, ma
Szederkényi utca város felőli sarkán állt, a Hatvani temetővel szemben.’’ Breznay
Imre tanulmányait szülővárosában végezte, tanítói oklevelét is itt vette át 1891-ben
az Egri Érseki Tanítóképző Intézetben. Később Budapesten folytatott további
tanulmányokat. Pályáját Apponyi Antalnál kezdte Bécsben mint nevelő, ahol az
egyik fiúgyermeket készítette fel magánvizsgára. Innen hívta meg 1895-ben
Samassa József érsek az egri tanítóképző intézetbe a természettan és mennyiségtan
tanárának, és ettől kezdve itt dolgozott egészen 1930-ban történt nyugdíjazásáig.
Heves vármegye tűzrendészeti felügyelője és a vármegyei tűzoltószövetség
ügyvezető alelnöke is volt. Az e téren szerzett érdemei elismeréséül 1940-ben a
Magyar Érdemrend tiszti keresztjével tüntették ki. Újságíróként is működött, és több
helyi lapot is szerkesztett, köztük az 1907. augusztus 8-tól augusztus 19-ig az Egri
Dalünnep c. alkalmi lapot, amely a már említett országos dalünnep időtartama alatt
jelent meg, amelynek során a szobor felavatására is sor került. Cikkei és írásai
számos újságban jelentek meg. Roppant aktív módon vette ki részét a város
társadalmi és közművelődési életéből is: tiszteletbeli elnöke volt az Egri
Fertálymesteri Testületnek, alelnöke a Gárdonyi Társaságnak, és a Magyar Turista
Egylet Bükkosztályának, tagja Eger város képviselő-testületének, színügyi
bizottságának hogy csak néhány példát említsek. Élete főműve az ,,Eger a XVIII.
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században’’ c. kétkötetes kiadvány. A Magyarország vármegyéi és városai sorozat
Heves vármegyei kötetébe ő írta  a sajtóról és a színészetről szóló részt.

Az egri nő modellje Hajdú Róza (?, 1882 -  Hamilton -Amerikai Egyesült
Államok, 1968). A magyar képzőművészet egy sokat foglalkoztatott modellje volt.
Mások mellett olyan művészekkel dolgozott együtt, mint Zala György. Ő volt a
modellje a budapesti millenniumi emlékmű valamennyi nőalakjának, s Mária
Terézia alakját is róla mintázta meg az említett művész.

Mint érdekességet említem meg, hogy 1953 őszén a városi tanács elnökhelyettese
leszedette a szoborról Dobó István nevének betűit, s a helyére egy ideig az ,,Egri
hősök’’ feliratot tetette fel azzal az indoklással, hogy ,,megszűnt a személyi
kultusz’’, s nem lehet csak Dobó a szobor névadója.

Az egri laktanyában felállított Dobó-szobor
Bár ez az előadás Stróbl Alajos alkotásának történetéről szól, mégsem lehet

említés nélkül hagyni azt, hogy 1941-ben az egri laktanya udvarán felállítottak egy
Dobó mellszobrot. Leleplezésén Bachó Gyula ezredes ünnepi beszédében egyebek
mellett azt mondta, hogy ,,nekünk, 14-es honvédeknek jutott a szerencse, hogy
ezredünk Eger hősének, Dobó Istvánnak nevét viselheti. Hálánkat és kegyeletünket
kívánjuk leróni ma, amikor laktanyánk udvarán a magyar hűség és vitézség
mintaképének emlékére állított szobrocskánkat leleplezzük.’’ A kaszárnya
udvarának közepén felállított szobor talapzatára aranybetűkkel a következő felirat
készült: ,,A halhatatlan Dobó emlékének a 14. gy. e. tisztikara’’.

Befejezésül egy érdekesség: 2006. szeptember 28-án ünnepélyes keretek között
avatták fel Tapolcán az áthelyezett Dobó István-szobrot. Az Új Tapolcai Újság
októberi számában olvasható: ,,Nem véletlenül vette fel annak idején a laktanya,
majd később -  a várossá nyilvánítás után  a lakótelep Dobó István  egri várkapitány
nevét. Hazaszeretete, vitézi helytállása, igaz magyarsága, hazafisága példaértékű
mindenki számára... Dobó István mellszobrát, amely Tóth Julianna szobrászművész
alkotása, 1977-ben állították fel a laktanyában. A laktanya bezárása után
fogalmazódott meg annak  az igénye, hogy a szobor a lakótelepi tér  emberi léptékű
helyére kerüljön. ... Ez a szobor most végleg hazatalált, jött arra a városrészre,
amelyet róla neveztek el.’’

Dobó István helytállása, szervezőkészsége tette Európa szerte ismertté, híressé
városunkat. Nincs Eger múltjának nála ismertebb alakja, ezért természetes
számomra az, hogy a város főterére került szobra, amelynek hátterét szerencsés
módon a vezetésével megvédett vár adja. Éppen ilyen természetes számomra az is,
hogy a mellettünk látható szobor már Eger egyik jelképévé vált.  

(Elhangzott a Dobó téren 2007. október 17-én)
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A nyári Dobó István tér a szoborral - Fotó: Ágoston Boglárka

A téli Dobó István tér a szoborral - Fotó: Ágoston Boglárka
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A Dobó-szobor az észak-nyugati
oldalról
Fotó: Ágoston Boglárka

A Dobó-szobor a déli oldalról
Fotó: Ágoston Ottóné



Ludányi Gabriella
Marco Casagrande egri munkái

Marco Casagrande két nép kultúrájának gyermeke. Életútja a XIX. század eleji
közép-európai művész  tipikus művészpályája, azé a korszaké, amelynek lelkes
műpártolói  Európa szerte kötelességüknek érezték, hogy felkarolják művészi
képességekkel megáldott honfitársaikat.  A   magyar reformkor mecénásai pedig
szinte programszerű elszántsággal törekedtek hazánkban a ,,szépmesterségek’’
meghonosítására, s kerestek nemes szándékukhoz megfelelő művészeket, hogy
munkálkodásukkal elősegítsék a ,,nemzet csínosodását’’, pallérozzák a hazai ízlést.    

Casagrande egy távoli, észak-olasz kis faluban, Mianeban született 1804-ben, egy
nagybirtok megbecsült kádármestere tizedik gyermekeként. Korán kibontakozó
tehetsége láttán a  birtok ura, Bartolomeo Gera vette pártfogásába, s a velencei
akadémiára küldte tanulni. Művésznövendékként beváltotta a hozzá fűzött
reményeket. Sorra nyerte el az Akadémia pályadíjait, sőt a milánói Brera  1825. évi
nagy pályázatának első díját is, s mindez egyre szélesebb körű ismertséget biztosított
számára. Velencei mestere Luigi Zandomeneghi volt, de mint valamennyi
pályatársa, ő is Antonio Canovát tartotta példaképének, akinek személyében
nemcsak a nagy mestert, kora legnagyobb  szobrászát tisztelhette, de földijét is. 

Casagrande rövidesen kedvelt és sokat foglalkoztatott művésze lett elsősorban
szűkebb hazájának, Venetónak. Sorban kapta a megrendeléseket: első nagyobb
lélegzetű munkájaként - mecénása iránti hálából -  a coneglianói Gera villa
timpanonját díszítette allegorikus jelenettel, majd dolgozott Trevisóban és
Ferrarában is. Számos portréja, irodalmi,  mitológiai és vallásos tárgyú műve közül
kiemelkedik az a Keresztelő Szt. Jánost ábrázoló szobor, amelyet ajándékként
készített az  őt már növendék korában is patronáló egyházfő, Pyrker János László
számára, s amely ma a Főegyházmegyei Gyűjteményben található. 

Casagrande ifjúkori munkáit a magas fokú technikai tudáson, biztos kompozíciós
érzéken, dekoratív megfogalmazáson  kívül finom elegancia, könnyedség, s
valamiféle  visszafogott, szemérmes érzelmesség jellemzi. Mindezek  alkalmassá
tették  arra, hogy a velencei pátriárkai székből távozó kitűnő ízlésű  Pyrker János
László új állomáshelyén,  Egerben építendő hatalmas székesegyháza  vezető
szobrászaként eleve Casagrandet vegye számításba, akit az akadémia elnöke,
Leopoldo Cicognara is melegen támogatott, - s nem egyszer, mint Canova méltó
utódját emlegetett.                                                                                                                         

Az egri munkához hasonló volumenű feladatra, ilyen nagyléptékű épület- és
szobor együttes megrendelésére, megalkotására ez időben nemhogy
Magyarországon, de az osztrák  birodalom más területein sem akadt sok példa. A
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művészi feladat páratlanságát tovább nehezítette, hogy a fiatal szobrász csak
tanulmányaira, hazájából hozott ízlésvilágára, és saját invenciójára támaszkodhatott,
hiszen  Magyarországon a monumentális plasztikának  ekkor még sem hagyománya,
de még úgynevezett ,,háttéripara’’ sem létezett.                                         

Az egri ,,fő templom’’ helyén egykor a középkori Szt. Mihály templom állott,
amely a török kiűzése után az elpusztult várbeli székesegyház helyett jutott a
káptalan birtokába, s kapta meg az Evangélista Szt. János patrociniumot is a régi
mellé. A XVIII. században átépítették,  majd az 1780-as években Eszterházy Károly
készíttetett terveket egy új, nagyméretű templom építéséhez, de ezek a püspök halála
miatt csak tervek maradtak.                                                                                                               

Pyrker érsek mintegy fél évszázaddal később, óriási energiával kezdett a
katedrális felépítéséhez,  -  természetesen már a Palladión átszűrt, itáliai
reminiszcenciákat éltető, ,,legújabb greco - latino stílusban’’. Az új templom
rendkívül gyorsan elkészült, 1830-ban bontották le a régi barokk templomot, az új
1831-36 között épült, 1837-ben szentelték fel.  

Pyrker építészként Magyarország egyik legjobb művészét, az Itáliát járt Hild
Józsefet alkalmazta, aki valóban kiváló művet alkotott. Az egri főszékesegyház
minden oldalról érvényesülő,  a szerkezet tagolását jól láttató  tömegével,  belseje
logikus és könnyed térkapcsolataival, s nem utolsó sorban az impozáns főhomlokzat
egységes és elegáns építészeti és szobrászati megoldásával klasszicista művészetünk
páratlanul szép alkotása. 

A hatalmas főtemplom a korábbi, Eszterházy által készíttetett tervekhez
hasonlóan, tengelyével folytatja, tömegével kiegyensúlyozza a Líceum épületét, s
ezáltal méltóságot sugárzó, egységes téregyüttes jött létre. A terepadottságokat
kihasználva a templomhoz  kétszakaszos lépcsősor vezet fel, az előcsarnok magas,
korinthoszi fejezetes oszlopai timpanonos oromzatot tartanak, a föléje emelkedő
attikát a Hit, Remény és a Szeretet hatalmas szobrai, a mellékhajók fölötti
szakaszokat két angyal alakja díszíti. Marco Casagrande művei, ugyanúgy,  mint a
lépcsősorok két-két oldalmellvédjén álló, Szt. Péter és Pál apostol, valamint Szt.
István és László négy méter magas szobrai, illetve a székesegyház 3 homlokzati és
22 belső reliefje, -  mely utóbbiakon már az Egerben teremtett műhely, Casagrande
helyi tanítványai működtek közre.  

A fiatal művész számára óriási lehetőséget, de egyben óriási kihívást is jelentett
Pyrker belé helyezett bizalma, a párját ritkító feladat elnyerése. A korábbi, itáliai
munkák után Casagrande Egerben találkozott először az  egyházi szobrászat
speciális tematikus és formai kívánalmaival. A vallási téma egyébként is
problematikus pontja a görög - latin formaeszményt  a maga képére és
hasonlatosságára alakító klasszicista szobrászatnak. Az egyházi művészet
tartalmához az antik szimbolika nem, vagy nagyon áttételesen volt csak használható,
s egyes személyek ábrázolásához is csak szűk körben talált példaképet a művész.

30

Egri séták nemcsak egrieknek



Casagrandenak tehát járatlan, teljesen új utakat kellett keresnie, amikor e kifinomult
stílusban nemcsak esztétikus, de az egyház szemléletének megfelelő, teológiai
mondanivalójában kifogástalan feladattal akart megbirkózni.                                                                                 

Először az attika három allegorikus alakja készült el, s noha a művész bizonyára
útmutatást kapott a főpaptól, a Hit, Remény és Szeretet szobrainak ikonográfiai
koncepcióját mégis önálló leleménynek kell tartanunk, ahol Casagrande bőven
kamatoztathatta korábban is jelentkező spekulatív vonzódását. 

A homlokzatot uraló szobroknál  elsősorban a teológiai mondanivaló minél
pontosabb kifejtésére és a monumentális alakok méltóságteljes dekorativitására
helyezte a fő hangsúlyt, -  s készített az épületet, de a városképet is  meghatározó
szoboregyüttest. A szobrok részletesebb vizsgálatával (noha ehhez olykor távcsőre
és jó minőségű fényképezőgépre is szükség van) számos, eddig rejtőző tartalmi
utalást,  megoldásbeli finomságot fedezhetünk fel. A három fő isteni erény alle-
gorikus ábrázolása a hagyományos ikonográfiai szkéma alapján készült, de bőven,
és első kézből merített egy XVII. századi olasz allegóriai kézikönyvből, Cesare Ripa
Iconológiájából is. Így  például a Hit nőalakja a kezében tartott kereszttel és
kehellyel a ripai ,,Fede Christiana’’ ábrázolás attribútumait  a mellette lévő oszlopon
látható a ,,Fede Cattolica’’-t kísérő mózesi kőtáblák és újtestamentumi könyvek
ábrázolásával bonyolult  allegóriában egyesíti, sőt mindez kiegészül az egyház
hatalmát jelképező kulcsokkal, valamint  egy sas domborművű képével. (Ez utóbbit
ez esetben az isteni oltalomra vonatkozó, Izaiás prófétától származó szavakra való
utalásként értelmezhetjük.) A Remény megfogalmazását a hagyományos
ikonográfia jegyében oldotta meg a művész:  az égre néző nőalak a korai keresz-
ténység óta  jelképpé vált horgonyt tartja kezében, míg a Szeretet alakjában a
felebaráti szeretetet a témának megfelelőbb, erősen életképi felfogásban  jelenítette
meg. 

Az attika-szobrok sokrétű, elvont tartalmi mondanivalója azonban nem ment a
megformálás rovására. Szinte meglepő az a könnyedség és elegancia, amellyel a
művész a  három allegorikus nőalakot jellemezte, akik személyében egy római
matróna, vagy ifjú leány ideális és nemes szépsége hordozza a  súlyos mondanivalót,
s megjelenítésük természetessége magától értetődő módon párosul szimbólumaikkal
és attribútumaikkal. 

E témához, a három isteni erény megjelenítéséhez a művész  több mint 15 évvel
később hazájában,  Cison di Valmarinóban a helybéli  templom  számára készített
homlokzati  fülkeszobrokon ismét visszatért. E szobrokat szakszerű restaurálás után
2004 októberében avatták fel. A cisoni szobrokon a művész szemléletének,
stílusának változása tapasztalható, kevésbé fennkölt, de annál érzelmesebb nyelven
szólal meg, noha az adott téma tartalmi átgondoltsága itt is fémjelzi műveit. 

Még az egri székesegyház felszentelése előtt, 1835-ben készültek el a homlokzat
további díszítései: a mellékhajók felett az oromzatot két angyal szobra egészíti ki, az
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előreugró timpanonos oszlopcsarnok frízén pedig aranyozott felirat áll: ,,Venite
adoremus Dominum’’. 

Néhány évvel később a homlokzat három kapuja fölé egy-egy nagyméretű, a
falba süllyesztett reliefet  készített Casagrande. A főbejárat fölötti dombormű a
kufárok kiűzését, a baloldali a Pietát, a jobb mellékhajónál lévő pedig a 12 éves
Jézus a templomban jelenetet ábrázolja. A gipszdomborművek anyaga lágyabb
mintázást, hullámzó, csavarodó ruharedőket, mozgalmasabb felfogást tett lehetővé,
ahol a művész a drámaiságot, a  hatásos jelenetezést helyezte előtérbe. A Jézus
életéből kiragadott három ábrázolás tartalmilag is összefüggő egészet alkot: a
Megváltás és a Tanítás jelenetei között a főbejárat fölött a kufárok kiűzése arra
figyelmeztet, hogy a világi hívságokat hagyja kívül a templomba belépő hívő. 

Ugyanígy, több részletben készültek el a székesegyház belsejének díszítései is.
Először a szentély domborműveit mintázta meg:  Krisztus születése, Keresztelés, a
négy evangélista, a diadalívnél Áron és Mózes, valamint a hosszanti szentélyfalnál
a kulcsok átadása és a lábmosás  élénk, sok szereplős reliefjei láthatók,  utóbbiak
mintegy az egyház hatalmára, de kötelességeire is emlékeztetve. A templombelső
későbbi, 1843-44-ben készült domborművei között, -  különösen a hajó  hosszú,
sokalakos reliefjein - bőven akadt dolga az Egerben kialakított műhelynek,
Casagrande tanítványainak is, akik a maguk szerényebb eszközeivel később
folytathatták mesterük hagyományát. 

Azt hiszem külön is hangsúlyoznunk kell, hogy Casagrande volt az első
szobrászunk, aki köré tanítványok gyűltek, s igazi műhelyt tartott fenn.
Számadásokból is ismert Bauer Ignác, Molnár Mihály neve, ugyancsak Casagrande
műhelyében dolgozott Gaál (Gáll) József, Faragó József, valamint Bauer György.
Utóbbi faragta a Hatvani (Fájdalmas Szűz) temetőben lévő Kracker síremlék
életnagyságú nemtőjét, de társaival együtt jelentős része volt az ugyancsak Pyrker
által kezdeményezett várbeli Kálvária elpusztított stáció-domborműveinek
elkészítésében (A domborművek töredékei ma az érseki palota belső udvarán
találhatók.). Néhány egyszerűbb, kisebb munka stíluskritikai alapon sorolható a
műhely körébe, így egy Felnémeten álló feszület, vagy a Líceum mögötti díszkútba
másodlagosan beépített Szt. István. 

Az egri székesegyház főhomlokzatának hatásos részét, egyben a magyarországi
monumentális szobrászat legelső emlékeit képezik a feljárati lépcsősorok oldalfalain
álló, impozáns apostol, illetve király szobrok. Az apostolfejedelmek hatalmas,
Casagrande saját oeuvre-jében is addig még példa nélkül álló szobrai meglepően
gyors, és megfeszített munkával készültek el 1839. június 29-i, Péter - Pál napi
avatásukra, amely a magyar népszokásban egyben az aratás kezdetének
hagyományos napja is. Casagrande  apostolai antik filozófusok képében őrzik
méltóságteljes alakjukkal a katedrális bejáratát. Pontos körvonal és kiegyensúlyozott
tömeg, stabilitás, szigorú, szabályos arcok, fennkölt szellem és puritán  egyszerűség
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-  végső soron ritka sikeres kísérlet az  antikvitás és krisztianitás összeegyeztetésére,
a kor stíluseszményének hideg fegyelmezettsége jegyében. 

A felvezető, alsó lépcsősor két posztamensén Szt. István és Szt. László szobrait
láthatjuk. Első szentjeink tisztelete - s rajtuk keresztül a magyar történelem
sorsfordulóinak  az égi segítséggel való összekapcsolása a barokk művészetben vált
az egyik legnépszerűbb, mindenütt jelenlévő és sokoldalúan ábrázolt témává.
Casagrandenak Egerben is voltak kézenfekvő előképei a két szent király
ábrázolásához, mind magában a székesegyházban a korábbi főtemplomból
megőrzött Kracker oltárokon, mind a Líceum kápolnájában Maulbertsch
mennyezetfreskója alakjaiban, vagy ugyanott a Hesz-féle oltárképen.   A más műfaj
és az új stílus kívánalmainak megfelelően azonban ezeket csak korlátozottan vehette
figyelembe.  

A székesegyház királyszobrainál egyrészről a magyar  egyház különös tisztelettel
övezett szentjeit kellett attribútumaikkal ábrázolnia, másrészről új igényként merült
fel a szobrok emlékműszerű jellege, az ahhoz szükséges tömör fogalmazás és
történeti hűség igénye. A szobrok elhelyezése, a kőanyag, a monumentális méretek
pedig eleve kizárták a magyar barokk oltárokon oly gyakori szent királyok faszobrai
lendületes és szépséges könnyed plasztikájának követését.

Ennek megfelelően Casagrande királyszobrai stílusában elkülönült az egyházi
művészetben már adekvát stílusnak tekintett barokktól, s a maga új eszközeit vetette
latba. Mindkét szobron az alakok stabilitását, méltóságteljes, nyugalmat sugárzó,
tiszta, zárt formáit hangsúlyozta, noha itt a klasszicizmus szobrászatának más
fogásaival sem élhetett, hiszen sem a filozófus sem az imperátor típusát nem
kölcsönözhette az antikvitás felélesztett készlettárából. 

Szt. István alakjánál az ország felajánlására a király baljában,  mellkasa előtt
tartott tondó utal, rajta a Patrona Hungariae szépen megkomponált domborművével,
a korona és a jogar pedig leeresztett jobbjánál, kis posztamensre helyezett párnán
nyugszik. Szt. László páncélos figurája mintegy Miles christianusként jelenik meg,
két imára kulcsolt kezével  hosszúnyelű csatabárdját fogja át, míg a Szent Korona
bal lábánál a földre került. Magyarország  felajánlását, illetve oltalomba ajánlását
jelképezendő,  a magyar címer mindkét művön a figurák alatt helyezkedik el. 

Casagrande e királyszobrokkal, illetve a  Szt. István szobor egy korábbi, az egri
várszékesegyház egy kiásott gótikus pillérére állított változatával új műfajt
honosított meg, új típust teremtett,  amelyben egyszerre jelentkezik  a történeti
hűséget célzó historizáló szándék és az emblematikus tömörítés. 

A várbeli Szt. István-szobrot 1835-ben Durcsák János kanonok rendelte meg
Casagrandénál. A szobor Pyrker törekvéseivel összhangban, az ő hatására készült.
Az érsek volt az első az egri főpapok közül, aki a várat történelmi és vallási
emlékhelyként kívánta kialakítani, így a későgótikus pillérre állított szobor az egri
püspökség alapításának első, és mindmáig egyetlen emlékművének is tekinthető.
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E szerepet erősítette a várbeli, utóbb hagyományossá vált, s ma ismét felújított Szt.
István napi körmenetek szokásának kialakítása is. A várban lévő Szt. István-szobron
a  király jobbjával  Patrona Hungariaet ábrázoló domborművű tondót karol át, mely
alatt párnán a korona és a jogar nyugszik,  -  de kitárt karjairól leomló redőzött
palástjával megfogalmazásában maga  is a védelmező,  az égi oltalmat kieszközlő
közbenjáró gesztusával jelenik meg.

A nagyszabású egri munkáktól egyenes út vezetett a század közepén az
ugyancsak Hild által tervezett esztergomi prímási bazilika szobrászati díszítéséhez.
Casagrande reprezentatív művei voltak a Dunára néző nyugati homlokzat elpusztult
oromzat-szobrai, valamint a máig fennmaradt homlokzati domborművek.  Meg kell
jegyeznünk viszont, hogy mind az egri, mind az esztergomi főszékesegyház
szobrainál problematikus volt a felhasznált kő anyaga. Casagrande Esztergomban a
négy evangelista szobrát is elkészítette, de azokat már 1870 előtt eltávolították, a
nyugati oromzat nagyméretű szobrait pedig statikai problémák miatt a század-
forduló táján lecserélték. 

Az egri Bazilika feljáratának deméndi kőből faragott apostol és királyszobrait az
1960-as években váltották ki keményebb mészkő másolatokkal. (Az eredeti művek
töredékei ugyancsak az érseki palota belső kertjébe kerültek.) Casagrande
elsősorban mintázó, és nem ,,kőben gondolkodó’’ szobrász volt, akinek elképzelései
gyakran technikailag, statikailag nehezen voltak kivitelezhetők, mint azt
kőméretezési, szerkezeti tervei, de elkészült munkáinak illesztései, csapolásai is
mutatják.

A művész hosszú magyarországi működése alatt számos világi tárgyú
megrendelésnek is eleget tett. Így 1837-38-ban készültek a pesti Ullmann palota (a
II. világháborúban elpusztult) mitológiai és allegorikus tárgyú figurái, majd a fáji
kastély és az Eger melletti Andornaktályán lévő Mocsáry kastély domborművei. Ez
utóbbin a Béke, a Barátság és a Vendéglátás bonyolult allegóriáin ismét érvényre
juttathatta műveltségét, az elvont tartalmak iránti érdeklődését, és itt sem lett hűtlen
a jól bevált Ripa-féle ikonológiai kézikönyvhöz. 

Casagrande oeuvre-jében műfajilag a vallásos tárgyú monumentális
szoborművekhez hasonló volumenűek voltak  a csak vázlatokban fennmaradt
nagyszabású világi témájú emlékműtervek. 

Ezek között különleges szerepet és jelentőséget kell tulajdonítanunk az 1848-as
forradalom tiszteletére azon frissiben készített ,,Szabadságoszlop’’ tervnek, amely a
kassai Képes Újságban jelent meg Majer István, a művész esztergomi pap barátja
metszetében és leírásával.  

A március 15-ét ünneplő emlékoszlopot közadakozásból állították volna fel
Pesten, s mint kortárs politikai eseményt megörökítő mű, a maga nemében  ismét
páratlan kihívást jelenthetett a megbízást elnyerő Casagrande számára. Bár a
homályos újságrajz és a műleírás alapján aligha dönthető el, hogy a művész végül

34

Egri séták nemcsak egrieknek



milyen megoldást választott volna, ha  az emlékmű eljuthat a kivitelezésig, de az
aktuális téma gondolatisága, valamint a  stílusbeli új kívánalmak első
megfogalmazása is megérdemli, hogy  szóljunk róla. A terven központi nőalak, a
bilincseit letépő Hungária, a magyar Szabadság ,,szellemdús hölgy alakja’’  áll,
mellvértjén az Igazság napja ragyog, és esküre  emelt ujjai a posztamens köriratával
együtt Petőfi sorait idézik. A talapzat  sarkait  szimbolikus oroszlánok őrzik, az
alakot tartó magas pillér négy-négy oldalát pedig a 12 ,,pesti pont’’ domborművű
figurái és feliratuk díszíti. Aktuális téma, romantikus hevület, és hagyományos
klasszicista eszközkészlet keveredik furcsa eklektikában az őszinte lelkesedéssel és
érzelemmel készített terven. 

Casagrande folyamatos magyarországi tevékenysége azonban itt megszakadt. 
Nem tudjuk, hogy a Szabadságoszlop terve miatt súlyosabb megtorlástól kellett-

e tartania, de mindenképp kegyvesztett lett, s így 1849-ben magyar feleségével
hazatért szűkebb hazájába, ahol végül szülőfalujától néhány kilométerre Cison di
Valmarinóban talált új otthonra, s kezdett új életet. 

Művészete e késői-új korszakában szobrászi munkái ismét főként az egyházmű-
vészethez kötötték. Először a cisoni templom díszítésére kapott megrendelést, s
faragta ki a homlokzatra  -  a már említett szobrokat, majd az 1850-es évek végétől
haláláig (néhány karakteres portré kivételével) szinte kizárólag egyházi
megrendelésre dolgozott. Coneglianóba a város védőszentje, Szt. Leonard
oltárszobrát és domborműveit  készítette el, majd  késői munkásságának szinte
elmaradhatatlan részei lettek a különböző templomok oltárát díszítő adoráló
angyalpárok  (Serravalle, Lutrano, Eger). 

(Bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de meg kell említenünk Casagrande egy
számunkra különleges, de Itáliában nem társ nélküli  építészeti művét is. Mint hazája
hű fia, és Cison di Valmarino polgára a cisoni temetőben egy kisebb templom -
egyben mauzóleum - építésébe kezdett, nyilván a nagy előd, Canova közvetlen
példája lebegett a szeme előtt, ki hasonló módon ajándékozta meg szülőhelyét,
Possagnót.  A szép vállalkozást azonban balszerencse kísérte, a művész életében
csak az impozáns, bonyolultan boltozott alsó tér készült el, majd a két háború e
területet különösen sújtó megpróbáltatásai miatt végül csak az 1940-es évek végén
fejezhették be. Ma a helyiek által  kriptának nevezett kupolás templom a két
huszadik századi világégés környékbeli áldozatainak emléktábláit őrzi a soha nem
elegendő mementók egyikeként.) 

Marco Casagrande élete utolsó másfél évtizede a súlyosbodó betegségek, s a
csendes elmagányosodás jegyében telt, sorra vesztette el művészbarátait, egykori
pályatársait,  de itáliai egyházi patrónusai, akikről oly sok szép és karakteres portrét
készített, ugyancsak elhaltak mellőle.  

Munkásságának mintegy zárszava  az a kerub pár, amelynek igen finom kivitelű
gipsz szobrai a Cison di Valmarino-i templom oltára előtt állnak, s amelyek

35

Marco Casagrande egri munkái



márványba faragott nagyméretű változatai (már Huszár Adolf szobrász utolsó
simításaival) az egri bazilika főoltárát őrzik. 

Az isteni Igazság és Szeretet angyalpárosának ábrázolása végigkísérte
Casagrande működését, hiszen már ugyanebben a gondolatban  fogant, az egri
főszékesegyház mellékhajói fölé készült két szobor, illetve azoknak a kereszthajó
jobb oldali oltáránál posztamensre állított  nagyméretű gipszváltozata. A több mint
40 évvel később készült utolsó munkákon  nem látszik a testi törődöttség, a hanyatló
erő nyoma. Az egri faragványok és a cisoni gipszbe mintázott angyalok, a művész
kvalitásának és az ember töretlen hitének tolmácsolói megkapóan szigorú,
klasszikus szépségükkel, átszellemült tisztaságukkal.   

Úgy tudja a fáma, hogy az isteni Szeretet fáklyás angyala a művész feleségének
arcvonásait őrzi. Marco Casagrande Egerben 1845. március 12-én kötött házasságot
Kovács Máriával, az egri érseki udvari szabó 22 éves leányával (Ha a művésznek
Magyarország második hazája volt, még inkább azzá vált Itália a hűséges és szép
feleség számára, aki élete végéig a cisoni iskola népszerű ,,maestrina ungherese’’-
jeként oktatta a helybéli gyerekeket. A házaspárnak saját gyereke nem született.). 

Valóban találunk némi hasonlóságot az asszony egyetlen fennmaradt hiteles
portréja, amely cisoni házuk fogadószobája kandallópárkányát díszíti, - és az angyal
arca között. 

A cisoni ház hangulatában nagyon emlékeztet a művész egykori egri otthonára, a
mai Bródy Sándor utca 8. szám alatti épületre, s az elhagyott, most lakatlan szép
emeletes ház a helybéliek reménye szerint egyszer majd egy Casagrande
múzeumnak ad otthont.

Marco Casagrande 1880. február 5-én halt meg, s a Cison di Valmarino-i
temetőben nyugszik. Sírját egy egyszerű obeliszk jelzi, amelyet önarcképe díszít.
Egri felesége, Kovács Mária sem tért vissza Magyarországra, de haláláig tartotta a
kapcsolatot a két város közt. Cisonban halt meg 1893. február 13-án, s férje mellé
temették el.

Marco Casagrane emlékét szülőhazájában igen nagy tisztelettel ápolják. Veneto
tartomány, Miane, Cison di Valmarino ünnepségsorozatot rendezett születése 200.
évfordulója alkalmából, amelyen meghívottként magam is részt vehettem. 

Azt hiszem, Eger még adós azzal, hogy jobban ismerje, megbecsülje azt a
művészt, aki a városnak olyan sokat adott, és aki Egert és Magyarországot sokáig
választott hazájaként szolgálta.    

(Elhangzott a Bazilikában 2007. szeptember 19-én)
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Az attika három allegórikus alakja a Hit, Remény, Szeretet - Fotó: Ágoston Boglárka

A mellékhajók felett az oromzat egyik angyalszobra. - Fotó: Ágoston Ottóné
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Az eredeti alkotás az érsekség udvarán
Fotó: Ágoston Ottóné

Télen is ragyognak
Fotó: Ágoston Boglárka

A felvezető alsó lépcső posztamensén
álló Szt. István szobra
Fotó: Ágoston Ottóné

A felvezető alsó lépcső posztamensén
álló Szt. László szobra
Fotó: Ágoston Ottóné



Löffler Erzsébet
A Rác templom

Kik a rácok?

Az orthodox kifejezés görög eredetű összetett szó, igaz hitet, dicsőséget,
dicséretet jelent. Ugyancsak ez a jelentése a pravoszláv szónak, amely a szláv
nyelvekben használatos ám sokan azt gondolják, hogy a szláv orthodoxokat
különböztetik meg ezzel az elnevezéssel a többiektől, holott a pravo szintén igazat,
jót, a szláva szó pedig dicsőséget jelent és csak véletlen egybeesés, hogy a szlavjánij
és a szláva szavaknak azonos a gyöke. Tehát ez is helyesen dicsőítőt jelent. Az
orthodoxiának pedig a maradi, vagy konzervatív jelentése kimondottan téves.

A hétköznapokban görög-keletinek nevezett egyház tehát helyesen orthodox,
vagy pravoszláv, a görög-keleti kifejezést Magyarországon akasztották rájuk
1868-ban, amikor az országgyűlés úgy döntött, hogy egyetlen felekezet sem
sajátíthatja ki magának az igazhitű kifejezést. A görög-keleti elnevezést maguk az
orthodox hitűek sem tartják autentikusnak, a régebben használt schizmatikus, vagyis
szakadár kifejezést pedig, ami a Rómához való viszonyuk alapján identifikálja őket,
kimondottan sértőnek tartják.

Az egyházszakadás hivatalosan 1054-ben következett be, ez azonban valójában
egy olyan hosszú folyamat volt, ami sokkal előbb kezdődött és sokkal később
fejeződött be, semmint hogy egy évszámhoz lenne köthető. Az egyházszakadás
előzményeivel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy Nagy Konstantin császár
324-ben elhatározta, hogy a római birodalom fővárosát Itáliából keletre, a
Boszporusz partjára helyezi át. Itt egy antik görög városka, Byzantion közelében új
fővárost építtetett, melyet saját magáról Konsztantinópolisznak nevezett el.
Megfontolásai között - saját szerepének hangsúlyozása mellett - az is közrejátszott,
hogy Rómában túl sok pogány élt, az új Rómát tehát tisztán kereszténynek tervezte,
ahol minden pogány szokást betiltatott. 

A két egyházrész között mára több dogmatikai és egyéb kisebb jelentőségű eltérés
is kialakult. Említsünk meg ezek közül néhányat:

- Egyik fontos dogmatikai kérdés például a Szentlélek eredetéről szóló tanítás, az
úgynevezett Filioque problematikája. Az orthodoxia szerint a Szentlélek az Atyától
ered, a római katolikus egyház szerint pedig az Atyától és a Fiútól. 

- Másik fontos eltérés az elhunytak lelkeinek állapota az utolsó ítéletig. Az
orthodox egyház nem alakított ki egységes álláspontot a purgatóriumról, és nem
fogadja el a katolikus egyház azon tanítását, mely szerint az élők fölös érdemeikből
átadhatnak a tisztítótűzben szenvedő lelkeknek, megrövidítve ezzel szenvedéseik
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idejét. Ez szerintük visszaélésekre adott alkalmat, ami végső soron a reformációhoz
vezetett.

- Ugyancsak megosztja a két egyházrészt a Szűz Mária szeplőtelen fogantatása és
mennybevétele körül kialakult nézetkülönbség. Az elsőt 1854-ben az utóbbit
1950-ben emelte dogmává a római katolikus egyház.

- Különbség továbbá, hogy a keleti kereszténység kovászos, míg a nyugati
kovásztalan kenyeret használ az áldozat bemutatásához.

- Kisebb, nem dogmatikai különbség pl. a papi nőtlenség kérdése, vagy hogy a
keleti egyházban egyetlen szerzetesrend van, míg a nyugatiban több, a keleti
egyházban tiltják Krisztusnak bárányként való ábrázolását, a nyugatiban pedig ez
megszokott, stb.

- Később került előtérbe a római püspök személye, vagyis Péter utódának
primátusa. A keleti keresztények szerint a pápa csak egy a többi püspökök sorában.
Ez összefüggésben van azzal is, hogy az orthodox egyházak nemzeti egyházak,
melyek teljesen önállóak, nem függnek sem Rómától, sem más egyházaktól. Ez
persze, nemcsak egyházszervezeti, hanem egyben politikai kérdés is, az államok
általában rossz néven veszik, hogy a területükön lévő egyházakat más országból
irányítják. A történelem során sok konfliktus forrása volt az invesztitúra kérdése,
vagyis, hogy a pápának, vagy az uralkodónak van-e joga kinevezni a püspököket.
Különösen fontos kérdés volt ez korábban, amikor egy-egy püspöki szék több fontos
közjogi méltósággal és javadalommal is együtt járt.

A szerbek és görögök betelepülése Egerbe

A XVIII-XIX. század folyamán, sőt még a XX. század elején is városunkban
jelentős számú orthodox közösség élt, akik részben szerb, részben görög
nemzetiségűek voltak. Hogyan is kerültek ők Egerbe? A szerbek betelepülése a
városba minden bizonnyal Eger eleste, 1596 után kezdődött, amikor a köznyelvben
rácoknak nevezett szerbek első hulláma ideérkezett. Ők a török hódítók elől
menekülve, vagy éppenséggel velük együtt érkeztek. A szerbek ugyanis híresen jó
kereskedők voltak, és az egri borok értékesítése volt ittlétük elsődleges célja.
Mindenestre a török alóli felszabadulás után, egy 1693-ban készült összeírás alapján
633 rác lakott Egerben, papjaik és szerzeteseik száma ekkor 10 volt. Ezt a nagy
lélekszámot az magyarázta, hogy az 1690-es évek elején Csernovics Arzén ipeki
pátriárka vezetésével mintegy 30 ezer szerb menekült a törökök  elől
Magyarországra, akik az ország különböző részein telepedtek le.

A város életében betöltött fontos szerepüket az is bizonyítja, hogy 1695-ben,
amikor Fenessy püspök szerződést kötött a város lakóival, a magyar és a német
náció mellett a szerbek is képviseltették magukat a transactio aláírásánál. Mivel
azonban az egyezmény szerint csak katolikusok települhettek be a városba, a
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szerbek látszólag egyesültek a katolikus egyházzal, vagyis a görög-katolikus hitre
tértek. 1718-ban azonban nyilvánvalóvá vált, hogy az unió csak látszólagos volt,
ittmaradásuk érdekében vállalták, és ekkor nyíltan visszatértek korábbi hitükhöz.
Erdődy püspök ezért megtiltotta további betelepülésüket. Ennek ellenére a XVIII.
század közepén nagyszámú görög nemzetiségű kereskedő is érkezett Egerbe, akik a
már itt lévő szerbekhez hasonlóan a bor értékesítésével foglalkoztak. Ők abban
különböztek a már itt lévő szerbektől, hogy nem voltak magyar állampolgárok,
hanem török alattvalók, és mint ilyenek komoly vámkedvezményeket élveztek,
melyeket a passzarovici békeszerződés biztosított számukra. A Habsburg birodalom
egész területén csak egy alkalommal, a birodalomba való belépéskor és csak 3%
mértékben kellett vámot fizetniük, egyébként szabadon mozoghattak árúikkal az
egész birodalom területén. Tevékenységük eleinte abból állott, hogy keleti
termékeket hoztak be a birodalom területére, hamarosan azonban kezükbe ragadták
az egész bor, marha és gabona kereskedelmet is. Rövidesen a kiskereskedelemben is
kiépítették pozícióikat. A magyar kereskedők többféle ürügy segítségével próbáltak
tevékenységük elé akadályokat gördíteni, leghatásosabb volt a valláskülönbség.

1751-ben Mária Terézia új vámrendeletet hozott, ami megszüntette a török
alattvalójú görög kereskedők által élvezett előnyöket, a XVIII. század hetvenes
éveiben pedig olyan uralkodói rendelet született, amely szerint fel kellett vegyék a
magyar állampolgárságot, állandó lakhellyel kellett rendelkezniük a birodalom
területén és be kellett hozniuk az országba családjaikat is. Ez sokakat távozásra
kényszerített, az itt maradóknak megkezdődött a beolvadása. 

1771-ben azonban Mária Terézia engedélyezte szabad vallásgyakorlatukat, II.
József uralkodása idején pedig a király hozzájárult új egri templomuk építéséhez.

A fentieknek megfelelően tehát az Egerben letelepült egységesen rácoknak
nevezett orthodox hitűek részben szerbek, részben görögök voltak, papjaik is a két
nációból kerültek ki, és amikor ezt létszámuk indokolta, külön istentiszteleteket is
tartottak a közös templomban. Sok konfliktus forrása is volt azonban a kétféle
identitás. 

Viszontagságos egri történetük tehát azzal kezdődött, hogy a török kiűzését
követően megkapták az ágostonrendi szerzetesek régi templomát, melynek titulusa
Szent Miklós ereklyéinek átvitele (ezért van májusban a templom búcsúja), és 1688.
szeptember 20-án letették a hűségesküt az egri püspök előtt. Ezt a Minoriták Historia
Domusa rögzítette. Ez a megegyezés azonban nem volt tartós, rendszeres
inzultusokra került sor, részben amiatt, hogy a püspök eltávolíttatta a városból
papjaikat és szerzeteseiket, részben amiatt, hogy a céhek is többször folyamodtak
azért, hogy tagjaik közül zárják ki a rácokat. 

A régi kis ágostonrendi templom helyett, már a kezdetektől újat szerettek volna
építeni, sőt, 1731-ben szó van arról, hogy a templom düledezik, a püspök azonban
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csak úgy engedélyezi a felújítást, hogy a templom sem magasabb, sem nagyobb nem
lehet, mint a korábbi volt. 

1744-ben az egri görögök panaszt adtak be a Helytartótanácsnak, mondván, hogy
templomuk szentély nélkül van, kidőlt a fala, és szükség lenne a bővítésre is. Azt is
panaszolták, hogy a püspök még a saját költségükön vett harangjukat is elvetette.

1752-ben ismét beadványt írtak a Helytartótanácsnak, mert Barkóczy püspök
nem engedte befedni újonnan épült templomtornyukat. 

Eszterházy Károly, aki 1761-ben foglalta el a püspöki széket, már engedélyezte a
templom helyreállítását és bővítését, ám mindezt saját építészével, Francz Józseffel
terveztette meg. Ez azonban a rácoknak nem kellett, sem kis mérete, sem amiatt,
hogy ez csak a régi templom toldozása lett volna.

Végül 1777-ben engedélyt kaptak új templom építésére, amelyet Mayerhofer
József budai kőművesmester tervezett. A rácok azonban ezt a tervet kicsinek
tartották. Végül 1784-ben amikor II. József októberben Egerben tartózkodott (ennek
a látogatásnak a hatására vonta vissza véglegesen az Universitas működési
engedélyét) uralkodói engedélyt adott nekik új templom építésére, ami rendkívül
gyorsan, két esztendő alatt befejeződött. Ekkor sem fogadták azonban el Francz
Józsefnek, a püspök építészének közreműködést, hanem Povolni József egri építészt
bízták meg a munkával. 

1788 július 1-jén áldották meg az új templomot. 
Az orthodox templom belseje sajátos elrendezésű, ilyen az egri is. A hajó első

harmada, az előcsarnok a ,,nők temploma’’, következő kétharmada pedig a ,,férfiak
temploma’’. A harmadik szakasz, amelynek padlószintje egy lépcsővel magasabb,  a
,,soleja’’, itt helyezkedik el középen az ambo, ahonnan a diakónus, vagy a pap az
igehirdetést végzi. A hajó falai stukkóval díszítettek. Ezt követi keleti irányban a
diadalív, amely mögött a szentély helyezkedik el. A szentély ovális kupolaboltozattal
rendelkezik, falában pedig szimmetrikus elrendezésben három ablak látható,
mindhárom ablak alatt egy - egy falfülke, amelyek közül a középső az úgynevezett
felső hely.  A szentélyből kétoldalt két ajtó nyílik, az egyik, az északi a
pasztoforionba (az apszishoz épített heyiség) vezet, ahol előkészítik a liturgiát, ez az
orthodoxoknál a  prothesis, a másik, a déli helyiség a diakonikon. A szentély falait
secco festés díszíti. A prothesis ajtaja fölött Szent Lukács evangélista egészalakos
képe, a diakonikon ajtaja fölött pedig Szent Márk evangélista hasonló képe. A fölső
hely fülkefalát aranyszájú Szent János képe díszíti harmadmagával, a másik két alak
Szent Proklosz és Szent Küriakosz. A boltozaton a Szentháromság és görög felirat,
valamint az Eucharistia szimbólumai, bárány, és kereszt a rézkígyóval. Ezek a képek
hiányosak az 1928. évi beázás folytán. 

A templom felépítését követően gondoskodtak annak művészi berendezéséről.
Erre vonatkozóan érdekes adat Jankovics Miklós szerémi képfaragónak az egri

letelepedési kérelme. Az egri asztalos céh mindjárt tiltakozott is Jankovics egri
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működése ellen, mondván, hogy kontár. A rác egyházközség igazolta, hogy Bács és
Szerém megyékben több templom kidíszítésében közreműködött. Egyébként sem
asztalokat, sem székeket, sem almáriumokat nem készít, tehát nem jelent
konkurenciát az asztalosok számára. Az oltárasztal elkészítése pedig teljesen a
szakmájába tartozik.  A városi tanács határozata szerint elvégezhette a munkát, de
csak a magával hozott segédekre támaszkodva, itteni legényeket nem
alkalmazhatott.

Az ikonosztáz egyedülálló szépségű, aranyozott festett fafaragás, benne fatáblás
ikonokkal, a diadalív síkjában. A diadalív a szentélyt a hajótól elválasztó boltív neve
a keresztény templomokban. A képfal választja el egymástól a szentélyt és a hajót,
három ajtó biztosítja az átjárást, az úgynevezett királyi ajtó középen és a két
diakónusi ajtó. A királyi ajtón csak a püspök járhat át.  Nők a szentélybe egyáltalán
nem léphetnek. Az eredeti elképzelés szerint az ikonok elkészítésével Arszenyije
Teodorovics belgrádi ikonfestőt bízták meg, mivel azonban a közösség nem volt
megelégedve ezekkel a képekkel, miután kifizették a munkáját, új művészt kerestek.
A választás Anton Kuchelmeister bécsi festőre esett, aki 1800 körül immár
közmegelégedésre elkészítette az ikonosztáz képeit. Anton Kuchelmeister több
magyarországi orthodox templom számára dolgozott.  Az Arszenyije Teodorovics
által készített képek ma is a templom falait díszítik. Az ikonok elrendezésének az
orthodox templomokban meghatározott rendje van, mindössze az a néhány ikon
cserélhető, melyek az adott templom védőszentjét ábrázolják, vagy valamilyen
különleges aktualitásuk van. Az ikonfestészetnek is szigorú szabályai vannak, ezért
különféle iskolák alakultak ki világszerte, ahol ezeket tanították, tanítják. Talán
mindenki látta az Andrej Rubljovról készült filmet, az ő iskolája talán a leghíresebb
volt mindez ideig. Az ikonokon a szenteket nem földi, hanem már feltámadás utáni,
üdvözült állapotukban ábrázolják és szigorú szabály alapján az Istenszülőt többnyire
csak gyermekével az ölében lehet ábrázolni. Jézus ábrázolásai: a tanító: nyitott
könyvvel és ítélethirdető (Pantokrátor) csukott könyvvel a kezében.
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Az ikonosztáz képei és elrendezése:

12 kispróféta

Istenszülő + Mária Magdolna                           Szent János és a százados   

Kálváriacsoport
(4 kispróféta a kereszt 4 végében)

6 apostol                          Istenszülő megkoronázása                               6 apostol

Istenszülő születése, Jézus születése, Jézus bemutatása, Jézus
megkeresztelkedése, Utolsó Vacsora, Feltámadás, Hitetlen Tamás. Jézus
mennybemenetele, Istenszülő halála

Sz. Dimitrosz, Ker. Sz. János, szeráf, trónon ülő koronás Istenszülő, trónon ülő
koronás Krisztus, Szeráf, Sz. Miklós, Sz. György

Istenszülő gyermekkora, körülmetélés, 12 éves Jézus a templomban, Jézus
színeváltozása, Lázár feltámasztása, Pünkösd

Örömhírvétel
Mihály arkangyal      Istenszülő+ Gábriel arkangyal     Szent István első vértanú

A berendezés további tárgyai:
Kandeláberek. Az ikonosztáz előtt két XVI. Lajos stílusú kandeláber áll. A

szertartás idején használatos összehajtható, ollós lábszerkezetű olvasópultot
analogionnak nevezik. 

Ikonasztal. Előoldalán az Istenanya látogatása Erzsébetnél, bal oldalon Szent
Mihály arkangyal, jobboldalt Szent Katalin festmény.

Két kántorstallum. Egyik oromzatán Szent Lukács, másik oromzatán Szent Márk
evangélista képe látható.

Istenszülő trónusa. Festett és aranyozott fa, oromzatán istenszem. A festményen a
Szentháromság koronát tart az Istenszülő ikonja fölé. A két oszlopszék között a
kerek kép a Szeplőtelen Fogantatást ábrázolja.

Az Istenszülő trónusával szemben áll a püspöki szék. Festetlen fa, Nagy Szent
Vazul képével.

Két ikonasztal, egyikhez a szent asszonyokat a sírnál, másikhoz a sírbatételt
ábrázoló ikon tartozik.
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A szószék faszerkezetű, műmárvány festésű, három ovális képpel: Szent Péter és
Pál, Aranyszájú Szent János és Nagy Szent Vazul.

Szent Sír: Asztallap, olajvászon képpel: Szent asszonyok a sírnál, Istenszülő és
Szent János apostol.

Stallumok: festetlen fafaragás. Az orhtodox templomokban a hívek állnak az
istentiszteleteken, csak az öregek, vagy betegek számára készülnek ülőhelyek.

Az orthodox liturgiában nincs hangszeres zene, csak emberi énekhang, ezért
hiába keressük a kórust.

Az egri szerbek és görögök között súlyos konfliktusok zajlottak, ezek a
nyelvhasználatot és a szertartásokat érintették, 1803-ban született az a
helytartótanácsi rendelet, melynek alapján külön papjaik és istentiszteleteik lehetett
létszámuknak megfelelően.

Mára, sajnos Egerben teljesen asszimilálódott az orthodox hitű szerb és görög
közösség, ittlétük bizonyítéka azonban ez a gyönyörű templom, mely a város egyik
legszebb műemléke, csodálatos fekvése folytán pedig úgy emelkedik a város fölé,
hogy mindenkinek észre kell vennie, aki beteszi a lábát Egerbe. Egykori hívei pedig
ott nyugszanak a templom körüli kis temetőben, ami sajnos, lassan az enyészeté lesz. 

A templomkertet fedett fa lépcsősor köti össze a plébániaházzal, mely Vitkovics
Mihály, a híres reformkori költő szülőháza is egyben.

(Elhangzott a Rác templomban 2008. szeptember 16-án)
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Virágtávlatból - Fotó: Ágoston Ottóné

Háttal a városnak - Fotó: Ágoston Boglárka
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A szószék az Istenszülő trónusával
Fotó: Ágoston Ottóné

A templomhajót elválasztó keretelem
Jézus szenvedéstörténetek képeivel
Fotó: Ágoston Ottóné

Az egyedülálló szépségű ikonosztáz
Fotó: Ágoston Ottóné

A sírkert
Fotó: Ágoston Boglárka



H. Szilasi Ágota
Kis palota nagy erényekkel

Úgy gondolom, hogy nem állítok valótlant, ha azt mondom, hogy Eger legszebb
utcája a Kossuth Lajos utca. Az egykori Szent Mihály templomtól (helyén ma a
Bazilika áll), illetve a Líceum hatalmas épülettömbjétől elindulva s a vár déli
kapujáig elsétálva csak néhány épület akad utunkba, mely nem a kétszáz-
kétszázötven évvel ezelőtti város életét idézné fel. Talán akkor kisebbek voltak a fák,
s nem takarták el az épületek gazdagon díszített homlokzatát úgy, mint napjainkban,
s talán több reverendás férfi járt-kelt a poros utakon az úgynevezett Kanonok-soron.
Az utcát a ferences rendi barátok templomáról és kolostoráról előbb Barátok
utcájaként, majd Káptalan utcaként emlegették. A káptalan, ami a megyés püspök
tanácsadó testülete, Telekessy István püspökkel (püspök 1699-1715) való egyezsége
alapján a korábbi káptalani városrészből (Knézich Károly utca) közelebb
költözhetett a Szent Mihály templomhoz, ahol a  szertatásokat végezték. Így egyre
pompázatosabb barokk paloták, lakóházak épültek itt fel. Több egyházi méltóság is
felépítette palotáját, de a templom és a rendház mellett iskolák is épültek, valamint
itt kapott helyet a gróf Barkóczy Ferenc püspök-főispán által építtetett
Vármegyeháza, udvarában a zseniális építészeti tervek és eszmevilág alapján
elkészült megyei börtönnel. 

Úgy gondolom, hogy akkor sem állítok valótlant, ha azt mondom, hogy a ma
4-es házszámmal jelölt kis rokokó palota - a Kispréposti palota - az utca épületeinek
legszebbike. Nem csak kívül, de belül is a kifinomult ízlés európai mércével
mérhető megtestesítője. Kívülről bárki megcsodálhatja. Az ütött-kopott lábazat és az
itt-ott hámladozó festékréteg, a szétszáradt ablakkeretek sem tudják vidám,
mosolygós ám ünnepélyes karakterét csorbítani - bár örülnénk, ha teljes pompájában
ragyoghatna. S örülnénk akkor is, ha bárki láthatná finom belső kiképzését, logikus,
ám olykor kissé finomkodó belső térkiképzését, s falainak, mennyezetének pazar
festményeit. 

Sorolom a neveket. 
Elsőként az építtetőt, ANDROVICS Miklós kanonokot említem, aki a Római

Collegium Germanicum et Hungaricum növendékeként európai műveltségre tett
szert. Egerben gróf Barkóczy Ferenc akkori egri püspök-főispán legközvetlenebb
munkatársai közé tartozott, előbb ceremónia mestere (ceremoniarius), 1746-tól
oldalkanonokja volt. Az oldalkanonok általában a főpap bizalmi emberének
számított és részt vett az egyházkormányzatban is, így valószínűleg az ő feladata
volt, hogy biztosítsa a személyes kapcsolatot a püspök és a káptalan között.
1752-ben a püspök az egri szeminárium prefektusává nevezte ki Androvicsot, aki ezt
a tisztségét 1761-ig töltötte be. Az egyházi ranglétrán tovább emelkedve 1770-től
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haláláig (1777. május 6.) a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett egervári (vagy
másként ,,kis’’) prépost volt. A püspök körül kialakult írói körhöz tartozván,
Androvics 224 kötetből álló magán-könyvtárral rendelkezett, melynek palotájában
külön szobát tartott fenn, s melyet igen jó ízléssel állított össze. Mind a könyvanyag
gazdagsága, mind az általa tükrözött korszak irodalom- és eszmetörténeti fontossága
indokolta, hogy Bicskey István komolyan foglalkozott az Egri Érseki Levéltárban
található, 1777-ből származó könyvjegyzék betűhív leltárával, hozzá kívánván ezzel
is járulni a magyarországi korai felvilágosodás szellemi körképének
megrajzolásához. 

Másodikként említem gróf BARKÓCZY Ferenc püspök-főispánt, aki több
évtizeden keresztül, erős egyéniségével saját képére formálta egyházmegyéjét, s
annak fővárosát, Egert. Építkezései nagymértékben szabták át a város arculatát.

E rendkívüli életpályát befutó főpap sikeres életéhez származása is hozzájárult,
hiszen apja Zemplén vármegye főispánja, illetve II. Rákóczi Ferenc
szabadságharcának kuruc ezredese, anyja pedig gróf Zichy Julianna volt. Barkóczy
már 1729-ben Nagyszombatban filozófiai doktori címet s 1729-1733-ig a Collegium
Germanicum et Hungaricum növendékeként Rómában teológiai diplomát is szerzett.
Az európai műveltségű, több nyelven beszélő, a művészeteket kedvelő fiatal papot,
24 évesen nevezték ki egri kanonokká. Majd pályája fölfelé ívelt, s 1741-ben Mária
Terézia titkos tanácsosa lett. 1745-ben, 34 évesen került vissza Egerbe, amikor is a
püspöki székbe ülhetett. Beiktatása után két héttel, Heves és Külső-Szolnok Vár-
megyék főispánjának is kinevezték. 1761. május 12-én esztergomi érsekké, 1762-
ben pedig a magyar korona egész területén levő tanintézetek főfelügyelőjévé és
1764-ben a Szent István-rend nagykeresztes vitézévé neveztetett ki. Nagyon nagy
hatalom és jövedelem került a kezébe, melyből nagyravágyó terveit finanszírozni
tudta.

Ő volt az első igazán mecénási szerepre vállalkozó főpap Egerben. Az építészet
és a festészet pártolása mellett támogatta a helyi irodalom fejlődését is így 1755-ben
püspöki könyvnyomdát állíttatott fel. 

A püspöki udvar főpapjait is arra bíztatta, hogy pártolják és ösztönözzék a
művészeteket. Pompakedvelő építkezései gyakran mutattak példát, így a Kispréposti
palota esetében is gyakran említésre kerül a felsőtárkányi tavak felett épített
magánkastélya. A diadalmas egyház szellemisége és hatalma a XVIII. század
közepén különösen kedvezett annak, hogy tekintélyüket és hatalmukat a főpapi
székbe kerülő fűurak ne csak templomok építésével, hanem udvartartásuk
pompázatosabbá tételével is kifejezzék. Barkóczy is fényűző életet élt, melynek
helyszíne nem csak a püspöki palotára s az egyházi szertartásokra korlátozódott,
hanem a szórakozás, a kikapcsolódás területére is. Már 1747-ben, két évvel
beiktatása után hallani ,,fuor contrasti’’-nak, viszályoktól távolinak elnevezett
nyaralókastélyáról.
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Androvics Miklós 1758. december 6-án fényes névnapi lakomát adott házának
felavatása alkalmából, melyen gróf Barkóczy Ferenc püspök díszes udvari
kíséretével, a káptalan összes tagjával jelen volt (Minoriták Historia Domusa szerint
1788) reprezentálva elismerését, netalántán barátságát az építtető felé.

A harmadik név, mely a Kispréposti palota történetének felvázolásakor
következne, az építésztervező, az architektus neve kellene, hogy legyen. Sajnos e
tekintetben nincsenek pontos adataink, csak következtetésekre és stíluskritikai
megállapításokra hagyatkozhatunk. Szmrecsányi Miklós - aki Eger barokk
művészetének első, kiváló, mesélőkedvű kutatója volt (egri vonatkozású
összegyűjtött írásai 1937-ben jelentek meg halála után) - szerint inventora Matthias
Franz Gerl (1712-1765), a megyeházát tervező bécsi építész volt. Gerl
legjelentősebb magyarországi munkája éppen az 1748-56 között felépült U alap-
rajzú, kétemeletes egri Vármegyeháza volt, melynek homlokzatán helyet kapott az
építtető Barkóczy Ferenc püspök címere is. Szmrecsányi szerint a Kispréposti palota
építkezései egybeestek a Vármegyeháza munkálataival, s a palota ívelt oromzatának
relief ékítménye s más részletek miatt a két épület esetében közös tervezőt sejtet.
Véleménye szerint Barkóczy jóvoltából a püspök építőmesterét vehette fel
Androvics. Feltételezését azonban semmilyen adattal nem lehet alátámasztani,
ráadásul a két épület építészeti megoldásai, részletformái sem igazolják M. Gerl
szerzőségét. Esetében a minorita templom és a Fuorcontrasti kastély tervezését is
megvonták a hetvenes évek kutatásai (Voit Pál), mivel Voit szerint ebben az időben
már nem volt kapcsolatban Egerrel. 

Egy másik építész, Mathias Gerl unokafivére, Josef Ignaz Gerl (1734-1798) neve
is felvetődött az idők során. Albert Ferenc, az egri érseki csillagvizsgáló igazgatója,
a Líceum könyvtárnoka 1868-as írásában elbeszélésekre hivatkozva a Líceum
tervezőjével - ,,kinek nevét minden igyekezetem mellett, fájdalom! mégsem
fürkészhettem ki’’ - azonosítja a kis-préposti lak, e kis terjedelmű, de igen ízléses
szerkezetű ház inventorát. Tehette e megjegyzést néhány formai párhuzam alapján,
hiszen a palota íves homlokzatának kosáríves timpanonja hasonlóságot mutat a
Líceum északi és déli rizalitjának timpanonjával, mely épület első tervezőjét az új
kutatás J. I. Gerlben találta meg. Valamint az általa az 1760-as évek elején épített
megyei börtön homlokzatán megjelenő részletformákkal, a könnyed rokokó
alaprajzzal, stukkódíszítésének bécsies világával is sok az azonosság. Ezen
majdnem, hogy elfeledett szájhagyománynak sajnos nem adhatunk hitelt, hiszen J.
I. Gerl 1758 körüli működéséről nincs adatunk, továbbá gróf Eszterházy Károlyhoz,
Barkóczy utódához írt levelében - melyben egri munkáit felsorolva ajánlotta magát
az új püspök figyelmébe - sem említette.

Bár adataink nincsenek, de stíluskritikai vizsgálódások alapján a kutatók
véleménye az, hogy a palota tervezőjét az ekkor a jászói premontrei templomon
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dolgozó Franz Anton Pilgram (1699-1761) bécsi építész személyében, vagy
környezetében kell keresnünk. 

Hogy rokokó építészetünk e kiemelkedő darabjának mesterét megtalálja az új
tudományos kutatás, meggondolás tárgya lehet, hogy a helyi mesterek között - akik
a városban zajló nagy építkezéseken komoly tudásra tettek szert - keresgéljünk. Így
juthatnánk el Barkóczy püspök Fuorcontrasti kastélyénak tervezőjéhez is. Barkóczy
és Androvics szoros kapcsolatát az is mutatja, hogy a püspök felsőtárkányi palotája,
a Fuorcontrasti mellé Androvics villát, vadászkastélyt építtet, s a tavaszi
kirándulásokon is együtt vettek részt. Felvethető talán Szantner Ferenc (†1773)
neve, aki ekkoriban Barkóczy építészeként s a Fuorcontrasti mellett, a Segedelem-
völgyben lévő nazarénus kolostor bővítésén és az érseki palotán is dolgozott, majd
ő építette 1760-ban a rác parókiát. 1758-ban az egri kőműves-, ács- és kőfaragócéh
céhmestere lett, mely pozíció szaktudásának elismerését jelentette.

Mesterségében kimagaslik ebben az időszakban Hugo Maria Hazael egri szervita
atya és püspöki geometra is, aki az 1750-es évek elején kapja első munkáit. Ő
készítette Eger város térképét. Az ő nevéhez fűzi a kutatás a Rác templom
kivitelezésre nem került tornyát, illetve e fennmaradt finom kivitelű rajz alapján a
Barkóczy által átterveztetett szervita templom ívelten előre lépő homlokzati
tornyának a tervezőjét is benne kereshetjük. Hasonló íveléssel lép előre a jezsuita -
ma ciszterci - templom rokokó előcsarnoka is. Ez utóbbi és a Kispréposti palota
hasonló kialakítású rizalitjának plasztikai díszítése ugyanazon mester művének
mondható. Fennmaradt rajzai alapján az Érsekkert és a Fuorkontrasti kastély híres
kertjének tervezője is ő lehetett. Munkájával oly elégedett volt Barkóczy, hogy
esztergomi prímássá való kinevezésekor is magával vitte.

Az épület szerkezetében egy helyi sajátosságot tükröz, mely tény talán még
inkább megerősíti azt a felvetést, hogy helyi építész terveként vizsgáljuk a palota
építéstörténetét. Barkóczy püspök udvarának szokásjogához és az érseki palota
elrendezéséhez hasonlóan a kapualjból a baloldalon indul az emeletre vezető lépcső,
hogy a hintóból kiszálló vendéget szertartásszerűen fogadhassák. S ez a megoldás,
mely sem az európai, sem a magyar építészetben nem törvényszerű, de mind a
korábban, mind a később épült több kanonoki ház, főúri palota esetében felfedezhető
Egerben - helyi sajátosság.

E szabadon álló mályvaszínű emeletes palota középrizalitja konvex hajlással
merészen lép előre. E homorú oldalfalakba párkányos, tükrös, keretelt szoborfülkék
mélyednek. A fülke félkörös záródású öblét legyező alakú, tarajos stukkó díszíti. A
fülkébe helyezett balluszteres posztamensen álló rokokó díszvázát alul a bizalmat, a
harmóniát, az életörömet, a közösséghez tartozást jelképező játékos delfin támasztja
meg, rajta gyümölcskosarat tartó puttó ül. Tőlük jobbra, illetve balra két-két
szalagos kőkeretű ablak, melyeket bőségszarukból, rocailleokból és oválisokból
összefont faragvány díszít. A földszinten kerékvetős, köríves záródású kétszárnyú

52

Egri séták nemcsak egrieknek



kapu adja meg az épület fő tengelyét, melyet két-két csigás konzolokban záródó fal-
sáv keretez. Felette a konzolokra támaszkodó terasz hangsúlyozza az épület
központi, a kiugró rizalit révén kitáguló termét, ahová a középső kétszárnyú
félköríves záródású üvegajtón és a konkáv falszakaszban egy-egy vállköves, íves
záródású ablakon áramlik be a fény. Az ajtó felett csigákból induló supraport
cartoucheban címer. E fölé emelkedik a rizalitot lezáró körszegmenses timpanon,
melynek tükrében lévő ovális ablakot gazdag rocailleos stukkó díszít. A
a+a+b+C+b+a+a nyílásritmusú épület plasztikus hatását a finomívű osztó és
főpárkányok illetve az ablakkönyöklők teszik még dinamikusabbá. A palával fedett
sátortető díszterem feletti sisakját rokokó díszváza koronázza.

Az épület tervezőjét, kivitelezőjét, stukátorát sajnos nem ismerjük, de még a
palotát kívülről szemlélve ide idézendő a következő név. Johann Heinrich Fassolla,
magunk között FAZOLA Henrik, würzburgi (Németország) születésű (1730-1779)
lakatosmester, a magyarországi rokokó kovácsoltvas művészet legkiemelkedőbb
alakja. 1759-től Barkóczynak, majd Eszterházynak is dolgozott, s 1771-ig szerepelt
a megye számadáskönyveiben. Johann Georg Oegg mester tanítványaként sajátította
el a lakatos és a nagyórakészítő mesterséget Würzburgban, s ismerkedett meg a kor
divatos barokk művészetével. A würzburgi érseki palotában is felfigyeltek az ügyes
ifjú inasra. Így történt, hogy Karl Philipp Heinrich von Greffenklau hercegérsek
Barkóczy figyelmébe ajánlotta, mikor egy alkalommal az egri püspök würzburgban
tartózkodott.

Fazola 1758-ban érkezett Egerbe, ahol a püspök biztosított számára munkát és
megélhetést. 1760-ban Eger város polgára lett és Fazola Henrik néven
anyakönyvezték. Első feladatai közé tartozhattak a felsőtárkányi Fourcontrasti
kastély munkálatai. 1761-ben a megyeháza kovácsoltvas alkotórészein dolgozott,
amit pályázaton nyert el. Itt szerzett elismerést legnevesebb alkotásaival, a ,,Címeres
kapu’’, a ,,Szőlőfürtös kapu’’, a főkapu díszítésével, de ő készítette a megyeháza
összes vasalásait, zárait és kályharostélyait, de a börtönépület vasajtaja, a
homlokzati lunetta is az ő keze munkáját dicséri. 1763-ban készíti már Eszterházy
megbízásából a püspöki palota összes lakatos és kovácsoltvas munkáját. Eger
belvárosán végigsétálva szinte alig van olyan barokk vagy rokokó épület, melynek
finoman ívelő ablakrácsát valamint inda és rocaille díszítésű balkonkorlátját ne ő
készítette volna.

1769-től bányakutatásokba kezdett a Mátra és a Bükk vidékein, azzal a céllal,
hogy vasérclelőhelyeket fedezzen fel, ugyanis eltökélt szándéka volt egy
vasolvasztó létrehozása a megnövekedett igény kielégítésére. A kutatások
eredményeként több helyen kőszénlelőhelyre bukkant. Fáradalmai, gyötrelmei végül
meghozták az eredményt, mert 1769 őszén Uppony határában a Zsinnye-dűlőn
vasércet talált. A sikeres kutatások követték egymást; újabb előfordulásokat tárt fel.
1770-ben jegyeztette be jogát e lelőhelyek bányaművelésére s megkapta a bécsi
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udvar hozzájárulását a vasolvasztó építéséhez is. A vasmű létesítését elrendelő
okiratot maga Mária Terézia királynő hitelesítette, egyúttal Fazolát gyárvezetővé
nevezte ki. Így 1771-ben Egerből átköltözött Ómassára, hogy az építkezés
irányításában részt vegyen. Lakatosműhelyét öccsére, Fazola Lénárdra bízta, aki
szintén jó kezű szorgalmas egri vasműves mester volt.

Belépve a csehboltozatos kapualjba balra egy újabb üvegajtón át indulhatunk el
az emeleti termek felé. A széles lépcsőt szögletes bábokból alakított balluszteres
korlát szegélyezi, s a lépcsőfordulóban és az emeleti törpepilléren virágkosarat tartó
puttók ülnek, s fogadják a látogatót. A nyolcszög alaprajzú dísztermet az előreugró
rizalit tágítja. Sarkain az utca felé egy-egy festett ablakfülke, velük szemben
kályhafülkék mélyednek a falba. A négy falat egy-egy lapos, kosáríves fülkékbe
állított kétszárnyú ajtó töri át, egyikük az erkélyre nyílik. Az ajtókereteket rocaille-
os, tajtékos lángnyelves stukkó és gazdag festett díszítés emeli ki a fehér falakból.
Minél feljebb tekintünk, annál megejtőbb a látvány, hiszen az ajtók feletti íves,
homorú lunettákat és a sarkok domború falmezőit festés díszíti.

Már nem is lehet pontosan követni, hányadik nevet, s egyre fontosabb nevet kell
megemlítenem a Kispréposti palota kapcsán. HUETTER, Lucas (? - 1760, Eger)
irgalmasrendi szerzetes a magyarországi rokokó festészet jellegzetes képviselője
volt, s az ő festményei díszítik a díszterem falait. Nem ismert, hol és mikor tanulta
a festőmesterséget. Feltehetően egy, a bécsi akadémián tanult mestertől, illetve
annak műhelyében sajátíthatta el festői tudományát. A 18. század első harmadában
a bécsi akadémia mesterei - elsősorban Paul Troger és tanítványai - által
népszerűsített festői stílus és eszköztár hatása ismerhető fel festményein. Alkotásai
nem emelkednek ki a kor erősen közepes tehetségű és felkészültségű magyarországi
mestereinek munkái köréből, de bécsi mintákat követő festői stílusába s részletező
előadásmódjába figyelmet érdemlően, egyéni módon keverednek a holland
festészetből merített életképi és csendéleti elemek. Kompozícióinak előképeként
sokszor használta fel nagy európai mesterek rézmetszetek segítségével ismertté vált
alkotásait. 

Nem tudjuk, honnan érkezett. Származásáról, születésének helyéről és
időpontjáról sincsenek pontos adatok, de a hagyomány szerint morva származású
volt. 1753-ban bukkant föl először Egerben. 1754-ben, juniorátusi évének leteltével
szerzetesi fogadalmat tett, és Egerben lépett be Istenes Szent János betegápoló
rendjébe. Huetter - rendi nevén Fr. Luca - szerzetes-festőt 1753-ban, működésének
első ismert esztendejében készült művei alapján tanult, rutinos festőnek kell
tartanunk. Ez időtől folyamatosan dolgozott Egerben és környékén, egészen
1760-ban bekövetkezett haláláig. Festői tevékenységének mindössze hét esztendeje
alatt megközelítőleg száz festményt készített. Megrendelői főként az egri püspök
(Barkóczy házi festője?) és a kanonoki kar tagjai voltak. Barkózy Ferencről készített
portréja - mely a Dobó István Vármúzeum gyűjteményébe került - híven idézi elénk
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a püspök egyéniségét, kissé dölyfös, ám intellektuálisan gazdag személyiségét.
Háttérben híres, már oly sokat emlegetetett kastélya látható. 

Másik jelentős támogatója Androvics Miklós oldalkanonok volt. Androvics nem
csak palotáját festette ki Huetterrel 1759-ban, mely az 1740-50-es évekre divatossá
vált rokokó művészet egyik legszebb magyarországi példája, hanem ő volt az, aki
,,festéket és egyéb hozzávalókat’’ vásárolt az irgalmasok számára, hogy rendházuk
refektóriumát festményekkel díszíthessék. A szerzetesi ebédlő, a refektórium
falburkolatát, lambériáját Huetter 1753-ban 39/48 festett fatáblából álló
képsorozattal díszítette. Dekoratív virágok, vázák között az újtestamentumi
jelenetsor képecskéi közül kiválik frissességével a csodálatos kenyérszaporítást
ábrázoló jelenet, valamint a Péter a vízen jár, vagy a Krisztus a háborgó tengeren és
a Jézus a betegeket gyógyítja című tábla. Az egyik, tán legszebb kazettán ismét
feltűnik Barkóczy Fuorcontrasti kastélya a háttérben. A kétkaros lépcsővel ellátott,
sarokpavilonos, emeletes kastély előtti a franciakert lugasos nimfeonjában kibontott
hajú térdelő nő, Mária Magdolna felé a szélben lebegő köntösben közeledik egy
alak, egy pásztor, vagy kertész, maga Krisztus. 

Huetter 1754-58 között az egri ferenceseknek (Szent Ferenc, Szent Antal), a
szerviták-nak és az irgalmasoknak oltárképeket festett, de ismertek oltárképei a
felnémeti és az erdőteleki (Vizitáció, Mária finom alakú, kecses rokokó hölgy,
florentin kalapban, erős a hasonlóság a refektórium Noli me tangere Mária
Magdolnájához) templomban is. Egy canonica visitatio szerint, Luca testvér 1755
körül az egész verpeléti templomot kifestette. 1760-ig folyamatosan festett
különféle műveket az irgalmas rendház számára, így ablaktáblákat a szerzetesi
cellák, illetve a gyógyszertár ablakaihoz és kis ájtatosképeket, pergamen
miniatűröket a rend szükségletei szerint. Egyik szép oltárképe, Istenes Szent János
Madonna előtti hódolata a Dobó István Vármúzeum képtárában tekinthető meg.

A Kispréposti palota dísztermének al secco illetve olajjal festett falképei
határozott ikonográfiai program szerint készültek. Az ablakmélyedés pusztán
dekoratív célzatú, könnyed hangvételű virágcsokrai, grilandjai, madárkái, puttóival
szemben az olajjal készült ábrázolások jelentéssel telítettek. A terem négy sarkának
domború falmezői a négy égtáj életképbe foglalt megjelenítései. Az ablakok fölé
Afrika (egy szerecsen) és Amerika (egy indián), a terem bejáratától délra Ázsia
(török vitéz mellképe), a jobb oldali kályhafülke felett pedig Európa személyesül
meg az ábrázolt életképi közegbe helyezett figurákban. Európát az akkori világ
egyik leghatalmasabb uralkodója s egyben Magyarország királynője, maga Mária
Terézia jól sikerült portréja jeleníti meg. Az ajtók feletti lunettákban tájképi
környezetben a három vadászati évad, a vadász mellképével, vadászkutyával, az
időszakra jellemző elejtett vaddal életképszerűen jelenik meg. Szmrecsányi Miklós
a keleti szoba felé nyíló ajtó feletti képen a Várhegy és az Eged körvonalait s az
egedhegyi remetekápolnát vélte felfedezni, Voit Pál azonban Androvics Miklóst véli
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felismerni rajta a Hittudományi Főiskolán hiteles portré egybevetése alapján. A
hegyvonulatban pedig a Bélkőt, az épületben a bélapátfalvi ciszterci apátság
oromrózsás homlokzatát s az elbontott kolostor maradványait. Mivel ezt az
uradalmat a papi szeminárium birtokolta, s Androvics annak rektora volt, e
párhuzam kézenfekvőnek tűnik. A nyugati szobába vezető ajtó felett a Fuorcontrasti
kastély s mellette az Androvics nyaraló vehető ki. Bár az e képen látható vadász
személye megfejtetlen, a bejárat feletti lunettából kitekintő, födetlen fejű férfi
feltehetően maga a művész.

Androvics Miklós ránk maradt kis palotájának belső festett díszítése, s annak képi
programja az európai mércével mért szellemi áramlatoknak lenyomataként hirdeti
tulajdonosának korszerű, egyben életigenlő szemléletmódját. Fr. Lucas Huetter
(1758) festményei mellett az épület pompáját KRACKER János Lukács (1774) által
festett mennyezetfreskó teljesíti be. 

Johan Lucas Kracker a Közép-Európai későbarokk festészet kiemelkedő alakja.
Csehországi eredetű bécsi szobrászcsalád sarja, 1733-tól tizenegy évig látogatta a
bécsi Képzőművészeti Akadémiát. Közben Anton Herzog freskófestő segédje, de
művészetére elsősorban Paul Troger hatott. A kezdeti, akadémiai rajzok után első
hiteles festményei Grazban (1742) és Szlovéniában (1744-45) maradtak fenn.
Hosszú lenne elsorolni minden megbízását, míg Eszterházy Károly meghívására
1764-ben Egerbe nem érkezett. A legújabb kutatások eredményeként Jávor Anna
jelentetett meg reprezentatív könyvet művészetéről. 

1768 nyarán vett házat Egerben. Egri freskói közül több elpusztult (ilyen a
székesegyház szentélyének kifestése 1768-ból, a jezsuita templom Borgia Szent
Ferenc-ciklusa 1770-73-ból), viszont számos oltárképét őrzik a város és az
egyházmegye templomai (többek közt: Szent Antal-főoltárkép, 1769-70, Eger,
minorita templom; Szent Márton, 1770, Tiszapüspöki; Szent József- és Nepomuki
Szent János-mellékoltárképek, 1771, Szihalom; Szentháromság, Szent Antal, Szent
Ferenc, Jászárokszállás; székesegyház, Szent István és Szent László-
mellékoltárképek, 1773, Eger; Evangéliumi Szent János-főoltárkép, 1773,
Mezőtárkány; Szent Katalin-főoltárkép, 1775, Egerbakta). Késői főműve az egri
Líceum könyvtárának mennyezetképe, A tridenti zsinat 1778-ból. A történeti
jelenethez metszetelőképet használt, az allegorikus és zsánerszerű részletek saját, a
gótizáló látszatarchitektúra állandó segédje, a morva Joseph Zach invenciója.
Karcker és Zach utolsó munkája az egri szervita rendház refektóriumi falképe
(Krisztus megkísértése; Krisztus és a szamáriai asszony a kútnál) 1779-ből. 

A Kispréposti palota dísztermének tükörmennyezetét a barokk és a rokokó
festészetben oly gyakori festett - párkányokból vázákból, cartouchok-ból álló -
látszatarchitektúra töri át utat engedve a tekintetnek a fényekből és árnyakból
formált színpompás fellegek felé. A fellegek egy jelenetet kereteznek. Garas Klára
1941-es doktori disszertációja óta tudjuk, hogy e mennyezetkép szinte minden
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részletében Paul Troger egy Brixenben őrzött vázlatára vezethető vissza. A Troger-
műhöz szerinte más fennmaradt, monumentális alkotás nem fűzhető, ám Franz
Matsche szerint a gerasi premontrei apátság lépcsőházában 1738-ban kivitelezték.
Ezt, a későbbiekben elpusztult freskót Karcker ismerhette 1767-ből, s éppen az ő
parafrázisa bizonyítja a Troger mű elkészülését. 

Androvics a palota építkezéseinek befejezte után, csak jóval később, 1774-ben
adott mecénási kedvteléssel alkalmat J. L. Krackernek, Eszterházy udvari festőjének
arra, hogy az emeleti nyolcszögű terem mennyezetét pompás allegóriával kifesse. A
boltvállakról induló zöld márvány mellvédet és virágos kővázákat imitáló
látszatarchitektúrát feltehetően ZACH József (1728 k.-1780) brünni származású, a
Bécsi Akadémián képzett festő, Kracker társa, lányának férje készítette, mely
közrefogja az Erény nemtőjének diadalmas megkoronázási menetét ábrázoló
jelenetet. Sisakban, pálmaággal, oroszlánok vontatta diadalkocsin, brixeni
előképéhet még fiziognómiájában is hasonlatosan jelenik meg Pallas - kezében
pálmaággal, és jobbján ugyanúgy egy géniusz látható. Alatta-mögötte egy nagy
angyal villámmal sújt le a gonosz denevérszárnyas démonra, mely alábukik. Azt,
hogy itt keresztény erényről van szó, a jobbra fönt önálló invencióként megfestett
kis csoport, az Igazság jogarán Istenszemet tartó nemtő és az őt kísérő két angyal
jelzi. Egyikük a Pallas Athéneként ábrázolt Erényt (Bölcsességet) készül
megkoszorúzni. Nem áll rendelkezésünkre írásos terv, vagy megbízási szerződés,
melyben az alkotó és a megbízó esetleg közösen gondolta volna ki a kép
ikonográfiáját, erkölcsi üzenetét, de az istenszem belekomponálása a képbe emeli ki
a történetet a világi tartalomból és helyezi a szakrális viszonyrendszerbe -
méltóképpen az egri kisprépost reprezentációjához. 

Az előképhez viszonyítva nem kell szégyenkezni az alkotónak. Talán a színvilága
kissé visszafogottabb a trogeri bozettóhoz képest. Vörös-barna harmóniája a derűs
kék égbolt előtt megkapó. A nem túl magas teremben a történetet éppen átfogja
tekintetünk. Hasonló hangulatú lehetett a püspöki palota toronyszobájában lévő két
falkép (1776), világi párjuk pedig a festő otthonának falát díszítette. 

A freskó az 1827-es tűzvész alkalmával megsérült, színei kifakultak. 1908-an
került sor helyrehozatalára Foltin János (1837-1915) akkori kisprépost és Kracker
első monográfusa szorgalmazására. Erről a párkány peremén lévő felirat tanúskodik. 

Androvics a nagy költségen felépített kis palotáját a káptalanra hagyta, azzal a
rendelkezéssel, hogy abban mindenkor a kisprépost (teljes címén a Boldogságos
Szűzről elnevezett egervári prépost) lakjék. Azonban már a Barta István kisprépost
és címzetes püspököt követő második utóda a kis palotában Zábráczky József,
1777-től kanonok, 1804-09 között nagyprépost volt lakosa a palotának. Ez idő alatt
Dobronyai kisprépost pedig a nagypréposti palotában (ma Bródy Sándor Könyvtár)
lakott. Különös véletlen, hogy mindketten 1809-ben hunytak el, miáltal helyreállt a
rend az épületek rendeltetésében. 
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Androvics Miklós saját házának, a Kispréposti-palotának megépítésével és
díszítésével egy, a magyarországi, de európai viszonylatban is kiemelkedő városi
rokokó palotát hagyott az utókorra. Maradandót alkotott, maradandót alkottak a
művészek is, hiszen ez a kis remekmű őrzője annak a szellemiségnek, mely
Barkóczy udvarában, s az akkori Egerben jellemző volt.

(Elhangzott a Kispréposti palotában 2008. szeptember 9-én)
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A Kispréposti palota - Fotó: Ágoston Boglárka
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Krakker János Lukács mennyezetfreskói a díszteremben
Fotó: Ágoston Ottóné

A lépcsőfordulók törpepillérein
virágkosarat tartó puttók
Fotó: Ágoston Ottóné

Nyugati szoba
Fotó: Ágoston Ottóné



Renn Oszkár
A magyar Szent Korona Egerbe menekítése 1809-ben

A Szent György Lovagrend Egri Priorátusa által évente rendezett történelmi
emlékülések sorában ez évben június 3-án került napirendre, a városi közvélemény
által alig ismert eseménynek, a magyar Szent Korona 1809. évi Egerbe
menekítésének története, illetve annak körülményei és részletei. Dr. Pap József
történész, főiskolai docens kutatásai során a menekítés előzményeit és történetét
részleteiben is feltárta, előadásában az emlékülés résztvevőivel megismertette.
A történet több változatban is közszájon forgott. A Szent Korona egri mozgását
kiszínesítették, pompás ünnepi meneteket szerveztek az átszállításra, de ezeknek
hiteles leírását nem találták meg. Ragaszkodnunk kell tehát a tényekhez és a
bizonyítékokhoz, bár kérdőjelek azért még maradtak. 

Magyarország, a Habsburg Birodalom részeként az 1700-as évek végétől
folyamatosan háborúk fenyegetettségével terhelten lépett a XIX századba. Az
1792-től kezdődött koalíciós háborúk közben már színre lépett Napóleon és seregei
már 1805-ben a magyar határt is átlépték, miközben Bécset is elfoglalták. A magyar
országgyűlés 1805. október 17-én elkésve megszavazta az insurrectiót, a nemesi
felkelést. A háborús készülődés Heves vármegyét is elérte. Riadóláncot állítottak fel
Eger és Buda között a nádori utasítások gyors továbbítására, a hajdúk létszámát
felemelték, a nemesi felkelés és a hadsereg keretében lovas és gyalogos egységeket
állítottak ki. Mire a tisztikart is megszervezték már a békét is megkötötték. Közben
a császári család elhagyta Bécset, a Szent Korona pedig Budát és 1806 márciusáig
Munkács vára őrizte a koronázási ékszerekkel együtt.

Az újabb háború nem sokat váratott magára. Az osztrák vezetés alábecsülte a
franciák erejét és az ötödik koalíció létrehozásával végzetes lépést tett az új háború
felé, miután Napóleon és I. Sándor cár 1807. július 7-én Tilsitben gyakorlatilag
felosztotta Európát. Magyarország két országgyűlésen vállalta óriási költséggel
előbb 12.000, majd további 20.000 katona kiállítását, az államkincstár feltöltését és
az insurrectió hadkészültségének fokozását.

A császárság 1809. április 9-én hadat üzent Franciaországnak. Az osztrák
offenzívák Tirolban és a Varsói Nagyhercegség területén megindultak, de a
villámgyors ellentámadás után május 13-án Napóleon ismét a Burgba költözhetett.
Innen szólította meg a magyarokat híres kiáltványában.

Még az 1809-es háború előkészületei során március 22-én Egerbe érkezett Károly
Ambrus esztergomi érsek, hogy Heves és Külső-Szolnok vármegyéktől újabb
hadierők kiállítását elérje. Ezek az erők részt is vettek a júniusi győri csatában, ahol
a franciák a nemesi felkelőket megfutamították.
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Ferenc császár harmadik felesége, Mária Ludovika május 4-én hagyta el Bécset.
Budát sem érezte elég biztonságosnak a császári család számára, így elfogadta báró
Fischer István egri érsek ajánlatát és eldöntötte, hogy ideiglenesen Egerbe
költöznek. A család 1809. jún. 16-án érkezett Egerbe. Mária Ludovika mellett
Ferdinánd trónörökös (később V. Ferdinánd magyar király 1836-1848), Mária Lujza
(1810-ben Napóleon felesége lett!) és Leopoldina főhercegnők, Károly Ambrus
hercegprímás, Rudolf főherceg, a kiskorú császári gyermekek, Mária Klementina,
Karolina, Ferenc Károly és több udvari személyiség. Az udvari személyiségek és a
család különböző időpontokban, a tragikus wagrami csatavesztés után (július 5-6.),
távoztak Egerből.

Napirendre került a Szent Korona biztonságának a kérdése is. Hosszas
tanácskozás után döntés született a Korona (akkor már Budán volt) kimentése a
veszélyeztetett körzetből. A menekítés helyét valamilyen előzetes terv szerint
határozták meg a koronaőrök javaslatai alapján. Így került sor Eger
székesegyházának kijelölésére és Szent Korona Egerbe utaztatására, mely
különleges szállítási és őrzési feladatot jelentett a koronaőrségnek és a hozzá
vezényelt katonaságnak.

A Szent Korona a császári család után 1809. június 17-én Gyöngyösről érkezett
Egerbe. A székesegyház Hatvani Kapu felőli tornyában levő főegyházmegyei
levéltárban helyezték el a 13 pecséttel lezárt hatalmas ládát, melyben a Szent Korona
a klenódiumokkal együtt helyet kapott. A klenódiumok: a jogar, az országalma,
Szent István kardja, a kettős kereszt - az apostoli királyság jele -, a palást, a kesztyű,
a harisnyák, a papucsok, (az 1849-es elásáskor az utóbbi három megsemmisült).
Később eltűntek: a zászló, Szilveszter pápa keresztje, II. Henrik lándzsája, a felső
papi ruha, a köntös, a zászlórúd. 

Eger érseki székesegyháza egy kéttornyú, háromhajós 43,6x17 m alapterületű
közepes méretű, barokk templom volt, melyet az előző gótikus anyaegyház helyére
építtetett Telekessy és Erdődy püspök az 1712-1717 években, G. B. Carlone
közreműködésével. ,,Szegényes külseje és kicsi’’ mérete miatt Eszterházy Károly
püspök már elhatározta egy méltó székesegyház felépítését. Déli tornya, ahol a
hiteles levéltár foglalt helyet, biztonságos őrzőhelynek ítéltetett sok pecsétes láda
elhelyezésére.

Báró Splényi József és Almássy Pál koronaőrök kísérték a szállítmányt. Ma már
hiteles adatok szerint (Splényi koronaőr 1809. november 19-i jelentése alapján), a
következő napon, június 18-án a ládát a vármegyeházára szállították át. 

A Szent Korona egri tartózkodásának részletei hosszú ideje vitatottak. Szép
számmal vannak források, melyekben az akkori székesegyház déli tornyából a
megyeházára szállítás időpontjának, okainak és körülményeinek leírásai eltérőek.
Bizonyos, hogy a koronaőrök a székesegyház déli tornyában a ,,leveles tár’’
helységét nem találták biztonságosnak, annak ellenére, hogy bizonyára előre
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elhatározott volt a templomi elhelyezés. Időközben az őrség-váltás lebonyolításának
és a templom éjjeli nyitva tartásának problémái okoztak bizonytalan-ságot az
őrzésben. Gyorsan határoztak a megyeházára szállításról.

Az egri vármegyeháza 1746-54-ben épült Barkóczy Ferenc püspök kezde-
ményezésére, Gerl Mátyás tervei szerint. Többször is átalakították, renoválták, rossz
tetőkonstrukciója miatt javították. A Szent Korona érkezésekor már egyik legszebb
épülete lett a városnak és a gyors döntés az új elhelyezésről minden szempontból
jónak bizonyult.

A Szent Korona fogadásának idején a messze földön híres kovácsoltvas kapuk
már léteztek (1758-61 években készültek). Az első Fazola kapu az eredeti és
jelenlegi helyén, a földszinten, de a második Fazola kapu akkor a második emeletre
vezető lépcsősort nyitotta és zárta, egyben a Szent Korona őrzésére megfelelőnek
ítélt levéltár ajtaja előtti biztonságos, hatalmas, erős zárral felszerelt kapuként
szolgált. A ládát tehát 1809. június 18-tól szeptember 21-ig, az elszállítás időpontjáig
a megyei levéltárban őrizték és az őrszolgálatról a város gondoskodott, a koronaőrök
felügyelete alatt. A Szent Korona ládáját egész utaztatása alatt egyetlen alkalommal
sem nyitották ki, a pecsétek sértetlenek voltak. A koronaőri jelentés említést tesz
arról, hogy a Szent Koronát és a Szent Jobbot együtt hozták vissza Budára. Merész
ma feltételezni, hogy a hatalmas ládában, a 13 pecsét alatt a Szent Jobb is Egerben
tartózkodott.

A Magyar Szent Korona Egerbe menekítése tehát 1809. szeptember 21-én
befejeződött és a biztonságos elszállítás megtörtént Gyöngyösre, ahol a
továbbszállítási parancsra várva még november 3-ig megpihent a lezárt hatalmas
láda  (Talán az okt. 14-i, Habsburgokra megalázó schönbrunni békét várták meg).

A Korona elszállítását követő évben a vármegye elhatározta, hogy ,,a vármegye
székházában, ahol a Szent Koronát őrizték, márványt kell elhelyezni, melybe
egyszersmind a dicsőséges ékszer őreinek a neveit is be kell vésni az utókor hálás
megemlékezésének megörökítésére.’’

Ennek a határozatnak a végrehajtása napjainkig késett és a Szent György Lovag-
rend Egri Priorátusa a 2006. június 3-i emlékülés után kezdeményezte az emléktábla
létrehozását és közadakozásból elkészíttette a márványtáblát, melyet  a Megyeháza
építésének 250. évfordulóján, 2006. december 11-én, a bejárati kapualj oldalfalán
helyeztek el, és érseki áldással, ünnepélyes külsőségek között lepleztek le, közel 200
éves késedelem után, emlékeztetve a magyar Szent Korona egri tartózkodására. 

(Elhangzott a Megyeházán 2007. szeptember 5-én)

63

A magyar Szent Korona Egerbe menekítése 1809-ben





65

A magyar Szent Korona Egerbe menekítése 1809-ben

A Megyeháza
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Az emléktábla, elhelyezve 2006. december 11. - Fotó: Ágoston Ottóné



fj. Herman István
A Hatvanasezred emlékmű

Ha túristaként érkezünk Egerbe szinte bizonyos, hogy a Deák Ferenc utcán
keresztül közelítjük meg a belvárost. A színház épületéhez érve impozáns látvány
tárul a szemünk elénk. Szembe velünk a Bazilika monumentális tömege, jobb
oldalunkon a Gárdonyi Géza Színház felújított épülete vonja magára a tekintetünket,
s vele szemben szinte megbújva a fák lombjai alatt, egy emlékmű áll. Csak ha
közelebb lépünk hozzá, akkor fedezhetjük fel, hogy a Cs. és Kir. 60. Gyalogezred
hősi emlékművéről van szó. Vajon kik voltak ők, és miért állított számukra kőbe
vésett emléket az utókor?

A történet 1789. július 14-én kezdődött a francia forradalom kitörésével, melynek
következtében mintegy negyedszázadig tartó békétlenség köszöntött Európa
népeire. Az 1792-1797 közötti első koalíciós háborút lezáró Campo Formiói béke
következtében Ausztria elvesztette Lombardiát, és Belgiumot, ám cserébe megkapta
a Velencei Köztársaság területét. Bár a háború nem érte váratlanul Ausztriát, a
vereség mégis arra sarkallta, hogy növelje katonai potenciáját. Ezért került
felállításra négy újonnan szervezett Cs. és Kir. magyar gyalogezred: a 48., 60., 61.,
és a 62. Az új alakulatokat a már meglévő tizenegy magyar gyalogezred negyedik
zászlóaljaiból, így a 60-ast 1798. június 1-jén, Trencsén központtal a 2/4 (Pozsony)
33/4 (Pest) és az 52/4 (Pécs) zászlóaljakból hozzák létre. Az ezredet 1809-ben
áthelyezik Eperjesre, majd 1852-ben ideiglenes jelleggel - mivel egri kaszárnyájuk
még nem készült el - Lőcsére, ahonnan csak 1853-ban vonulhattak el végleges
állomáshelyükre: Eger városába.

Az ezred a kor szokásainak megfelelően, három gyalogoszászlóaljból, valamint
egy gránátos osztályból tevődött össze. Meg kell említeni, hogy ebben az
időszakban az ezred, mint magasabb katonai egység, jórészt csak szervezeti
formaként értelmezhető. A zászlóaljak mind háborúban, mind békeidőben gyakran
egymástól igen távol állomásoztak. 

A Habsburg Birodalom hadrendjébe tartozó alakulatok egymástól jól
megkülönböztethetők voltak, hajtókájuknak, valamint kabátgombjaik eltérő színe
alapján. A 60-asok acélzöld hajtókát és fehér gombokat viseltek. Az ezredtulajdonosi
rendszer, mely egyre inkább protokolláris jelleget öltött, szintén alkalmas volt a
megkülönböztetésre. A 60-asok első tulajdonosa 1802-től gróf Gyulai Ignác, majd
1848-tól Gusztáv Wasa svéd királyi herceg, 1877-től Benedek Sándor altábornagy
nevét viselték. Halála után 1878-tól Nagy Károly volt a névadó tulajdonos. Az I.
világháború idején lovag Ziegler Alfréd gyalogsági tábornok neve alatt masíroztak
az ezred katonái. 
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A rendelkezésre álló keret szűkössége okán csak felsorolásszerűen tárgyalható a
60-asok harci tevékenysége, hiszen az ezred fennállásának 130 esztendeje alatt a
Habsburg Birodalom, majd az Osztrák-Magyar Monarchia minden konfliktusában
részt vett és minden hadszíntéren megfordult. E szabályt két kivétel erősíti: az
1864-es dán háború, valamint az 1900. évi kínai boxer-lázadás.

Az alakulat hamar átesett a tűzkeresztségen, mert megalapítását követő
esztendőben kitört a második koalíciós háború, melynek idején a három
gyalogzászlóalj svájci illetve vorarlbergi fronton, míg a gránátos osztály német
hadszíntéren jeleskedett. Kifejezetten szerencsésnek bizonyult az a tény is, hogy az
új ezredek állománya már meglévő zászlóaljakból állt fel, hiszen lerövidült a
kiképzési idő és az egységek gyorsan bevethetővé váltak.

Ez az időszak a francia fegyverek dicsőségéről szól. Előbb a köztársasági-, majd
a Napóleoni hadsereg verte végig Európát. A 60-asok ezekben a harcokban végig
részt vettek. Szempontjukból talán az 1809. május 21-22-i asperni ütközet volt a
legdicsőségesebb, melynek során döntő vereséget mértek a francia csapatok
balszárnyára és győzelemre fordították a csata menetét. A franciák azonban csupán
egy ütközetet veszettek el, s nem a háborút. Alig valamivel több, mint egy hónap
múlva ,,helyre állt a világ rendje.’’ Napóleon Wagramnál győzedelmeskedett,
Ausztria pedig kénytelen volt elfogadni egy újabb megalázó békét.

Ez a béke furcsa módon kapcsolódik az alakulat történetéhez. Napóleon, aki
dinasztikus álmokat dédelgetett, házasságot kívánt kötni Európa legelőkelőbb
családjával, a Habsburggal. Megkérték számára I. Ferenc leányának, Mária
Lujzának a kezét, s az adott körülmények között nem lehetett visszautasítani. Ebből
a frigyből született meg II. Napóleon a Sasfiók, aki bécsi tartózkodása idején, -
hiszen Napóleon bukása után édesanyával együtt hazatér - a 60-asoknál szolgált
előbb alezredesi, majd ezredesi rangban.

Szintén Napóleonhoz kapcsolódik a 60-as gyalogezred történetének egy másik
érdekes fejezete. Ausztria kénytelen-kelletlen szövetséget kötött a császárral és
csapatokat küldött az Oroszország megtámadására készülő Grand Armée soraiba,
ezen ,,szerencsétlen’’ egységek között ott találjuk az ezred gránátos osztályát is.
A francia vereséget követően ismét Napóleon ellen, a koalíciós erők sorában harcolt
az alakulat, ott voltak Drezdánál, Lipcsénél, Lindenau-nál, a párizsi bevonulásnál és
részt vettek Dél-Franciaország megszállásában. 1818-at követően - mondhatnánk, az
első ,,boldog békeidőben’’ - mintegy harminc esztendőn át nem kellett csatába
vonulniuk.

A következő megmérettetés az 1848-1849-es szabadságharcban várt az
alakulatra. Mivel az ezred jelentős része az országhatáron belül, illetve Bécsben
állomásozott, nem volt szükség arra, hogy hazaszökjön. A Batthyány-kormány, a
dél-magyarországi szerb felkelők leverése okán kérelmezte, hogy a magyar
egységeket helyezzék át a Honvédség keretei közé. A 60-asok tekintetében ez meg
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is történt, így mint magas harcértékű sorezred a magyarországi főhadszíntér -
gyakorlatilag a mai Magyarország területe - minden jelentős ütközetében részt vett.
Jelen volt Pákozdnál és Schwechatnál, majd a dicsőséges tavaszi hadjárat csatáiban:
Tápióbicskénél, Isaszegnél, Vácnál és Nagysallónál. Harcolt Budavár ostrománál, a
komáromi csatában, az ezt követő visszavonulás során, és ott volt a világosi
fegyverletételnél is.

Az ezredet a szabadságharc leverését követően helyezték át Egerbe, erről 1852.
december 27-én döntött a Budai Hadkiegészítő Parancsnokság. Az első egységek
1853. április 22-én érkeztek meg a laktanyába. 

1849 után mintegy tíz békés esztendő következett, majd Itália egységéért tört ki
háború. Ebben a konfliktusban az osztrák csapatok két ütközetben, 1859. június 4-i
magenta-i majd június 24-i solferino-i ütközetben is vereséget szenvedtek a szárd-
piemonti és a francia hadseregtől. A 60-asok az utóbbi ütközet során, a település
területén kerültek az események sűrűjébe és szenvedték el fennállásuk óta a
legnagyobb - több mint 1.000 fő - veszteséget. A harc hevességét jól mutatja, hogy
a véres küzdelem láttán határozta el Henry Dunant a Nemzetközi Vöröskereszt
megszervezését.

Az ezred nem marad ki az 1866. július 3-i königgrätz-i csatából sem. Itt azonban
- szerencsés módon - tartalékban állt, s csak viszonylag későn, délután 3 óra körül
kapcsolódott be a harcokba, aminek következtében viszonylag alacsony
veszteségeket szenvedett.

A 60-asok az I. világháború - vagy ahogy a résztvevők hívták: ,,a nagy háború’’-
folyamán nagyrészt a keleti-, azon belül is az orosz fronton harcoltak. Csupán a
háború végén, a bolgár békekötést követően helyezték át őket a Szávához, tartván a
front összeomlásától. Tevékenységükről ismét csak felsorolásszerűen emlékez-
hetünk meg: jelen voltak Tarnopolnál, Komarowo-nál, Lemberg-nél, a San mentén,
de megállták a helyüket a Kerenszkij- és a Bruszilov-offenzíva során is. Az oroszok
különbékéjét követően Odesszában töltöttek be megszálló feladatokat, ahol súlyos
szerencsétlenség érte az alakulatot: egy lőszerraktár felrobbanásakor 100 katona
vesztette életét.

A világháború vége nem csupán az értelmetlen öldöklésnek vetett véget, de
megváltozott minden, ami addig ismert és elfogadott volt. A Monarchia felbomlott,
miáltal Magyarország is jelentős változásokat volt kénytelen elfogadni. Megszűnnek
a jól megszokott katonai alakulatok, mivel Linder Béla a Károlyi kormány
hadügyminisztere kijelenti: ,,nem akarok több katonát látni’’. E szavak
következményeként az országnak véderő nélkül kellett szembesülni azzal, amit
Párizsban rámértek.

A háborús vereség és az azt követő súlyos területvesztés sokként érte a magyar
társadalmat, szüksége volt tehát valamire, ami felrázta a letargiából és fogódzót
nyújtott számára. Erre a szerepre kiválónak mutatkozott a dicsőséges múlt felé
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fordulás, ami biztosította az identitástudat, és a valahová tartozás közös erejének
fenntartását, érzését. Ennek az egyik látható megnyilvánulási formája volt a korábbi
katonai alakulatok hagyományainak ápolása, melynek keretében megkezdték
történetük feldolgozását és megjelentetését, valamint hősi emlékműveket állítanak,
hogy hirdessék a korábbi dicső múltat. Ez utóbbiaknak volt azonban egy másik
feladatuk is. A királyi Magyarország revízióra törekedett, ha másképp nem ment, hát
katonai úton. Ezért a hazafias nevelésnek nagy szerepet szántak, és ennek erősítését
várták - többek közt - a hősi emlékművektől is. Ahogy Arnóhtfalvy nyugállományú
tábornok a 60-as hősi emlékműbizottság elnöke fogalmazott, ,,az emlékmű nemcsak
a kegyelet megnyilvánulásának a jele, de egyszersmind a fiatal katonák előtt a
hazaszeretet, az áldozatkészség, a katonai erények szimbóluma, egyúttal pedig a
katonai erkölcs, nevelés, leghatásosabb eszköze.’’ 

Ezek a körülmények teremtették meg annak a feltételét, hogy országszerte - eltérő
időpontokban - meginduljon az emlékmű állítási láz. Egerben viszonylag későn
született meg az elhatározás az emlékmű felállításáról. 1929-ben egykori 60-as
ezredbeli tisztek hozták létre a 60-as hősi emlékműbizottságot, kifejezetten azzal a
céllal, hogy méltó emléket állítsanak a gyalogezrednek. Az életre hívott bizottságban
szép számmal képviseltették magukat olyan reprezentatív személyek, mint például a
díszvédnök, József királyi főherceg, vagy dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek,
fővédnök. Szintén a fővédnökök között foglalt helyet három miniszter, köztük
Gömbös Gyula akkori hadügyminiszter. A sort hosszan folytathatnánk, számos
tábornok, földbirtokos, miniszteri tanácsos, illetve a hadsereg különböző rangú pro-
minens személyeinek nevével. Természetesen zömük csupán nevével és társadalmi
súlyával támogatta a kezdeményezést - hiszen akkor sem volt ez másképp, mint
manapság: hírességek megnyerésével igyekeztek emelni az ügy fontosságát. Az
intézőbizottság tagjainak a nevét mindenképpen érdemes megemlíteni, az ő
munkájuknak volt köszönhető az emlékmű felállítása. Elnöke Arnóthfalvy István
nyugállományú tábornok, az ellenőr Nagy Gusztáv ny. ezredes, a pénztáros Würth
Lajos ny. alezredes, választmányi tagok dr Balázs Jenő t. főhadnagy, és Kelemen
Andor t. hadnagy. 

Az 1929-es év azonban nem sok szerencsét hozott a vállalkozás számára, hiszen
alig két héttel az ezrednapot követően, melynek során döntés született gyűjtés
megindításáról, összeomlott a New York-i tőzsde. A világháborús jóvátételi
kötelezettségek súlya alatt roskadozó ország újabb komoly gazdasági nehézségek
elé nézett. Jelentős mértékű állami vagy városi segítségre nem lehetett remélni, ezért
az intézőbizottság kezdetektől fogva a széles közvélemény adományozó kedvére
alapozta a szükséges anyagi források előteremtését. Már az októberi ezrednapra
megtörtént az adománygyűjtő ívek hitelesítette, november 1-jén pedig
megkezdődhetett szétküldésük is. Elsősorban három megye, Nógrád, Heves, Borsod
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lakosságát célozták meg, mert korábban ezek a megyék képezték az ezred
bevonulási körzetét.

A gyűjtés szépen haladt. 1930 januárára a Heves Megyei Takarékpénztár
számlájára már több mint 4.000 pengő befizetés érkezett, márciusra pedig már
meghaladta a 10.000 pengőt az adományok összege. Ne felejtsük el, hogy ez az igen
komoly összeg, abban az időszakban gyűlt össze, amikor a híres sláger azt dalolta,
hogy ,,havi 200 pengő fixszel az ember könnyen viccel’’. Azt sem szabad figyelmen
kívül hagyni, hogy mindezt fillérekből, néhány pengős adományokból adták össze,
ami azt is jól megvilágítja, hogy a három megye mennyire magáénak érezte a
kezdeményezést. Csak néhány komolyabb adományról lehet beszélni, mint
Szmrecsányi egri érsek 500 pengős adománya, vagy Eger város adománya, a tanács
évi 500 pengőt épített be a költségvetésébe 1931-től kezdve öt éven keresztül. 

Mindenki úgy segített, ahogy tudott. Az egri jogakadémia hallgatói a
hagyományos Katalin-napi táncest, a húsiparosok a karácsony napi nagy bál teljes
bevételét ajánlották fel az emlékmű felállítására. A széles összefogással, mint látjuk
nem is volt baj, szépen gyűlt a pénz az emlékbizottság által életre hívott
bankszámlán. Emellett az emlékbizottság, hogy a szükséges anyagi javakat
mihamarabb előteremtse, kétféle ezredképeslapot is kibocsátott. Az egyiken az ezred
híres tagja II. Napóleon a Sasfiók volt látható, míg a másikon az asperni ütközetnek
azon pillanata, amikor a 60-asok megállítják Napóleon gránátosait és súlyos
vereséget mérnek a francia sereg balszárnyára.

1930 nyarán már rendelkezésre állt a megvalósításhoz szükséges összeg, így az
emlékbizottság felkérte Wälder Gyula műegyetemi tanárt a tervek elkészítésére, a
kivitelezést Kienle György egri szobrászművészre bízták. Az emlékműbizottság
kényesen ügyelt arra, hogy a munkálatok során egri mesteremberek kapjanak
munkát. Az egyetlen kivételt az obeliszk jelentette, melynek mészkőtömbjét
Dunaharasztiból rendelték meg.

Eredetileg 1930 őszén kívánták leleplezni az emlékművet, de már a nyár
folyamán nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem valósulhat meg. Nem csupán az
obeliszkhez szükséges 100-130 mázsa kő kitermelése okozott késedelmet, de még a
felállítás helye sem volt kijelölve.

Ez utóbbi kérdés rengeteg problémától és vitától volt terhes. Minden azzal
kezdődött, hogy az emlékműbizottság a tervezővel egyetértésben, olyan tágas térre
álmodta meg, mely alkalmasnak bizonyult volna katonai felvonulásokra és
tiszteletadásra. Ha azonban a város földrajzi elhelyezkedését vesszük figyelembe,
nyilvánvalóvá válik, hogy ilyen tér sem az 1930-as években, sem napjainkban nem
állt rendelkezésre. Ezért a bizottság első gondolata az volt, hogy az emlékművet a
laktanyaudvaron helyeznék el, a főbejárattal szemben a dísztér túlsó oldalán. Amint
a terv napvilágot látott, hatalmas felháborodódást váltott ki, mivel a közvélemény
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sérelmezte az emlékmű nyilvánosságtól való elzárását. A vita odáig fajult, hogy a
képviselőtestület kijelentette, ha az emlékművet a laktanyában helyezik el, nem
folyósítja a már korábban megállapított összeget. Új helyszint kellett keresni.

Érdemben két helyszín került szóba: a Nemzeti Bank előtti Samassa tér, valamint
a színház előtti Hunyadi tér. De felmerült még  egy városi tanácsos részéről, hogy a
Törvényház és a Bazilika közti téren lehetne elhelyezni, és egy negyedik
helyszínként az Érsekkert is szóba került. A közgyűlés 1931. március 24-én pusztán
anyagi megfontolásból a Nemzeti Bank előtti teret választotta, mivel a színház előtti
terület rendezése 10.000 pengőt igényelt volna. Kijelölték tehát a helyszínt, a
felállítás mégis késett, mert az ehhez szükséges pénz nem állt a bizottság
rendelkezésére.

1931 nyarán a szobrászműhelyben elkészült a 12 méter magas obeliszk, ám ekkor
egy újabb váratlan esemény késleltette a felállítást. A Nemzeti Bank egri fiókjának
vezetői tiltakoztak az emlékmű odahelyezése miatt, mondván, az jórészt eltakarná a
bank művészi értékű épületét. A bizottságnak nem maradt más választása, mint az új
helyszínen való elhelyezést kérelmezni. A színház előtti tér felújítása ekkorra már
befejeződött és a közvélemény is ezt a megoldást szorgalmazta. Végül a
képviselőtestület november 14-i ülésén elhatározta, hogy az emlékművet a színház
előtti téren kell elhelyezni. Az építési munkálatok 1932 áprilisában kezdődtek meg,
és a hónap végére már be is fejeződtek, az átadási ünnepségre azonban csak október
10-én került sor.

Maga az ünnepség nagy pompával zajlott le. Díszbeszédet mondott József királyi
főherceg, majd a hadsereg nevében Hérdy Béla tábornok, ezt követően Okolicsányi
alispán, valamint a polgármester is felszólalt. Az ünnepi ebédet a Korona szállóban
tartották, míg a legénység egykori tagjainak a Szvorényi utcai olvasókör termében
biztosítottak étkezési lehetőséget.

E naptól kezdve a 60-as gyalogezred emlékműve bekapcsolódott a város
vérkeringésébe. Itt rendezték meg a hősök napi ünnepségeket, 1941-ben a frontra
elvonuló 14. honvéd gyalogezred tisztelgett előtte, és ide érkeztek vissza mindazok,
akik egyáltalán hazatértek ,,muszka földről’’. A dicső történet 1944-ig tartott. Ezt
követően, más köztéri szobrokhoz hasonlóan, funkció és rang nélküli csendes
szendergésbe merült az emlékmű, majd 1961-ben, 30 évvel a felállítását követően,
lebontották, darabokra szedték és elszállították a Hősök temetőjébe. Hogy miért?
Egyszerű: azért, mert az akkori vezetők úgy döntöttek, útban van! Hely kellett az új
hatalom régi hősének, mivel a városvezetés, ugyanúgy, mint elődje, nem talált jobb
helyet a felvonulásokhoz. Hogyan is férhetett volna meg egymás mellett a 60-as
ezred emlékműve és Lenin szobra?

A következő harminc évben a darabokra szedett emlékművet átadták az
enyészetnek, hogy a rendszerváltást követően egyik napról a másikra, 1990. október
12-én újból a régi helyén álljon. Nem tudom, hogy az akkori tanács vezetése
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figyelemmel volt-e az ezred hivatalos napjára, ami mindig október első vasárnapjára
esett, vagy csak a véletlennek köszönhető a majdnem egyező időpont, vagy csupán
az újonnan felálló önkormányzatot megelőzve akartak még valami dicséretre méltót
cselekedni? Akármi vezérelte is őket, jól tették, hogy visszaállították a helyére. 

Szép és megható ünnepség keretében került újra felállításra az emlékmű.
A helyőrségi zenekar játéka mellett az egri katonai középiskola diákjai álltak fáklyás
sorfalat, míg a felderítő zászlóalj katonái végrehajtották a koszorúzást. Ettől a naptól
kezdve a 60-as gyalogezred emlékhelye ismét a város életének részévé vált, hiszen
minden május utolsó vasárnapján leróják előtte kegyeletüket a lakosok és a város
vezetői.

(Elhangzott az obeliszk előtt  2008. július 15-én)
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Az emlékmű, amit Kienle György egri szobrász készített 
Wälder Gyula terve alapján. - Fotó: Ágoston Ottóné
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Ludányi Gabriella:
Három festő, három freskó 

(A Líceum festészeti díszítése)

Bár feladatom az egri Líceum páratlan festészeti díszítéseinek bemutatása, úgy
vélem néhány fontosabb adat erejéig ki kell térnem az épület rövid történetére is.

Noha az egri Líceum alapítását méltán köthetjük Eszterházy Károly nevéhez, de
már elődje, Barkóczy Ferenc is készíttetett terveket Josef Ignaz Gerl bécsi építésszel
egy szerényebb méretű, felsőoktatást szolgáló építményre. Barkóczy távozásával
Eszterházy Károly 1762-ben került a püspöki székbe, s még az évben lerakatta az
épület alapjait. 

Bár az induláskor még csak a teológia és bölcsészet igényei szerepeltek, de ez
rövidesen tovább bővült a jogi karral, majd az orvosképzéssel, - így Eszterházy
1763-ban már egy teljes, 4 fakultásos Universitasra kérte az udvarnál az egyetemi
rang megadását. Érvelése szerint az északi és Dunán-inneni országrész fiatalsága
bajosan látogathatja a távolabbi egyetemeket, s ezért van szükség Egerben egy
nagyszabású intézmény, egy magas színvonalú új szellemi központ létrehozására.

A püspök átvette elődje építészét, de új terveket készíttetett vele saját elképzelései
szerint s ez rövidesen töréshez vezetett.  Így a páratlan feladat tervezői és irányítási
munkáit kipróbált tatai mesterére, Fellner Jakabra bízta, aki a nagy művön 1780-ban
bekövetkezett haláláig dolgozott, utódjára már csak néhány kisebb részlet befejezése
maradt. Fellner nem vetette el teljesen Gerl terveit, - úgy tekinthető, hogy az alaprajz
még tőle származik, - de végrehajtotta a megrendelő által kívánt lényeges
változtatásokat, így a három nagyterem kialakítását a felső szintek jelentős
megemelésével, a boltozatrendszer átalakítását, a középrizalitok magasítását.
Fellner tervei nyomán alakult ki a masszív épület aránya, összképe, mint ahogy az ő
munkája a főhomlokzat áttervezése, ahol a háromszögű timpanon és más részletek
már egy újabb, letisztultabb ízlés hírnökei. Ugyancsak Fellner leleménye a
menetközben felmerülő új igények kielégítése, így például a második emeleti
színházterem kialakítása miatt a lépcsőház ötletes és szép megoldása. A Líceum
majd húsz éves (1763-1782) építéstörténetében elkülöníthető az egyes művészek,
tervezők, kivitelezők, pallérok, kőfaragók munkája,- de az eredmény egységes:
minden oldaláról monumentális hatást nyújtó, tiszta vonalvezetésű, ritmikus,
túldíszítéstől mentes harmonikus épület született, mely úgy uralhatta a 3.000 házat,
s mintegy 17.000 lakost számláló várost, mint egykor a gótikus katedrálisok a
maguk környezetét. (Tegyük hozzá, hogy Eger éppen Eszterházy idején növekedett
olyan ütemben, hogy elsősorban az idetelepült művészek, mesteremberek részére, a
ma is Károlyvárosként ismert, új városrészt kellett alapítani.) 
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Ha a Líceum  épületét, külső-belső kialakítását, a könyvtár kiváló gyűjteményét,
a legkorszerűbb igényekkel felszerelt csillagvizsgálót, és még az oktatás céljait
szolgáló sok más lehetőségét tekintjük, úgy egy minden igényt kielégítő, szép és
modern intézmény képét látjuk. Nem ilyen fényes azonban a tervezett Universitas
későbbi sorsa, mely már akkor eldőlt, amikor Eszterházy 1763-ban négyfakultásos
egyetemre kért állami elismerést. Barkóczy - mint prímás és a magyarországi
tanulmányi ügyek irányítója - az udvari központosító hatalom szellemében, s talán
személyes ellentéttől is vezéreltetve, szembefordult a püspöki egyetem tervével.
Hiába indult meg 1769-ben elsőként Egerben a magyar orvosképzés, az uralkodó a
később induló, és az eleinte sem kielégítő anatómiai oktatást, sem klinikai
gyakorlatot nem nyújtó nagyszombati egyetemet ruházta fel az orvosi diploma
kiadásának jogával. Az egri Universitas ügyét végül az 1777-es Ratio Educationis
pecsételte meg - Eszterházy ezután nevezte művét következetesen Líceumnak, s
nem Universitasnak, noha nagy terve létrehozása reményében mindvégig kitartott.

Itt kell kiemelnünk, hogy Eszterházy püspököt nemcsak nagylelkű és bőkezű
mecénásnak kell tekintenünk, hanem egyben az egész mű végső inventorának is őt
kell tartanunk, aki az egész épületegyüttest a maga teljes és racionális
komplexitásában kezelte, s művészeit annak szellemében irányította. Mindez
mitsem von le az általa foglalkoztatott művészek kvalitásából, egyéni invenciójából,
akik a nagy műhöz méltó módon adták tudásuk legjavát.

A Líceum freskói önmagukban, de egymással kapcsolatban is bonyolult tartalmi,
ikonográfiai összefüggéseket hordoznak, amelyben a legkisebb részlet is egymásra
épül. 

Bár pontos adatok nem állnak rendelkezésre, de a freskók programjának
kialakításában feltehetőleg először a vizsgaterem témájaként az egyetemi rangot is
deklaráló négy fakultás ábrázolása fogalmazódott meg, és épp ez okból keresett
Eszterházy dédelgetett könyvtárának más, odaillő témát. Miután a vatikáni
könyvtárból rendelt skicceket nem találta megfelelőnek, figyelme a ritka, és e
korban végképp rendhagyó Tridenti Zsinat ábrázolására terelődött. A terem
díszítésére részletes, írott program viszont feltehetőleg soha nem készült, hiszen
folyamatosan foglalkoztatott mestereit egyenesen instruálhatta. A kápolna
freskójának Mennyország ábrázolása ugyancsak adott téma lehetett, ehhez az első
programvázlat még az 1780-as években készült.

Az elsőként elkészült könyvtárterem kincseiről, a gyűjtemény történetéről már
hangzott el előadás, így azt pusztán csak - saját szakmám oldaláról - némi
művészettörténeti és ikonográfiai aspektusból lényegesnek tartott megfigyeléssel
szeretném kiegészíteni.         

A könyvtárterem Tridenti Zsinatot ábrázoló freskója, Kracker János Lukács és
Zach József műve 1778-ban készült el. A mindenkit lenyűgöző, pompás gótizáló
kupolát imitáló látszatarchitektúra, amely a sarkok festett pillérein nyugszik,
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azonban nem pusztán festői bravúr, vagy korát megelőző ízlésbeli produkció. Az
alacsony kosáríves boltozatra Zach által szerkesztett-festett templomcsarnok már
önmaga is jelkép, amely a maga stiláris eszközeinek utalásaival a Tridenti Zsinat
szellemében megújult Anyaszentegyházat példázza, míg a sarokjelenetek festett
oszlopfői az egyes határozatok jelenetein túl a megtartó erő szimbolikus tartalmát is
hordozzák. A zsinat ábrázolásáról, a résztvevők személyéről részletesen szólnak az
elemzések, ugyanígy az egyes kiválasztott zsinati határozatok (papszentelés,
egyházi cenzúra, betegek szentsége, kép- és ereklyetisztelet) jeleneteiről. 

Mindezt - csak az említés szintjén maradva - azzal szeretném bővíteni, hogy a
kétségtelenül lényeges történeti hűség hangsúlyozása mellett - felhívjam a figyelmet
a könyvtárbelső díszítésének egységes, komplex tartalmi voltára. A
könyvtárteremben nem csak egy fontos egyházi esemény reális fölelevenítéséről,
valamint egyes kiragadott határozatok zsánerszerű illusztrálásáról van szó, - hanem
a terembelső együttese felöleli (kifejtve, vagy olykor csak jelzés, utalás szintjén) a
zsinat teljes tematikáját, valamennyi jelentős dogmatikai és egyházfegyelmi
határozatát. Ebből a szemszögből a sarkok jeleneteit nem tekinthetjük egyszerű
életképeknek, valamint a berendezés könyvállványai földszintjét és emeletét díszítő,
faragott tondók arcképeit sem pusztán a könyvanyag elkülönítésének praktikus
célját szolgáló eszközöknek. Minden részlet, a legapróbb is, egymással szorosan
összefüggő szellemi egységet alkot, melyben például éppen a képmásokon ábrázolt
egyes személyek tendenciózus kiválasztása egészíti ki, vagy olykor argumentálja a
felettük lévő ábrázolások mondanivalóját. Ez okból a könyvtárterem egészének
bonyolult tartalmi összefüggéseinek értelmezéséhez megkerülhetetlen az iko-
nográfiai-ikonológiai elemzés, amelyre viszont csak más alkalommal lehet sort
keríteni.

A vizsga- vagy díszterem négy fakultást ábrázoló mennyezetképe témája az
egyetemet alapító Eszterházy Károly számára eredendően adott volt. Amikor
azonban a freskó megvalósítására kerülhetett sor, sem Kracker, sem Zach nem volt
már az élők sorában, így elképzeléseihez új művészt kellett keresnie. Az
Augsburgban és Bécsben jónevű Franz Sigristre esett választása, akivel 1780 nyarán
kötöttek szerződést, s a mű 1781-re már el is készült, a következő évben Sigrist már
csak a főpap által kifogásolt kisebb javítások miatt tért vissza Egerbe. 

Amint a Líceum teljes együtteséről, úgy még a vizsgaterem freskójáról sem
készült alaposabb elemzés, az ismertetések többnyire beérik a téma leírásával, és a
mű - Eszterházy által megkövetelt - tiszta színezésének, józan realizmusának
kiemelésével.

Pedig ez esetben sem pusztán a négy tudományszak képviselőit láthatjuk korhű
ruhákban életképszerű csoportokban elrendezve, hanem egy modern, a maga
idejében minden igényt kielégítő, ,,mintaegyetem’’ ideálja jelenik meg a terem
képegyüttesén. 
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Sigrist pontosan követte megbízója kívánalmait, és élete főművét hozta létre. Az
oldalfalakat díszítő látszatarchitektúra megfestésénél felhasználta Zach vázlatait,
majd a fakultások ábrázolásai ennek befejező festett párkányzatára kerültek. Felül
kék felhőgomolyos ég, a mennyezet közepén pedig a sugárzó napban Isten szeme
jelenik meg, jelképezve minden tudás eredetét. 

A terembe lépőt a szemközti, a főtemplom felé eső falon a teológia ábrázolása
fogadja, középen oktatási jelenettel, a tanári pulpituson jezsuita hittudorral, s
kétoldalt ülő hallgatókkal. Az egyetemi előadás ábrázolása kétoldalt magától
értetődő természetességgel kapcsolódik össze a nyugati és a keleti egyházatyák
alakjaival, akik egyben utalnak a hittudomány különböző tárgyaira is. Baloldalon
Nagy Szt. Gergelyt, Szt. Ágostont, valamint az előttük ülő, könyvbe író Szt.
Ambrust és a kinyitott könyvet, a Vulgatát tartó Szt. Jeromost ismerhetjük fel. A
másik oldalon három egyháztanító vitatkozó, gesztikuláló alakját látjuk, egyikőjük
feltehetőleg a vita tárgyát képező Corpus Iuris Canonicit, az egyházjog nyitott
könyvét tartja az ölében. A teológiai fakulás képét a sarkoknál két-két evangélista,
János és Márk, illetve Máté és Lukács alakja zárja le, míg a jelenetsor felett, az
istenszem sugarai felé kis angyalok röpülnek, kezükben táblán: In principio fiat
verbum (,,kezdetben volt az ige’’) felirattal. 

A teológiai fakultást és az oktatott szakokat ábrázoló falkép után a terem
rövidebb, északi oldalára került a jogi fakultás ábrázolásra, amelyről ugyancsak nem
hiányzik a valósághűen megfestett jelenet, azaz a hétszemélyes tábla ülése, - ennek
első verzióján javítatta Eszterházy a résztvevők ruháját magyarosra, a festővel
helyszíni vázlatokat készíttetve. A legfőbb magyar bírói hatalom fölé az irányadó
Corpus Iuris Hungarici kinyitott fóliánsát emeli egy férfi, a másik oldalon Iustitia
szobra alatt pedig a jogtudomány további ágazataira utalnak az emberiség
kőbevésett törvényeit mintegy tükörképként egymás felé tartó alakok. Előttük fiatal
fiú ül, a térdére támasztott fasces a végrehajtó hatalomra utal.  

Különös jelentőséget kell tulajdonítanunk a bejárati falon a bölcsészeti fakultás
ábrázolásának. Nemcsak azért, mert sokféle, tevékenykedő alakjával, műszereivel a
leglátványosabb freskórészlet, - mintegy a kor tudományos színvonalának gazdag
körképe, hanem mert Eszterházy ezen, és a következő, az orvosi fakultást ábrázoló
freskón sorakoztatta fel legkeményebben és legkövetkezetesebben érveit a Ratio
Educationis által már 1777-ben félresöpört egyetemalapítási szándéka mellett. A
bölcseleti karok a XVIII. században tulajdonképpen alapozó, felkészítő tudást adtak,
feltételét a többi fakultáson való felsőfokú tanulmányoknak, majd ezt a változó
igényeknek, elvárásoknak megfelelően a 70-es évek végétől tovább bővítették a
természettudományok szélesebb körű oktatása irányába. Így a nagyszombati
egyetem is már Budára helyezésekor foglalkozott - a bölcsészet keretei között -
alaposabb geometriai, természettudományi, mennyiségtani elméleti és kísérleti
oktatással, majd II. József 1782-ben rendelte el ugyanitt a három éves, mérnöki
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képzést biztosító önálló intézet, az Institutum  Geometricum-Hydrotechnicum
felállítását. Az egri Universitas építésénél már az 1776-ban befejezett és Hell Miksa
segítségével, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt csillagásztorony is messze
megelőzte korát. Elsősorban erre támaszkodva Egerben minden készen állt nemcsak
a bölcsészet keretei között kibővített természettudományi oktatásra, de annak több
irányú továbbfejlesztésére, így akár mérnökök, vagy, ahogy akkor nevezték,
geometrák képzésére is. 

A freskó mindezt képben elbeszélve ékesen bizonyítja. A bölcsészeti fakultás
ábrázolása fölött a filozófia nemtője lebeg gyermekangyalok társaságában, akik
egyike éppen egy lupét ejt ki a kezéből, míg a másik szögmérőt és párhuzam-
vonalzót tart. Alattuk a festett párkányon csoportokban sorakoznak mindazok a
személyek, akiknek tevékenysége egy-egy oktatandó tudományszakot képvisel. A
leghangsúlyosabb középső részt természetesen a csillagászat foglalja el, a Dolland
távcső mellett ülő tudóst Madarassy Jánossal, a csillagvizsgáló igazgatójával
azonosítjuk. Kétoldalt külön csoportokban - mintegy megelőzve a királyi rendeletet
- a mérnöki tudományok művelőit látjuk: baloldalon a földmérést és térképkészítés
gyakorlatát földmérő lánccal, fokmérővel, libellával, illetve asztrolabiummal
felszerelve, míg a másik oldalon kiemelkedik az ugyancsak II. József által
szorgalmazott  katonai térképészet képviselője. Ugyanitt találjuk a geofizika, a
fizika, a mechanika, optika tantárgyak ábrázolását is a megfelelő műszerekkel
(mikroszkóp, laterna magica, tükrök, légszivattyúk, stb.) A freskó készítése idején az
ábrázolt műszerek mindegyike már az oktatás rendelkezésére állt, néhány
fennmaradt darab ma is látható a Specula múzeumában. A freskó jobb oldala a
fizikai gyakorlat  azidőben fontos  demostrációit ábrázolja, az égés és a levegő
kapcsolatát, illetve a Boyle féle légzéskísérlettel  ( üveghengerben, levegőhiányban
elpusztuló madár) a levegő és az élet összefüggését mutatja be. A képsort optikai
kísérlet tanulmányozása zárja: egy diák domború tükörlencse segítségével a nap
sugarát fókuszálva tüzet gyújt. A bölcsészeti fakultás ábrázolásánál óhatatlanul
felmerül a kérdés: szűkkeblűségnek, vagy a birodalmi centralizálós igények
túltengésének tekinthetjük-e, amikor II. József rövidesen 1784-es egri látogatása
után, - ahol a saját rendelkezéseinek, azaz a természettudományok oktatásának
messzemenőkig megfelelő lehetőségeket tapasztalhatott, - még a meglévő
privilégiumokat is visszavonva középiskolai oktatóhelyre kárhoztatta Eszterházy
életművét.

A negyedik, az orvosi fakultás ábrázolása - a kudarcok ellenére is Eszterházy
töretlen polemizáló szándékának bizonyítéka: a ugyancsak  nem pusztán az orvosi
tevékenység elbeszélő, zsánerszerű megjelenítése,  hanem e freskórészen programja
tételes kifejtését követhetjük végig. A középső rész kimagasló emelvényén az
anatómia oktatását látjuk, a boncolást chirurgus végzi, munkájára orvos ügyel fel, a
boncasztal mögött csontváz látszik. Mellette, (az eddig foghúzásnak tartott
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jeleneten) valójában egy beteg kezelése folyik, a páciens körül egész konzíliummal.
Az egyik résztvevő pulzust mér, közben a másik kanalas orvosságot ad be. Ez a
patológia és a praxis medica ábrázolása. Kétodalt a chémia és a botanica jelenetei
láthatóak, a gyógynövényeket vizsgáló tudósok csoportjának gyűszűvirágot nyújtó
parasztember alakja egyben utalás arra, hogy Markhot doktor a Mátra és a Bükk
flórájával is foglalkozott. A környező csoportokban a physiologia és materia medica
jeleneteit és eszközeit ismerhetjük fel (vizeletvizsgálat, gyógyszerész laboratóriumi
lepárló készülékkel), mögöttük egy hátsó jelenet pedig amputációt ábrázol, azaz a
chirurgiát jeleníti meg. 

Mindezt egybevetve pontosan annak az öt tanszéknek az ábrázolását látjuk, mely
megegyezik a privilegizált nagyszombati-budai egyetem orvosi fakultásával. Az
anatómia és az orvosi gyakorlat kiemelésében még némi kritikát is felfedezhetünk,
hiszen ez időben a külföldi egyetemek erős kórbonctani irányának és klinikai
gyakorlatának egy egri orvosi fakultás jól, ha nem jobban meg tudott volna felelni
felszerelt irgalmasrendi kórháza, Eszterházy támogatása és Markhot Ferenc  tudása,
szervezőkészsége  révén.

A kápolna freskóját, amely a Mennyország szentjeit ábrázolja, Maulbertsch
festette, - s noha Eszterházy már 1781-ben közölte vázlatos programját - a freskó a
művész elfoglaltsága miatt csak 1793-ban készült el. Eszterházy először János
Jelenések könyvére alapozva a Bárány imádását kívánta megfestetni, de -
meghagyva a püspökség védőszentjének, Evangelista Szent Jánosnak kiemelt
szerepét, - a témát utólag módosította. 

A kápolna elrendezése követi a hagyományos keletelést, így az oltár a délre eső
bejárattól jobbra, az orgonakarzat balra helyezkedik el. A mennyezeten szinte a
végtelen matematikai jelzésére asszociáló mértani alakzatban, - két összekapcsolódó
oválisban - jelennek meg az ábrázoltak. A középpontban gyermekangyalokkal
övezve a Szentháromság látható a Szűzanya felhőgomolyon térdelő alakjával. Ehhez
a középponthoz közeledve, mint két-két kitárt kar sorakoznak az egyház szentjei.  A
hátsó, orgonakarzat felőli részben középütt a felhőkön János evangélistát ábrázolta
a művész, tőle jobbra a leckeoldalon az Ószövetség alakjai láthatók, Ádám és Éva,
majd többek közt Ábel, Noé, Ábrahám és Izsák, Dávid király, a félkör végén kicsit
magasabban Mózes ül. Szemközt, a nyugati rész evangeliumi oldalán az apostolok
és evangélisták alakjai, a fölöttük lebegő angyalok közül kiemelkedik Szt. Mihály
arkangyal, az apostolok sorát Szt. Péter, illetve Szt. Pál zárja.  Folytatásában, a
mennyezet keleti terének evangeliumi oldalán (hagyományosan a nőket megillető
helyen) az egyház női szentjeit láthatjuk, fölöttük a szent vértanúk sorakoznak, míg
szemben a férfiszentek, remeték, püspökök, hitvallók. Mindkét hosszanti oldal
közepén a Szentháromsághoz közelítve kissé elkülönülő csoportokban az
egyházatyák és egyházdoktorok szemlélődő, vagy gesztikuláló alakjait ábrázolta a
művész.  
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Külön kiemelt szerep jutott a magyar szenteknek, akiket az oltár fölötti részen
angyalok tartotta apostoli kereszt és a címeres országzászló kíséretében festetett meg
Eszterházy. A koronát Szűz Máriának felajánló Szt. Istvánt ábrázolja az oltárkép is,
(eredetileg Huszár Ferenc műve), amelyet később a ma látható Hesz János Mihály
festményre cseréltek. 

Az igényes berendezés többi része, az oltár, szószék szobrászmunkái Mózer
József és Giovanni Adami kezét dicsérik. A kápolnát a közelmúltban restaurálták,
ami után nemcsak eredeti szépségét, de funkcióját is visszanyerte.  

A valóban minden igényt kielégítő Universitásnak volt még egy jelentős negyedik
terme is, ami a középrizalit vizsgaterme mellett az emeleti belső részt foglalta el. Ez
az oktatásban kiemelkedő szerepet betöltő színházterem volt, erkölcsnemesítő
iskoladrámák előadásának helyszíne. Sajnos sem a berendezésből, sem a festészeti
díszítésből semmi nem maradt fenn, legfeljebb csak a püspöki építészeti iroda
pontosan vezetett számláiból tudhatjuk, hogy az 1780-90-es években Wittmann,
Huszár és Szikora György festők dolgoztak kisebb - nagyobb feladatokon.

Azt hiszem a Líceum épülete, festészeti díszítése, önmagáért beszél, s felesleges
szuperlatívuszokban dicsérni, mint a város, az ország egyedülálló, különleges
kincsét. 

Mégis azt kell mondanom, hogy e páratlan együttesnek értékéhez mérten kevés a
publicitása, olykor a városlakók, de a főiskolai hallgatók sem ismerik, legfeljebb
részleteiben. 

(Azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy volt rá precedens, amikor is egyik
vezető TV csatornánk kulturális szerkesztőségének kedves riporternője - a város
műemlékeiről forgatott filmjéhez egyik  helyszínként javasolt Líceumban -
meglepődéssel és örömmel  fedezte fel: ,,Jé, itt képek is vannak?!’’)   

(Elhangzott a Líceumban, 2007. szeptember 12-én)
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A kápolna freskóját, amely a Mennyország szentjeit ábrázolja, Franz Anton
Maulbertsch festette 1793-ban  - Fotó: Ágoston Boglárka
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A könyvtárterem Tridenti Zsinatot
ábrázoló freskója, Kracker János Lukács
és Zach József műve 
1778-ban készült 
Fotó: Ágoston Boglárka

A díszterem freskóját a négy
fakultással Franz Sigrist festette 

1781-ben - Fotó: Balogh Ferenc



Renn Oszkár
Honvéd emlék a városházán

(Tíz évvel a bukás után avatták…)

Évente sok ezer egri polgár jár a városházán ügyes-bajos dolgait intézve, de alig
néhányuknak tűnik fel az előcsarnokban egy aranyozott névsort tartalmazó,
nagyméretű márványtábla, rajta nagy betűkkel: HONVÉD EMLÉK. Még az
érdeklődő és kíváncsi egriek közül is kevesen ismerik az emléktábla történetét. Ezért
lehet érdemes figyelmünkre és némi kutatómunkára a tizennégy. évtizedes,
levéltárakban fellelhető írott emlékek között.

Logikus feltételezés, hogy az emléktábla csak az 1867-es kiegyezés után
keletkezhetett, mert a levert szabadságharc utáni években hivatalosan nem lehetett
emlékeztetni a dicső eseményekre és hősökre. A császári abszolutizmus nem tűrte a
rebellis magyarok múltidézését.

Szenteljünk tehát néhány gondolatot a kiegyezés kori Egernek, a várossal és
Heves és Külső-Szolnok vármegyével kapcsolatos történéseknek. A korabeli írásos
dokumentumok tanulmányozása során következtethetünk a történelmi város
szabadságharc utáni helyzetére a magyar városok sorában. Megállapítható, hogy a
kiegyezés előtti Eger alapvetően kemény ellenzéki város volt. Habsburg-ellenessége
elért a császári kormánykörökig. Kossuth Lajosnak Eger képviselő testülete bizalmi
nyilatkozatot küldött, mellyel Bécsben a császári kormány is foglalkozott. Ennek
hatása a megyére és a városra nézve kedvezőtlen hatalmi döntésekben jelentkezett.
A megye autonómiáját felfüggesztették. A vármegye főispán helyett császári biztost
kapott, Földváry Jánost 1861-ben nevezték ki helytartónak. A kormányzat
keményített, szigorította a cenzúrát, a katonai bíráskodási jogot a civilekre is
kiterjesztette, de Eger népének ellenzékisége tartotta magát. A betiltott kegyeleti
megemlékezésen az asszonyok fekete ruhában tömegesen résztvettek és a katonaság
sem tudta megakadályozni a szertartást. Kedvezőtlen döntés született a Miskolc-Pest
vasútvonal nyomvonalának meghatározásában, majd a szárnyvonal évtizedes
késedelmét sem tudták az egri politikai erők csökkenteni. A főútvonalak is elkerülték
Egert. A gazdasági fejlődés megtorpant. A város országos jelentősége csökkent.
1780-ban a nyolcadik, 1869-ben már csak huszadik volt a magyar városok
rangsorában. 

A kiegyezés alapvető változásokat hozott a város és a megye vezetésében.
1867-ben már hivatalába léphetett az örökös főispán, Bartakovics Béla érsek
személyében és Ferenc József kinevezte a főispáni helytartót is, gróf Szapáry
Gyulát.
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A szabadságharc erőszakosan lefojtott emlékezete a kiegyezés után
felszabadulhatott. Elemi erővel jelentkeztek igények az emlékművek, az
emlékhelyek létesítésére. A nehéz gazdasági helyzetben is tömeges adakozásokat
könyvelhettek el a kezdeményezők a szabadságharc kiemelkedő eseményeire,
hőseire emlékező művek megvalósítására. Egerben valamint Heves és Külső-
Szolnok vármegyében különösen a kápolnai csata emlékművének létrehozását
igényelték és szorgalmazták a polgári és katonai hagyományőrző szervezetek. Az
Egri Honvédegylet pedig egy egri hősi halottakra emlékező emléktábla elhelyezését
kezdeményezte.

Az adománygyűjtések legszorgalmasabb szervezete a Heves Megyei Jótékony
Nőegylet volt, amely más célokra is eredményesen gyűjtötte és osztotta el az
adományokat. Ez az egylet sikeresen szorgoskodott az ,,Árvaápolda és szegények
dolgozó háza’’ alapítvány javára és Székely Bertalan festményére is. A jótékony célú
kaszinóbálokon és a nőegyleti bálokon a polgárok adakozó kedve igazolódott és a
nemes célokra az anyagi erőt, nagyobb részt sikerült összegyűjteni. A gyűjtés
intenzitását példázza, hogy a gyűjtő szervezetek 1868-69-ben 25 közleményben
tették közzé a helyi újságokban az adakozók nevét és az adományozott összeget,
akik a sokak szerint túlméretezett kápolnai emlékmű létesítését támogatták. Az
adományokat általában 20 krajcár és 2 forint között jegyezték. Az építés
előrehaladását sokan megnézték és nem voltak elégedettek a többször is csúsztatott
befejezési határidővel. Többen észrevételezték az időközben folyamatosan
csökkenő kivitelezési igényességet is. Végre, 1869. november 18-án testületi döntés
született az ünnepélyes átadás és leleplezés időpontjára. 1869. december 19-ét, egy
téli vasárnapot határozták meg az ünnepélyre. Az átadás rendjét és programját is
meghirdették a helyi lapokban:

,,Az egri honvédegylet által Kápolnán fölállított honvédemlékszobor leleplezése
decz. hó 19-én megy véghez. E napon reg. 5 órakor az egri várfokról taraczklövések
fogják az ünnepélyt jelezni; szintén taraczklövések adnak jelt az indulásra 6 órakor.
Az indulás a lyceumtérről történik. A kápolnai határban létező honvédhalmokhoz
megérkezve ott a kitűzött nemzeti zászló által jelölt helyen megállapodnak, és
összegyűlve onnét 10 órakor bandérium kiséretében a szobor színhelyére gyalog
mennek, hol megérkezésükkor taraczklövésekkel fogadtatnak. Az időközben
megérkezett és a nemzeti vállszalaggal földíszített rendező bizottság tagjai által
fogadott küldöttségek és vendégek, valamint az egyleti tagok a szobor körül állást
foglalván, - az egri dalárda a néphymnust énekli. Következik a szobormű és az egri
honvédegylet alakulási történetének népszerű előadása. Majd a szoborművész átadja
a szobrot Mednyánszky Sándor ezredesnek, mint az ünneprendező bizottság
elnökének. Ezután az egri dalárda dicséneket zeng, miközben a szobor leleplez-
tetik, és megkoszorúztatik, taraczkdurrogások közt. Ezt emlékbeszéd követi az
1848-49-iki honvédek fölött. Az ünnepély a ,,Szózat’’ elzengésével és
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taraczklövésekkel záratik be. Este az egri kaszinó termeiben társas estély
rendeztetik.’’

Az avatási ünnepség rendezői, egy héttel a rendezvény előtt, a rendzavarást
elkerülendő, felhívták a figyelmet az ünneplő közönség várható nagy létszámára és
a Pestről érkező 140 meghívott vendégre. Jelezték, hogy bejelentette részvételét
Klapka György és Türr István tábornok is.

Az avatási ünnepségre nem készült el teljesen az emlékhely, de ez a leleplezést
nem akadályozta (Az adományok gyűjtése még az avatási ünnepség után is
hónapokig folytatódott, a befejezési munkálatok költségeihez). Az ünnepségen a
tudósítások szerint 5-6.000 ember gyűlt össze és az avatás a program szerint
megtörtént, megfelelő ünnepélyességgel és tiszteletadással. Csalódást okozott, hogy
a Pestről várt vendégsereg helyett csak heten jelentek meg, köztük három
laptudósító. A beszédet Mednyánszky Sándor ezredes tartotta és az emlékmű
történetét Poppel Gyula ismertette. Az időjárás kegyes volt, délig napfényes, de
délutánra sűrű havazás kezdődött, amikor a tömeg szétoszlott és ünneplők egy része
Egerbe vonult. Az ünnepély után az egri kaszinóban a bankettet a meghívott 200 főre
megrendezték. 

Az egri honvédemlék létesítésének gondolata, csaknem egy évvel később, a
jelentősebb kápolnai után kapott nyilvánosságot. Az Egri Honvédegylet 1869
márciusában hirdette meg felhívását a közadakozásra egy méltó márványtábla
létrehozásához, az egri születésű, 1848-49-ben hősi halott honvédek emlékére. Az
adománygyűjtés párhuzamosan folyt a kápolnai emlékműre, az árvaápoldára, és az
adakozók az újabb igényt már kisebb számban, kisebb összegekkel támogatták. Az
1869. június 18-i szenátusi ülésen az egylet beszámolt a gyűjtés eredményéről, 45
forint összegről. Tavassy Antal polgármester kezdeményezésére a testület segített:

,,Indítványoztatott, miként az 1848-49-ki szabadságharczban elvérzett egri
születésű honvédek nevének megörökítésére készítendő emlék márványtáblának
megszerzésére - mely a város közháza egyrészén lenne befalazandó - több hónap óta
aláírási ív nyittatott, mely aláírási íven eddigelé 45 o.é. ft aláíratott; minthogy
azonban a kérdéses emléktábla 90 o.é, ftba kerül, ennél fogva a még hiányzó 45 ft
összeg a város magán tulajdonát képező ajánlati pénztárból utalványoztatnék.’’

Az indítványból határozat lett és a márványtábla elkészítése megkezdődhetett,
hogy az avatása a kápolnai emlékművel egyidőben megtörténhessen.

Az emléktábla ünnepélyes avatása, 1869. december 20-án, a kápolnai avatás után,
hétfőn történt meg a tervezett program szerint. Az ünnepségről a helyi lap tudósított:

,,Honvéd ünnepély Egerben. Városházunknak a piaczra néző homlokzatát
jelenleg egy márványtábla díszíti, melybe aranybetűkkel be vannak vésve azon egri
születésű honvédek nevei, kik az 1848/49-i szabadságharczban a hazáért dicsően
elhulltak. Ez emléktábla ünnepélyes leleplezése múlt hétfőn ment véghez.
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D.e. 10 órakor a várból 3 taraczklövés hirdette a város lakóinak az ünnepélyt, mely
pontban 11 órakor, Kölcsey hymnusának az egri polgári dalkör általi elzengésével
kezdődött. A megnyitó beszédet, mely a hymnust követte, városunk polgármestere,
az emlékbeszédet Mednyánszky Sándor, a zárbeszédet pedig Csiky Sándor tartá. A
leleplezés ténye alatt a polgári dalkör dicséneket zengett, a várban pedig taraczkok
durrogtak. Végül a dalkör elzengte Vörösmarty ,,Szózat’’-át, s ezzel az ünnepély,
melyben roppant néptömeg vett részt, 11 órakor be volt fejezve.’’

A márványtábla tehát a városháza falába süllyesztve, az Igazság istennőjének
szobra szomszédságában emlékeztette hőseire, az ügyeit intéző polgárokat és a
piacra járókat, míg a régi városháza kiszolgált épületét le nem bontották.

1898-ban, hosszas előkészítés, sok vita és tanácskozás után a szerény küllemű
városházát a városvezetés lebontatta és új, szépséges palotát építtetett a régi helyén.
A bontást megelőzően, az írások szerint, fényképeket készíttettek a régi
városházáról, annak bejáratáról, a Justitia-szoborról, a márvány emléktábláról. A
képek és azok üvegnegatívjai a mai napig nem kerültek elő. Hasolóképpen eltűnt
vagy megsemmisült a szobor is. A HONVÉD EMLÉK márványlapja azonban helyet
kapott, Wind István tervező elképzelése szerint, az új városháza előcsarnokában. Az
emlékmű, megújulva, újraaranyozva, méltó keretek között az új városháza
ünnepélyes átadásakor másodszor avatódott fel Horváth Béla városi tanácsos
beszédében:

,,A főbejárati csarnok falába van beillesztve jobbfelől a 48-49-iki honvédek
neveit feltüntető emléktábla. Az egész világtól megcsodált szabadságharczunkban
elvérzett egri hősök nevei itt következnek: Abanyi Mihály, Csiky Árpád (néh. Csiky
Sándor sok éven át volt országgyűlési képviselőnk első szülött fia), Dobrotkay
István, Kalapács István, Kállay Mihály, Kiss Ferencz, Koncz Ignácz, Korózs János,
Kotriba János, Kovács János, Kovács József, Köblő István, Mihók Mihály, Benn
József, Sill Imre, Szabó Kálmán, Szalai János, Urbán Ágoston, Vincze János,
Zsihovits István.

A magyar nemzet Géniusza áldozzék a halhatatlanoknak!’’
Horváth Béla, mint az új városháza építését ellenőrző bizottság titkára a 49

bizottsági ülés jegyzőkönyvét lelkiismeretesen vezette. A záró írásbeli jelentését a
legalaposabb részletességgel készítette el és olvasta fel az ünnepi városházaavató
közgyűlésen, de az emléktábla leírásában két hiba is keletkezett. A márványtáblán
szereplő 21 név közül a jelentésből véletlenül kimaradt Ribus János és egy elírási
hiba miatt Renn József helyett Benn József került a jelentésbe. (A hibát 100 év
elteltével, az évfordulóra készülő kiadvány összeállításakor vette észre a lektor.)

Az egri lakosok többsége nem is tud az emléktábláról. Nap mint nap százak
mennek el előtte, figyelemre sem méltatják, történetét még helytörténeti, iskolai
vetélkedőkön sem firtatják. Jelentősége több figyelmet érdemelne, mert Eger
egyetlen szabadságharcos emlékhelye. A városháza előcsarnokában van egy hiteles
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emlékmű, melyet nemzeti ünnepünkön az utóbbi években az érintett családok
megtisztelnek. Sajnos, a szerencsétlenül telepített, utólag konstruált portásfülke
valamelyest takarja a márványtáblát. Figyelmet és emlékező gondolatot nem kaphat
a látogatótól, mert a tervező által alkotott méltó előcsarnoki tér a HONVÉD EMLÉK
előtt megtörik és az elképzelt emlékhely beszűkül.

Zoltán nagybátyám nekem, az elemista kisdiáknak, 1941-ben mutatta meg az
emléktáblát, rajta üknagybátyám márványba vésett, aranyozott nevét, a 21 név
között. A márciusi nemzeti ünnepeken, a kis koszorú elhelyezésekor rá is
emlékezem. Ő a család második hősi halottja, 1943. január 13-án tűnt el a doni
csatában az egri gyalogezred katonájaként.

Az emléktábla első avatásának 140. évfordulóján ne feledjünk tisztelegni, mert ez
az emlékmű a régi városházának is örökbecsű hagyatéka és üzenete.

HONVÉD EMLÉK

A DICSŐ MÚLTNAK EMLÉKÉRE
ÉS BUZDÍTÁSUL A JÖVŐ HAZAFIAS TETTEKRE
EGER VÁROSA POLGÁRI KEGYELETTEL ÖRÖKÍTI
AZON HONVÉDEKNEK NEVÉT, KIK AZ 1848/9-KI
SZABADSÁGHARCZBAN HŐSIESEN ELESTEK

(Elhangzott a városházán 2008. szeptember 30-án)
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Az emléktábla ünnepélyes avatása, 1869. december 20-án volt
Fotó: Ágoston Ottóné
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Városháza 
Fotó: Ágoston Ottóné

Az emléktábla szövege 
Fotó: Ágoston Ottóné



Kiliánné Jakab Viktória
Az egri ciszterci templom építésének története

és művészettörténeti elemzése
Az idegen, aki eljön Eger városába, hogy értékes műemlékeit megcsodálja, -

rendszerint kihagyja a néznivalók sorából a ciszterci, volt jezsuita templomot, mert
nem tudja, hogy az az egyetemes magyar művészettörténet páratlan gyöngyszeme.
Szakemberek előtt is kevéssé ismert, hogy a XVIII. század utolsó harmadában a
magyar barokk-rokokó művészet egyik legértékesebb objektumát jelentette az
épület, beleértve a társművészeteket képviselő belső templomi felszereléseket is. -
Hogy ezen értékek miért nem váltak közismertté, ,,híressé’’? - Ez talán a ciszterci
rend szellemiségével magyarázható. Szerzetesei a középkorban csendes völgyek
forrásainál telepedtek le, elvonultságban imádkozni, kerülve minden feltűnést.
Lelkületüktől alapvetően távol állt minden dicsekvés, feltűnés, dobpergetés.

Története magába foglalja népünk történetének közel egyharmadát. Egy hosszú
pogány megszállás utáni talpraállás hitbeli megújulásának eredményét jelenti.
A megújulás folyamata akkor sem volt sima. Az építkezést több ízben is komoly
világpolitikai és hazai történelmi problémák, és az ezekből származó anyagi
nehézségek szakították meg. A város egyetlen épületének elkészülésére sem hatottak
a történelmi tényezők olyan regresszíven, mint erre: - A templom áll, hirdetve, hogy
az Istenbe vetett hit nemcsak hegyeket mozgathat meg.

1687. december 17-én a 91 évig megszállás alatt álló várost az egyesített királyi
és császári seregek visszafoglalták a töröktől. A visszafoglaló seregben három
jezsuita szerzetes is volt, akiknek a kincstár telket adományozott, amely a nyugati
városfal mentén terült el, rajta több török ház és egy imaház (mosea) állt. - Az
egykori városfalnak csupán ez a szakasza maradt meg napjainkig is, két
bástyakiszögellésével az ún. Jezsuita, ma Városfal utca keleti oldalát képezve. - A
három jezsuita atya az iskolává alakított török házacskákban néhány hónapon belül
megkezdte a tanítást, a kis moseat, - amely a mai Csiky Sándor u. és a Széchenyi u.
kereszteződésénél, - a volt ciszterci rendház konyhahelyiségének helyén állt, -
ideiglenesen templomként használták.

1689-ben Széchenyi György esztergomi érsek az elpusztult Szepes-Savnik-i
ciszterci apátság birtokait 60.000 arany forinton megvásárolta a kincstártól és az egri
Jezsuitáknak adományozta. Így már kellő anyagi bázis birtokában új kollégium,
iskola és templom építésére is gondolhattak az atyák, melyet az 1690-es években
gyorsan növekvő diákszám égetően szükségessé tett. - A kollégium és vele együtt
templom építésére több tervet készítettek. (Első kettőt Bécsben, a harmadikat
Egerben.) Ezeket a rend elöljárói nagy hozzáértéssel bírálták el. Az épülendő
templom külső is belső kiképzésénél az esztétikai összhatásra és főleg a belső,
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természetes megvilágítás kérdésére fektették a fő hangsúlyt, figyelembe véve a
praktikus szempontokat is, mint az uralkodó szélirány, légjárás tényezője. Ezen
terveket ötvözve, kisebb változtatások után 1699-ben Christoph Tausch
véglegesítette. Az egri templom felépítésében legszorosabb rokonságot tart a bécsi
és a trencséni jezsuita templomokkal, mivel Tausch tanítványa volt Andrea Possonak
- aki a bécsi templomot tervezte -,  ugyanakkor, kevéssel az egri tervek elkészítése
előtt a trencséni templomot szintén Tausch terezte. Mindhárom templom
szerkezetileg hosszhajós, hozzá csatlakozó oldalkápolnákkal, fölöttük a barokkban
oly kedvelt empóriumok. A hosszhajót ablaksüvegekkel tagolt dongaboltozat fedi.

1700. július 31-én Szent Ignác ünnepén nagy iskolai ünnepség keretében
megtörtént az alapkőletétel a szentély délnyugati sarkánál. A következő években alig
haladtak az építkezéssel a Rákóczi szabadságharc zavarai miatt. 1704-ben Telekessy
püspökkel a város és a vár Rákóczihoz csatlakozott, - 1705-ben Szécsényben a
Rákóczi párt kimondta a jezsuitáknak az országból való kiűzetését. 1707. március
11-én a rend tagjai elhagyták a várost és Galícián át Bécsbe mentek. A gazdátlanná
vált iskola és az épülő templom a püspökhöz került. - A szabadságharc bukása után,
1710. november 26-án a jezsuiták minden javaikat elvesztve visszatértek a városba.
- Az 1720-as években Erdődy Gábor egri püspök támogatta őket anyagilag. 1731-
ben a rendtartomány jelentősebb összeget utalványozott a templom építésére. A rend
krónikása ekkor boldogan írja a Historia Domusban: ,,A már megkezdett alapot
kezdték összekapcsolni és magasabbra emelni. Az architektonika törvényei szerint
megépített alapra bolthajtást építettek, tekintettel a karzatokra és a kriptába való
bejáratra.’’

Az egész szentély és a hozzá csatlakozó iroda és sekrestye helyiségek alatti
területen kriptát vágtak a sziklatalajba, amelybe a főhajó és a szentély találkozási
vonalának középső részénél volt a lejárat a templombelsőből. 1940-ben, amikor a
templom régi kőburkolatát műkőtáblákkal cserélték ki, ezt a lejáratot megszüntették.
Jelenleg kívülről, a templom falába vágott nyíláson át lehet a kriptába jutni. (Az
egykori lejárat lépcsői a kriptában még láthatók). A vakolatba kapart, gyengén
olvasható felirat tanúsága szerint a legrégibb koporsót 1746-ban falazták be néhai
Fáber Siefon atya holttestével, a legutolsót 1902-ben Török Konstantin személyével.

1734. július 31-re a szentély készen állt. - A további építkezésnél gondot jelentett
a leendő főhajó helyén álló, és iskolának szolgáló 4 db török ház lebontása. 1736.
július 31-re, - ismét Szent Ignác napjára a hajó is elkészült. Falai belül fehérre voltak
meszelve, belsejét a még ma is ott lévő, gyönyörűen faragott barokk tölgyfa padok
töltötték ki. Ekkorra a déli torony is felépült. 1740. június 15-én ,,kürt és harsonaszó
közepette’’ a tornyokra helyezték az aranyozott gombokat és a kereszteket. Az
akkori toronysüvegek a XIX. század elejei két nagy tűzvész következtében
elpusztultak, - pontos formájukra utaló dokumentum sajnos nem maradt meg.
Feltehetően a mainál sokkal inkább stílusba illő, méltó koronája lehetett az
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épületnek. 1743-ra elkészült a homlokzat és a szélfogó előcsarnok is. Ekkor a
templom építészetileg készen állt, már csak a belső tér díszítése hiányzott.

Christoph Tausch tervének pontos megtartásával a főhajó és a szentély fedése
nyeregtetővel borított dongaboltozat, kétoldalt 5-5 ablaksüveggel. A pilasztereken
lefutó hevederek a boltozatot 6 szakaszra osztják, melyekből kettő a szentély, három
a főhajó, egy pedig kórus fölé borul. A főhajóhoz jobbra és balra 3-3 db,
keresztboltozású, egy-egy ablakkal rendelkező kápolna kapcsolódik. A
mellékkápolnasor felett a már említett empóriumos karzat helyezkedik el mindkét
oldalon. Hátul a zenészek kórusát háromszakaszú keresztboltozat tartja, ahonnan a
homlokzat középső ,,ablakán’’ át kijárás volt az előcsarnok tetejét képező teraszra.
Körmenetek alkalmával innen szolgáltatták a zenét.

A tágas, áttekinthető belső templomtér eredetileg bőséges fényt kapott, a szentély
szinte sugárözönben fürdött. A kedvező fényviszonyokra komponálták később az
igen értékes belső díszítést, melyek művészi erényei csak teljes fényben tudnak
maximális mértékben érvényesülni. - Sajnos a templomnak ezen ritkaértékű
karaktere már nagyrészt csak a múlté. - A XIX. sz. kőzepén a második emelet
magasságában körbefutó karzatot gimnáziumi szertárrá alakították, befalazva a
főhajóra nyíló empóriumokat, - elvágva ezáltal a hajóba jutó jelentős fénymennyiség
útját. A templombelső besötétedése folytatódott, amikor az orgonák elhelyezése
miatt a főhomlokzat legtöbb fényt bebocsátó ablakait is belülről befalazták. A XX.
században a teraszra kijárást biztosító nagy ablaknak is jelentős részét befalazták,
illetve elfedték. Az utolsó három évtizedben tovább sötétedett a templom a déli
oldalkápolnáinak ablakai elé ültetett, egyre lombosodó fák miatt, melyeknek
gyökérzete sem előnyös a falakra nézve.

A főhomlokzat külső megjelenése szép típusa a magyar barokk építészetnek,
mely mellőzve a túlzsúfoltságot, mindig mértéktartó és józan maradt. Ez a
mértéktartás jellemző az előző stílusokban épült magyar műemlékekre is. A
hatalmas falmezőt tagoló párkányok, illetve lefutó félpillérek a horizontális és
vertikális irányt hangsúlyozva megbonthatatlan egyensúlyt alkotnak. A homlokzatot
két, a templomtestbe szervesen beleépült torony fogja közre. Ezen jellege alapján
szerkezeti rokonságban van a sziléziai Brieg jezsuita templommal, mint több más,
azonos szerkezetű kéttornyos templomunk is, így a pesti egyetemi templom, a
kalocsai székesegyház és a jászói prépostsági templom. - A barokk mozgalmasságot
biztosító, kiugró párkányzatok fény-árnyék hatása, - főként pedig a két torony
közötti homlokzat timpanonos záródása a római jezsuiták  Il Gesu templomának
homlokzatára emlékeztet. A Gesu-hatás jelentkezik a díszítőelemek elhelyezésében
is. A középtengelyben lévő bejárat, mint fő mondanivaló, kiemelése céljából a
díszítőkedv mind horizontális, mind vertikális irányban a bejárat felé haladva
fokozódik (pl.: A szélső, a toronytesten lévő, illetve a felsőbb emeleti szintet tagoló
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ablakok és párkányok sokkal kisebbek és dísztelenebbek, mint a lentebbi és a
középtengelyben lévő megfelelők).

A kórus szintjében lévő három homlokzati ablak füzéres és csigavonalas
elemekkel díszített keretei szintén a középrészt emelik ki a két dísztelen szélső
faldarabbal szemben. A homlokzat legszebben kiképzett és legnagyobb méretű
ablaka a második emeleti szint középső ablaka, melyet pilaszterek, felülről pedig
egy megkezdett timpanonrész keretez. A két toronytest közötti falmező háromszögű
oromzatban záródik, - mintegy folytatását és befejezését képezve az alatta lévő
szinten megkezdett csonka timpanonformának. Az oromzat kör alakú ablaknyílása
helyén eredetileg sugarakkal díszítve a Jesus Hominum Salvator kezdőbetűi állottak.
A második emeleti falmezőt négy, - falmélyedésbe állított jezsuita szent szobra
díszíti: Szent Ignác, Xavéri Szent Ferenc, Szent Szaniszló és Regis Szent Ferenc.

A vérbő barokk építészet páratlanul ötletgazdag megoldása, a homlokzat éke, a
bejárat hangsúlyozására a homlokzat síkja elé helyezett előcsarnok, vagy szélfogó
fülke. Alaprajza belül négyzet alakú, kívül viszont íves vonalú, nyújtott
falszakasszal kapcsolódik a homlokzati falhoz. Kívülről négy pilaszter díszíti. A
többosztatú zárópárkány felett rokokó motívumrendszerű kőkorlát, - mintegy
korona zárja le a tetejét képező teraszt, mely a templom kórusával egy szinten van.
Az előcsarnok szembenézeti oldalain hatalmas, íves záródású, kétszárnyú kapu, a
két oldalsó falon egy-egy egyenes vonalban záródó kisebb ajtó található, mindhárom
fából készült. - Legdíszesebben kiképzett a középső bejárat, szépen egészíti ki
formailag a fölötte elhelyezett fekvő ellipszis alakú, rokokó ablak, valamint a két
oldalán lefutó pilaszter zárólapjára támaszkodó, az ablak íves vonalát követő
hajlított párkány. A zárólapokon egy-egy mezítelen angyalka ül, barokkos
lendülettel. A szélfogó két oldalsó ajtóját is igen finoman faragott, stilizált kagyló,
csigavonal és növényi motívumokat tartalmazó rokokó díszítés keretezi. - Az
előcsarnok a maga rokokó bájával, mint egy ékszerdoboz, illeszkedik be a
homlokzat egységes művészi képébe.

A templomépület elkészülésével egyidőben kerültek az előtte feltöltött teraszos
térségnek a főutcától elhatároló falára a Szent Mihályt, Szent Gábort, Szent Józsefet
és Nepomuki Szent Jánost ábrázoló szobrok is, melyek eredetileg valószínűleg
színezettek voltak.

,,Azonkívül itt találhatjuk szentjeink közül néhánynak 7 láb magas szobrát,
melyeket nagyon finoman kidolgoztak és színesre festettek.’’ (Historia Domus
1743.)

A készen álló templom ezen környezetében impozáns látványt nyújtott. Barokk-
rokokó értékei a mainál sokkal hatásosabban érvényesültek, ugyanis az épület három
oldalról még szabadon volt; É-i és K-i oldalról gondozott kert vette körül. 1900-ban
épült fel a jezsuiták idejében már tervezett, új rendházszárny a K-i oldalon. Ezáltal
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a templomot egy zárt háztömbbe kapcsolták, aminek következtében a templomnak
a környezetre gyakorolt uralkodó hatása lényegesen csökkent.

Amikor a jezsuiták a Rákóczi szabadságharc bukása után minden javaikat, még a
régebben elpusztult savniki ciszterci apátság nekik ajándékozott birtokait is
elvesztve, de visszatérhettek egri rendházukba, Telekessy püspök egy
gyógyszertárat ajándékozott nekik 1710-ben. Ennek tiszta jövedelmét a jezsuita rend
a templom építésére, később pedig annak karbantartására és fenntartására fordította.
A patika tiszta jövedelme kizárólag a Borgia Szent Ferenc templomot illette meg
olyannyira, hogy ebből fizették a kántort, muzsikusokat, sekrestyést, harangozót, -
megjutalmaztak időnként a ministráns fiukat is, sőt, - évenként 20 Ft-ot adtak
Schäffer Mátyás egri órásmesternek a toronyóra felhúzásáért és karbantartásáért.

1713-ban nyílt meg Eger város legrégibb gyógyszertára. A ,,Magyar Király
Patika’’ első vezetője Greiner Domokos volt. 1773-ban, a jezsuita rend eltörlése után
Artner József világi gyógyszerész vette meg a Kamarától, majd az iszákos Artnertől
rövidesen a szeminárium kezébe került a patika. Végül, 1778. május 26-án az itt
letelepedő ciszterciek vásárolták meg. 1787-ben II. József egyházszervező
politikájának következtében a ciszterciek is kénytelenek voltak elhagyni a rendházat
és a patikát, - ekkor ismét a Kamara tette rá a kezét és bérbe adta. 1795-ben a patika
a rendház földszintjéről a szemben lévő házba a Széchenyi utcára, majd további
tulajdonoscserék következtében 1900-ban a mai helyére, az ún. Hartl házba
költözött, ahol később az épületben mozit is nyitottak. A patika gyönyörű barokk
berendezése még az 1710-es években Telekessy által kiutalt 2.000 Ft-os adományból
készült. A márkás fajansz patikaedényeket Telekessy címerével díszítve Holicson
gyártották. A faragott patikaállványzatot, berendezést sajnos a többszöri
költözködések következtében bőven megkurtították, módosították.

A gyógyszertár a jezsuitáknak olyan szépen jövedelmezett, hogy 1730-ban, mint
a korábbiakból már tudjuk, megkezdhették a templom további építéséhez szükséges
előkészületeket, sőt - miután az már építészetileg teljesen kész volt - a
mellékkápolnák és a szentély művészi oltárainak létrehozására is gondolhattak.

Legelsőnek 1737-ben. Püspöki András kanonok 380 forintos költségéből a Szent
Kereszt oltára készült el a templom bal oldali leghátsó mellékkápolnájában. Az oltár
ma is eredeti formájában látható, szobrai a Golgotát jelenítik meg. Középen a mensa
fölött Krisztus függ a kereszten megközelítően életnagyságban, mögötte a hátfalat
Jeruzsálem város festett látképe díszíti. A kereszt tövében Mária Magdolna térdel,
balra tőle a Fájdalmas Anya áll, - jobbra Szent János apostol. A golgotai szereplők
érzelmeit nem az arc, hanem az alakok mozdulatai fejezik ki. Mária kontraposztikus
állása a gótikus szobrokra emlékeztet ,,S’’ alakú vonalvezetésével (ez az ún. gótikus
ficam). A világosra festett szoborcsoportot két sötét oszlop foglalja keretbe,
oszlopfőik aranyozott akantuszleveles díszítésűek, - megtört, íves párkányzat köti
össze a kereszt fölött. Az oszlopok külső oldalain Szent András és Szent Borbála
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állnak. A kereszt alatt álló alakok kétségbeesett fájdalma itt már elhalkul, a két szent
láthatólag tudomást sem vesz az oszlopokon belüli drámáról. Az ívpárkányzaton -
félig lecsusszanva arról - angyalkák ülnek, nagy lendülettel tartva kezükben Krisztus
kínzatási eszközeit, a lándzsát, ostort, szögeket, kalapácsot, töviskoszorút. Veronika
kendője is megjelenik itt reliefszerűen. Az oltár figyelemreméltó különlegességét, -
mely teljesen egyedi megoldású, - az oltárasztal alatt találjuk; ahol a lemezrácsok
mögött a tisztítótüzet látjuk fából faragott, színezett figuráival. A lángnyelvek között
szenvedő, enyhülésért esdeklő lelkek, azaz emberek várják a szabadulást.

Ez a megoldás ismét a gótikát juttatja eszűnkbe Mintha a szárnyas oltárok
praedellája az oltár asztalról az alatta lévő helyre került volna, de ezúttal az epikai
téma helyett a barokk gondolkodásnak sokkal inkább megfelelő, szélsőségesebb
érzelmi állapotot kifejező témát mintázott meg az alkotó. Itt tehát a gótika emlékeit,
formai megoldásait a mester barokk tartalommal töltötte ki, felhasználva a barokk
színpadiság hatását is.

Az oltárasztalon finomvonalú csigavonalakkal és növényi motívumokkal díszített
tabernákulum áll, a Szent Kereszt ereklyéjét tartalmazó, míves ereklyetartóval.

1742 és 1744 között még négy mellékoltár készült el párhuzamosan a nagylelkű
adományozók jóvoltából, ezek közül 3 oltárt közismert jezsuita szentek tiszteletére
szenteltek fel.

Szent Alajos oltár: A jobb oldali leghátsó oltár Kilián Dániel kanonok
adományából készült. A fa oltárépítmény oszlopaival együtt fekete és barna
színezetű. A rokokóba hajló barokk díszítőelemek felhasználása vidékiesen túlzó.
Míg a Szent Kereszt oltárának lendületes alakjai túlfűtött érzelmeket, erőt fejeznek
ki, itt már nem az erőt kifejező mozgás dominál, hanem az édeskés, elaprózott
felületdíszítés. - Az oltárkép érdekessége, hogy a kissé jobboldalt álló ifjú Szent
Alajos, az ifjúi lelki tisztaság példaképe liliomot oszt szét az előtte hódoló és
korabeli nemzeti viseletbe felöltözött ifjaknak. A képre jellemző a figurák kevéssé
térszerű megfogalmazása mellett jó anyagszerűséggel történt ábrázolás. A képet,
melyet jobbra és balra csavart oszlopok és egy-egy király szobra fogja közre,
helybeli festő, Michael József festette.

Szent Ignác oltára: Handler Ignác választott püspök adományából készült a bal
oldali első kápolna oltára. Az oltárkép a jezsuita rend alapítójának alakját ábrázolja,
alkotója ugyancsak Michael József. A mester Rubens Szent Ignác csodatétele című
festményének XVIII. századi metszetmásolata nyomán készítette. A kompozíció
középpontjában jó anyagszerűséggel megfestett, arannyal átszőtt papi öltözetben az
ördögöt űző szent áll, határozott mozdulattal rámutatva a megszállottra, akiből
szárnyas szörny formájában éppen eltávozik a gonoszlélek. Térmélység az előtérben
szereplő figuráknál kevéssé érzékelhető, a háttér architektonikus, - felhőcskékkel,
angyalokkal tarkítva, - igazi barokk színpadiasságot sugároz. - Az oltárasztal oldalán
Szent Ignác életét ábrázoló relief látható. Az oltárépítményt, két-két, - alsó
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egyharmad részéig csavart aranyozott akantuszlevél-díszű oszlopfővel lezárt oszlop
tartja. Az oszlopok között balra Szent Györgyöt, jobbra Szent Mártont ábrázoló
szoborkompozíciót láthatunk. - A díszes lovag öltözetű Szent Márton egy sokkal
kisebb léptekben megfogalmazott, mankós, nyomorék koldusnak nyújtja a válláról
lecsúszott palástot. A sárkányt ölő Szent György könnyed lendületű, - küzdelem,
erőkifejtés nyomai legfeljebb a sárkány-szörny kimeresztett karmú lábainál vehető
észre. Az oltárépítmény felső ívpárkányán, kilépve a talapzatról, szintén angyalok
ülnek A Szent Bernát oltár szintén Handler Ignác adakozásából készült eredetileg
Xavéri Szent Ferenc tiszteletére. A Szent Bernátot ábrázoló kép helyén tehát Szent
Ferenc képe állt. Az egykori festmény feltehetően szintén Michael József alkotása
volt az előző két jezsuita szent képéhez hasonló hangvétellel. - 1942-ben Endrédy
Vendel zirci apát költségén az egész oltárt eredeti barokk színeiben és pompájában
restaurálták. Ekkor készült ide Ungváry Sándor festőművész festménye, mely a
ciszterci rend nagy szentjét hatalmas égbolt alatt térdelve, ún. békaperspektívában
ábrázolja. A kép idehelyezése nem volt túl szerencsés, mert művészi
megfogalmazásával kevéssé illeszkedik be a templom környezetébe, barokk
díszítésébe.

Az oltárépítmény szerkezeti felépítése, megjelenési formája csaknem
megegyezik a Szent Ignác oltáréval és szoros rokonságot tart a Szent Alajos oltárral
is. Az oltárasztal elülső oldalát itt is Xavéri Szent Ferenc halálát ábrázoló finom
relief díszíti. Az oltárszekrény oszlopfői, a két oldalt álló egy-egy süveges főpap
szobrai és az oltárasztal is dúsan aranyozottak. Mindez a jobboldali első
mellékkápolnában látható.

Szűz Mária oltár: a bal oldali középső kápolnában Kovács György egri levéltáros
költségén készült. Az oltárkép a bécsi udvar egy kedvelt kegyképének, a passaui
Mária Hilfnek, - a nálunk is kedvelt ún. Segítő Mária kegyképnek másolata. Az
oltárépítményt csavart oszlopok tartják, melyeket eredetileg fehér márvány
utánzattal borítottak, ma világos szürkés és okkerszínű, - dús aranyozású
oszlopfőkkel ékesítve. Az oltárképet két oldalról egy-egy nagyobb, alul pedig két
kisebb angyal tartja. Az angyalok durva megmunkálása és főként a nagy
angyaloknak darabos, esetlen, szinte ficamszerű lábtartása erősen kiüt a finom
díszítésű környezetből.

Legutoljára készült el a jobb oldali középső kápolnában a Szent Anna oltár
1754-ben Ambrosovszky Mihály kanonok adományozásából. Az oltárkép neves
értéket képvisel, mivel barokk festőművész, Kracker János Lukács műve.
A festményen Szent Annát látjuk, amint a gyermek Máriát oktatja. A gyermek
érdeklődéssel hajlik az anyja térdén lévő könyv fölé. Háta mögött édesapja, Joachim
álló alakja zárja le a kompozíciót, aki határozott mozdulattal mutat jobb kezével a
könyv irányába. Az egész kompozíció fókusza a könyv, lelkileg ez tartja össze a
szereplő személyeket, amelyből a Megváltóra vonatkozó jövendöléseket olvassák.
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A  háttérben a felhőcskék mögött megjelenő angyalkák barokkos motívumai mellett
a kép mind rajzilag, mind kompozíciós felépítését tekintve nyugodt, kiegyen-
súlyozott. Színeiben a kékesszürkék, sötétbe hajló vagy vöröses okkersárgák és
melegbarnák dominálnak, finomságot, áhítatot sugározva. A festményt rokokó
díszítésű keretbe foglalták, mely harmonikusan illeszkedik az elegáns
mértéktartással díszített környezethez. Az oltárépítmény csaknem teljesen azonos a
vele szemben lévő Mária oltáréval. Itt is két nagyobb és két kisebb angyal tartja az
oltárképet. A barokk ötletesség jegyében megtört, íves párkányzatot ugyancsak
csavart oszlopok tartják Ennek a kápolnának nevezetes értéke még, hogy a
mennyezet keresztboltozatát díszítő, kezében csillagkoszorút tartó angyal is eredeti
Kracker freskó, 1770-ben készült. A kék égbolt leheletfinom felhőiből kibontakozó
lebegő angyal mozgalmas pátoszt áraszt. A két, könnyedén kiterjesztett szárny, a
mozdulat lendületétől fodrosodó, finoman vöröses köpeny elegánsan ragyogó
színeivel szépen illeszkedett a templom sugárözönben úszó, rokokó díszítésű
pompájához. Ez a kis freskórészlet csak csekély visszfényét adja annak a ,,szépnek’’,
amit az egész templombelső látvány nyújthatott a szemlélőnek akkor, amikor még
azt teljes egészében Kracker freskói díszítették. A XIX. század elején lezajlott két
nagy tűzvész sajnos csak ennyit kímélt meg számunkra belőle. - A Szent Anna kép
titokzatos nyugalma és a boltozati freskó könnyed lendületessége csodálatosan
kiegészíti egymást, az egész kápolna megjelenésében mély áhítatot áraszt.

A templom mellékoltárait G. Győrffy Katalin kutatása szerint Hartman József
kassai szobrász készítette. Ez az állítást alátámasztani látszik az, ha az egri
mellékoltárokat, illetve azok szobrainak részletmegmunkálásait összehasonlítjuk
más, egyértelműen dokumentált Hartman alkotással. Kétségtelenül számos közös
vonás ismerhető fel közöttük. Eltér azonban az itt ismertetett mellékoltárok közül is
a Mária és a Szent Anna oltár képeit tartó angyalainak otromba darabossága. Bár
erre emlékeztető angyalfigurák is kerültek ki Hartman műhelyéből ezekben az
években, mint pl. a miskolci Mindenszentek templomának főoltárán lévők, vagy, -
főként hasonlók ezekhez a feldebrői Szent András oltárnak angyalai. A mester jó
felkészültségét és szaktudását ismerve és mentségére felhozva - inkább az
feltételezhető, hogy valamelyik alacsonyabb művészi színvonalat képviselő
tanítványának munkáival állunk szemben. Az 1750-es évek tájékára maga Hartman
már egyre kevesebbet dolgozott romló egészségi állapota miatt. Elgondolkodtató
azonban az a tény, hogy a jezsuiták krónikása a rendház és a templom eseményeivel
kapcsolatban mindig a legnagyobb konkrétséggel írt, pontosan számolt be a Historia
Domusban. Ezúttal több hosszú évet felölelő, nagy volumenű munkáknak: mint 6
oltár elkészítőjének, illetve műhelyének nevét meg sem említené?

A mellékoltárok elkészítésével párhuzamosan az 1740-es évek folyamán a
jezsuita rendház és kollégium építése is folyt; a püspök építésze, a neves Carlone

102

Egri séták nemcsak egrieknek



vezetésével, aki feltehetően a templom külső arculatának kialakításában is
jelentősen közreműködött.  

1749-ben végre az utolsó másfél évtizedben iskolának használt, hajdani török
moseát is lebontották, ezáltal a rendház északi szárnyát tovább tudták építeni kelet
felé a mai Széchenyi utca irányába. - A templomhoz tartozó felszereléseket szépen
gyarapították a patika jövedelméből 1.100, forint erejéig. 300 forintért új orgonát
helyeztek a kórusra. - Még ebben az évben Foglár György kanonok saját házát és
telkét a jezsuitáknak adományozta, melyet az É-i szárnytól csak egy keskeny, a
városfalban lévő gyalogos kijárathoz vezető utcácska választott el. 1750. június
1-jén a ház udvarán ünnepélyes alapkőletétel volt. Az 1754-es év első félében már
készen állt a nagyhírű jezsuita gimnázium épülete, - ebben működik a mai Dobó
István Gimnázium. Így Foglár György vágya teljesült, mert életének utolsó évében
még megláthatta a művészi homlokfallal díszített új épületet. 1754. július 31-én az
iskolát nagy ünnepély keretében felavatták, ugyanekkor Barkóczy Ferenc püspök a
gimnázium szomszédságában lévő telkét is nekik adományozta. Az 1760-as években
a városfaltól Ny-ra 14.000 négyszögölnyi kertet kaptak a jezsuiták ismét Barkóczy
püspöktől, ahol szépen tudtak a későbbiekben gazdálkodni. Így az egész rendház
helyzete annyira megalapozódott, hogy az iskola és a kollégium fenntartása és
állandó fejlesztése mellett a még mindig belsőleg befejezetlen templom további
díszítésére is gondolhattak, mely ismét tetemes áldozatokat igényelt.

1761-ben 5.156 forintért, a gyógyszertár több évről összegyűjtött tiszta
jövedelmén díszes templomruhákat vettek, majd 1763-ban 2.039 Ft-on a toronyba
egy fekete számlapú, aranyozott számokkal és mutatókkal ellátott óra került és egy
5 mázsás harang. 1765-ben ismét egy 4 mázsás és egy hatalmas 15 mázsás haranggal
gazdagodott az É-i torony.

Az 1760-as és '70-es években a politikai bajok egyre szaporodtak Nyugat-
Európában, főleg a francia Bourbon-ház és a pápa között a jezsuita rend miatt.
Ennek következtében a magyarországi jezsuiták helyzete is bizonytalanná vált, mert
szó volt a Bourbon-ház és a pápa közötti béke helyreállítása érdekében az egész rend
feloszlatásáról is.

Ekkor az egri jezsuiták elhatározták, hogy mielőtt el kellene menniük, a
templomot belülről is értékes festményekkel díszítik és az ideiglenes főoltár helyébe
új főoltárt készíttetnek.

Az 1769-es év első felében a jezsuiták Krauss Antal Jánost bízták meg
templomuk új főoltárának elkészítésével. Puszta nevén kívül ma sem tudunk
Kraussról többet, mint azt, hogy 1769 előtt a Kassa környékén lévő Jászón, a
prépostsági templomban dolgozott Kracker János Lukáccsal együtt. Jóhírét
valószínűleg a Jászóról Egerbe költöző Kracker mester hozhatta magával. Krauss
származását illetően csak feltevésekre szorítkozhatunk. Művészi megoldásai, dús
felhőstukkóinak alkalmazása a bajorországi Wessobrunn kolostor XVIII. századi
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híres stukkóiskolával való intenzív kapcsolatára enged következtetni. Életéből még
annyi ismeretes, hogy ő véglegesen is Jászón telepedett le, ahol földbirokot vásárolt.
Krauss az 1760-as évek közepén a jászói templom főoltárát készítette el a
premontrei rend megbízásából.

A jászói főoltár keletkezésére nézve szakirodalmunk sokáig elfogadta az oltár
hátsó falára ragasztott írás adatait, mely szerint annak tervezője és elkészítője
Antonius Grass volt. Az írás szövege a következő: ,,Splendidae hujus Ecclesiae
praeposituralis cum Conventu et Praelatura Illmus D. Andreas Sauberer, praepositus
quondam Jaszoviensis fundamenta iecit 1745, tandem Anno 1765. consummavit.
Murarius (forte architectus?) fuit Antonius Salzjeber, Sculptor Antonius Grass.
Marmorisator Joannes Hennefogt. Pictor Joannes Lucas Kracker. (Adnotatum
Invenit 1878 in parochia Jaszoviensis et posteritati ad non obliterandam memoriam
tradiit). A. K. Curator Ecclesiae’’. Azaz: ,,Ennek a díszes préposti templomnak az
alapjait a konventtel és a prelatúrával együtt főméltóságú Sauberer András úr vetette
meg 1745-ben, aki jászói prépost volt. Végül 1765-ben fejezte be. A falak
építőmestere A. Salzjeber volt, a faragómester Antonius Grass, a márványfaragó
Joannes Hennefogt, a festő Kracker János Lukács. (Feljegyezve találta 1878-ban a
jászói parókián és az utókornak átadta abból a célból, hogy el ne feledjék.) A. K. a
templom gondnoka.’’

Kapossy János kutatásai bizonyították be, hogy a jászói prépostsági templom
főoltárát ugyanaz a Krauss Antal készítette, aki az egri jezsuita templom főoltárának
szerzője. Az egri mester neve ugyanis a munkáról szóló szerződésben egyértelműen
szerepel, a jászói feljegyzés pedig pontatlan.

Az egri és a jászói főoltár között lényeges felfogásbeli és formai hasonlóság
tapasztalható, mely azonos alkotót bizonyít. A jászói oltár szobrászati díszei is
Krauss kiváló tehetségéről és képzettségéről tanúskodnak, de az egri főoltár, mely
1769-70-ben készült, az alkotónak már még mélyebb, érettebb művészetét képviseli.
A jászói templom oltárképének keretbe foglalása hasonló az egriéhez, de míg ott
timpanonban záródik az oltárépítmény, Egerben ez íves vonalakká alakul. A jászói
timpanon oromzata fölött az Atyaisten alakja stukkófelhőkbe ágyazva, közülük itt-
ott kibukkanó gyermekangyaloktól körülvéve látható. Ez a záródási megoldás az
egri oltárnál még kiforrottabban jelentkezik az összefogott, dekoratív formákban,
fokozottabb mértékben támaszkodva a fény-árnyék ellentétek dinamikus hatására.
Krauss nagyméretű és realisztikus szoboralakjai megjelentek már a jászói oltáron is
és megmintázási módjukban sok rokonságot mutatnak az egri oltárnak főleg
Melkizedeket és Áront ábrázoló szobraival. Krauss fehér alabástrom gipszből
készített szobrait sem az egrinél, sem a jászói oltárnál nem állította oszlopok közé,
vagy fülkeszerű helyekre, a szobrok önálló életet élnek, kifejezve az oltár
mondanivalóját. Krauss Antal művészetének csúcspontját az egri jezsuita templom
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főoltárának elkészítésénél érte el, mint a magyar barokk-rokokó szobrászat Rafael
Donner után következő legtehetségesebb képviselője.

Haladjunk most a szemlélésben az oltárépítmény legfelső részétől az oltár felé,
gondosan vizsgálva az egyes részeket, és azok szerepét az egységes egészben. Az
oltárépítményt fent egy timpanonból származtatott, ívesen lendülő, kiugró
párkányzat zárja le, mely fölött még egy homorúan vízszintes párkányzat is húzódik.
Ennek középső részén fehér stukkófelhő gomolyagból Krisztus keresztre feszített
alakja emelkedik ki, mintegy csúcsát képviselve az oltárnak eszmei és formai
szempontból egyaránt. A keresztet szárnyas kerub angyal tartja. A felhőgomolyag,
mint egy hömpölygő ár, átlépi a vízszintes párkányzatot, majd alatta, az íves
párkányzat szélén is túlcsordul. Az oltár megkomponálása ,,az áldozat bemutatása’’
koncepció alapján történt. Az ószövetségi véres és vértelen áldozatok alakjain
keresztül a legnagyobb, a beteljesedett, véres keresztáldozat, majd a megújuló
áldozat az Eucharistia áldozata, mely az oltár középpontjában jelenik meg
hangsúlyozottan. A feszülettől jobbra a vízszintes párkányzaton Mózes hatalmas,
életnagyságúnál jóval nagyobb alakja magasodik, amint jobb kezével a baljában
tartott, hatalmas ,,T’’ alakú fára mutat, melyre a bibliai rézkígyó tekeredett rá. Aki
ugyanis a mérgeskígyók által megmart emberek közül bűnbánattal tekintett a mózesi
rézkígyóra, meggyógyult. Mózestől jobbra egy megmart haldokló ember fekszik a
párkányon, azaz szinte lezuhanni készül, mert kétségbeesett, görcsösen vonagló
karjai és felsőteste már jóval túllépik a párkány szélét alatta a csaknem négy
emeletnyi mélység tátong. Tipikusan barokk megfogalmazás ez, ahol a dinamikus
lendület a labilitás határát súrolja. A kereszttől balra kövekből rakott áldozati oltáron
- szintén merész statikai elhelyezéssel - Izsák fekszik, mellette Ábrahám áll
lendületes karmozdulattal a középen magasodó keresztre, - a nagy beteljesedésre
mutat, aminek csak előképét jelentette a mózesi rézkígyó. A kőoltár alatt a
párkányon kígyózó indák között egy bárányka figurája is megjelenik.

Az íves párkányzat alatt helyezkedik el az egész főoltár legértékesebb része, mely
oltárképet helyettesít. A rokokó díszítésű keretbe foglalt látvány megjelenítésénél
Krauss mind a festészetet, mind a szobrászatot együttesen alkalmazza.

A látvány középpontjában a szobrászilag megmintázott, előreugró oltárasztalon
álló díszes emelvényen aranykehely látható, felette lebegő fehér ostyával. A kelyhet
és ostyát stukkófelhőcske és aranyozott sugárkéve koszorúzza. Ez az Újszövetség
vértelen áldozatát jelképezi, szemben az Ószövetség véres áldozatával. A kehely és
a felhőcskék is plasztikusan megmintázottak. Az oltárasztal előtt - a látvány bal
oldalán - Borgia Szent Ferenc alakja látható, fehér, aranyozott díszítésű papi
ornátusban, amint éppen mély hódolattal borul térdre az Eucharistia előtt. Borgia
Ferenc a jezsuita rend nagy szentje, az egykori spanyol alkirály, kezeit imádásra
kulcsolja. Testtartása, arckifejezése odaadást, nagy lelki átélést sugároz. Az arc
idősödő férfié, aki az aszkétizmus megtestesítője. Megdöbbentő realizmussal
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megformált szobor, mely az alkotó elsőrangú természet-megfigyelő és lélekábrázoló
képességéről tanúskodik.  Borgia Ferenc előtt az oltárlépcsőn nagy, nyitott könyv
van, mögötte kiváló anyagszerűséggel megfestett, ráncokban összefogott bordó
bársony függöny zárja le a teret. A függöny fölött a megnyílt kék égen szintén stuk-
kófelhőcskék között angyalfejecskék láthatók. Krauss egészen közel hozza Szent
Ferencet a szemlélőhöz azáltal, hogy szobrát nem különálló talapzatra állítja, ha-
nem környezetébe komponálja festői és szobrászati elemek gazdag felhasználásával.

Mint ahogyan Olaszországban a barokk szobrászat beteljesedése a római Santa
Maria della Vittoria templomban található Szent Teréz eksztázisa Berninitől, úgy
Magyarországon Krauss mester ért el hasonlóan kiemelkedő színvonalat az egri
jezsuita templom főoltárának elkészítésénél. A mű az egyetemes európai művészet
szempontjából is kimagasló értékű emlék.

Az oltárkép látványától jobbra és balra egy-egy hatalmas ión oszlopfős oszlop
tartja a korábban emlegetett fenti, dupla párkányzatot. Mindkét oszlophoz íves
vonallal szervesen kapcsolódik az a két szélső, magas talapzat, mely az első emelet
magasságába emeli az oltártól jobbra és balra álló ószövetségi alak monumentális
szobrát. Balról Melkizedek, aki kenyeret áldoz, jobbról Áron, aki tömjénfüsttel
hódol. Az előreugró szobortalapzatoknak a két oszlophoz való íves kapcsolódása
sajátságos vonalat ad, mely jellemzi és összefogja az egész oltárépítményt.
Ugyanezt a vonalat látjuk megismétlődni kicsinyített formában, ha végigvezetjük
tekintetünket a tényleges oltárasztalon bal oldalt elhelyezett, térden állva hódoló
angyaltól kiindulva, - a tükrös és aranyfüzérekkel díszített oszlopocskán felfelé
haladva a csigavonalas, volutás baldachinig, illetve annak a tabernákulum fölötti
csúcspontjára állított kis keresztformáig, - mely mintegy a felső oltárépítmény
oromzati nagykeresztjének megismétlését jelenti. Haladjunk aztán tovább
szemünkkel ugyanezen a vonalon lefelé, a tabernákulum jobb oldalán, egészen a
hódoló angyalig. A nagy oltárépítmény és a főoltár eme szerkezeti azonossága
zseniálisan biztosítja, hogy az oltár oly harmonikusan simulhasson bele a mögötte
emelkedő hatalmas oltárépítmény képébe, sőt mindannak szerves részét képezve - a
kettő együtt alkot megbonthatatlan egységet.

Ha ezt a sajátságos uralkodó vonalat jól megfigyeltük, az oltáron más
összefüggések is észrevehetőek. Nézzük meg például a legfelső párkányzat irányát,
mely vízszintes, és haladjunk a lényeg, - azaz a főoltár tabernákuluma felé. A
vízszintes párkányzat alatt már íves párkányzat következik, míg ezalatt az ív még
erősebb hajlással ismétlődik meg az oltárképet helyettesítő, Borgia Szent Ferencet
ábrázoló kompozíció díszes, rokokó keretét képezve. A keret felső részénél a volutás
csigavonalas díszítmény szintén még sokkal nyitottabb ívű, mint a főoltár
tabernákulum fölötti kis baldachinjának voluta díszei. Szép példa ez a barokknak a
középpont felé haladó, ezáltal a középpontot még inkább kiemelő, fokozódó
mozgalmasságára. Ugyanezt tapasztaljuk, ha összehasonlítjuk Melkizedeknek és
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Áronnak kevesebb lendületet eláruló, a középpont felé mutató hatalmas alakjait a
főoltáron hódoló két szárnyas angyal szobraival, melyek szintén Krauss Anton
alkotásai.

Maga a főoltár dúsan aranyozott, akantuszleveles, rokokó díszítésű. Az oltártól
jobbra és balra, a kövezeten álló hatalmas kandelábert is akantuszleveles, aranyozott
virágfüzérek folyják körül. Az egész főoltár elkészítésében Krauss vezetésével
helybéli mesteremberek mellett egy bécsi stukkátor, Johann Rueber is részt vett. Az
oltárhoz vörösmárvány lépcsők vezetnek fel és a szentélyt szintén íves vonalban
elhelyezett, szépen faragott, kőbábos vörösmárvány korlát választja el a
templomhajótól.

A főoltár elkészítésével párhuzamosan folytak a templom belső kifestésének
munkálatai is, amellyel a jezsuiták Kracker János Lukácsot bízták meg a Historia
Domus és az egykor aláírt számlák szerint. Kracker már 1765. óta gr. Eszterházy
Károly püspök szolgálatában Egerben tartózkodott. A jezsuita templom kifestéséhez
1769. július 29-én kezdett hozzá ás 1770 júniusára, a pünkösdi ünnepekre be is
fejezte azt. A Kracker által kifestett templom belső képéről sajnos csak a Historia
Domus értesít néhány sorban, mert a freskó a későbbi tűzvészek alkalmával
elpusztult. Borgia Szt. Ferencnek három képe van ugyanannyi boltíven. Az első,
melyet a templomba jövő rögtön megláthat, a szentet ábrázolja, amint Izabella
(királynő) elváltozott (halott) arcát nézve a világ hiúsága felett elmélkedik. A másik,
a szentet ábrázolja, amint a gazdag bűnöst hiába igyekszik bűnbánatra inteni. A
harmadik mennyei dicsőségben, ujjongó angyalok között ábrázolja.’’ (Historia
Domus) A kimaradt boltozatokat látszat-architektúra díszítette, valamint a középsőt
ezek közül a négy egyházdoktor pompásan színezett képei díszítették.

1771-ben a főoltárra 6 db, Bécsben elkészített kandeláber érkezett. 1772 végére a
templom falain végigfutó felsőpárkányzat márványborítása és az oldalt felfutó
pilaszterek oszlopfői elkészültek és dús aranyozást kaptak. A szentély két oldalán a
nyolc karzati ablak és a két-két sekrestyeajtó is szépen faragott sötét márvány keretet
kapott, melyeknek mindegyike díszesen előreugró, fehér akantuszleveles,
kagylómotívumokkal díszített, hajlított márványpárkányzatban végződik.

Közben a templom pompázatos díszítése mellett az értékes felszerelések is egyre
gyarapodtak. 1772-ben az ideiglenes, fából faragott szószék helyett elkészült a máig
meglévő, márványból faragott szószék is, halványkék és halvány sárgás színekben,
a széleken arannyal ékesítve. Megjelenésében nagy rokonságot mutat a bécsi
jezsuita templom szószékével. ,,Ezáltal a falak színétől különbözik és csodálatos
látványt nyújt változatosságával. Továbbá annak csúcsán fénylő felhők és ércből
művészien kiformált, aranytól ragyogó sugarak között a harmadik isteni személy áll
galamb képében’’ - írja a sok széptől megittasodva a rendház krónikása. Gyakran
még éjjeleken át is dolgoztak a jezsuiták az utolsó hónapokban, csakhogy ne kelljen
a templomot befejezetlenül hagyniuk.
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1773 elejére végre a templom teljesen készen állt és akkor - az egykori írások
szerint - az ország legszebb, művészi szempontból legértékesebb templomainak
egyike volt. A mindent elborító márvány, dús arany, húsrózsaszín és halványkék
színfoltok finom harmóniája, a boltíveket beborító pazar Kracker freskókkal
káprázatos és lebilincselő látványt nyújthatott a szemlélőnek az ablakokon
beözönlő, ragyogó napsugár fényében. A templom életében ez az év volt a
csúcspont, amely igen rövid ideig tartott. Azóta a történelmi események nyomán
napról napra csak fogy a szépsége.

1773. június 21-én a jezsuita rendet a Dominicus ac Redemptor pápai bulla
értelmében feloszlatták, ,,hogy a béke és kiengesztelődés a Bourbon udvarokkal
helyreállíttassék’’. A gazdátlanul maradt egri jezsuita gimnáziumot és templomot,
azon meggondolás alapján, hogy 90 évvel annakelőtte az elpusztult ciszterci
Schawniki apátság javadalmainak adományából, illetve tőkéjéből tudták a jezsuiták
elindítani az építkezéseket, 1776-ban Pesten tartott kongresszus javaslata alapján
1777-ben a Pásztóról meghívott ciszterciek kezébe adták, akik a következő évben
már meg is kezdték a tanítást. Egyúttal a ciszterciek visszavásárolták az egykori
jezsuita patikát is, hogy annak tiszta bevételét továbbra is szintén kizárólagosan a
templom fenntartására és fejlesztésére fordítsák.

1787-ben II. József egyházpolitikájának értelmében az egri ciszterci kolostort is
feloszlatta. Az akkor ismét gazdátlanná vált épületek rövid idő alatt romlásnak
indultak. A kolostor nem vált be kaszárnyának, lett belőle bérház, hivatalok, de mert
senki sem tataroztatta, itt-ott már düledezni kezdett. A templom szintén hasonló
sorsra került. Egyre szegényebb lett a hajdan drága templomi szerekkel ellátott
sekrestye. Értékes arany-ezüst tárgyait a kormány a lefoglalás után Budára vitte. A
templomot magát Náray kanonok mint püspöki megbízott átvette a ciszterci rendtől.
Plachy ciszterci perjel könnyeinek nyoma még most is ott van a Náraynak átadott
lemondó iraton. A kormánybiztos által felfogadott részeges sekrestyést a
kolostorépületben lakó özvegyasszony lányai helyettesítették. Ekkor egyre-másra
eltünedeztek az addig még megmaradt miseruhák és felszerelések használható részei
is.

Eme pusztulást betetőzte az 1800. augusztus 26-án keletkezett szörnyű tűzvész.
A templom és a kolostorépület még egy év múlva is tető nélkül éktelenkedett
kormos, üszkös falaival. A boltozat beázott, a hivőkre csurgott a víz.

Végre 1802-ben  Ferenc császár visszaállította az eltörölt bencés és ciszterci
rendet, így a ciszterek visszatérhettek Egerbe és kevés pénzzel, de nagy energiával
fogtak a roskadozó épületek kijavításához. 1808-ban a templom felső falait a tető
alatt erős tartóvasakkal kötötték össze, új orgonát és Pestről 3 db. nagyharangot
vettek. 1809-ben invertáriumba (leltár) írták össze a felszerelési tárgyakat, melyben
több hangszer megjelölése is szerepelt.

1827. augusztus 27-én ismét hatalmas tűzvész perzselte fel a várost.
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Tönkrementek a tornyok a harangokkal. A hosszú ideig tető nélkül álló boltozat
az esős idő miatt úgy átázott, hogy gyakran vederszámra kellett kihordani a
templomból a becsurgó vizet. 1830-ban végre megkezdték a kijavítást, helyenként
újra kellett rakni a boltozatot, végül Lieb Károly a belső boltmezőt figurális képeivel
festette ki. 1831-ben adták át a templomot a hívőknek ismét. Ekkor húzták fel a déli
toronyba az ott ma is meglévő harangot és a szélfogó külső nagykapuja fölé is ekkor
került fel gyönyörű rokokó keretbe a ciszterci címer és az 1831-es évszám. 1836-ban
a templom körüli térséget gyönyörű parkká alakították és vasráccsal vették körül.

Mivel a gimnázium gyors ütemben fejlődött, helyszűke miatt Juhász Norbert
igazgató 1855-ben az oldalkarzatokat a templom mindkét oldalán szertárrá,
könyvtárrá alakítva befalaztatta. Ezzel kezdődött meg a templom fokozatos
,,besötétedése’’. 1857-ben a kórusra elhelyezett új, salzburgi Moser orgona szintén
egy nagy ablakot takart el.

1885-ben a tornyokra a ma is meglevő toronysisakok kerültek. - A múlt század
derekától kezdődően több ízben erős földrengések rázták meg a falakat. A
legerősebb földrengés után 1886. október 15-én a boltozatról a vakolat kb. 1,5 m2

felületen leszakadt. Minthogy ekkor már az egri ciszterci rendház a Zirci Apátsághoz
tartozott, a zirci apát tehát 5.000 Ft-ot adott a templom sürgőssé vált renoválására. A
szükséges munkák nagy volumenéhez képest ez az összeg igen csekélynek
bizonyult, ezért az akkor már nyugdíjas Juhász Norbert 21 évi főigazgatóskodása
alatt megtakarított 10.000 Ft-jával megtoldotta az összeget.

1888 kora tavaszán az átfogó renoválás megkezdődött. Először a tetőfedők,
kőművesek, majd német, olasz és magyar aranyozók, festők és stukkátorok
dolgoztak serényen a templom felújításán. A nyár folyamán sok tantermet is
ideiglenesen díszítő műhellyé alakítottak át.

A boltozat kifestését Báder Károly pesti templomfestő, a hat mennyezeti freskó
figurális alakjait Innocent Ferenc festőművész festette. Ezek a ma is meglévő képek
Jézus életét ábrázolják: angyali üdvözlet, Szent Család, utolsó vacsora, Jézus az
olajfák hegyén, a feltámadt Krisztus és végül az oltár fölött a Szentháromság képe.
A freskóra jellemző zománckék, piros és sárga színek és a környezetnek szintén
tompa, olajos sárgái és kékjei nehezen illeszkednek bele az amúgy is megromlott
világítású rokokó templom képébe. A figurális részeken a barokk mozgalmasságát,
dinamikáját utánzó, de a múlt század klasszicizáló felfogásától áthatott
stíluskeveredést, hamis barokkot érezni, mely értékében messze elmarad a hajdani
Kracker-freskók színvonalától, melyből visszfényként csak az egyetlen, Szent Anna
mellékkápolna ,,csillagkoszorús angyal’’-a ad némi fogalmat. Az oldaloltárok
egykor aranyozott szobrait is ekkor festették világos szürkére. 1888. okt. 17-ére a
nagy felújítás elkészült. ,,Juhász 17-én este még lenn volt a templomban. …
Másnap, … csak az oratóriumból hallgathatta az ünnepi misét; harmadnap,
könnyebben érezvén magát, … a Mária-oltárnál végezte miséjét. Utoljára; a hirtelen
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beállott hideg napok nem engedték le többé; mikor pedig az idő ismét melegre
fordult, akkor ő már régen a templom hideg sírboltjában pihent.’’ (Kassuba D.)

Még egy érdekes dolog kapcsolódik feltehetően eme nagy templom-
renováláshoz. Egykori dokumentumok szerint a szentély fölött kis harangtornyocska
állt, ami ma nem létezik. Arról viszont nincs híradásunk, hogy ezt a tornyocskát
mikor szüntették meg. Az 1809-ben készített inventáriumban még szerepelt, ahol két
kisebb harang is volt. (Ezeknek kötelei a főoltár mögött függtek, le egészen a
kövezetig. Szent események alkalmából húzták meg azokat.) Feltehető, hogy az
1827-es tűzvész, illetve az azt követő többszöri földrengések nyomán elszenvedett
sérülései miatt az 1888-as nagy renováláskor bontották le úgy, hogy ma a
legkörültekintőbb vizsgálódással sem lehet a padláson a nyugati oromzat falán a
hajdani harangtornyocskára utaló legcsekélyebb nyomokat sem felfedezni.
Megjegyzendő, hogy hasonló harangtornyocska ma is létezik a székesfehérvári
ciszterci templomban, mely a XVIII. században szintén jezsuita templom volt.

1900-ban a rendház keleti szárnyát felépítve - mely már a jezsuiták terveiben is
szerepelt - a templomot egy zárt háztömbbe kapcsolták, aminek következtében a
templom térhatása jelentősen csökkent.

1925. január 31-én ismét erős földrengés rázta meg Eger város épületeit. A
templom, különösen pedig annak főoltára erősen megsérült. Az orompárkányzat
fölötti nagy kereszt korpusza a magasból a főoltár elé zuhant a földre és ismét széles
nyílások tátongtak a boltozaton. A szakemberek újraboltozást javasoltak először,
majd elegendőnek tartották annak vasrudakkal történő összefogását. A
megrongálódott freskókat a helybéli Korényi József festő, a szobrokat Morkup Béla
szobrász javította ki. Az 1930-as évek elején a sokat szenvedett épületet erős villám
sújtotta.

1942-ben, a ciszterci rend magyar földön való letelepedésének 800 éves
évfordulója alkalmából a múlt század közepi Moser-orgona helyett a pécsi Angster
cég új, nagy, három manuálos, 29 változatú orgonáját kapta a kórus további
ablakainak eltakarásával. Ekkor kapta a főhajó az új műkőburkolatot és elfedték a
szentély előtt lévő kriptabejáratot. Erre az évfordulóra cserélték ki Xavéri Szent
Ferenc oltárképét Ungváry Sándor festőművész imádkozó Szent Bernát képére és
bearanyozták ennek az oltárnak a szobordíszeit az eredeti formának megfelelően.
1949-ben Orbán József szobrászművész Szent József-szobrát helyezték el a Szűz
Mária oltár mellett, majd 1954-ben Feszti Masa nagyméretű, Árpádházi Szent
Margitot ábrázoló festménye a kórus alatti térbe került.

A ciszterci rend 1950-ben ismét elhagyta az iskolát és templomot, ahol azóta
egyházmegyei papok működnek. Az utolsó ciszterci plébános dr. Debreczeni Sixtus
atya volt, aki életszentségével, buzgó papi működésével mindenki számára a
krisztusi szeretetről tett tanúságot. 1954-ben, az ÁVH közreműködésével Eger
főutcáján vértanúhalált szenvedett.
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Az 1970-es évek folyamán vörösmárványból elkészült a szembemiséző oltár és
az ambó, mely színénél és anyagánál fogva nagyszerűen illene a környezetbe, de
merev, egyenes vonalú, szögletességével formailag a lehető legrosszabb esztétikai
hatást gyakorolja különösen a templom legértékesebbjére, a főoltár egységes
látványára. Ugyancsak ezekben az években az Országos Műemléki Felügyelőség
közreműködésével a Szent Ignác-oltárt restaurálták, visszaállítva eredeti pompájába.

Sajnos, a kisebb javításoktól eltekintve az utolsó, több mint 50 év alatt
komolyabb felújításra, de még csak folyamatos karbantartásra sem kerülhetett sor,
pedig erre nagy szükség lenne. A templom boltozatát egyre erősödő beázások és
repedések gyöngítik főleg a kórus feletti részeken.

Az egykori értékes templomfelszerelésekből ma már csak két darab van meg,
amelyeket mint védett tárgyakat őriznek a sekrestyében: egy XVIII. századi selyem
casula (miseruha) tűfestéses selyemből, dús aranyhímzéssel és egy fedeles barokk
kehely ,,Z. T.’’ monogrammal. Az ereklyetartók közül védett tárgy a Szent Kereszt
szilánkjait őrző ereklyetartó aranyozott ezüstből, ovális talpát színes drágakövek
ékesítik.

Az egri ciszterci, volt jezsuita templom üzen a ma emberének. Láthattuk, hogy
elkészülése mennyi erőfeszítést igényelt, de áldozatos kitartással mégis létrejött és a
mai napig fennmaradt. Az építtetők szeme előtt soha sem homályosult el a cél,
amelyet a jezsuita rend jelmondata tartalmaz: ,,OMNIA AD MAIOREM DEI
GLORIAM’’ (Mindent Isten nagyobb dicsőségére!). A cél érdekében pedig minden
áldozatot vállaltak. Hiszen a főoltár is az Áldozatot állítja elénk.

Ha a jelenlegi nehézségek ellenére mi is a fenti jelmondatra gondolva kitartással
vállaljuk az áldozatokat, nemcsak ez az értékes nemzeti kincsünk fog megújulva
megmenekülni az időelőtti enyészettől, hanem országunk, nemzetünk is.

Ajánlott irodalom:
Dr. Lékai Lajos: Templomunk kétszáz éves. 1942.
Az egri jezsuita Historia Domus, Eger, Érseki Levéltár. 
Szmrecsányi Miklós: Eger művészetéről. 1937. 
Breznai Imre: Eger a XVIII. században. 1933-34.
Gerő László: Eger 1954.
Garas Klára: A barokk. 1970.
A ciszterci rend egri kath. főgimnáziumának Tudósitványa az 1864/5-ki tanévre (Juhász   Norbert: Az
egri gymnasium - Történeti vázlat)
- 1901-02 tanévi Értesítő (Kassuba Domokos: Az Egri Gymnasium Épületének Viszon-tagságai.)
- 1913-1914 tanévi Értesítő (Nagy Béni dr.: Az egri főgimnázium története - 1776-1914)
Gerő László: Ismerjük meg az építészeti stílusokat 1957
Rados Jenő: Magyar oltárok 1938
Divald Kornél: Felvidéki séták 1926
Garas Klára: Magyarországi festészet a XVIII. században. Bp. 1955
Kunstgeschichte Propyläen - Verlag zu Berlin 1924
Aggházi Mária: A zirci apátság templomépítkezései a XVIII. sz.-ban Veszprém 1937
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Függelék,
melyben az Egyházi Építészet folyóiratban helyhiány miatt nem közölt, a

témához kapcsolódó, a templom kriptájáról és a templomépítkezéssel szorosan
összefüggő jezsuita gyógyszertárra vonatkozó, az 1959-ben készült szakdolgozatban
található kiegészítés található.

A kripta
a szentély alatti területet foglalja el a templomhajó teljes szélességében, ill.

kiterjed a mai sekrestye és a plébánia hivatal alatti területre is.
A kriptába való lejárás a templomhajó közepén lévő vastag deszkalappal befedett

nyíláson át történt. Ezt a nyílást 1940-ben zárták el véglegesen, amikor a hajó régi
kőburkolatát műkőtáblákkal cserélték fel. Ma csak a szomszédos gimnázium
udvaráról (primusz) lehet lemenni a kriptába.

A sziklás talajba vágott helyiség alaprajzában megközelítőleg téglalapot alkot,
melynek hossza megegyezik a templomépület teljes szélességével, a szélessége
pedig a szentély hosszával.

A D-i és É-i falaktól 3-3 méterre kelet-nyugat irányban vaskos faltömbök
húzódnak, melyek a szentély és a szentély melletti É-i és D-i oldalon levő
mellékhelyiségek (sekrestye és plébánia hivatal) közötti választófal fundamentumát
képezik. Ezekből a mellékhelyiségekből két-két ajtó nyílik a szentélyre. Ez a
fundamentumon is látszik, mert az ajtók alatti részen megszakad a két hosszan
húzódó faltömb.

A kripta közepén az előző két fallal párhuzamosan szintén húzódik két, az
előbbieknél lényegesen vékonyabb, de azokkal megegyező hosszúságú fal
egymástól szűk 2 m távolságban. Vastagságukból is látszik, hogy ezek nem
fundamentumok, csupán tartószerepet töltenek be, alátámasztják a szentély középső
részét. Ez a két fal kis megszakítással a kripta K-i oldalfaláig folytatódik, ahol a két
fal közötti szakaszban vágták ki a régi lejárót. Az egykori kőlépcsők nyomát és a
lejáró kiképzését még ma is lehet látni.

A kripta eredeti belső terét csökkentve a befalazott koporsók a Ny-i oldal mentén
húzódnak. Sőt néhány koporsót a K-i oldal D-i része elé is falaztak már.

A vakolatba kapart, ma már alig olvasható felírások szerint a legrégebbi koporsót
1746-ban falazták be néhai Fáber Simon holttestével.

Később a ciszterciek is ebbe a kriptába temetkeztek. Ide helyezték Juhász
Norbertet is, akinek anyagi támogatására történt az 1888. évi nagy templom-
renoválás és belső kifestés, melyet ma is szemlélhetünk.

A legutolsó halott 1902-ben került a kriptába az elhunyt Török Konstantin
személyében.
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A jezsuiták patikája
A hosszhajóhoz épített oldalkápolnák belső feldíszítése és oltárral való kitöltése

nem egyszerre történt. Az elkészítésükhöz szükséges anyagi alapot éppen úgy, mint
a főhajó építésénél is a jezsuita gyógyszertár jövedelme biztosította, melyhez
hozzájárul még az egyes adományozók segítsége.

Amikor a Rákóczi szabadságharc bukása után a jezsuiták minden javaikat
elvesztve, de visszatérhettek régi egri rendházukba, Telekessy püspök, mint a
jezsuita rend nagy pártfogója 1710-ben egy gyógyszertárat adott a jezsuitáknak.
Ennek a jövedelmét a leendő templom építésére, később pedig annak karbantartására
fordította a rend.

1713-ban megnyílt Eger legrégibb gyógyszertára. A ,,Magyar Király Patika’’ első
vezetője Greiner Domokos volt (1714-16-ig), majd Vaisz András (1717-20-ig) vette
tőle át.

1773-ban a jezsuita rend eltörlése után Artner József világi gyógyszerész vette
meg a kamarától 4.500 Ft-ért. Az iszákos Artner kezéből rövidesen a szeminárium
birtokába került a patika, majd két év múlva 1778. május 26-án az itt letelepedő
ciszterciek vásárolták meg. Ismét két év múlva a kamara tette rá a kezét és bérbe
adta. Ugyanis II. József egyházpolitikájának következtében a ciszterciek elhagyták
a rendházat és így a patikát is.

1795-ben a patika a rendház földszintjéről a szemközti épületének sarki földszint-
jére költözött és itt is maradt 1900-ig, amikor a Hartl-házba, a mai Uránia mozi
épületébe vitték, mivel ez a ház a patika akkori tulajdonosának kezében volt. A
gyógyszertár a mai napig is ebben az épületben található.

A patika gyönyörű barokk berendezése még 1770-es években a Telekessy által
kiutalt 2.000 Ft-os adományból készült. Az állványok fából faragottak. Ma is
megvan a hat db. holicsi fajansz edény Telekessy címerével, melyek ,,ennek a híres
hazai gyárnak keletkezésére nézve művészettörténeti fontossággal bírnak’’.
(Szmrecsányi Miklós: Eger és környéke részletes kalauz)

A gyógyszertár tehát a jezsuitáknak oly szépen hozott, hogy 1730-ban mint már
tudjuk, megkezdhették a templom további építéséhez szükséges előkészületeket,
később, mikor a szentély és a hosszhajó teljesen elkészült, a mellékkápolnák
művészi oltárának létrehozására is gondolhattak.

(Elhangzott 2008. július 8-án a Szent Bernát templomban)
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A templom főhomlokzata - Fotó: Ágoston Boglárka
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Auton Krauss Borgia Szent Ferenc oltára (1769)
Fotó: Ágoston Ottóné

Gonzaga Szent Alajos oltára
Fotó: Ágoston Ottóné

A főutcától elhatároló falon található
Szent Mihályt ábrázoló szobor
Fotó: Ágoston Boglárka



Havas-Horváth István 
A Grőber temető

Az egri temetők többsége annak a kápolnának a titulusáról van elnevezve, amely
szentnek tiszteletére az ott épített istenházat fölszentelték. Így Rókus, Rozália,
Donát, Kis(Boldog)asszony temetőt ismerünk. Noha van Fájdalmas Anya temető is
ezt az egri csak Hatvani temetőnek hívja. Ez az elnevezés már az elhelyezkedéshez
kötött: a temető a Hatvani hóstyán található. Van még egy helyhez kapcsolódó nevű
temető: a Lajosvárosi (ami, mint tudjuk Kanadában van). Egy temető van csak,
amelyik nem szentről van elnevezve, és ez a Grőber temető, egyúttal ez volt Egerben
az első, melyben nem épült kápolna (a második éppen a Lajosvárosi). Különös, hogy
az Egerrel foglalkozó útikönyvek igen mostohán bánnak a temetőkkel, ugyanis meg
sem említik azokat. 

A Grőber temető kialakulása
Helye eredetileg a Ruttner, majd a Szabó család tulajdonában volt 1866.

augusztus 31-e előtt. Ez utóbbi famíliától vette meg a város 1866-ban 701 forint 28
krajcárért, hogy régóta fennálló szükségletet elégítsen ki azzal, hogy itt temetőt
hozzon létre. Id. Grőber Ferenc 400 forintot adományozott a városnak a kert
megvételére, melynek fejében a család a legnagyobb sírhelyet kaphatta meg. 

A mintegy 1050 négyszögöl kiterjedésű telek ekkor elhanyagolt állapotban volt.
Gyümölcsfák voltak benne, egy lakóház két szobával és mellékhelyiséggel, a kert
közepén egy zöldséges pince állt, meglehetősen romos állapotban. Ennek a helyére
került a Grőber Ferenc tulajdonát képező, legnagyobb sírhely. A temető jelenlegi
elrendeződése azt mutatja, hogy az akkori terv nem valósult meg teljes egészében. 

A Földhivatal nyilvántartásában 1868. február 6-án már temetőként van
bejegyezve a telek. Jelen területe 70,5 x 57,5 m, azaz 4054 m2.

A temetőbe az évtizedek során számos jómódú, valamint elsősorban helyileg
ismert, jelentős személyt temettek. 

A sírkert történetében igen sajnálatos fordulat állt be 1970-ben, ugyanis az akkori
Városi Tanács VB úgy rendelkezett, hogy itt a temetkezést megszünteti, és 25 éves
kifutási idővel 1994. szeptember 22-étől a temető hagyományos részét kiüríti
(41/1970. sz. hat.). Ettől az évtől kezdve itt kizárólagosan urnás temetést lehetett
végezni, a sírhelyek, kripták újraváltását nem engedélyezték. Azok, akik
gondoskodni tudtak elhunyt szeretteikről, ezt úgy tehették meg, hogy exhumáltatták
a sírokat, és a hamvakat máshol temettették el. Így sok síremlék, kovácsoltvas
kerítés kikerült a temetőből. Sajnálatosan sok szép értékkel lett szegényebb a temető
ezáltal. Az pedig példa nélküli, hogy éppen az igen kiterjedt rokonságú Grőber
család tagjainak nagy része nem talált örök nyughelyet a temetőben. 
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Az Egri Városszépítő Egyesület és több itt eltemetett személy hozzátartozóinak
kérésére az 1970-ben született határozatot Eger Város Tanácsa VB szerencsére
módosította a 132/1989. (X.5.) sz. rendelkezésével. Ez megszabta, hogy a
várostörténeti szempontból jelentős személyiségek nyughelyét, valamint a
képzőművészeti értékű síremlékeket meg kell őrizni, és további urnafalakat -
kolumbáriumokat - kell építeni. Az ügy folytatása már Eger Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatalának Főmérnöki Irodája kezébe került. A hagyományos sír-
helyek egy részét - felhívást követően - megváltották. 

Mivel a temetőben nem volt semmilyen építmény, ezért az Egri Városszépítő
Egyesület javasolta, hogy újítsák fel a lovag Tóth síremléket (ami már-már romos
volt), és kis átalakítással, megfelelő tájolással tegyék alkalmassá ravatalozónak. Ez
a munka el is készült - lehet mondani, közmegelégedésre - 1999-ben. 

Az itt nyugvó hírességek és szép síremlékek mellett azt is meg kell említenünk,
hogy - mint minden temető - bizonyos értelemben a város zöldfelületének is része a
Grőber temető. A cserjék és fák árnyat adnak, tisztítják a levegőt, és a madárvilágnak
is élőhelyet nyújtanak. A növényzet hangulatosabbá teszi az itt-tartózkodást.
Kiemelendők a helyi védettséget élvező piramistölgyek, melyek a sírkert
megbecsült díszei. Mintegy 35 kerítés maradt meg napjainkra, melyek szintén
hozzátartoznak e hely jellegzetességeihez, atmoszférájához. Az 1945-ben a Líceum
és a Nagytemplom közötti parkban eltemetett szovjet katonák hamvait 1960 körül
hozták át ide. 

1998-ban Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése védetté nyilvánította a Grőber
temetőt. 

Az itt nyugvó jelentős személyek, családok

1. sz. sírhely: A Grőber családé, de az itt nyugvó Ferenc nem azonos a temető
névadójával. A számunkra e tekintetben jelentős Grőber Ferenc Gyöngyösön
született 1798. körül. Vaskereskedő volt, Egerben a Neumayer-féle vaskereskedést
vásárolta meg. A város külső tanácsának tagja (1841-47). 1867 után a városi
képviselőtestület munkájában vett részt. 400 forintot fizetett ki az új temető 701
forintos vételárából. A Minaret köré épített kerítés vasanyagát ingyen bocsátotta
rendelkezésre. Egyébként különös módon a vaskereskedésében bort is árultak.
Elhunyt Egerben 1882-ben. Eredetileg a Grőber temető fősírhelyére temették, majd
1970 után hamvait exhumálták, és azokat a Nagytemplom (Főszékesegyház)
kriptájában helyezték el. 

2. sz. Az obeliszket meg kell tartani - urnasírok elhelyezése lehetséges.
4. sz.: U. az - megváltott.
5. sz. : seletvári Janik Rudolf (1821-1885) az 1848/49-es forradalom és

szabadságharc őrnagya volt, 1873-ban nemességet kapott, 1877-ben nyugdíjazták.
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10. sz.: Thuránszky Marczell 1848/49-es honvéd (az utolsó sír Bárány G. előtt a
Hatvani temető felé eső oldalon, utána a sorokban urnák).

13. sz.: Bárány Géza (1880-1932) - egykori városi főmérnök (1914-1920),
fürdőigazgató. A Városfejlesztő Rt., majd az ebből alakult Városi Fürdők Rt.
igazgatója volt (1920-1932), ez a részvénytársaság hozta létre a versenyuszodát, a
strandfürdőt, és a gyógyfürdő alapjait. 1925-ben a Magyar Úszószövetség egyik
alelnöke lett. Ebben az évben lett kész az egri 50 méteres versenyuszoda (tervező
Márkus Béla), az országban elsőként. 1929-től az akkor létre jött Idegenforgalmi
Hivatal vezetője. Nevéhez fűződik Eger utcáinak aszfaltozása, csatornázása,
hídépítés és patakszabályozás, utcarendezések. Egyik fia dr. Bárány István az
Európa-hírű úszó (a hamvait tartalmazó urna a volt vármegyei börtön, ma
Sportmúzeum falában van elhelyezve). 

14. sz.: Az obeliszk megtartandó a vaskerítéssel együtt. 
15. sz.: Sajósy Alajos (1836-1901): gimnáziumi tanár, festő. Marastoni pesti

iskolájába járt, majd Münchenben, Bécsben tanult, később Velencében. 1864-ben
tért haza, itthon arc- és oltárképfestéssel foglalkozott. 1868-tól 1899-ig az egri
Ciszterci Főgimnáziumban tanított rajzot, és az egri Érseki Tanítóképzőben is.
Munkái Heves megye több helyén megtalálhatóak: pl. Deák és Kossuth arcképe -
Eger, Megyeháza, ill. Városháza; Samassa érsek portréja - Belvárosi Főplébánia.
400 koronás alapítványt tett szegény, tehetséges fiatalok továbbtanulására. A Csiky
Sándort ábrázoló képe az Egri Kaszinó tulajdonában volt.

16. sz.: szép obeliszk - urnafal lehet ott, a síremlék áthelyezését követően.
17-18. sz.: szép síremlék, vaskerítéssel.
19. sz.: szép obeliszk.
20-21. sz.: Timon Ákos történész (1850-1925): elemi iskoláit és a gimnázium első

két osztályát Egerben végezte (1861-63), 1870-ben érettségizett Budán. Jogi
tanulmányokat folytatott a Pázmány Péter Tudományegyetemen, majd ösztöndíjjal
Berlinben, Lipcsében és Párizsban tanult. 1891-1925-ig a Pázmány Péter
Tudományegyetem tanára (magyar alkotmány- és jogtörténet). Nemzetközi hírű lett
A germán ősalkotmány c. munkájával. Ő készítette elő a kongruatörvényeket
(kongrua: a papok egyházi fizetésének állami segéllyel történő kiegészítése). 

22-24. sz.: szép síremlék (3 db) vasrács.
26. sz.: szép síremlék, vasrács.
29. sz.: szép síremlék (3 db) vasrács.
30-31. sz.: bagaméri és kálnoki Dr. Kálnoky István (1882-1949): Eger város

polgármestere. Az egri Ciszterci Gimnáziumban érettségizett, majd jogot végzett.
1910-ben városi jegyző. Javaslatára a város 1919-ben felállította a lakáshivatalt
(márciusban), melynek ő lett a vezetője. 1924-ben első tanácsnok, 1939-ben
polgármesterré választották. 1944-ben lemondott, mert zsidók alkalmazása miatt le
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akarták váltani. 1945-ben letartóztatták, megkínozták, de hamarosan szabadon
bocsátották. Kálnoky László költő, író, műfordító édesapja. 

vitéz Szentistvány József vezérőrnagy (1888-1944): hősi halált halt.
32-33. sz.: Práff Nándor (1894-1966) gőzmalom tulajdonos (malma a Malom

utcában volt, a főépület ma is áll az Eger-patak hídja mellett). A felsőkereskedelmi
iskolát Budapesten végezte. Először a csaldoki birtokot kezelte, majd 1920-ban
átvette az 1870 óta a család kezében lévő malom irányítását (mely eredetileg
vízmalom volt). Az önkéntes tűzoltóegyesület parancsnoka, a Hevesvármegyei
Malomszövetség intézőbizottságának tagja, az MNB Egri Fiókjának cenzora
(vizsgálóbiztosa), majd elnöke, tb. vármegyei tűzrendészeti felügyelő, vármegyei
törvényhatósági tag.

34. sz.: szép síremlék, vasrács. 
36-37. sz.: szép síremlék - aknasugatagi Kósa Kálmán (1842-1913) királyi

ítélőtáblai bíró.
Dr. Kósa Kálmán (1888-1959) miniszteri osztályfőnök.
Kósa Zoltán (1890-1953) nyugállományú jószágfelügyelő, lakott a Györgyényi

(ma Barkóczy) és Rózsa Károly u. sarkán álló házban (műemlék).
38. sz.: Gáspárdy Katinka (1872-1944) zenetanárnő, az Egri Városi Zeneiskola

tiszteletbeli igazgatónője. A Nemzeti Zenedében szerzett zongoramesternői
oklevelet. 1911-ben a Meiszner Imre által alapított Egri Zenekonzervatóriumban
vállalt állást, ez azonban egy évre rá megszűnt. Ekkor magán zeneiskolát alapított.
Ez 1922-ben államilag engedélyezett zeneiskola lett. Az ő tevékenységével
kezdődött el Egerben a komolyzenei nevelés. Nemcsak mint zongorista adott kiváló
elméleti és gyakorlati képzést növendékeinek, hanem figyelme kiterjedt a vonós
hangszerek fontosságára is. Emiatt iskolájában mindig alkalmazott képesített
hegedűtanárt. 1938-ban munkásságáért miniszteri dicsérő oklevelet kapott.
Évtizedekig az Angolkisasszonyok Egri Intézetének zongoratanárnője volt.
Zeneelméleti tankönyvet is írt. 

39. sz.: Révész Károly (1868-1951): mennyiségtan-kémia-fizika szakos tanár.
Nagyváradon tanult a premontreiek főgimnáziumában, 1885-től a nagyváradi
Királyi Katolikus Tanítóképzőben. 1889-ben tette le a tanítói képesítővizsgát. Több
helyen szolgált rövidebb ideig, majd 1891-94-ben Budapesten a Pedagógiumban.
Ezalatt elvégezte a tanári és tűzoltótiszti tanfolyamot. 1894-ben megszerezte a
mennyiség- és természettudományi szakcsoportból a felső nép- és polgári iskolai
tanári oklevelet. 1895 novemberében jött Egerbe a községi iparostanonciskolába
igazgatónak. Már 1898-tól tanított az Egri Érseki Tanítóképzőben, 1901-től
véglegesített rendes tanár. Óraadó volt az Angolkisasszonyok tanítóképzőjében
1899-1907-ig, illetve 1915-18-ig. Tanulmányi kirándulásokat szervezett.
A növendékek Lavotta Zenekörét ő alapította és vezette. A Tanítóképző Intézeti
Tanárok Országos Egyesületének, az Egri Katolikus Kör és a Kaszinó tagja volt. Az
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Egri Dalkörnek pártoló, a Természetbarátok Turista Egyesületének tiszteletbeli, az
Egri Bükk Osztálynak és a Hangya Szövetkezetnek választmányi tagja volt.
1902-ben az egri Felső-Károlyváros fertálymestere volt.  

Révész Károlyné sz. Gáspárdy Erzsébet (1871-1906): tanítónő volt. A 38. sz.
sírhelyen nyugvó Gáspárdy Katinka és a 36-37. sz. sírhelyen nyugvó Gáspárdy
Malvin testvére volt. 

42-43. sz.: szép obeliszkek - szendrői Kovách Kálmánné Várnay Etelka (1855-
1910): nőegyleti elnök. 1890-ben lett a Heves-Szolnok megyei Árvaápolda és
Szegények Dologházát gondozó nőegylet elnöke. Az Egerben működött két
nőegylet egyesüléséből létre jött Heves Megyei és Egervidéki Jótékony Nőegylet
elnöke volt 1891-1899-ig. Halálakor így emlékezett meg róla a sajtó: ,,Valódi típusa
volt a magyar nagyasszonynak: nagyműveltségű, erős hazafias érzésű nő, páratlan
családanya, minden szépért, nemesért, jóért lelkesülő szív, és istápolója a
szegényeknek’’.

szendrői Kovách Kálmán (1876-1916) főszolgabíró.
szendrői Kovách Kálmán (1848-1918) udvari tanácsos.
46. sz.: szép obeliszk.
47-48. sz.: A Remenyik család sírboltja - a família tagja volt Remenyik Zsigmond

író, akinek Sarjadó fű c. kötete, és a Különös utazás c. kis munkája egri vonatkozású.
Anyai nagyanyja a Király utcai házban lakott (Martinovich Józsefné Uhlarik
Antónia) - ,,nagy házat vittek’’: sok jurátus (joghallgató) megfordult ott a meghívott
lányokkal együtt. Afféle irodalmi-művészeti szalont vezetett ,,Tóni néni’’, aki
egyébként igen művelt hölgy volt, s az akkori idők ritkaságaként nő létére jól beszélt
latinul. A földszintes házat lebontották, a szoborfülkében állt Nepomuki Szt. Jánost
ábrázoló faszobor eltűnt (1960 körül).

Remenyik Károly (1838-1915) nyugalmazott egri érseki pénztárnok.
49. sz.: Dr. Dobozy László (1924-1972) ügyvéd. Jellegzetes alakja volt az egri

utcáknak a magas, hajlott hátú férfi, aki az ügyvédi aktatáskájával a hóna alatt siet
hórihorgas léptekkel. 

50-51. sz.: szép obeliszk - Köllner Lőrinc (1836-1882) gyógyszerész, felesége
Hartl Irma (1852-1920) volt. Gyógyszertára Egerben a mai Széchenyi u. 14. sz.
alatti egykori Jezsuita patika volt (ma Telekessy Patikamúzeum). A ház később Hartl
Ede és családja tulajdona lett.

52. sz.: szép obeliszk, kerítés.
Hartl család (A család Baden tartományból települt Magyarországra, eredeti

nevük: Harte).
nyárádi Hartl Ede (Temesvár, 1822-Eger, 1895): építési vállalkozó, földbirtokos.

Kitanulta az ácsmesterséget, és ügyes rajzolóként Svájcba utazott, ahol építőmesteri
képesítést szerzett Zürichben. Mint építési (műszaki) rajzoló több évig dolgozott a
baseli kanton építészeti hivatalában. Hazatérve feleségül vette Poldrugách Aloiziát
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(1825-1906) 1847-ben. Nagy építési vállalkozásokban vett részt, 1849 után a Pest-
Báziási vasútvonalon Temesvár - (Magyar)Fehértemplom szakaszát építette ki -
tekintélyes vagyont szerezve ezzel. 1864-ben bérbe vette a Szatmári Püspökség
tiszanánai uradalmához tartozó pusztahídvégi gazdaságot, mintegy 3-4.000 kat.
holdat. Ezévben családjával együtt Temesvárról Sarudra költözött, és gazdálkodni
kezdett. Itt élte meg az 1878. évi nagy tiszai árvizet, ami Sarud térségében több falut,
és az azokhoz tartozó mezőgazdasági területeket elöntéssel fenyegette. A
legsúlyosabb helyzetben Tiszahalász (a későbbi Óhalász) volt. A fenyegető veszélyt
Hartl Ede úgy hárította el, hogy átvágatta a Tisza gátját, és ezáltal a vizet bérelt
földjei felé vezette, ahol nem voltak települések. Ő egyébként a vészhelyzet
megszüntetésén túl védőtöltések és csatornák építésével is igyekezett megfékezni a
tiszai áradások pusztító erejét. Tiszahalász község lakóinak az akkori szatmári
megyéspüspök, Dr. Schlauch Lőrinc adott letelepedési lehetőséget a Tisza
áradásaitól védett területen. Ennek az újonnan épült községnek a neve Újlőrincfalva
lett a nagylelkű püspök emlékének megörökítésére. Hartl Edét 1877-ben a Ferenc
József Rend lovagkeresztjével tüntették ki, 1880-ban pedig nemesi címet, és saját
földbirtoka után ,,nyárádi’’ előnevet kapott a királytól Heves vármegye felterjesztett
kérelmére. Érdemei közül kiemelték, hogy a Tisza áradásakor Tiszahalász
lakosainak kimentése, és a község határának magas fekvésű Felső-Nyárád pusztára
történt áttelepítése körül sokat fáradozott. 1880 végével a bérleti viszonyt tovább
nem folytatva megvette Majthényi Józsa mezőnyárádi birtokát. 

dr. nyárádi Hartl Károly (Temesvár, 1862-Eger, 1937): ny. királyi kísérletügyi
főigazgató, Hartl Ede fia. Középiskoláit Egerben végezte a Ciszterci
Gimnáziumban, 1880-ban érettségizett. Egyetemi tanulmányait Kolozsváron
folytatta, gyógyszerész diplomát, majd gyógyszerész doktori oklevelet szerzett.
Pályafutását mint vegyészmérnök kezdte. Győrben önálló gyógyszerész lett, ahol
megnősült (felesége Zink Marianne 1873-1945). 1899-ben a Földművelésügyi
Minisztérium Kísérleti Intézetéhez hívták meg, annak vegyészmérnöke, később
főigazgatója lett. 1924-ben ment nyugalomba, és Egerbe költözött. Leánya, Edit
(1893-1974) dr. Hibay Károlyhoz (1890-1924) ment feleségül. 

53-54. sz.: szép obeliszk, kerítés - Szalay László (1853-1906).
55. sz.: szép obeliszk, kerítés - Vester Sándor (1871-1913): királyi honvéd

őrmester.
56-57. sz.: szép obeliszk, síremlék - Turkovich család tagjai. Noha nem itt

nyugszik Turkovich Mária, de ehhez a famíliához tartozott. 1836-1923-ig élt,
angolkisasszonyként az egri rendház egyik alapító tagja volt 1852-ben. Egerbe mint
jelölt érkezett Budapestről. Itt, városunkban tanított évtizedeken át. Az Őrangyal c.
lapban több, általa írt színdarab jelent meg. 

58. sz.: szép síremlék.
59. sz.: Kriston Endre (1877-1960): egri segédpüspök, a főszékeskáptalan
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nagyprépostja, a Felsőház tagja. Középiskoláit és teológiai tanulmányait Egerben
végezte. 1899-ben szentelték pappá. 1900-ban Kálban káplán, és az évben Egerben
hitoktató, főszékesegyházi hitszónok. 1903-ban doktorált teológiából. 1904-1912-ig
iktató az aulában, levéltáros, szentszéki jegyző, majd Samassa József érsek titkára,
1912-1917-ig Szmrecsányi Lajos érsek irodaigazgatója. 1914-ben pápai kamarás,
1917-től egri kanonok, 1919-ben boldvai címzetes apát, 1923-tól egri segédpüspök,
1930-tól haláláig nagyprépost, 1943-tól káptalani, majd általános helynök. 1945.
májusától októberig le volt tartóztatva, mert háborús úszítással vádolták az új vörös
hatalom urai. Megkínozták, a tűzforró levest a markába öntötték… Ügye végül
felmentéssel végződött. Írásai napilapokban, folyóiratokban, népiratokban jelentek
meg, melyekben behatóan foglalkozott népművelési, és szociális kérdésekkel.
Gyermekeknek írt könyveket, pl. a Patkó Pista címűt, melyben nagy szeretettel
ábrázolja a világgá ment kisfiút a jó útra térítő, bölcs ablakos tótot. Tagja volt az Egri
Népszövetkezet igazgató tanácsának. Szülőfalujában, Kemecsén díszpolgárrá
választották. Nem tudni mikor temették át a Bazilika kriptájába, ugyanis neve már
ott is szerepel - porhüvelye végső nyughelyet azon a helyen nyert.

60. sz.: Flórián Viktor gépészmérnök (80 évet élt) közelebbi adat nincs.
61-62. sz.: mádai Meyer Ede (1843-1915) huszár alezredes.
Edvi-Illés Ödön (1872-1938) királyi alezredes.
mádai Máday (Meyer) Béla (1875-1949): prépost kanonok, mezőkövesdi

plébános. 1897-ben szentelték pappá, káplán Kápolnán. 1898-ban adminisztrátor
Sajószögeden, 1912-től adminisztrátor Diósgyőrben, 1913-ban ugyanott felügyelő,
1921-1928-ig miskolci kerületi esperes, 1921-től Diósgyőr-Vasgyárban plébános,
1924-ben címzetes egri érseki főszékesegyházi kanonok, 1926-ban a Boldogságos
Szűz Máriáról nevezett topissai címzetes prépost, 1928-ban tényleges (stallumos)
egri főszékesegyházi kanonok, 1929-1930: plébános Egerben, 1936-tól az érseki
alapítványi hivatal tanácsosa, és főszékesegyházi főesperes kb. 1945-ig, majd
plébános Mezőkövesden, (1945-ben még Meyer néven). A főegyházmegyének
voltak olyan plébániái, melyek az előléptetésre kiválasztottak ,,nevelő iskoláinak’’
számítottak. Ilyen volt a Diósgyőr-Vasgyári plébánia is. Meyer Béla életútja is ezt
példázza.

Szanday Istvánné sz. Mészöly Agáta (1904-1978): sárbogárdi Mészöly Géza m.
kir. honvéd őrnagy leánya. Az őrnagyot 1919. május 3-án a tihaméri vasúti őrháznál
menekülése közben, felesége és gyermekei szeme láttára verték agyon a
vöröskatonák. Emléktáblája a Rózsa Károly utcában látható. A régi tábla helyére az
újat az Egri Városszépítő Egyesület helyeztette el 1992-ben.

63-64. sz.: szép kovácsoltvas kerítés.
67. sz.: Gesztes Lajos (1856-1919) erdőtanácsos. Sírja helyén ma már egy

kolumbárium áll. Az egri érseki uradalom felsőtárkányi erdészetének vezetője
évtizedeken át. Talán nem kegyeletsértő, ha egy temetőben egy-egy itt nyugvóról a
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humor segítségével emlékezünk meg. Gesztes igen gavallér háziúr volt a
vadászatokon (és minden más alkalommal is) a vendégeivel szemben. Egy téli
vadászatkor történt, hogy délben a résztvevők összegyűltek az előre megrakott nagy
tűz mellé - elsősorban melegedni, de a szalonnacsurdítás miatt is. A házigazda az
irányítással, rendezkedéssel volt elfoglalva és mire a tűzhöz ment volna, nem tudott
odaférkőzni, úgy körülülték a vadászok. Hiába kérte - szorítsatok már helyet nekem
is - senki sem mozdult. Erre azt mondta egy patront elővéve a zsebéből, nem tudom,
mi van ezzel, hogy nem akar elsülni. Bedobom a tűzbe, hogy lássam, mi van vele!
És úgy is tett! Erre az urak rémülten ugráltak fel, és siettek el a tűztől. Gesztes pedig
a legnagyobb nyugalommal nyugtázta: - No, végre én is leülhetek a tűzhöz! Persze
egy üres, előbb már elsütött patront dobott a lángok közé.

Egy másik eset: Samassa József egri bíboros-érsek a felsőtárkányi erdőmesterét
jó humora, ártatlan tréfái miatt különösen kedvelte. Egyszer jót mulatott a következő
kis történeten. A selmeci Bányászati és Erdészeti Akadémia egyik tanára egyenesen
azért jött Tárkányba, hogy szarvasbőgést hallgasson. A szarvasok azonban éppen
akkor sehogysem akartak bőgni. Az erdőmester úgy korrigálta ki ezt a kellemetlen
hiányt, hogy ő maga utánozta a szarvasbőgést - olyan sikerülten, hogy a tanár úr
nagyon boldog volt. Más alkalommal az érsek néhány vendégével kirándult az
erdőbe, szintén szarvasbőgést hallani, amit azonban újólag nagy hiába vártak. Az
erdőmester engedelmet kért, hogy vacsorakészítés, vagy más ilyesmi dologban kissé
elhagyhassa a társaságot. Az érsek azonban nem engedte. - Nem megy innen
tapodtat sem - mondta. Tudja, én nem vagyok selmeci professzor!

Gesztes Lajosnak a fián kívül öt lánya volt, közülük három ismertebb (Borbála,
Ilona, Erzsébet). A férjek: Dr. Puky Pál (sírja a 241-es ebben a temetőben), Elek
István okleveles erdőmérnök (aki a Borovszky-féle Heves vármegye monográfia
erdészeti fejezetét írta), Puchlin Lajos (Heves vármegye megválasztott alispánja,
hivatalát elhunyta miatt - a Vármegyeházán halt meg - nem tudta már elfoglalni.
Méltányosságból özvegye megkapta az alispáni özvegyi nyugdíjat, noha a férje nem
tudta letenni az esküt, nem iktatták be hivatalába, viszont megválasztották.).

68-69. sz.: szép kerítés (Dr. Miskovics Flóris).
70. sz.: Wind István (1845-1914): építész. 1881-ben nyitotta meg építészeti

irodáját Egerben. 1882-ben városi mérnökké választották. 1884-ben az ő tervei
szerint épült fel a Hunyadi (ma Hatvani kapu) téren az 500 férőhelyes Színkör.
1886-ban alapította meg a főkáptalan tulajdonában levő területen az említett testület
téglaégetőjéből a modern, gépesített téglagyárat. Ennek oligocén kori rétegeket
feltáró agyagbányájában sok állati és növényi kövületet találtak a paleontológusok.
1898 és 1900 között Benedek Bélával közösen tervezte és építette fel a mai
Városházát. Dolgozott az Irgalmas Nővérek (Szürke nénikék) női kórházán, és a
Kauser Gyula tervezte egri Irgalmas Rendi férfikórház kivitelezője volt. Ő építette
az Egri Önkéntes Tűzoltó- és Mentőegyesület új ,,őrtanyáját’’ 1897-ben. Hosszú
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ideig a Főkáptalan és az Egri Érsekség építésze volt. Az egri telefonhálózat első
előfizetői közé tartozott 1894-ben.

Wind Géza (1877-1961): okleveles építészmérnök. Számos általa tervezett,
épített köz- és magánépület dicséri tudását. Részt vett az I. világháborúban, mint
százados szerelt le.

71-72. sz.: ifj. Ringelhann Béla (1889-1915): zászlós, a debreceni Pallag
Mezőgazdasági Főiskolán végzett gazdászként, majd harcolt az I. világháborúban.
1915-ben Galíciában a gonzeki malom melletti harcokban hősi halált halt, vitézségi
érdem-rendet kapott.

75-77. sz.: Mindenki sírja: ezt a Polgármesteri Hivatal alakította ki a felújítással
együtt.

88. sz.: Dr. Ringelhann György (1912-1962): Heves vármegye tiszti főügyésze
volt, fiatal korában úszott, vízilabdázott, sportvezetőként is tevékenykedett. A II.
világháborúban több munkaszolgálatos életét megmentette. 1956-ban az Elítélteket
Minősítő Bizottság tagjaként segítette a politikai foglyok kiszabadulását.
Országosan elismert ügyvéd volt, több politikai fogoly védelmét elvállalta.
1957-ben ,,jutalmul’’ internálták. Egerben rendszeresen serdülőkorú vízilabda
emléktornát rendeznek sportvezetői múltjára való tekintettel. Fia Dr. Ringelhann
György gyermekorvos, Eger első polgármestere a rendszerváltozás után. 

89. sz.: Dr. Ringelhann Béla (1883-1954): gépészmérnök. Középiskolai
tanulmányait Egerben végezte, a Kir. József Műegyetemen szerzett diplomát
1907-ben. Ezt követően egy évig Egerben folytatott magánmérnöki gyakorlatot.
Mikor 1908-ban Eger városa megváltotta a villamos műveket, ennek igazgatója lett,
1922-ben vezérigazgatója. A villamos telep és hálózat vezetését mintaszerűen látta
el, az erőmű gazdaságossá vált, az áramszolgáltatást kiterjesztette Füzesabony,
Maklár, és Nagytálya községekre 1915-ben. 1912-ben létrehozta a jéggyárat.
Kiterjesztette a közvilágítást Eger külvárosi részeire is. 1929-ben a villamos telep
áttért egyfázisúról háromfázisúra, 1931-ben pedig 110 voltról 220 voltra az egész
város területén. Ő építette a Vörösmarty utcai - 2008-ban lebontott - és a Kertész
utcai transzformátor állomást. Ez is sokoldalúságát bizonyítja. Tagja volt a Mérnöki
Kamarának, a Magyar Elektrotechnikusok Egyesületének, a Mérnök- és Építész
Egyletnek. 1938-ban műszaki főtanácsos lett, és az ipari miniszter az igazságügyivel
egyetértésben a Kúria mellett működő különbíróság ülnökévé nevezte ki. Az Egri
Takarékpénztár Rt., az Építőipari Rt. és a Heves Vármegyei Villamossági Rt. igaz-
gatósági tagja volt. 

91. sz.: Dr. Ujjady Árpád (1893-1948): dohánytőzsde és trafik tulajdonos.
Középiskoláit Zsolnán, a jogi egyetemet Budapesten végezte. Az I. világháború
minden frontján hősiesen harcolt, többször súlyosan megsebesült, így rokkanttá vált.
Kitüntetései alapján mint emléklappal ellátott századost vitézzé avatták 1929-ben. A
háború után a Hadigondozó Hivatal szociális és munkaközvetítő irodájának
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helyettes igazgatója volt. A HONSZ (Magyar Hadigondozottak Országos Nemzeti
Szövetsége) örökös tb. elnöke, ezen kívül minden hazafias és kultúrintézmény
tevékeny támogatója volt.

100-101. sz.: Hanák Gyula (1864-1918): városi főjegyző. 1883-ban érettségizett
az egri Ciszterci Gimnáziumban. 1895-től megyei árvaszéki ülnök volt. 1900-ban az
akkor alakult Egri Ipari Hitelszövetkezet elnöke lett. 1908-ban a városi közgyűlés
megbízta azzal, hogy mint a villanyvilágítási ügyek előadója, írja meg a
villanyvilágítás megváltásának történetét. Ez a munka meg is jelent. 1901-1903-ig
az Egri Kaszinó igazgatója, 1897-99-ig és 1903-05-ig választmányi tag. Alelnöke
volt az Egri Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. 

102-103. sz.: Ruzsin Ferenc (1893-1955): tűzoltóparancsnok. Középiskolai
tanulmányait Egerben végezte. 1912-ben tisztviselői pályára lépett, és a Kassa-
Oderbergi vasútnál teljesített szolgálatot. Trianon után 1921-ben állásából
elmozdították, és Csehszlovákiából kiutasították. Még ebben az évben az egri
Pénzügyigazgatóságnál helyezkedett el. 1922-ben városi szolgálatba lépett.  A város
költségén végezte el az Országos Tűzoltótiszti Tanfolyamot Budapesten. 1930
novemberében az egri hivatásos tűzoltók parancsnokává választotta meg a városi
közgyűlés. Ezt megelőzően irattárnok volt. Hamvait Balatonfüredre vitték. 

Dr. Ott Péter (1871-1948): ügyvéd. Középiskolai tanulmányait és a jogakadémiát
Egerben végezte el. Doktorátusát Budapesten szerezte, Egerben volt ügyvédjelölt, és
itt nyitott irodát 1897-ben. 1909-től az ügyvédi kamara pénztárosa volt. 20
esztendőn át az Egri Papnevelő Intézet ügyészi feladatait is ellátta. Az Egri Dalköz
titkára volt, az Egri Fa- és Építőanyagkereskedelmi Rt. igazgatótanácsának tagjaként
is tevékenykedett. 1929-ben tiszteletbeli vármegyei főügyész lett. Szójátékot csinált
a nevéből, ugyanis mikor telefonált, úgy szólt a kagylóba: Halló, itt Ott, és ott?

Ruzsin Bertalanné sz. Csák Ida (1871-1959): a férje birtokos volt, aki 1865-ben
Egerben született. Családja régi egri família. A bőrkereskedői szakmát a szülői
háznál sajátította el. 1889-ben önállósította magát, 1926-ig vezette üzletét. Ezután
hatholdnyi birtokán gazdálkodott. Törvényhatósági bizottsági tag volt, a városi
képviselő testület virilis tagja. Az MNB egri fiókintézetének cenzora volt (ellenőrző
biztosa).

106-107. sz.: szép sírkerítés.
123. sz.: Velcsey István (1866-1937): gyógyszerész. A Nyitra megyei

Apátkoloson született, az egyetemet Budapesten végezte, gyógyszerészi diplomáját
1890-ben nyerte el. Először gyógyszerészsegédként dolgozott Budapesten,
Debrecenben, Aranyosmaróton, Nyitrán és Tolnán, majd 1894. május 1-jén saját
gyógyszertárat nyitott Balmazújvárosban. 1898-ban eladta, és Szepsi községben
vásárolt újabb patikát. Ezt 1902-ben felcserélte Veszprémben, majd 1905-ben
Sopronban egy másik patikával. 1907-ben telepedett le Egerben. Patikája a Színház
oldalával szemben lévő sarokház földszintjén volt. Tagja volt Heves vm.
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törvényhatósági bizottságának és Eger város képviselő testületének. A kerületi
gyógyszerésztestület elnöke volt. 

123/a. sz.: szép, házas kripta.
124-125. sz.: szép síremlék, kerítés.
126. sz.: Joó János (1807-1874): asztalos, rajztanár, lapszerkesztő,

nyomdaigazgató. Reformkori személyiség volt, sokat tett hazájáért. 1828-ban a
Pyrker érsek által felállított Rajzoló Iskola tanára volt. Ő készítette el a tervezett
főszékesegyház (ma Bazilika) modelljét fából. Egerbe érkezése évében tagja lett az
ugyancsak Pyrker által alapított Egri Szépítő Comissiónak. Ennek kései utóda az
Egri Városszépítő Egyesület. 1841-ben Budán jelentette meg a ,,Nézetek a magyar
nemzet műveltségi és technikai kifejtése tárgyában’’ c. művét, melyben a magyar
tudományos és művészeti élet leendő központjának, a Magyar Athenaeum tervét
dolgozta ki. 1838-ban Hetilap, majd Hetilapok címmel kiadta az első hazai, műszaki
rajzoktatást szolgáló folyóiratot (teljes címe: Heti-lapok Műtudomány és Egyéb
Hasznos Ismeretek Terjesztésére). 1841-46-ig az Egri Kaszinó választmányi tagja
volt (először 1834-ben). 1846-ban folyóiratát újra indította Egri Hetilapok címmel.
Széchenyivel és Kossuthtal levelezésben volt. 1851-ben felsőbb rendeletre
elmozdították rajztanítói állásából. Az 1862. évi világkiállításon érmet nyert egri
vörösborával. Már 1838-ban ír a kisdedóvó intézetek hasznosságáról. Ő volt az első
egri óvoda szervezője és alapítója (1844), 1846 körül az Egri Kaszinó bútorainak
tervezője.

127. sz.: Végh József (1812-1880): ügyvéd, századának neves egri jogásza. Tagja
volt a városi képviselő testületnek, és a vármegyei törvényhatósági bizottságnak is.
1848-ban a helyi nemzetőri összeírásban mint köznemzetőr szerepel. Műgyűjtő volt:
eredeti Danhauser-, Barabás Miklós-, és Markó Károly festmények voltak a
birtokában. Előbbi művésszel személyesen is jóban volt. Képeinek néhány darabját
Pyrker érsek hagyatékából vásárolta. 1867-ben a városi közigazgatási szakosztály
tagja lett. 1875-ben ő javasolta a városi képviselő testületnek, hogy az jelentesse
meg könyv alakban, 500 példányban Gorove László Eger történetéről szóló
munkáját, ami annak idején folytatásokban jelent meg a Tudományos
Gyűjteményben (Eger városának történetei - 1828). A művet ki is adták 1876-ban -
változtatás nélkül. 1839-ben a Kaszinó számvevője volt, 1840 után többször
megválasztották választmányi tagnak. Joó János sógora volt. Antiklerikális
beállítottsága miatt végakaratában meghagyta, hogy ne állítsanak a sírjára keresztet.
Ezért készült a nyughelyére a különleges alakú vas síremlék. 

132-133. sz.: szép síremlék. Simonyi Károly (1866-1899): az önkéntes tűzoltók
parancsnoka, aljegyző. Az Egri Önkéntes Tűzoltó és Mentőegyesület tagja 1884-től,
majd osztályparancsnok lett. 1887-ben főparancsnoki segédtiszt lett. Amikor Dr.
Pásztor Bertalan főparancsnok lemondott tisztéről, ő lett az utóda. Az egri tűzoltó
egyesület választmányának 1897-ben ő javasolta, hogy az egyesületet mentő
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részleggel bővítsék ki. Nevéhez fűződik a mintaszerű tűzoltólaktanya létesítése. Ő
írta meg az egyesület első negyed századának történetét Langer Auréllal együtt. 33
éve alatt is sokat tett városunkért. 

136-137. sz.: szép vaskerítés.
141. sz.: Quirin József (?-1955): a Borsodnádasdi Lemezgyár igazgatója. Ott a

gyári vezető tisztviselők és művezetők számára és az állandó munkásoknak házakat
építettek, templomot is - gyári támogatással. Egerben épített házat a Deák Ferenc és
Hadnagy u. sarkán. 1950-ben a villát államosították, és őt - már mint özvegyet - az
árva 16 év körüli kislányunokájával kilakoltatták. Egy üzlethelyiségben helyezték el
őket, aminek a kapuja az utcára nyílt redőny volt, mögötte az üvegajtó. Sorsa az
akkori időkre jellemző.

148. sz.: szép obeliszk.
154. sz.: Steinhauser - sír. A család tagjai nagy múltú kereskedő dinasztiához

tartoztak. Az itt nyugvó István a kereskedőház utolsó tulajdonosa volt.
Megjegyzendő, hogy Steinhauser Ágoston, a kitűnő festőművész és grafikus is e
család sarja volt. Ismertek az egri témájú munkái is.

179-180. sz.: szép kerítés.
184-185. sz.: szép obeliszk.
187. sz.: csíkszentgyörgyi Mártonffy család - erdélyi származású família.

Mártonffy Károly (1812-1869): földmérő mérnök. Diplomáját a pesti Institut
Geometricumban szerezte meg. Az 1840-es években vármegyei almérnök volt, majd
főmérnök lett. 1848-ban gyönge egészségi állapota miatt alkalmatlan volt
nemzetőrnek. Ez évben hitelesítette a szolnoki vasútvonal térképét. Szakirodalmi
munkássága kiemeli kortársai közül: Utasítás a nép számára, miként kell a birtokot
tagosításkor felosztani, Eger és környéke földtani topográfiai munkái, Eger és
környéke szőlősgazdászata, egri körte- és dinnyeízlelés, községi faiskolák, országos
gyümölcsészeti intézet felállítása, a vármegye mezőgazdasága stb. tárgyban írt
művei. Elkészítette az Árpád-kori - már elenyészett - Dolna (azaz Bátor) térképét, a
Keglevichek birtokainak és néhány más település térképét is megrajzolta (Tápióság,
Mátraszőlős, Kenderes). 1853-ban ő csinálta meg az érsekségtől és a főkáptalantól
35.000 pengő forintért a város tulajdonába került földek, jogok stb. részletes
kiszámítását magába foglaló kimutatást. Ő készítette el a város által 1866-ban
megvásárolt terület temetővé alakításának tervét. Ez a sírkert a jelenlegi Grőber-
temető. 1867-ben a városnál a mezei rendőri ügyekre alakult szakosztály elnöke lett.
1868-ban a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egerben tartott vándorgyűlésén
a gazdászati szakosztály elnöke volt. A vándorgyűlés alkalmából megjelent kötetbe
ő írta le a gazdászati, erdészeti és ipari viszonyokat. Tagja volt az Egri Kaszinó
választmányának (1840-44, 1846-48, 1852, 1856-57). 1853-ban a Kaszinó egyik
felügyelője (alelnöke) volt, 1861-65-ben és 1868-ban pedig igazgatója. A Heves
Megyei Földhivatal ,,Heves megye földügyéért’’ címmel Mártonffy Károly-díjat
alapított a neves földmérő előd emlékére az 1990-es években. 
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Mártonffy Dénes (1909-1988): volt katonatiszt, százados, posztumusz alezredes.
1980 körül Kiss Árpád nyá. ezredes tiszttársával együtt olvasói levelet jelentetett
meg a megyei napilapban arról, hogy a 60-as gyalogezred emlékműve, ami
méltatlanul hevert a Kisasszony temető árkában, ugyan már bevitetett a Hősök
temetőjébe, de még mindig darabokban van. A nagy kőtömböknél rótták le az
emberek a hősök iránti tiszteletüket Halottak napján. Kegyeletsértő volt ez az
állapot, és eljött a legfőbb ideje annak, hogy helyreállítsák az emlékművet. E levél
hatására végre - annyi év után - felállították a Hősök temetőjében Eger
háziezredének emlékoszlopát. Csak 1992-ben került vissza eredeti helyére, felújítva,
a mai Hatvani kapu térre. 

204., 207. sz.: Grőber Jenő (1869-1941): szőlész, borász, gazdálkodó, Knézich
Károly 1848-as tábornok unokája. Tanulmányait Lőcsén végezte, majd otthon
gazdálkodott. 1890. októberében a 60. sz. egri gyalogezredbe jelentkezett, ahol
egyéves önkéntes lett, 1891-ben egyéves önkéntes címzetes tizedes, majd egyéves
önkéntes őrmester. Az I. világháborúban nem vett részt. Atyja halála után átvette a
15 holdas családi birtokot, melyet 132 holdra gyarapított. Boraival és gyümölcseivel
számos díjat nyert. 1923-ban az akkor megalakult Egri Pinceszövetkezet elnöke lett.
1930-ban a földművelésügyi miniszter az Országos Szőlő- és Borgazdasági Tanács
rendes tagjává nevezte ki. 1939-ben a megyei hegyközségi tanács elnöke.
Meghatározó szerepe volt a Medoc Noir nevű vörös borszőlőfajta egri
elterjesztésében. Ez a bikavér egyik fontos összetevője. Az övé volt az ország első,
és 1945 előtt egyetlen árasztó öntözésre berendezett szőlőültetvénye. Törekedett a
szőlőművelés gépesítésére. Tervezett egy jól működő, kézi kapálógépet, mely az
egész országban elterjedt az ő nevén. A Borászati lapokban szakirodalmi írásai
jelentek meg. A vármegyei törvényhatósági bizottság tagja volt. Halálakor úgy
búcsúztak tőle, mint az egri szőlők, az egri borok atyjától.

Dr. Danilovics Pál (1843-1893): orvos, jogakadémiai tanár. Gimnáziumi
tanulmányai befejeztével először egri papnövendék lett, majd 1862-től orvosnak
tanult Budapesten és Bécsben. 1868-ban mint gyakorló orvos Egerben telepedett le.
Az 1882-ben megalakult Egri Dalkör első elnöke volt, 5 évvel későbbi lemondásáig.
1885-től az Érseki Jogakadémián tanított. 1874-ben a helybeli önkéntes tűzoltó
egyesület létrehozásának kezdeményezője volt. Ő lett ugyanez év szeptember 5-én
az egyesület első alparancsnoka. Október 18-án azonban önként megvált e tisztétől.
1875-ben a főparancsnoki tisztéről lemondott Kőnig Endre utóda lett. Mikor két év
múlva nem vállalta tovább a megbízatását, akkor az egyesület tiszteletbeli
főparancsnokává választották meg. Az egyesület első elnöke Tavassy Antal volt
1874-1887-ig. Utóda még ugyanebben az évben Danilovics Pál lett 1890-ig, mikor
betegsége miatt megvált tisztségétől. Frantz Alajos halála után vármegyei tiszti
főorvossá nevezték ki 1885-ben, ugyanekkor városi tiszti főorvosi megbízatásáról
lemondott. Nagyon korán, 50 évesen érte a halál.
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208-209. sz. lovag Tóth István (1832-1907): nyomdász. Az ő síremléke volt az
egyik legszebb a temetőben. Szinte romos állapotából hozta helyre ravatalozónak az
Egri Városszépítő Egyesület 1999-ben. Tizennégy éves korában a Trattner-Károlyi
nyomdában lett szedőinas. Részt vett az 1848/49-es forradalom és
szabadságharcban, majd Olmützben dolgozott. Amikor a Szent István Társulat bérbe
vette az Egri Érseki Nyomdát, 1860. jan. 13-án mint nyomdász városunkba került.
1865. okt. 15-étől 1867. dec. 1-jéig kiadta a Gutenberg c. lapot, az első magyar
nyomdai szaklapot. A katolikus legényegyletek körül végzett munkájáért - így az
egriért is - a pápa a Nagy Szent Gergely rend lovagjává nevezte ki. 1897-ben
nyugalomba vonult. A nyomda dolgozóinak hosszabb távú megsegítésére egy
10.000 koronás alapítványt tett. Az Egri Keresztény Iparoskör elnöke volt.

210. sz.: Németh Pál (1872-1938): egri főkáptalani jószágigazgató.
229. sz.: szép obeliszk.
230. sz.: szép kerítés.
233. sz.: szép kerítés, és obeliszk.
237. sz.: szép síremlék.
240. sz.: Szolcsányi Gyula (1839-1890): könyvkereskedő. Egerben 1874.

december 1-jén nyitotta meg könyv-, papír- és zenemű-kereskedését.
Kölcsönkönyvtára is volt. Halála után özvegye folytatta a kereskedést Barchetti
Rudolf üzletvezetése mellett. 1919-ben az akkor alakult Egri Keresztény
Sajtószövetkezet vásárolta meg az üzletet.

243. sz.: Dr. Cserba Béla törvényszéki elnök.
Dr. Rutkay Gézáné sz. Cserba Gizella telekkönyvi vezető.
252. sz.: Ürményi Béla (1860-1916): magyar kir. állatorvos - nincs több adat.

Köszönet:
Ágoston Ottóné messzemenő segítségéért, Kiss Péter sok hasznos információjáért. 
Aki esetleg kiegészítené, pontosítaná a hallottakat, azok szavait szívesen meghallgatnánk.
Nem vagyok történész, csak lokálpatrióta, ezért ez a sétavezetés egy amatőr buzgólkodása
csupán. 

Irodalom:
Kiss Péter: Hatszáznégyen Eger múltjából (2007)
Ladányi Miksa szerk.: Heves vármegyei ismertető és adattár (1936)
Békássy Jenő: Heves vármegye újjáépítése Trianon után (1931)
Sebestény Sándor: Egri emlékhelyek (1970)
Eger MJ Város Közgyűlésének rendelettervezete a Grőber urnatemető …. - kézirat (1998)
Egri Főegyházmegyei Schematismus (1945)
Samassa bíbornok emléke (1828-1912, Eger, Érseki Líceumi Könyvnyomda - 1912. szerző nélk.)
Benkóczy Emil: Pyrker első magyar tanítóképzője (1926)

(Elhangzott a Grőber temetőben, 2009. augusztus 11-én.)
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lovag Tóth István kriptája, a felújítás után urnás ravatalozó
Fotó: Ágoston Ottóné

Bárány Géza városi főmérnök sírhelye
Fotó: Ágoston Ottóné

Sajósy Alajos festő sírhelye
Fotó: Ágoston Ottóné
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Timon Ákos történész sírhelye
Fotó: Ágoston Ottóné

Kriston Endre püspök sírhelye
Fotó: Ágoston Ottóné

Wind István építész kriptája, a mai
Városháza egyik tervezője és építője
Fotó: Ágoston Ottóné



Herczegné Székely Anita
Az Érsekkert története

LEHATÁROLÁS
A díszkertet keletről az Eger-patak, ill. gyümölcsöskertek (ma Strandfürdő),

délről a Vadas-kertek (Vasúti pályaudvar és a Hadnagy utca környéke), nyugatról az
emelkedésen fekvő Szénáskert (mai Eger szálló és Stadion környéke), északról a
városfal (ma Klapka György utca házsora) határolják.

Előre kell bocsátani, hogy a XVIII. században az eredeti püspöki kertet három
részből álló együttes jelentette. Az Eger-patak jobb oldalán a mai Érsekkert területén
díszkert, a patak túloldalán a malomárokig virágkertészet, míg a malomárok és a
Csákány utca között veteményeskert együttesen alkotta a püspöki kertet. A kertek
déli irányban a Hadnagy utcáig húzódtak.

TÖRTÉNET
Az Eger-patak völgye a XI. században a város kialakulásakor mocsaras,

égerlápos terület volt. (Innen kapta nevét a város Erlen-au azaz éger liget,
lerövidített formában Erlau.) Később a XV-XVI. században is, mint dús, erdős
területet említik a város ezen részét, ahol három nagy ,,Vadkert’’ terült el. Az említett
vadaskerteket illetően leírásokra támaszkodhatunk, helyük csak hozzávetőlegesen
adható meg. Itt még nem beszélhetünk a mai értelemben vett zöldterületekről.

A XV. század közepén okirat említi a felsőtárkányi karthauzi barátok malmát a
melegforrásoknál, a ,,Vadkert’’ közelében. A középkori vadaskert az Érsekkert és a
mögöttes Csákó városrész helyén terült el. Valószínűleg ez a vadaskert tekinthető a
mai park: az Érsekkert ősének.

A vadaskert bizonyára Eger kiváló reneszánsz püspökei valamelyikének
köszönheti létrejöttét. Egy olyan nagyságnak, aki saját szemével látta a szép
példákat Itália ekkor különösen virágzó földjén. Nagy híre alakulhatott ki a
gyönyörű zöld parknak és az ottani fák között csillogó meleg tónak. Így történt, hogy
amint az írások elmesélik: ,,Estei Hippolit püspök (Mátyás király sógora, 1498-1520
között Eger püspöke) 1517 telén előkelő kíséretével vadászatra Egerbe érkezett. Az
olasz idegenek megcsodálták a vadkertben az egri melegvizet, azaz a hőforrások
táplálta melegvizű tavat, mely a kemény télben sem fagyott be. Az ott megtelepedett,
menedéket talált szárnyasokra pompás solymászatot is rendezett az előkelő
társaság’’.

1552-ben az egri vár ostroma alkalmával itt, a püspöki vadaskertben táboroztak
Ahmed nagyvezér csapatai.
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A püspöki kertek hatalmas platánfái becslések szerint 250-300 évesek. Írásos
adatok tanúsága szerint, a kert - valamilyen alakban - már a XVII. század végén, a
XVIII. század elején, tehát alig néhány évvel a török kitakarodása után fennállhatott.

XVII. századi forrás a Chiarillo-féle ábrázolás Egerről. A metszet a kerteket is
feltünteti.

A park és a Csákó városrész helyén a középkorban egy kertkomplexum létezett.
Minderről Bél Mátyás leírásából tudunk, mely az 1730-35-ös állapotot mutatja be.
Az Érsekkert elődjeként megemlíti a konyhakertet, az ,,őzek vadkertjét’’ (mai Petőfi
Sándor tér helyén), a ,,vörös, fekete, fehér dámvadak’’ (mai Strandfürdő helyén a
Csákány utcáig) és a ,,szarvasok vadkert-jét’’, amely ,,délről határolja a
konyhakertet’’ (a mai Hadnagy utcai lakótelep). Az itt szerepeltetett konyhakert
kifejezés nem felel meg a mai jelentésének, mint az idézet is mutatja: A
konyhakertben is, mindjárt a bejáratnál fügefa díszlett, de a különböző gyümölcsfák
mellett ,,középütt, mintegy udvart képezve, törpe fák, közöttük díszcserjék,
élősövények. Amott pedig virágoskert díszlik.’’ 

Eger XIX. századi krónikása ,,gattáji’’ Gorové László ,,több Ts. Ns. Vármegyék
táblabírája’’ így említi a már érseki kertet: ,,Mingyárt a' fürdőház mellett fekvő tágas
és jó ízléssel készült érseki kert, és annak virág házai, méltók a'nézésre, nagy díszére
van a'kertnek a'magos jegenyéknek két pompás sora közt keresztül folydogáló viz,
melly a'kertet kétfelé hasitja, a'bal oldala gyümöltsösnek és veteményesnek, a'jobb
oldala pedig mulató kertnek lévén szánva, melly utolsóban az öszve nőtt vad
gesztenye fák mint valami boltozatok, nem tsak a'gyalog, hanem a'szekér utakat is
beárnyékollyák.- Hogy a Püspöki kert némi nemű formájában még a'mult század
elején (az idézett könyvet 1828-ban adták ki Gorové László: Eger városának
történetei címmel, itt tehát a meghatározás, a XVIII. század elejét jelenti - a szerző)
fenn állott légyen, azt minden kétségen kivül tészi az Egri polgárságnak az akkori
Püspökkel Fenesy Györggyel tett béke kötése” (1695). 

A püspöki díszkert - a Bél Mátyás leírásából ismert - Erdődy-féle vadaskertek
egyikéből létesült Barkóczy Ferenc idejében. A püspök trapéz alaprajzú, két széles,
egymást derékszögben metsző, s találkozásuknál ,,rondo’’-ban kialakított négyes
fasorokkal francia rendszerű kertet terveztetett 1750 körül. A terv minden bizonnyal
Hazael Hugó szervita baráttól származik, aki püspöki geometraként nemcsak szép
kivitelű birtoktérképeket készített Barkóczy számára, hanem Pozsonyban - ahová az
esztergomi érsekké kinevezett főpapot követte - számos francia kerttervet is készített
(az esztergomi Bibliotheca tervtárában).

1762-ben Eszterházy Károly foglalta el az egri püspöki széket. Érthetetlen
okokból első dolgai közé tartozott, hogy a szomszédos Felsőtárkányban a kortársak
által megcsodált, művészi értékű ,,Fuorcontrasti’’ nevű püspöki nyaralókastélyt és
,,francia-kertet’’ leromboltassa. Az ottani park gesztenyefáit ültették át az egri
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püspökkertbe, hogy ezekkel alakítsák ki az akkor különösen divatos ,,Spalier-
Garten’’- t (nyírt növények kertjét) négysoros vadgesztenye allékkal. 

Eszterházy püspök 1769-ben kőkerítéssel kezdi körülvenni az addig csupán
deszkakerítéses püspöki kertet. Ebben az évben készül el az északi - a ferencesek
kertjére néző kőfal (HemL Ferencesek Hist. Dom. 1769. p. 149). A köveket a
falakhoz a Rác-kapunál lévő városfal lebontásából nyerik. Ekkor épül az északi
(Klapka utcai) legdíszesebb kapu, melyet Francz József tervei szerint építettek föl.
Kővázáit Miller János faragta, vasrácsai Fazola Lénárd munkáját dícsérik. A kőfal
1771-ben már a kertek déli oldalán is épül. A falakat Povolni János, a líceum
főpallérja építette.

Ezt a parkot tekinthetjük a mai Érsekkert elődjének. Az 1700-as évek végéről
több, pontos térkép is feltünteti a parkot:

1787-es felvételezéssel (1806-ban készült) Sartory József Eger térképe (2. ábra)

1796 (1802) Sartory munkája Egri püspökkert, melegforrás környéke címmel (3.
ábra)

1800-ból Neuwirth-féle kéziratos térkép (10. ábra), valamint

1810-ből Zwenger József helyszínrajza a püspöki külsőkert kőkerítéséről (4.
ábra).

A térképek mindegyike azonos helyen és megegyező (enyhén trapéz) alakban
ábrázolja a kertet. Ezen források egybehangzóan a mai Érsekkert ÉK-i sarkát nem a
park részeként jelölik meg. Az említett terület létesítményeit kikerülve épült meg a
kert kőkerítése és valószínűleg ezért nem válhatott sokáig ez a sarok a kert részévé.

A püspöki kertben számos díszkapu volt. A díszkert főtengelyében, a Hadnagy
utcára nyíló még a század első felében elpusztult. A szénáskert Klapka utcára nyíló
ananászos kapuja már nem áll (1968-ban rombolták le). Nyugatra a szénáskertekre
nyíló dinnye alakú kőgombokkal díszített kapu és a Klapka utcára nyíló főkapu
díszíti ma is a kertet. A patak túlsó partján és a szénáskertben felállított kapuk
mindegyike elpusztult napjainkra.

A főkapu (Klapka utca 10.) kő kerékvetőkkel és lábazattal, élénken tagolt
sarkokkal, tükrös keretelésben vízszintes sávozással. Kőből faragott, tagolt
párkányú fedlemezek, egy-egy virágcsokrot tartó díszvázával. A kétszárnyú,
középen gyalogbejáratos kovácsolt vaskapun alul kétsoros áttört - rocaille-os
lábazat, középen ugyanilyen elemekből összeállított, ívelten emelkedő osztóöv,
majd fönt oválokból álló záróív, ezen szimmetrikusan felépített áttört leveles
rocaille-okból alakított oromzat.
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A nyugati díszkapu pillérei vakoltak, párkányos kő fedőlemezein egy-egy dinnye
alakú gomb. Ívelt - az előbbinél egyszerűbb, - de azonos felépítésű kapurács, fönt
tüskékkel. Utóbbi kaput is Fazola Lénárd kovácsolta valamivel később, 1785-ben.

Az érseki kertben, illetve kertekben a patak jobb és bal partján két faragott barokk
híd is épült a XVIII. században. A hidak, végükön enyhe ívben széthajló korláttal és
középen szembeillesztett kecses kőpadokkal készültek. A nagyobb híd az Eger-
patakon, a kisebb a malomárok patakján ívelt át. A hidak fém kapcsait Fazola
Lénárdnál rendelték meg, míg a faragások valószínűleg Hesz János és Steinhauser
Antal munkái.

Az 1800-as években, a napóleoni háborúk után az általános gazdasági válság
idején a kert sem változott lényegesen.

Pyrker érsek 1841-ben javíttatja a kertfalat 3.122 Ft-ért (HemL ÉrsGazdL Class.
VI. Misc. 2016. csomó). Az érsek idejéből maradt fenn Fejes Mihál vármegyei
főorvos leírása a parkról: ,,…megbecsülhetetlen sétány a vendégekre nézve… Friss
virágillat s epedő csalogánydal fog üdvözölni… s meg nem állhatja, hogy fel ne
keresse a friss virágillatot, meg ne látogassa az epedő csalogányt, azt a virágoskert
felső rózsái között, ezt a sétány sűrű lombjaiban… Itt hímes virághalmok
domborodnak, ott egyenes fasorok húzódnak, annak tarka változatossága
gyönyörködteti a szemet, … s minden bizonnyal csöndes ligeteivel fog kedveskedni
…’’.

Szmrecsányi érsek 1919-ben megnyitotta a park kapuit, azóta Eger város
polgáraié a kert.

A 20-as években valósult meg a ,,régi sporttelep’’, a mai salakos pálya. Az első
világháború végéig csak teniszpályák voltak az Érsekkertben.

Az 1920-as esztendőben nyári vendéglőt, ,,Kioszkot’’ létesítettek a díszkertben,
melyet 1970 után építettek újjá. A vendéglő nagy része megsemmisült, jelenleg a
helyén étterem működik.

A '20-as '30-as években először a fal beugró része, majd a ,,Petró-villa’’ melletti
beépítetlen telek is a már szintén városi tulajdonú parkhoz tartozik. A meglévő
kerítés miatt az említett kertrész területileg továbbra is különálló. Ezt az állapotot
mutatja Warga László 1925-ös térképe: Eger város déli részének szabályozási terve.

A korcsolyapálya-tó helyén és részben a park területén 1954-ben stadion,
1958-ban öltözőépület létesült.

A központi tér barokk virágágyának feláldozásával került elhelyezésre a szovjet
katona szobra. A szobrot 1990-ben eltávolították a kertből.

A 14 hektáros kert a hiányos parkápolás miatt 1968-ig a kert több területén
,,elangolosodott’’, erdő jellegűvé változott.

Az Eger-patak bal partjáról a fürdő bővítése során végleg kiköltöztették a városi
kertészetet és lebontották a malomárok hídját.

1967-ben elkészült a park három évre szóló rekonstrukciós terve. A beruházás
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során a megújult kertben nyert elhelyezést egy mesterséges tavon a volt
,,malomárok’’ régi kőhídja, melyet később 1996-ban restauráltak. Az Eger-patak
nagyobb hídját, mely az Érsekkertet a veteményes kerttel (mai Strandfürdő) kötötte
össze az 1878-as, pusztító árvíz semmisítette meg.

1966-os Kerényi Jenő értékes terméskő Thália szobra, amely fekvő női alakot
ábrázol és a Táncsics Mihály sétányról látható (a később épült, zenepavilon mögötti
kertrészben található).  

1969-ben a rózsakert mellet felállították azt a XVIII. századi szép kaput, mely
korábban a Jezsuiták szőlőjében állt a Hajdúhegyen, a mai Mindszenty és
Vörösmarty utca között.

Lebontják a park kőkerítését és az északkeleti sarok, ténylegesen a kert részeként
kerül kialakításra a Klapka György utca vonaláig. A parkot védő kerítés csak a
Klapka György utca egy részén marad meg, a főkapuhoz csatlakozó szakaszon. Az
új parkrészre a '60-as években különböző tervek születtek, először csobogókutat,
majd a gyógyszálló épületét kívánták ide elhelyezni. Végül egynyári virágbemutató
ágyásokat létesítettek a parkrészben.

Ugyancsak a parkba került egy malomkő, mellyel 1840-től Eger első
gőzmalmában dolgoztak. A park területének rovására több korcsoportos játszótér-
együttes kapott helyet, amely labdarúgópályával és közlekedési térrel is
rendelkezett.

A kert felújítása az 1970-es évek elejére befejeződött. 1960-as években készült
terv alapján végzett kertrekonstrukciós munkák meglehetősen lecsökkentették a
barokk kert történeti értékét.

1985-ben védettként tartanak nyilván két növényt a parkból: sóskaborbolya
cserjét és juharlevelű platánt (628 cm-es törzskörmérettel).

1987-ben határozta el az Egri Városszépítő Egyesület Közgyűlése és Elnöksége,
hogy az Érsekkert központi részén a Millennium évére látványos szökőkutat létesít.
A parkban a kör alakú barokk virágágyak helyén 1990-ig a szovjet katona szobra
állt. A tervezett szökőkút eredetije az egri Bárány uszodában állt 1926-52-ig. Ekkor
a tribün építése miatt elbontották. A neobarokk stílusú, eredetileg csobogó
reintegrációs terveit archív fényképek alapján Fehér László készítette el. A parkban
2000. június 2-án avatták fel az elkészült Danubius szökőkutat és környezetét.

Az Érsekkert 1994-óta helyi jelentőségű védett terület.
1996-ban elkészül a mesterséges tó funkcióba helyezésének terve. A nem

megfelelő vízzáróréteg és a Bukoli árok által biztosított csapadékvíz elégtelen
vízminősége miatt, a terv nem valósult meg.

2002-ben a park ,,legújabb részén’’, - amelyet a '20-as években csatoltak az
Érsekkerthez - zenepavilont állítottak fel Fehér László tervei alapján a Philip Morris
cég felajánlásából.
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Két újabb köztéri szoborral gazdagodott a kert a 2004-es és a 2005-ös évben.
Bródy Sándort és Gárdonyi Gézát, Eger két írócsillagát Varga Imre formázta meg.
Bródy és Gárdonyi a városban diákoskodott, innen ered mély barátságuk, amely
életük végén sajnálatosan megromlott. Szobraik mégis egymás mellé kerültek, mert
bár életükben a nyilvánosság előtt nem békültek ki, mindegyikük kimondott és
kimondatlan akarata ez volt. Bródy unokája, Alexander Bródy nemcsak
kezdeményezte és támogatta a szobrok elkészítését, hanem személyesen megjelent
az avatáson.

Az Érsekkert rekonstrukciós terveit a Főkert Zrt. készítette el. Az I. ütem
2006-ban valósult meg a játszóterek teljes felújításával, melyet a városból kivonuló
Dohánygyár alapítványa támogatott.

AZ ÉRSEKKERT TÉRKÉPEKEN

1. Chiarillo: Historia degli avvenimenti Venetia, 1687. (1. ábra)
A kép négyzetes alaprajzú kerteket jelöl az Eger-pataktól nyugatra, a mai

Érsekkert helyén. Az alaprajzon ,,H’’ betűvel jelezve az alábbi magyarázatot
tartalmazza: Chustsi Giardini intorno la Citta e Castello.
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Az aprólékos metszet a mai Érsekkert helyén egy négyzetes alaprajzú, enyhén
trapéz alakú kertet tűntet fel. Alaprajzán jól látható két főtengelyében vezető,
egymásra merőleges út, középen füves körönddel. A mai állapotnak megfelelően. A
kert oldalai mentén gondosan fásított fasorokat ábrázol a készítő. A kert váza tehát
megegyezik a maival. Ez az alaprajz megerősíti az ismert írásos forrásokat. A kép
egyértelmű bizonyíték arra, hogy a kert a XVII. században már létezett, és mint
jellegzetes elem, hozzá tartozott a város akkori képéhez.

2. Grundris der Stadt Erlau (felmérve: 1787) 1806.
Sartory József (HmL Érs. gazd. lt. 60.) (2. ábra)

A térkép az egész várost ábrázolja, ennek ellenére az akkori püspöki díszkertet
részletesen kidolgozza. A patak jobb partján lévő díszkert rajza jóformán teljesen a
mai Érsekkert részleteit mutatja, ami érthető is, hiszen a változást erre csak a
sporttelepek XX. században ide történt betelepítése hozta.

A csaknem trapéz alakú kert, keleti oldala az Eger-patakig fut egy kisebb
beugróval az észak-keleti sarkán. A kert úthálózata is pontosan kirajzolt. A két
főtengely és a két átlós allé a középső köröndre fut be. A szimmetrikusan
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elhelyezkedő, egyenes főallékat egészítik ki a ,,szépségvonalakat’’ leíró, íves illetve
,,s’’ alakot formázó utak. A főkaputól kiinduló két átlós út - a kert határát elérve - az
oldalak mentén körbefut. Hasonló átlós allé indul a déli oldalról az előbbi kettő
szimmetrikus párjaként. A szimmetria nem teljes a szabálytalan kert alaprajz és a
kisebb íves sétautak miatt.

Jól megfigyelhetők a kéttős fasorok a kertfalak, és a falak mentén körbe futó utak
között. A főallékat végig fasorok szegélyezik két oldalról, melyeket a keresz-
teződések szakítanak meg. A legszebb a patakot követő egybefüggő fasor. A
,,parter’’-eken laza fa és cserjecsoportok teszik teljessé a képet.

A térkép jelöli a patak túloldalán, a püspöki kerthez csatlakozó virágos, illetve
veteményes kertet. A két kertet elválasztó vízfolyás a malomárok. A parktól délre
25-ős számmal Teknős-béka tavat is feltűntet a készítő, melynek később nyoma
veszett. 

3. Egri püspökkert, melegforrás környéke (felmérve: 1796) 1802.
Sartory József (HmL Fkpt. mlt. 10.) (3. ábra)

A rajz a mainál jóval nagyobb kertet jelöl  püspöki kertként. A térkép szerint a
teljes kert három részből állt, amelyet a készítő meg is nevez:

1. Spalier Garten - Nyírt növények kertje (díszkert), a mai Érsekkert
2. Ruchel Garten (Treib Haus)- Virágkertészet kertészházzal, ma Strandfürdő
3. Zier Garten (Glas Haus) - Veteményes kert ,,orangerie’’-vel.
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A falakkal körülvett kertek északi részét ábrázolja. A kerítésen három kaput is
jelöl a készítő, amelyek közül ma csak a főkapu maradt meg. A kertekbe északról
malmok (Capital, Lisch Műhl), molnárház (Muhlner haus), a Püspöki fürdő (Bath
haus) és Melegvizű tó (Lueln Wasser) ékelődött. Itt a kerítés lépcsőzetesen halad
nyugatról délkeleti irányba. A díszkert észak-keleti sarka a maihoz képest beugrott,
nem érte el a patak vonalát.

A díszkert falain kívül, az északnyugati sarkon körülbelül a mai Klapka György
utca vonaláig Szemétdombot (Mist Haufen) jelölt.

A három részből álló kerthez a nyugati oldalon széna és farakó (Heű únd Holtz
depozitor) kapcsolódott, amely később Szénáskert néven ismert. Tőle északra állt a
Püspöki vendéglő (Bischf Wirthshaus). Ma itt található a Park Hotel épülete.

4. Érseki kertek térképe 1805.
Joseph Zwenger Mauer Meister (HmL XV.-6./b/136.) (4. ábra)

A rajz nem csak a patak nyugati oldalán elterülő díszkertet - a mai érsekkert ősét
- ábrázolja, hanem a keleti oldalon elterülő virágkertészetet és azok épületeit is. 

A díszkerttől északra a térkép erdősített területet jelöl. Az Érsekkert területén a
két keresztirányú főallét és a kerítés mentén körbefutó utakat ábrázol, középen kör
alakú térrel.

A térkép sem a díszkert részleteit, sem növényzetének jellegét nem ábrázolja.
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5. Eger város térképe a legújabb adatok nyomán 1888.
Szerk.: Hickman Károly (HmL V.-80.179. rsz. 576.) (5.,6. ábra)

Az eddigiekhez képest az érseki kertek és azon belül a díszkert is jelentős
változást mutat. A három részből álló kertegyüttesből eltűnik a harmadik elem, a
veteményes kert. Keleti irányban már nem a Csákány utca, hanem a malomárok a
kert határa. A mai érsekkerti területhez nyugatról kapcsolódó ,,Szénáskertben”
viszont íves utakat és ligetes facsoportokat, gyümölcsöst jelöl a térkép. A kert
délnyugati sarkán kialakul a Korcsolyázó tó.

A díszkert alakja és mérete változatlan, konzerválta a körben meglévő kerítés. Az
útrendszer jelentősen változott, leegyszerűsödött. A korábbi térképekhez képest a
kerten belüli utak száma jóval kevesebb, ami adódhat abból is, hogy ez a várostérkép
kevésbé részletes. A park főútját három egymással párhuzamos út alkotja. Az
eredetivel ellentétben a középső út átszeli a központi köröndöt. A főútra merőleges
tengely lerövidül, a központi tér túloldalán kettéágazik és így éri el a patakot. A
kerítés mentén haladó út az északkeleti részen és a patak vonalában hiányzik.

6. Eger kataszteri térkép (felmérés: 1887) 1890. (7. ábra)
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A patak túloldalán már a fürdő funkció dominál, fokozatosan visszaszorítva a
kertészetet. A Szénáskert útrendszerében is illeszkedik a parkhoz.

A díszkert mérete nem változott, sétaútjai döntően tájképi jellegűek, az íves utak
dominálnak.  Ismét megtalálható a kert keresztútja. A főallé egyetlen széles út,
amely átszeli a köröndöt. A központi füves tér virágágya a múlté. A körönd ,,8’’-as
alakra bővül egy hozzá kapcsolódó újabb körúttal. A patakparti sétány újból
megtalálható, de nem egyenes allé, hanem lágyan kanyargó sétaút.

7. Eger város déli részének szabályzási terve és az Érsek kert, Eger folyó és sas-
út közti terület felosztási és beépítési vázlata 1925. 

Warga László ( HmL E 23.) (8. ábra)

A térkép csak a mai parkot ábrázolja zöldterületként. Az Érsekkert útrendszere
ugyanaz, mint az 1800-as évek végén. A díszkert bővült: az északkeleti sarkon, a
kertfal beugróján kívüli rész is parkfelületként van feltüntetve. 
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Valószínű, hogy a kert városi tulajdonba kerülését (1919) követően csatolják a
parkhoz ezt a sarkot. Az érintett területet megkerülte a kőfal, mivel azon a XVIII.
század végén malomépületek álltak. 

A növényzetre nem tér ki a térkép.

8. Ingatlan-nyilvántartási térkép Eger 1986. (9. ábra) 
A park változásáról az 1900-as években térképek nem tudósítanak, mert az

1890-es kataszteri térképet használták egészen a nyolcvanas évekig. Az ekkor
elkészült térkép már a megújult Érsekkertet (Népkertet) ábrázolja, a hatvanas évek
kertrekonstrukciós munkáit követően. 

A terv, ami alapján a Középülettervező Vállalat a felújítást végezte elkallódott. A
rekonstrukciós terv alapjául valószínűleg a Neuwirth féle alaprajz szolgált, mert a
középső ,,rondo’’ körül nyolcszögletű körutat építettek ki, a korabeli térkép
ábrázolásának megfelelően (10. ábra).
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A kert váza, úthálózata az 1806-os Sartory térképen szerepeltetetthez közelít. A
meglévő, hangsúlyos keresztirányú főutakat az előbb említettekhez hasonlóan
további négy a középső térből kiinduló sugárút egészíti ki. A főút nem vágja ketté a
köröndöt, de a középső virágágy helyét szobor foglalja el. A burkolatot több helyen
indokolatlanul kiszélesítik pihenőknek helyet adva. 

A kertet két vízfelület is színesíti. A tájképi jellegű mesterséges tónak nincs
kerttörténeti előzménye, azonban az azon elhelyezett híd a néhai püspöki kertekben
állt. A másik téglalap alakú, szabályos vízmedence esetleges elhelyezésével
szervetlenül kapcsolódott a park többi részéhez.

Nagy területet szakítanak ki a parkból játszóterek részére, ahol meglehetősen
nagy felületeket leburkolnak (közlekedési park, sportpálya). A park elveszti
területének majd egynegyed részét. A század elején betelepült salakos teniszpálya
mellé sportcsarnok, labdarúgópálya és stadion épült, nagyrészt a park területének
rovására. Talán éppen ezért, lebontják a park körüli kerítést, ami igaz elválasztotta a
várostól, ugyanakkor védte is. A fal csak az északi oldalon, a Klapka György utca
beépített telkeinek vonalában marad meg.
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ÖSSZEGZÉS

A történeti kutatásokból kétséget kizáróan kiderül, hogy a XV-XVI. századi
,,Vadkertek’’ erdős területén a XVII. századra már körülhatárolt volt a Püspöki, majd
később az Érsekkert. A kert fennállását tanusítják időről-időre a korabeli térképek,
amelyek Eger városát ábrázolják. A térképek közül a két legnagyobb jelentőségű: az
első térképszerű ábrázolás, és a park fénykorában készült alaprajz. Előbbi 1687-es
keltezésű metszet, amely meg is nevezi az ábrázolt kertet - akkor még kerteket.
Utóbbi Sartory 1787-es állapotot mutató térképe, amely részletesen megrajzolja a
parkot. Fentieket írásos emlékek is alátámasztják. Mindezek fényében bátran
állíthatjuk, hogy a szóban forgó kert közel 400 éves múltra tekint vissza. Egyik
legrégebbi ma is meglévő magyar park az egri Érsekkert. Mint történeti kert, a helyi
védelemnél mindenképpen nagyobb figyelmet érdemel.

Fontos megemlíteni, hogy mint városi zöldterület kitüntetett szerepű a park. A
fürdő, gyógy és üdülő funkciókat ötvöző városnak szüksége van rekreációs
lehetőséget biztosító kertre. Tizennégy hektáros területével, csöndes, nyugodt
kikapcsolódásra teremt lehetőséget az Érsekkert, annak ellenére, hogy körülötte
nyüzsgő városi élet zajlik. Mindezt erősíti kedvező fekvése: éppen a Strandfürdő és
hotelek között terül el. Továbbá a rekreációs funkció és jelentős állatvilága miatt is
szerencsés az Eger-patak közvetlen szomszédsága.

A park növényvilága tartogat kuriózumokat, de kevésbé figyelemreméltó, mint
azt múltja alapján feltételezhetnénk. Sajnos pontos dendrológiai felmérés és térkép
mostanáig nem készült. Ahogy egy várrom is élvezhet védettséget - bár építészeti
értéke jóval alul marad történelmi értékével szemben - ugyanúgy egy történeti kert
is, amelyre nem elsősorban növényritkaságai hívják fel a figyelmet. A kert is lehet
értékes történeti, kultúrtörténeti vonatkozásból. A parkot alkotó növényektől - kevés
kivételtől eltekintve - nem várhatjuk el, hogy évszázadokig ,,fennmaradjanak’’. A
kert, mivel építőelemei élő növények, folyamatosan változó együttes. Az elmúlt
közel száz év, amióta az egri polgároké az Érsekkert, rányomta bélyegét a parkra.
Területének több mint egynegyed részét elvesztette, kertészeti színvonala és
kerttörténeti értéke egyaránt csorbát szenvedett. A védelemnek a feladata lehetne
ezeknek a folyamatoknak a megakadályozása. A továbbiakban pedig gondos, aktív
kertészeti és építészeti munka adhatná vissza a kert régi fényét. Hangsúlyt fektetve
a történeti előzményekre, ahogy ez a központi tér felújításánál történt, és az
eredmény magáért beszél.

(Elhangzott az Érsekkertben 2008. augusztus 5-én)

147

Az Érsekkert története





149

Az Érsekkert története

Az Érsekkertben 1969-ben felállított egykori Jezsuita kapu (1762)
Fotó: Ágoston Ottóné

Az Egri Városszépítő Egyesület által, adományokból létesített Danubius szökőkút
Fotó: Ágoston Ottóné
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Az Érsekkert főkapuja
Klapka Gy. u. 10.
Fotó: Ágoston Ottóné

Az Érsekkert nyugati, egykoron a
Szénáskertbe nyíló kapuja

Fotó: Ágoston Ottóné

Zenepavilon
Fotó: Ágoston Ottóné

Az Érsekkertben elhelyezett híd
amely a malomárkon át a

gyümölcsöskertből a vadaskertbe
vezetett egykoron
Fotó: Ágoston Ottóné



Nagyné Lutter Katalin
Az egri Szent Vince Kórház története

Egerben, a Széchenyi u 27-29. szám alatt, illetve az ezekhez tartozó telkeken ma
a Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézetnek az úgynevezett II. számú telephelyét
találjuk, ez a mai ,,séta” célpontja. Ugyanitt található a Telekesy István Kollégium,
valamit a Szent Anna kápolna, amelyek ugyan ma nem részei a kórháznak, de
történetük egymásba fonódik, ezáltal elválaszthatatlanok egymástól. 

A vizsgálódásunk tárgyát képező egri kórház hivatalos elnevezése az idők
folyamán többször megváltozott, így volt: Ispotály, Alapítványi Női Kórház, Szent
Vince Kórház, Megyei Kórház, Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc
Kórház-Rendelőintézete.  

Fontos azonban tudnunk, hogy a névváltozások ellenére egyfajta folytonosságról
van szó, a mai kórháznak egyik elődje ugyanis az az ispotály, amely jelen
történetünk főszereplője. Egyik, mivel a mai intézmény az 1950-es államosítást
követően két kórház összevonásával alakult meg, és él tovább ma is. 

Az intézmény eddigi történetéből számolva durván 2x150 évet ismerünk, a most
kezdődő idő újabb - ki tudja hány esztendős periódust - még nem látjuk, így tehát
maradunk a már megélt 2x150 esztendő történeténél. Annak érdekében azonban,
hogy ezt jól el tudjuk helyezni a város történelmében, egy kicsit vissza kell tekinteni
a kezdetekhez.

Eger alapítása

Tudjuk, hogy az egri püspökséget Szent István király vélhetően 1004-ben
alapította. S ha ő itt püspökséget alapított, annak az lehetett az egyetlen oka, hogy
ez a vidék - a kor mércéje szerint - sűrűn lakott, közigazgatási szempontból
kiemelkedő jelentőséggel bíró terület volt. Már a kőkorszaki és a kora vaskori ember
életének a nyomai is megtalálhatók Eger környékén. Az Istállóskői barlang, a
Subalyuk, és a többi környékbeli barlang régészeti leletei híven tanúskodnak erről,
de a jórészt a Bükk déli lábánál található, rejtélyes, ismeretlen korú, un. kaptárkövek
sokasága is emberi kéz alkotása. A Szépasszony-völgy város felőli peremén a XIX.
század utolsó éveiben napvilágra került egy avar temető. Azóta több X. és XI.
századi temető vált ismertté városunknak a kicsit magasabban fekvő részein, illetve
a környéken (Almagyar domb, Vár területe, Lajosváros, Tihamér, stb.). Ezek a korai
leletek arról árulkodnak, hogy a mai Eger területén és annak közvetlen környékén is
letelepedtek a hazát kereső népek. Sokszor elgondolom, hogy az ideérkező emberek
meglátva ezt a három égtáj felől hegyek által körbevett, széltől és betolakodóktól jól
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védett, tekintélyes méretű völgyet, a hideg télben is kellemesen párolgó, meleg vizet
adó forrásokat, - megdobbant a szívük, mondván, hogy: hát kell ennél jobb hely a
letelepedésre? Embernek, állatnak kényelmes megélhetést biztosított a vidék.

A közeli években került elő a Vár területén az a X. század elejére datált, kőből
épített rotunda, azaz keresztelő kápolna, amely ugyancsak megerősíti, hogy a város
és környéke jelentős helynek számított. Ez lehetett ugyanis a Szent István király által
építtetett első templom, ehhez kötődik az a szájhagyomány, hogy építését István a
szomszédos dombtetőről, a Királyszékéről kísérte figyelemmel. 

Eger első egészségügyi/szociális intézményei

Ispotály
Visszatérünk a mi témánkhoz, az egészségügyi ellátáshoz. Vizsgálódásunk

szempontjából az első írásos dokumentum 1240-ből való, ezt IX. Gergely pápa az
egri Kilit püspöknek küldte. Kilit levele nem maradt meg, csak a pápa által írt
válasz, de ennek figyelmes elolvasása, értelmezése révén tudható, hogy legkésőbb a
XII. század második felében (1150-70 körül) már volt Egerben egy ispotály, amelyet
a ,,betegek és szegények’’ ellátására alapítottak. Ezt egy későbbi püspök ugyan más
célra rendelte használni, és néhány utóda is követte ezt a gyakorlatot, de Kilit püspök
az eredeti állapot visszaállításához kért megerősítést a pápától, amit a fent említett,
1240-ben született levélben meg is kapott. Ez így hangzik:  

,,Gergely püspök, kedvelt fiunknak… a Szent Jakabról nevezett egri ispotály
gondviselőjének üdvösséget és apostoli áldást!

Kérésed szerint szent Jakab hospitáléja, mely …első alapításánál fogva a betegek
és szegények ellátására vala szánva, … (Kilit) egri püspök pedig jámborul … a
káptalan beleegyezésével azon kórházat a régi beteglátás állapotába, mely abban
állandóan meghagyandó lenne, okosan visszahelyezte, miként ez az ő, erről kiadott
levelében bővebben kifejtve levőnek  mondatik. Ennélfogva mi, …azt apostoli
tekintélylyel és a jelen irás ótalmával is megerősítjük.’’

Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy akkori idők szóhasználatában az ispotály,
illetve a kórház szavak ugyanazt a jelentést hordozták. Sokkal szorosabb volt a
családtagok összetartozása, ezért a család természetes feladata volt az öregek,
betegek ellátása, ápolása. De mindig voltak olyan elesett magányos, idős, beteg
emberek, akikről nem volt, aki gondoskodjon, őket segítette az ispotály. Mai
fogalmaink szerint ez egyszerre idősotthon, és hajléktalan szálló, krónikus,
,,elfekvő’’ betegeket ellátó intézet. Feltételezhető, hogy a családi háttérrel nem
rendelkező, idős egyházi személyeket, papokat is itt látták el. 

A régészeti kutatások a középkori város északi részén, a mai Cifrakapu térnél
feltárt épületmaradványokat valószínűsítik a pápai levélben említett Szent Jakab
ispotálynak. Levéltári adatok szerint 1579 decemberében az ispotály papja még
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fizetést kap, tehát ekkor még működik az ispotály, de utána már nincs több adat róla,
csupán néhány metszet jelöli meg ilyen-olyan módon ezen a vidéken egy ispotály
létét. 1596-ban Eger török kézre került, és 1687 decemberéig élte az elszakított
országrész életét.

Borbélyok, fürdők
Az orvosképzés kezdetei Bologna városához kötődnek, időben a XI-XII. századra

nyúlik vissza, a törökkor előtti időben (és még sokáig utána is!) ezért valódi
orvoslásról igen nehéz beszélni. A sebészorvosok szerepét például a borbélyok látták
el, működésük helye igen gyakran a fürdő volt. Az Egerben működő első ismert
fürdő a ,,Balneum Carthusiensium’’, azaz a karthausi szerzetesek fürdője, melynek
első okleveles említése 1448-ből való. Ez a mai Katona István térnél, a Tábornok
házzal szemben, a patak jobb partján álló földszintes épület helyén lehetett, és 1551
előtt már elpusztult, ma már szinte feledésbe merült.  

Nem így a mai Termálfürdő (strand) területébe ékelődő, un. Törökfürdő. Ez az
elnevezés ugyancsak megtévesztő, hiszen az első levéltári említése mintegy száz
esztendővel a törökkor előtti időből származik: 1495-ben Bakócz Tamás egri püspök
(a későbbi esztergomi prímás) igencsak jelentős összeget fordított a felújítására!
Mikor épült? Nem tudjuk, nincs rá adat. Ekkoriban csak a ,,meleg víz épületé’’-nek
nevezték. A középkori városfalnak közvetlen közelében, de mégiscsak azon kívül
helyezkedett el, és igen nagy népszerűségnek örvendett. Kellemesen langyos
vizének gyógyító hatását megtapasztalták, ismerték, tudták az emberek, így
évszázadokon keresztül itt is működtek fürdőmesterek, borbélyok.

Ispotály a törökkor után
A 91 évig tartó török uralom alól 1687-ben szabadult fel Eger. Tudjuk, hogy igen

lepusztult állapotban kerül magyar kézre, s lakói is igen-igen megfogyatkoztak,
ezért is volt, hogy a törökök közül többen Egerben maradtak. Gondoljuk meg:
többen már itt születtek, vagy legalább is hosszú évek, évtizedek óta itt éltek,
családot alapítottak, így nem kívántak elmenni. Maradhattak, ha áttértek a katolikus
hitre. Leszármazottaik ma is itt élnek közöttünk.

A felszabadult városban az újraszerveződő élet egyik fontos eleme volt, hogy
1690-ben fölmérték az ingatlanokat és azok pillanatnyi használóit, illetve
tulajdonosaikat. Ebben az összeírásban már szerepel az ,,öreg és szegény polgárok’’
háza, azaz egy ispotály, amely a Hosszú utca és az Ispotály utca által határolt
területen lévő három házból és egy török mecsetből álló területen működött. A
Hosszú utca ma Széchenyi nevét viseli, míg az Ispotály utca utóbb Kováts János
nevét kapta meg, akiről még szólunk. Az összeírásban említett ingatlanok képezik
tehát a mai a Széchenyi utcai (azaz a főutcai) kórház alapját. Az tehát biztos, hogy
1690-ben ezen a helyen már működött az ispotály, így az idestova már 320 éve
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folyamatosan működő intézménnyel fogunk egy kis ismeretséget kötni. 
Breznay Imrétől, Eger helytörténetének egyik legnevesebb kutatójától idézem

(Eger a XVIII. században): 
,,Nálunk már a török kiűzése után is azonnal megvolt a szegények menedékhelye,

a xenodochium.) Eleinte ugyan ispotálynak emlegetik a hivatalos följegyzések, de
mindinkább kiszorul ez az elnevezés, hogy véglegesen helyet adjon a Xenodochium
szónak, amely pedig nem kórházat jelent hanem vendégfogadót, szállást,
szegényházat.

1) Már a Commissio Neoacqistica 1690. évi munkálatában olvassuk a 150. sz.
alatt: ,,Hic est Hospitale ex tribus domibus coactum una cum Turcica Moshea’’ s
mindjárt utána így folytatja: ,,Incipit platea Hospitalis.’’ - Vagyis: itt van az ispotály
három házból és egy török mecsetből összefoglalva azután kezdődik az Ispotály-
utca.

Az  1695. évi u. n. Tranzakció 4. pontja ilyen címen veszi ki az adózás alól:
,,Pauperum Hospitale’’, vagyis szegények menedékháza.’’

Az ispotályi időkről sokat, és mégis nagyon keveset tudunk. Sokat, mert közel
170 évet élt meg ebben a formában, és keveset, mert a 170 év alatt csak kevés olyan
esemény történt, amely igazán komoly jelentőséggel bírt. Itt nem éltek neves
személyiségek, a szegények sorsára pedig egy-egy sajnálkozáson kívül nem nagyon
figyelt oda - és mondjuk ki, ma se figyel oda - a világ.

Ezt az intézményt a városi tanács működtette, de ez éppen csak a létét biztosította.
Alapvetően nem volt benne kifejezett ellátás, inkább éjjeli menedékhelyként
funkcionált. A tanács lakhatást adott az ide bekerülő egri polgároknak, de az
élelmezés igen bizonytalan volt, mivel azt a tanács által kiszabott természetbeni
(hús, kenyér, hüvelyesek, stb.), és pénzbeli büntetésekből, bírságokból fedezték. 

Természetbeni büntetés, 1725. A Tanács rendeletileg megtiltja, hogy a sertések az
utcán legyenek. Ennek megszegése esetén pénzbírságot szabnak ki és a sertéseket az
ispotály javára elkobozzák.

A büntetéspénz kiszabása, 1771. októberében: ,,Kalmár Balázs ács legény
megbecstelenítette Hajcz Jánost … Mester ember volta respectusban vétetvén,
Harmad napig való Árestomban Szenvedésre, és 6 frt-ra büntettetett, mellybül 4 frt
az Ispotálynak, 2 frt pedig Hajcz Jánosnak rendeltetett’’.

1839. Egy egyedülálló, székesegyházi kórustag önálló életvitelre alkalmatlanná
vált. Házát eladják és az árából élete végéig az ispotályban kap teljes ellátást.

Voltak még a működést és az élelmezést segítő kisebb alapítványok, valamint
voltak perselypénzek, de ezeken túl magukról kellett gondoskodni az ispotály
lakóinak. Az itt élők egy tanácsi igazolással a birtokukban, házról-házra járva
koldultak a városban, nem saját célra, hanem kifejezetten a szegényház javára. A
szegényházba való bekerülés föltétele volt, hogy az illető olyan ,,Egerben meg
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Gyökerezett Purger’’ azaz polgár legyen, aki folyamatosan, minden évben befizette
azt a ,,portionali quantumot’’, amely a ,,Szükségire rendeltetett’’. A szegényház a
hozzá befolyt adományokból kamatra kölcsönt is adott - kizárólag egri embereknek,
így a tőke növekedhetett is. A keresztényeknek kötelességük, hogy lehetőségeik
szerint gondoskodjanak ez elesettekről, - ennek jegyében látták el adományokkal a
lakosok az ispotályt. S ha ez már nem tudta befogadni a rászorultakat, akkor azok a
város tanácsától kaptak engedélyt a koldulásra: egy e célra készített fehér
bádogtáblát, rajta sárgarézből készült ,,pecséttel’’. 

Hosszú azon adakozók sora, akik alapítvánnyal, eseti adományaikkal segítették
az itt élő szegényeket, közülük csak néhányat említünk meg: Dely János, Berecz
Mihály, Deák Ferenc, Téglásy József kanonokok, Komáromy János őrkannonok,
Eszterházy Károly püspök, Egerszeghy Imre kanonok, Jovicza György egri polgár,
Fuchs Ferenc és Fischer István érsekek, Kováts János egri polgár,  Pyrker János
László érsek.

Komáromy János
1731-ben Komáromy János őrkanonok (,,más jótevők részvételével’’) a kis

mecset helyén megépítteti a mai Szent Anna kápolnát (1728-30), s alapítványt tesz
a ,,szegény betegek kórháza részére’’. Ebből az alapítványi pénzből a szegényház
(hiszen valójában ekkor ez még nem kórház!), az északi oldalról tovább épül a
kápolnáig. A kétszintes épület (földszint, emelet) tehát a mai Széchenyi - Kováts
János utcák által határolt sarokrészen állt, tekintélyes megjelenésű volt,
homlokzatán a felirattal: A szűkölködő emberiségnek. A mai Kováts János utca
nyomvonala pontosan ennek a Komáromy-féle épületnek a vonalvezetését követi.
Az adománnyal a kanonoknak az volt a célja, hogy Egerben megszüntesse a
koldulást.

Fuchs Ferenc érsek
Komáromy Jánost követve többen tesznek kisebb-nagyobb alapítványt a

szegényház javára. Eger első érseke (1804-1807) Fuchs érsek ezt egy jelentős
adománnyal megnövelte, és megalapította az egri szegények szervezett intézetét.

Kováts János
1764. augusztus 25-én született Egerben. 1829-ben Kováts János, - aki a Magyar

Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja is volt -, általános örökösének teszi meg
az intézményt. 1834-ben bekövetkezett halála után az alapítványi pénzből a városi
tanács megvásárolja a Szent Anna templomtól délre fekvő földszintes épületet,
amelyre 1844-ben emeletet húznak. Ez lesz később a szerzetesnővérek rendháza,
amely majd az 1960-as években -  már mint a megyei kórház épülete - egy újabb
emeletet is kap.
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A Széchenyi - Foglár utca sarkát képező szülőház emléktáblája így emlékezik
meg az adakozóról:

,,Ebben a házban született KOVÁTS JÁNOS 1764. augusztus 25-én. Egész
életének becsületes munkájával szerzett jelentékeny vagyonát EGER VÁROS
SZEGÉNYEINEK adta és hagyományozta. Az egyszerű polgár áldozatos nagy
szívének emlékét örökíti meg e táblával Eger város hálás közönsége.’’

Az ispotály (városi szegényház) tényleges vezetését egy e célra alakult, egyházi
és világi tagokból álló bizottság végezte, ennek ,,szolgálatára pedig két fizetéses
koldúsbíró állott.’’ Más helyen olvasható, hogy az intézménynek ,,kurátora,
gondnoka volt, aki minden dolgában intézkedett, tőkéit kezelte, számadásait vezette
és felügyelt annak belső életére’’.

Ispotályból Alapítványi Női Kórház

Eger városának 1726-tól már van férfi kórháza, de a nők kórházi ellátása még a
XIX. század közepén is teljesen megoldatlan. Bartakovics Béla érsek (1851- 1873)
többször szorgalmazza a városnál, a már több mint másfélszáz évet megélt
szegényháznak kórházzá történő átalakítását. Van már némi tapasztalata e téren,
hiszen irányításával Gyöngyösön az előző években már sikeresen megtörtént a
kórházzá alakítás, és a vincés nővérek oltalma alatt már működik az újjá lett intézet.
Végül 1857. június 3-án született meg a megállapodás Eger Város Tanácsával, az
alábbiak szerint: 

- A Gráz-ból behívandó Páli Szent Vincéről nevezett irgalmas nővérekre
(továbbiakban: vincés nővérek) bízzák az intézetet.

- A meglévő alapítványi pénzeket egyesítik, ehhez folynak be a jövőben az e célra
rendelt perselypénzek, bírságok, adományok is.

- A szegényház 30 nő és 20 férfi részére továbbra is helyet biztosít, de e mellett
15 ágyon női kórházzá alakul, itt tehát női betegeket gyógyítanak.

- Ellátják az intézeten kívül élő egri szegények gondozását, segítését, és a
szegények  járandóságának a folyósítását. 

A megállapodást követően lázas tevékenység kezdődik. Rendezendő probléma
akad bőven: ideiglenes helyet kell keresni az intézet meglévő lakói számára; a
katonaság használja az épület egy részét, őket is távozásra kell bírni; időközben a
város módosítani kívánja a megállapodásban már rögzített felügyelői jogköröket; a
város által kezelt alapítványi pénzek átadása hónapokon keresztül húzódik, stb.
Mindezek ellenére 1858 május végére elkészülnek a szükséges építészeti
átalakítások, júniusban megérkeznek az vincés nővérek, majd 1858. augusztus
20-án ünnepélyes keretek között adják át a város lakóinak és a Grazból érkezett
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nővéreknek az 50 ágyas szegényházat és a 15 ágyas női kórházat. A nővérek az
egriektől (a ruhájuk színére való utalással) a ,,szürke nénék’’ nevet kapják. Rendjük
eredetileg francia földön született, alapítói Páli Szent Vince és Marillac Lujza. A
rend különlegessége az, hogy tagjai nem tesznek egész életre szóló, un. örök
fogadalmat, hanem elköteleződésüket évente újítják meg. Ruházatukkal (és a feltűnő
formájú fejfedőjükkel) az alapítás helyének a népviseletét őrizték meg. 

Az újonnan megalakult intézmény az ,,Alapítványi Női Kórház’’ nevet kapja, s
ekkortól már valóban KÓRHÁZ, megfelel a kórházzal szemben (akkor) támasztott
jogi és szakmai követelményeknek.

A nővérek több szomszédos telket megvásárolnak, vagy adományként kapják meg
azokat. Jelmondatuknak megfelelően (Caritas Christi urget nos - Krisztus szeretete
sürget minket) gyorsan a tettek mezejére lépnek. Megépül 1884-ben az első
,,tébolyda’’ a telek nyugati oldalában, majd ezt újabb, más építkezések is követik,
melyeknek jórészét a nővérek finanszírozzák. Komoly segítséget jelentett ebben az
időben az, hogy az állam az elmebetegek ápolását (minden kórházban!) kiemelten
támogatja. A nővérek az állami támogatáson túl jelentős segítséget kapnak a Graz-
i anyaháztól, de a helyi adományok is számot tevők. Egyik legjelentősebb ezek közül
a Györgyényi Ignác kanonok által adományozott emeletes udvari épület, melynek
homlokzatán most is ott láthatjuk az 1882. évben készült emléktáblát.

Közben - hivatásuknak és vállalásuknak megfelelően - a város többi szegényeinek
gondját is intézik. Ellátják a Menház úti szegényeket, átadják a szürke nénéknek a
Hevesmegyei Nőegyesület Árvaházát, benne a 15 árva kisleánnyal; rájuk
,,hagyományozódnak’’ az addig az Eger Vidéki Nőegylet által gondozott fiú árvák, és
mindenütt ott vannak a városban, ahol segítség kell. Oktatnak, gondoznak, ápolnak
önzetlenül, és gazdálkodnak a kapott telkeken, hogy előteremtsék a betegek és a
szegények ellátásához szükséges élelmiszert.   

Az I. világháború és a Tanácsköztársaság okozta politikai élet viharai (külföldi
állampolgárokra vonatkozó intézkedések miatt több nővérnek távoznia kell,
államosítani akarják a kórházat, de a nővérek helyére nincsenek világi jelentkezők,
ezért ez a kísérlet megbukik, stb.), valamint az 1925. évi egri földrengés okozta károk
a nővérek intézményét se kerülik el, de rendkívüli erőfeszítések közepette helytállnak,
és dolgoznak tovább. 

A háború kitörésével az egri Dohánygyárban a férfiak helyett nők állnak a gépek
mellé. És hogy az anyatejes babák táplálása megoldható legyen, a nővérek
csecsemőotthont (értsd: bölcsődét) nyitnak a gyár területén, ahová az anyák -
meghatározott rend szerint - napközben is lemehetnek megszoptatni a kicsinyeiket.
Nincs megállás. Páli Szent Vince nővérei népkonyhát nyitnak, építkeznek, és
tanulnak, mivel a megjelenés előtt álló jogszabályok magasabb iskolai végzettséget
írnak elő a nővérek részére is.
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Időközben a két egri kórház részben riválisa lesz egymásnak, mivel megélhetésük
a betegektől függ. Mindkettőnél elmosódik a korábban szigorú szétválasztás, ti.,
hogy férfi, illetve női kórház. Mindkét intézményben, jelentős számban alkalmaznak
világiakat is, ezért a világi alkalmazottaknak (orvosoknak is!) igényük, hogy szükség
esetén a családtagjaik a saját intézetükben kerüljenek ellátásra, de a szürke nénék,
a saját árvaházukban nevelt, jobbára joghallgató fiúk kórházi ellátását is érthetően
maguk kívánják megoldani. 1913-ban már van női beteg az Irgalmas (,,férfi’’)
kórházban és 1925-ben megnyílik a ,,férfi kórházban’’ egy nőgyógyászati osztály is… 

Szent Vince Kórház

A XX. század elején már világossá vált, hogy a vincés nővérek által használt
kórházi ingatlanok telekkönyvileg meglehetősen kusza állapotba kerültek. Az
általuk használt telek jórészének Eger város a tulajdonosa, de az új épületeket már a
nővérek építtették részben a városi, részben az adományként kapott telkeikre,
melyek közvetlenül egymás mellett vannak. Hosszú-hosszú évek huzavonája után
1934 ben rendeződnek a dolgok: megállapodás születik Eger várossal az ingatlan
tulajdonjogára vonatkozóan, a minisztérium pedig jóváhagyja az átalakítandó
intézmény tervezett új működési szabályzatát. Ennek jegyében, az aktuális kórház-
szakmai elvárásoknak való megfelelés érdekében nagy átalakításokat,
átszervezéseket és bővítéseket végeznek a nővérek, és 1935. július 29-től az eddigi
Alapítványi Női Kórház Szent Vince Kórház néven, most már jogilag is teljes
egészében a nővérek tulajdonaként, megújult erővel folytathatja áldásos
tevékenységét. 1936 ban a Komáromy-féle épület helyén új kórházi szárny épül, (a
kápolnától Északra, a mai kétemeletes Széchenyi utcai saroképület), valamint
kiszolgáló részek (mosoda, konyha stb.) létesítésével bővül az intézmény.

A szürke nénék népszerűségének bizonyítéka a következő eset: 1938-ban
Amerikában meghal Fischer Jakab, egri származású zsidó ember, aki örökségét az
egri zsidó intézményekre hagyja, de egy igen tekintélyes összeget a Szent Vince
Kórházra is hagyományoz. A nővérek soha nem találkoztak az örökhagyóval, nem
volt a betegük, korábban soha még csak nem is hallottak róla. De úgy tűnik, Fischer
úr tudta, hogy a nővéreknél jó helyre kerül az adománya.

Adományként kapták a Szépasszony-völgyi ingatlant is. Ettől kezdve a nővérek
ide mehetnek ,,szabadságra’’, itt pihenhetik ki egy kicsit a fáradalmaikat. És hogy a
lelki feltöltődés is biztosított legyen, megépül a völgyben a kis kápolna.

Szeretik a nővéreket, megbíznak bennük, népszerű az intézet Eger lakosai
körében. Többen, első sorban egyedülálló hölgyek úgy gondolják, hogy ha szükség
lesz rá, akkor időskori elesettségükben a kórház ,,Örökös-’’nek nevezett részében
találhatnak majd gondos ápolásra, ezért alapítványt tesznek, adományt juttatnak az
intézménynek ezzel a kitétellel. 
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A II. világháború igen kemény próbatételnek bizonyult. A telken lévő nagy
alapterületű 16(!) méter mélységben fekvő hatalmas belső terű pincékben működött
a kórház jelentős része, és az igen komoly bombatámadást szenvedett Irgalmas férfi
kórház betegei közül is sokakat itt helyeznek el. Az idő múltával azonban szinte már
elviselhetetlenné lett a pincei életet. A megjelenő talajvizet vödrökkel kellett
kihordani, a halottak temetése is igen veszélyes volt, a zsúfoltság, a levegőtlenség, a
nyirkos hideg rendkívüli megpróbáltatásokat jelentett.

A Szent Vince Kórház épületeit is több bombatalálat éri, de a másik kórházhoz
hasonlítva ezek jóval kisebb károkat okoztak. A háború után ezeket a nővérek
helyreállíttatják, kijavíttatják, és új fejlesztéseket terveznek. De a tervek nem
valósulhatnak meg, mert 1950-ben államosítják a tizenöt évvel korábban ,,végleg’’
a nővéreké lett intézetet. Az államosításkor itt élt idős hölgyeket szociális otthonban
helyezik el, s tulajdonképpen ekkor szűnik meg végleg az ispotályi feladatkör. A
nővérek egy része világi alkalmazottként dolgozhat tovább a kórházban. 

Államosított kórház

Az államosításkor a nővérek kórházát jogilag egyesítik a férfi Irgalmasrendi
kórházzal, és a korábban városi támogatással, városi segítséggel létrehozott
kórházak ezzel az aktussal nem csak államosítva lettek, hanem megyeivé is váltak.   

Az államosítás idején a fizikai távolság meglehetősen nagy volt a két kórház
között, de kórházfejlesztés, nagyberuházás kezdődik. Ehhez az Eger-patak bal
partján, a Knézich utcának a teljes jobb oldalát az Irgalmas kórházig kisajátítják és
lebontják az új kórházi épületek számára (ennek lett áldozata a Knézich lakóház is),
a patak jobb partján pedig az Árva közt kiszélesítik, - így az új beruházások révén
közelebb kerül egymáshoz a két kórház. Ekkor épül meg a Knézich utcai részen
többek között a mai rendelőintézet, a műtő tömb, aztán a Hotel (a négyemeletes
épületek) majd az a konyha, amely a kórház minden élelmezéssel kapcsolatos
feladatát hivatott ellátni. Így megindul a régi szervezeti egységek fokozatos
átalakítása, és a költöztetése. A volt Irgalmasrendi férfi kórház az I. telephely
megnevezést kapja, a vincés nővérek intézménye lesz a II. telephely. Meg kell
jegyezni, hogy ezeken kívül még számos telephelyen működött a kórház, de mára
ezek száma jelentősen csökkent. Ilyen volt a Baktai úti két telephely; a Technika
Háza, a Szent János [Alkotmány] utca, és a Klapka utca rendelők; a Fürdő utca
(Reumatológiai osztály); de volt Felsőtárkányban, és volt az Eged hegyi
Célgazdaság, stb. Voltak (és vannak) olyan kisebb külső ingatlanok, amelyeket még
a rendi időkben, de vannak, amelyet azt követően ,,örökölt’’ meg az intézet, ezek
jobbára lakás céljára szolgáltak, szolgálnak.

Virtuális sétát teszünk a kórház mai udvarán.
1950 után a II. telephelyen a kápolna egyházi tulajdonban maradt, de az összes
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többi ingatlan államosításra került. Aztán az 1989-es rendszerváltást követően olyan
egyezség született a vincés rend és a megye között, hogy a rend az időközben
nővérszálló céljára egy emelettel bővített, Széchenyi utcai (Szent Anna kápolna
folytatásában, attól Délre fekvő) hajdani rendházat kérik csak vissza, az összes többi
ingatlanról lemondanak. A visszaadásra 1994-ben került sor. Így tehát az udvarról
körbenézve, ma két épület az egyházé, a többi a megye tulajdona. 

A kápolna ugyan mindvégig egyházi tulajdon volt, de egy apróság azért jelzi a
viharos történelmi időket. A kápolna udvarra néző apszisának a közepén (ez
tulajdonképpen nem a templom, hanem a sekrestye!) függőlegesen egy esővíz
csatorna fut le. Most. De 1936-ban, az akkor készült fénykép szerint itt még nem
csatorna volt, hanem egy mívesen kialakított fülke, benne egy szoborral. Vajon ha
megbontanánk itt a vakolatot, akkor csak a fülke, vagy esetleg a szobor is
előkerülne? Az esőcsatorna hivatása szerintem ugyanis az, hogy ennek a fülkének a
létét feledtesse.

De találunk még másik két üresen tátongó szoborfülkét az udvaron. Egyik a
Györgyényi Ignác-féle épületnek az északkeleti emeleti sarka (a gépjármű bejárattal
szemben lévő épület), a másik kicsit eldugottabb helyen van, a mai kazánház
mögött, attól nyugati irányban, a falban. Vajon megvannak még a valaha itt őrködött
szobrok?

A régi rendház tehát ismét egyházi kezelésben van, és ma a Telekesy Kollégium
nevet viseli. Az utcai frontján emléktábla található a következő szöveggel: 

,,A betegek gyógyítása 100 éve folyik e falak között. Itt nyílt meg 1858. aug.
20-án a KOMÁROMY JÁNOS és KOVÁTS JÁNOS egyesített alapítványából emelt
kórház. Fogadja szeretet, gondosság és elmélyült gyógyító munka e falak között a
betegeket még sok-sok éven át.

Az egri kórház jubiláris ünnepének emlékére 1958-ban.’’
Vajon kik voltak azok a hűséges szívű kórháziak, akik az ötvenes évek végén, az

államosítás, és az 1956-os forradalom fájdalmai után véghez tudták vinni ennek az
emléktáblának az elkészíttetését és elhelyezését? Akkor nem kis bátorság kellett az
ehhez szükséges engedélyek megszerzéséhez! A 150. évfordulóról 2008-ban a
kórháziak már nem emlékeztek meg, csupán az egri székhellyel működő Szent
István Rádió Kalendáriumában hangzott el néhány mondat róla. Pedig 2008
augusztusában itt még üzemeltek a fekvőbeteg osztályok, - ma már csak az irodai
részek vannak itt, a többi épület üresen kong.

Az államosítást követően az árvaház (most kék színű, a Széchenyi utca -
Rottenstein köz sarkán álló) épületében a KÖJÁL kapott helyet, majd miután az
elköltözhetett a Klapka utcai épületbe, itt került elhelyezésre a kórház igazgatósága.
Igen szépek a lépcsőház fehérre festett, kovácsoltvas korlátai. Ennek az épületnek az
emeleti nagyterme, az un. tanácsterem öt érdekes, nagyméretű, félkör alakú képet
rejt. Ezek az XIX. század második felében készült freskók korábban a Minaret
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mellett működött, Irgalmasrendi (Gránát alma) patika falát díszítették. Amikor a
patikát restaurálták, akkor a freskókat onnan leemelték, és egy alatta talált, korábbi
festési réteget állítottak helyre. A freskók közül két kép hegyvidéki várat ábrázol,
míg a másik hármon gyógynövények láthatók. 

Nyugati irányba haladva (Rottenstein köz), a következő épület újnak tűnik, de
alapjai az 1936-os építkezésből valók. Akkor ez volt a konyha, de az I. telephelyen
megépült új konyha miatt az 1980-as évek második felére funkcióját vesztette. A
meghagyott alapokra két emelet, plusz tetőtér beépítéssel irodák kerültek
kialakításra a '90-es évek első felében.   

Tovább haladva, a Rottenstein köz északi oldalát képező, de kizárólag az udvarra
néző ablakokkal épült hosszú, egyemeletes épületet találunk, amelynek felső szintje
korábban a kórház színházterme volt. Itt a színházterem mennyezeti stukkódíszítése,
és a színpad miatti szintkülönbség az épület belsejében ma is megvan, látható. Itt is
irodák kaptak helyet.

Magát az udvart két részre tagolja az Észak-Dél irányban emelt, Györgyényi
Ignác által adományozott épület. Ez az épület 1882-ben épült, de később szinte
teljesen átépítették, megmagasították. Érdekessége, hogy a park felől nézve
egyemeletes az épület, de a hátsó udvar felől megközelítve, az emeleti rész
,,magasföldszint’’-nek is már csak jó szándékkal nevezhető. A viszonylag nagy belső
tere a tetőn kialakított világítóaknákkal kap természetes fényt. Az utolsó időkig a
krónikus osztály működött itt.

A telek nyugati oldalán három, egymástól jól elkülönülő, de végeikkel kicsit fésűs
eltolással egybeépített, háromszintes épület áll. Legelőször a középső épület készült
el 1884-ben, de az ,,elkészülés’’ a súlyos hiányosságok miatt korántsem illett rá. Az
épületnek gyakorlatilag máig nincs alapja, ezért az első ,,elkészülést’’ követően nem
sokkal, az első emelet magasságáig megépített bolthajtásos fallal kellett
megerősíteni. Nem csak ez, de a pár évvel később déli irányba mellé épült újabb
szárny se tartozott a sikeres épületek közé, ugyanis mindkettőnek a hosszanti,
nyugati oldala a telket határoló ,,hegynek’’ támaszkodott, ezért szellőzetlen, nyirkos,
sötét, barátságtalan épületek voltak. 1932/33-ban rendkívül nagy átépítés kezdődött,
amelynek egyik fő attrakciója az volt, hogy az épületek mögül úgymond elhordták
a hegyet, vagyis az épület nyugati oldalánál úgy kitermelték a talajt, hogy az első
emelet erre néző folyosói is kapnak ezt követően természetes fényt, a második
szintről pedig szépen gondozott, nagyméretű belső udvarra mehetnek ki a betegek.
Mivel ezek az épületek a pszichiátriai betegeket fogadták, ezért különösen fontos
volt, hogy legyen olyan udvari rész, ahol diszkrét körülmények között, de mégis
hangulatos, barátságos helyen tartózkodhatnak az ápoltak.
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A kicsit később épült harmadik szárnyban, az utóbbi évtizedekben, 2008
októberéig a fertőző osztály volt. E mögött is van a ,,hegy’’ irányába az emeleti
részről megközelíthető belső udvar.

És ha figyelmesek vagyunk, akkor megláthatjuk az udvarokon azokat a ma már
jobbára lefalazott pincelejáratokat, amelyek a háború viszontagságai alatt mégis
egyfajta biztonságot jelenthettek.  

A gépjármű bejárattól a kápolnáig húzódó épület háromszintes, de a talajszint
változásai miatt az alsó szintet helyenként ugyan becézhetjük földszintnek, de az
jobbára mégiscsak alagsor. Ez az az épület, amely 1936-ban készült el. Szervesen
kapcsolódik a kápolnához olyannyira, hogy az államosítás előtt a betegek a
kórházból direkt módon jutottak be a kápolnába a földszinten és az emeleten is.
Most az ajtók le vannak falazva. Az épület második szintje fölötti részen hajdanán
szépen kialakított terasz volt. 3-4 évvel ezelőtt hallottam egy riportműsort a Szent
István Rádióban. Ebben egy egri egyházmegyés pap mesélte el, hogy frissen
fölszentelt papként tüdő problémával, életveszélyes állapotban került be ebbe a
kórházba, ebbe az épületbe. Szinte az egész napot a napfényes, gyönyörű teraszon
pihenve töltötte, és teljesen felépülve távozhatott innen. 

Az államosítást követően bádogtető került a terasz fölé és így kaphatott itt
ideiglenes elhelyezést a laboratórium. A laboratórium már évtizedek óta megszűnt a
tetőtérben, de a bádogtető mai napig is ,,ottfelejtődött’’. Így aztán terasz nincs, csak
viharvert állapotú bádogtető.   

Az udvar parkosítása is az 1936-os építkezéshez kapcsolódik. Ekkor alakították
ki a - ma épp hogy csak gondozott - parknak a ma is meglévő szerkezetét, és még
látható néhány az akkor elhelyezett szép kővázákból is. A meglévő hatalmas
gesztenyefák bő hetvenesztendősek, néhányuk már egy-egy nyári vihar áldozata lett.
Figyelemre méltó, hogy virágai különbözőek: van teljesen fehér, van fehér-
rózsaszín, és van teljesen rózsaszín virágú fa is, de van gesztenyének látszó, ám nem
gesztenyetermést hozó fa is. És van egy gesztenyefa, amelynek néhány ága minden
év szeptemberében is virágba borul

Apró érdekesség még, hogy a telken folyik keresztül Eger város nyugati
oldalának esővizét a patakba levezető, régi, épített csatornarendszer egy (vagy
több?) ága. Egy kanális nyílása a kápolna nyugati végénél, az udvaron látható. Néha
nehezen vezeti el a lezúduló vizet, és ilyenkor a néhány méterrel arrébb, már a
kápolna oldalánál lévő csatornatetőt is megemeli. Az Árva közi híd déli oldalánál
torkollik a patakba, ahol nemrég még az eredetileg épített bolthajtásos nyílás volt
látható, ma beton körgyűrűn folyik ki a víz. 

A Páli Szent Vincéről nevezett szürke nénék kórháza ma üres, csak az irodai
épületekben van még élet. A város szegényeiért és betegeiért folytatott önfeláldozó,
küzdelmes, lassan háromszázhúsz esztendős mozgalmas múlt után most szinte fáj a
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csend. Hiszen oly sokan vannak, akik ma is segítségre szorulnának. Tudjuk-e ma élő
egriek azoknak a javára hasznosítani ezt az ingatlant, akiknek a megsegítésére ezt az
elődeink örökül hagyták, akikért itt - szerzetesek és világiak - oly sokat
tevékenykedtek, önös érdekeiknek elébe helyezték az elesettek során való jobbítást.

Komáromy János, Kováts János, Bartakovics Béla nevét utca, középület őrzi, de
a sok, ma már a feledés homályába merült adakozó is itt él velünk ezekben a
kövekben. Az önfeláldozó Dr. Hibay Károly nevét szintén utca őrzi, és sok más
neves és névtelen itteni dolgozó szolgálatából vagyunk, élünk ma itt, ebben a
városban. Munkájuk, életük értelme bennünk folytatódik. Az általuk
hagyományozott értékekért felelősek vagyunk, hiszen csak annyiban a tulajdonunk
ez az ingatlan, hogy nekünk is védenünk, fejlesztenünk kell, tovább kell építenünk,
és az utánunk következő nemzedéknek tovább kell adnunk, mert az örökhagyók
rendelkezése szerint ez az övék is!

(Elhangzott az egri Városházán 2008. június 2-án)

(Megj.: A ,,séta’’ ezúttal valójában egy vetített képes előadás volt, mivel ekkortájt
zajlott a kórháznak az a tulajdonjogi átszervezése, amely igen nagy társadalmi
ellenállásba ütközött. Ezért - félve a kórház területén megjelenő nagyszámú
érdeklődő megjelenésétől -, a kórház vezetése nem tartotta kívánatosnak a területén
történő sétát. A szervezeti átalakítás okozta jogi viták e cikk megírásának napjáig
még nem jutottak teljesen nyugvópontra. A ,,sétát’’ követően a tulajdonjogok
változásának megfelelően az intézmény a ,,Hospinvest Zrt. Markhot Ferenc
Kórház’’ nevet kapta, majd pedig - újabb tulajdonosváltás után, a cikk
megjelenésekor - már ,,Markhot Ferenc Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Kft.’’ a hivatalos elnevezése…)
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Kórház udvara 1936 - Fotó: kórházi archívum

Szt. Vince konyha - Fotó: kórházi archívum
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Emléktábla - Fotó: Nagyné Lutter Katalin

Széchenyi u 27-29. szám alatt,
illetve az ezekhez tartozó

telkeken ma a Markhot Ferenc
Kórház-Rendelőintézet

telephelyét találjuk, ugyanitt
található a Telekesy István

Kollégium, valamit a Szent
Anna kápolna

Fotó: Nagyné Lutter Katalin



Tóth Sándor
Fegyverkincsek Egerben

A Történeti Tárház Eger városának új múzeumai közé tartozik. 2003. március
15-én nyitotta kapuját ki a nagyközönség előtt. Feladatának tekinti a Kárpát-
medencei nagy Magyarország hadtörténelmi emlékeinek bemutatását.
A kezdeményezés egyedülálló, hiszen kevés olyan kiállítóhely van hazánk területén,
ahol a kezdetektől az 1848-49-es forradalom és szabadságharc végéig áttekintést
kaphatnánk a kézi fegyverek fejlődéstörténetéről. Emellett kiemelt szerepet szánva
a magyarság leghíresebb fegyvernemének a huszárság történelmi relikviáinak. A
Történeti Tárház Múzeum anyagának tulajdonosa Tóth Sándor magángyűjtő. 

A kiállított anyagot a XX. század harmadik negyedétől fogva gyűjtöttem és
gyűjtöm még napjainkban is. Célom összegyűjteni a még fellelhető elkallódott
nemzeti kincseinket a jövő nemzedék számára. Feladatom rendkívül nehéz, hiszen
én már nem tehetem meg azt, amit dicső őseink, hogy a harctérről szedjem össze az
eldobált kézifegyvereket. Számomra csak az ismeretlen lelőhelyről ismeretlen
körülmények között előkerült darabok jöhetnek számításba, amit sokszor a tudatlan
hozzá nem értő ember kezéből juttatok a nagyközönség elé. Sokszor mentve így meg
darabokat a végső pusztulás, vagy a beolvasztás elől. Szerencsére az emberek nagy
többsége még a vérzivataros nehéz időkben is vonzódott ezekhez a történelmi
tárgyakhoz és elrejtette azokat. Pedig voltak olyan időszakok, mikor ilyen tárgyak
birtoklásáért meghurcoltatás, olykor még halál is járt. Az ősök szelleme azonban
erősebbnek bizonyult a megfélemlítéstől és padlások, pincék rejtekébe dugta a
történelmi javakat. Hiszen a fegyver csak eszköz a gondolkodó ember kezében, és
mindig az ember dönti el, mire használja. Legfőképpen a magyar és török
fegyvereket gyűjtöm, de a magyar hadszíntereinken előfordult nemzetek tárgyai is
érdekelnek. A legnehezebb feladat a magyar fegyverek gyűjtése, hiszen Trianon vert
kegyetlen csorbát soraiban és nagy részük így határainkon kívül maradt. Ezért az
ilyen jellegű fegyverkincsek összegyűjtése az utolsó szakaszához érkezett és egyre
kevesebb lesz belőle.

A kiállításon a látogató kronológiai sorrendben szemlélheti meg a kézifegyverek
történetét. Megismerhetjük a távoli őskortól egészen a XIX. század derekáig a
különböző harci eszközöket, hadfelszereléseket. Láthatjuk az adott kor iparosainak
szakmai tudását, művészeti irányzatait és színvonalát. Nem nehéz rájönni, hogy a
fegyverek gyártása mindig a jellemző korszak legmagasabb technikai szintjén állott.
Díszítőművészetének kimunkálása és precizitása sem marad el, más jellegű tárgyak
szépsége mellett. A felhasznált anyagok értéke és a munkába fektetett energia,
hasonlóan magas szinten állott. Mivel az írásmű nem szakkatalógus, ezért nem
szerepelnek benne, csak a kiemelten fontosnak számító tárgyak.
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Az itt kiállított tárgyak közül kétségtelenül az akár 100.000 éves pattintott kőkori
nyílhegyek a legrégebbiek. A vértesszőlősi előember, majd a neandervölgyinek
nevezett ősember eszközei több helyen megtalálhatóak hazánk területén. A halászó-
vadászó ősember itt kiállított szépen pattintott nyílhegyeit a Dunában találta még a
XIX. század derekán egy aranyat mosó ember. A többi kőeszközt a középső kőkor
embere használta. Funkcióját tekintve ezek a tárgyak még inkább eszköznek
mintsem fegyvernek tekinthetők. Az őrlőkő egyértelműen a magvak, vagy
gabonaszemek törésére szolgált. Ám a marokkő használatának szerepét már az
ember választotta meg. A Kr. e. 5. évezredben az újkőkor embere már alakította,
csiszolta eszközét, fegyverét. Ezeket a kőbaltákat már kifúrta és felnyelezte, ezzel
meghosszabbítva a lesújtó erőkart hatékony fegyvert alkotott. A keménykő kifúrását
általában a vízi nád belső üregébe szórt vizes homok végezte, míg a nád maga a
fúrószár szerepét töltötte be. A fúrást íjas meghajtóval gyorsította. Egy ősszarvas
agancsából készült átfúrt eszköz is van a gyűjteményben. Hasonló célt szolgált, mint
a kőbalta.

A Kr. e. 3. évezredben már rézből készültek az első fémeszközök és fegyverek. A
Mezopotámia felől hazánk területére terjeszkedő népek hozták magukkal a fémöntés
technológiáját. A sumér kultúrával rokonságban álló Körös kultúra földművelő
népei valóságos rézkorszakot terjesztettek el a Kárpát-medencében, először
Európában. Ebből az időből egy nagy méretű, kereszt élű csákány található a
kiállításon. A vitrinbe kerülése előtt egy alföldi kút vödrén, mint merítő súly
funkcionált. Ennek köszönhető sajnos, hogy egyik éle erősen lekopott. A
meglehetősen lágy rezet hamarosan ónnal, vagy antimonnal ötvözték, így erősebb
fémet, bronzot önthettek. 

A Kr. e. 2. évezredből származnak a bronzkori fegyverek. Ebben az időben már
jól elkülöníthetők a fegyverek jellegük szerint a többi eszköztől. Kardot és tőrt
ugyan már a rézkorból is ismerünk, de tömeges elterjedésük a bronzkor idejére
tehető. Jellegzetes hazai típusnak számít a korongos, vagy csészés markolatú kard.
Pengéjének erős gerincéle van, hosszú kétélű. Markolata csigavonalakkal díszített.
Hasonlóan vésett a másik markolatborítás nélküli úgynevezett markolatszeges kard
is. Ezeknek egykoron fából, esetleg más szerves anyagból készítették a markolat
fogantyúját, ami természetesen már elpusztult. Ezt a kardot nálunk Boiu típusú
néven ismeri a szakirodalom. Finoman öntött és csiszolt. Pengéje még mindig
borotvaéles, felülete hosszú vonalakkal és csigavonalakkal vésett díszítésű. A tőrök
közül kiemelkedik egy mükénei típusú darab. Pengéje széles, hosszan elnyújtott
háromszög alakú. Hazánk területén való megtalálása fontos bizonyítéka az Égei -
tenger felől ide vándorolt népek eredetére. Ők azok a népek, akiktől a ,,mi szél
hozott’’ közmondás is származhat. Hiszen csak a tengeri népeket ,,hozhatta’’ szél.
Markolat része letörött. Próbálták javítani, de mint egy sikertelen lyukasztás is
bizonyítja ez nem járt sikerrel. Ennek a darabnak is vésett a pengéje. A kiállítás
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másik bronz tőre a markolatszeges kardokhoz hasonló, de jóval rövidebb darab. A
ritkaságszámba menő harci fokosok főleg a vezető rétegek státusszimbóluma volt. A
legszebb példány nyélcső felöli végeit csavart fonat alakot imitáló díszítéssel
készítették. A fokos egyik vége baltaszerű élben végződik. A másik egy korongból
kiemelkedő kúpban zárul. Egyszerűbb változatú a szép zöld patinás másik fokos,
ami egy tipikus bronzkori formát követ. A bronzkori lándzsák közül több láng alakot
formáz. A pengéjükön húzódó gerincél üreges. A kisebb darabokat hajító gerelyként
is használhatták. A kis fülecskével rendelkező tokos balták is a kor termékei voltak.
Ez az öntési eljárás viaszveszejtéses magas szintű öntési eljárásra utal. Ez jellemzi a
bronzkor fémművességének egészét. A bronzkori tárgyak legszebb változatai hazánk
területéről származnak, és magukon hordozzák az ősök magas technikai tudását.

A Kelet felől beáramló nagyállattartó preszkíta, szkíta népek hozzák be Európába
az acél erejét. Az első népcsoport hazánk területén Hérodotosz szerint, akit név
szerint is ismerünk. A lovas szkíták új típusú fegyvereiből is látunk ízelítőt. A
legszebb darab azonban ebből a korból egy cserépedény, aminek palástján szkíta
harcosok domborműve díszlik. Az edény palástján körben 15 szkíta harcos
mitológiai háborút vív a csillagos égen. Jól megfigyelhető rajta a szkíták jellegzetes
kaftánja és fejfedője. A gyalogos harcosok turáni típusú íjat feszítenek. Némelyik
lándzsát vet. Szépen felismerhető a szkíta kard, az akinakés több harcos kezében is.
Baljukban kerek pajzsot tartanak. A sebesült pedig földre rogyva is fújja a kürtöt.
Rendkívül szép ez a művészi megfogalmazás. Az edény a késői szkíta korszak
hellenisztikus stílusában készült a Kr. e. IV. század táján. Ebben az időszakban a
szkíták békésen keveredtek a keltákkal. Együttélésükre számos régészeti bizonyíték
is utal.  

A Történeti Tárház szkíta kardja, akinakés formájában jellegzetes alaptípus.
Kettősen karéjozott szív alakú hárító vasa és hármas tagozódású markolata van.
A markolat gombja és a hárító rész bronzból készült, és aranyozás nyomai
figyelhetők meg rajta. Az akinakés szóösszetételének második tagja a kés, szkíta szó
amit ma is eredeti formájában használunk és ugyanazt jelenti. A kiállítás szkíta
nyílhegyei bronzból készültek, változatos formában. A köpűnél látható horog a nyíl
sebből való eltávolítását megnehezítette. A római pilumra hasonlító, de rövidebb
szárú dobó fegyvert a szkíták is ismerték. Eldobásnál a vékony szár rendszerint
elhajlott, így nem lehetett azt eredményesen visszavetni. Szintén kedvelték a
könnyű harci fokosokat is, amit vasból kovácsoltak. 

A másik vaskori nép a kelták emlékanyaga is szerepel a tárlaton. Kétélű kardjukat
a kelták vas hüvelyben tartották. Az egyik ilyen jó állapotú fegyveren a
kovácsmester fegyverbélyege is megfigyelhető. A kelták igen jó minőségű acélt
tudtak kovácsolni. Az egyik vésett díszítésű lándzsa a soha nem rozsdásodó
ismeretlen módszerrel alkotott kék acélból készült. Felületét igen kemény kéreg védi
a fizikai behatásoktól. Az ívelt, karikás végű kelta késeket a harcosok az övükön
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viselték. Állapotuk ma is kiváló. A kelták hagyatéka a Kárpát-medencében igen
számottevő. Csaknem fél évezreden keresztül éltek nagy számban hazánk területén.
Harcias hódító népek voltak, akiknek hagyatéka nem tűnt el nyomtalanul. 

A hunok hagyatékából két darab kétélű kard található a gyűjteményben. A hunok
viszonylag hosszú egyenes vas kardjuk mellett egy rövidebb tőrkardot is használtak.
Aszimmetrikus nagy méretű íjaikból háromélű vasból kovácsolt nyilakat lőttek ki.
Ezekből többféle méretű is szerepel a tárlaton. A kiállított alán tőr is a hun korból
való. A ruhák és csizmaszárak összekapcsolására méhecske alakú cikkádát, kapcsot
használtak. A bemutatott darab bronzból készült. A kései hunok, más néven avarok
szintén kettős fegyvert viseltek. Egyenes hosszú kardjuk egyélű, kétélű vagy fokéles
változatban is készült. A kiállított avar kard egyélű és fokéles változat. A Kárpát-
medencébe az avarok hozzák be az ívelt szablyát. Ez a fegyver remekül bevált a
pusztai népek hadviseletében. Árpád népe is hasonló fegyverzettel és
hadművészettel lépett be hazánk területére. A turáni népek fegyverzete és
hadművészete jellegénél fogva szinte azonos, hiszen rokon népekről van szó. Ez a
hadászati hasonlóság az oly sokat erőltetett finnugor eredet kapcsán régészetileg
nem mutatható ki. A tárlóban látható nagy méretű szablya avar, de akár alakjánál és
rendeltetésénél fogva magyar is lehet. A sírokban megtalált magyar szablyák
rövidebbnek tűnnek. Ám az eltemetett darabok nagy többsége díszszablya, illetve
hiányosak, csonkoltak. Méretük így nem minden esetben mérhető. A honfoglalás kor
legszebb szablyáját Bécsben őrzik. Sokáig osztrák koronázási kardnak használták és
Nagy Károly tulajdonának vélték. Sokan Attila hun nagykirály személyével is
összefüggésbe hozták. Ám az említett urak korában nem szablyát, hanem kardot
viseltek. A bécsi szablya egy magyar nemzetségfő tulajdona lehetett. A Révész
László által feltárt karosi honfoglalás kori temetőből hasonló darabok kerültek elő.
A Történeti Tárház tulajdonában látható a bécsi szablya másolata. A körte alakú
kengyelpár a IX. századból való. A kengyelt az avarok hozták be Európába.
Segítségével a lovas magasra húzott térdekkel biztosabban ül a nyeregben, illetve ha
a harci helyzet úgy kívánja, a kengyel segítségével fel is tud állni. A magyarok híres
csodafegyveréből a félelmetes hatású reflexíjból sajnos egy ép példány sem maradt
fenn. Csupán az íj szerkezetének csontlemezeit ismerjük. Ezek alapján sikerült
valamennyire rekonstruálni formájukat. Az erős, viszonylag könnyen kezelhető
íjakból lőhették ki a tárlóban is bemutatott nyílcsúcsokat, amelyek vesszői 80 cm
hosszúak voltak. A pusztai népek közkedvelt harci fokosából is látunk egy példányt.
Szintén használták a lovassági kopjákat, melyek csúcsa alá kis zászlócskát tűztek.
Távoli célra gerelyeket, magyaros néven kelevézt vetettek. A pusztai népek
fegyverzete és fegyelmezettséget követelő hadművészete nagy meglepetést okozott
Európában. Számtalan csatában bizonyították erejüket, és helyet követeltek
népüknek a Kárpát-medencében. A Hun és Avar Birodalom után a jogos örökükbe
lépő Magyar Nagyfejedelemség, majd Királyság katonai ereje hosszú időre
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biztosította a Kárpát-medencei hazát, a 907. évben megvívott pozsonyi csata
megnyerésével. A győzelem olyan elsöprő volt, hogy német területről
Magyarországot csak 123 év elteltével érte újabb támadás. A pozsonyi csatában
elesett a hadjáratot vezető Liutpold őrgróf, Theotmar salzburgi érsek, huszonkilenc
gróf, három püspök, két apát és számtalan német és frank katona. Magyar részről
Jutas, Üllő és Tarhos herceg, valamint itt kapott sebébe halt bele később maga Árpád
nagyfejedelem is. Zsolt nagyfejedelem a győzelem után kitolta a nyugati magyar
határt az Enns folyóig. Ismerjük meg tehát az ősök fegyverzetét, történelmét és
legyünk büszkék a dicső múltra, hogy szebb jövőt építhessünk a következő
nemzedék számára. 

Szent István uralkodása gyökeresen átváltoztatta a magyar hadművészet és
fegyverzet sajátosságait. A Gizellával érkező német lovagok segítségével szervezett
új típusú hadsereg nyugati mintára szerveződött. Fokozatosan áttértünk a páncélos
nehéz mozgású, ugyanakkor a régi turáni hadművészettől teljesen idegen német
típusú hadviselésre. A kiállításon jól szemléltetett nehéz, egyenes, kétélű kardok
váltották fel a könnyű szablyákat. A kardok végén lévő gomb, mint ellensúly
szolgált. Megkönnyítve a nehéz kardok kezelését. A kardok zöme német és normann
területről került hazánkba. A Prágában őrzött Szent István kard ,,Ulbert’’ feliratú
pengéjét német területen, valószínűleg Passauban verték, de csontból készült mar-
kolata viking típusú. Ezeknek a kardoknak a típusát és korát, főleg a gombjuk alap-
ján különböztetjük meg. A legrégebbiek az osztott gombos viking és normann, eset-
leg kijevi típusú darabok. A kiállítás félgömb és kúp alakú gombbal szerelt kardjai a
XII-XIII. századból valók. A kardok súlya a három - négy kilogrammot is elérte. 

A nehéz kardok ellen sisakot és láncból font, esetleg pikkely páncélt viseltek.
A vitrinben látható úgynevezett üstsisak nehéz, vastag lemezből lett kovácsolva.
A nehéz vértezetű lovagok leküzdésére a lándzsák mérete és súlya is jelentősen
növekedett. Úgyszintén a könnyű fokosokat súlyos csatabárdok és harci balták
váltották fel. A nehéz fegyverzet miatt a lovasok mozgása lelassult, hatótávolságuk
jelentősen lerövidült. A tatárok elleni küzdelemben meg is bosszulta magát a nyugati
fegyverzet és harcmodor átvétele. A tatárok a miáltalunk már feledésbe merült
pusztai népek hadművészetével és fegyverzetével győzedelmeskedtek felettünk.

A Történeti Tárház nyílpuskája XVII. századi és vadászatra készült, de alakjában
és formájában hasonló, mint régebbi elődei. Itt említem meg, hogy a Tárház
számszeríj és kézi íjakhoz tartozó nyílhegyeinek gyűjteménye közel száz darabból
áll. Koruk az őskortól, a szkítákon át a török harcok idejéig datálható. Kőből,
bronzból és kovácsoltvasból készültek. Formájuk rendkívül változatos, sok esetben
egyedi. Az Árpád-kori vitrinben látható három bronzból készült buzogányt szokás a
kun-besenyő etnikumhoz kötni, de feltűnően nagy számuk miatt valószínűleg a
magyarok is kedvelték. Ez a buzogány típus még a könnyű fegyverzetű pusztai
népek hadviselésének maradéka. 

171

Fegyverkincsek Egerben



I. Károly király, majd Nagy Lajos király idejében a lovagok páncélzata teljesen
zárt nehéz páncélzattá alakul. A lovagi felszerelés súlya odáig jutott, hogy a lovagot
már daruval kellett lovára emelni. A páncélzat komoly védelmet jelentett ugyan, de
mozgásában nagymértékben akadályozta a harcost. Sőt már a harci paripák is
páncélt viseltek. Ilyen, a ló fejét védő páncél látható a tárlaton is. Ez a darab
valamelyik főúri kastély díszletéhez tartozhatott. A kardok még nehezebbé válnak,
mint az Árpád-korban. Hosszuk és súlyuk jelentősen megnövekedik. A tárlóban
látható kardok úgynevezett másfélkezes változatok. Ezeket már csak úgy lehetett
forgatni, ha a másik kézzel időnként rásegítettek. A réz berakású mesterjelek alapján
az egyik, amelyiken egy úgynevezett futófarkas stilizált alakja látható Passauban
készült. A másikon az ismert magyar címerpajzsos ábrázolás figyelhető meg. A
harmadik érdekessége, hogy megmaradt az eredeti markolat fa borítása is.  A kardok
a XIV-XV. századból valók. A buzogányok súlya is jelentősen megnövekedik, és
megjelennek az úgynevezett tollas buzogányok. A mi magyar típusú ütő fegyverünk
héttollú, a másik buzogányunk könnyebb változat, amit tollas botnak is neveznek. 

A hegyes gótikus stílusú hajóács bárd is a ritka fegyverek közé tartozik. A többi
bemutatott bárd szintén a kor tipikus darabjai közé sorolható, főleg gyalogos
csapatok fegyverei lehetettek. A lovak ösztökélésére ekkor csillagkerekes
sarkantyúkat használtak. A lovagi lándzsák közül is találunk itt egy párat. A harci
változatok erős páncéltörő hegyben végződnek. A lovagi tornák lándzsái azonban
tompított, általában négyes tagozódású, a páncél áttörésére alkalmatlan formában
készültek, mivel nem volt cél a lovagi játék ellenfelének megölése. Ezt a
fegyverzetet használták a Hunyadiak korában is. Az ék alakban támadó nehéz
fegyverzetű lovasság félelmetes erejével szakíthatta át a könnyebb felszerelésű török
hadrendet. Ám mint ismerjük, az erő nem minden. A könnyű fegyverzetű törökök
ellen szükség volt egy hasonló adottságú fegyvernemre is, amit zseniális uralkodónk
Hunyadi Mátyás ismert fel.  A minden huszadik telek után kiállított könnyű lovas lett
a huszár, ami nemzeti múltunk leghíresebb fegyvernemévé vált. Jellegében a
huszárok hadművészete és fegyverzete visszatérést jelentett az ősi pusztai
hadviseléshez. 

A Történeti Tárház huszárfegyvereinek gyűjteménye a XVI. századtól mutatja be
a különböző harci eszközöket. A védőfegyverek közül egy láncinget mutatunk be. A
kézi munkával húzott és szőtt drót láncszemek minden egyes karikája át van
szegecselve. Nyakának textil maradványa igen ritka, és ez alapján állítható, hogy
egykori tulajdonosa huszártiszt lehetett. A kiállított rákfarkas huszársisak
Magyarországon kifejlesztett darab. Tőlünk vették át a környező országok. A
németek még a nevét is magyarosan használják. Ezt a típust ők is sisaknak nevezik,
nem Helmnek, mint a többit. A huszárok vértezetéhez tartozott még egy
lemezsávokból készült, szintén rákozott mellvasnak nevezett páncél. Ezt a Dobó
István sírköve alapján általam készített páncélmásolaton figyelhetjük meg. A
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lemezsávokból kovácsolt és összeállított vértezet engedett némi mozgást
viselőjének, a merev vértezetekkel szemben. A huszárpajzsok négyzetes csúcsban
végződő úgynevezett huszártárcsák voltak. A vitrinben látható maximilien típusú
kerek bordázott pajzsot is használhatták a század huszárai. Hasonló pajzsok a grazi
hadszertárban láthatók. 

A Történeti Tárház Múzeumának huszárszablya gyűjteménye gazdag. A XVI.
századi darabok közül a csont markolatú szablya pengéje Genovában készült, mint
azt a csipkés félholdas kardcsiszár mesterjeléből látjuk. A penge hármas
vércsatornával kovácsolt, és a hegyénél egynegyed részben kétélű, úgynevezett
fokéles. A bronz keresztvasú darab Hatvan környékéről származik. Formáját
tekintve a korai úgynevezett gótikus szablyák csoportjába tartozik. A Dobó
páncéljánál kiállított darab érdekessége, hogy éle a fokél alatt hullámosan kiképzett,
lángolt. Ezzel, mintegy meghosszabbították a vágóélt. Alakját nézve a tipikus
magyar szablyák sasfejes változatának képviselője. A XVII. századi darabok között
egy erősen ívelt darab nap formájú mesterjelei alapján Nagyszombat városában lett
kovácsolva. Az ilyen nagy ívű szablyákat hüvelykujj gyűrűvel szerelték, hogy
használat közben ne forduljon ki a huszár kezéből. 

A többi szablyamarkolat típusa alakján a karabellák csoportjába sorolható. A
madárfej alakú karabellákat a törökök, lengyelek használták legfőképpen, de a
magyarság számára is divatos fegyvertípusnak számított. A csipkés félholdas
genovai pengéken kívül hazai gyártmányok is vannak természetesen. Az egyik
legszebb darabnak a fa tokja is eredeti. A tok veretei vaslemezből készültek, de
néhány bordázott rézpánttal is megerősítették. Maga a szablyapenge Kassán készült,
mint azt a fokán látható nyílvessző formájú mesterjel bizonyítja. A markolat borítása
szaruból van. A másik kassai nyilas pengével kovácsolt karabella szablya többszörös
vércsatornával lett kialakítva. Ez által a penge rugalmas, erős, ugyanakkor könnyű
lett. A keresztvas alatt a pengetőn, reneszánsz díszítés figyelhető meg. 

A következő karabella típusú szablya rendkívül egyedi darab. A penge lapján
ugyanis székely rovásírás jelei sorakoznak. A felírat a turulmadártól jobbról balra
olvasható. Miszerint: ,,Jó öreg istenünk neve van ide felróva’’. A díszes rajzolatú
szokatlanul cifra rovás, régi íráskincseink közé tartozik. A turulmadár és a rovás
között magyaros ,,vitézkötés’’ vonal szimbolikája figyelhető meg. A fegyver
ismeretlen helyű erdélyi műhelyben készülhetett. Egyetlen eddig ismert rovás
feliratú fegyver a Kárpát-medencében. Éppen ezért kultúrtörténeti szempontból
felbecsülhetetlen eszmei értékű darab. 

A gyűjtemény érdekes darabja egy magyar pengés, ám perzsa markolattal szerelt
szablya, ami talán, mint hadizsákmány lett ily módon átalakítva. A penge lapja két
széles csatornával lett kovácsolva. Díszítésének fő motívuma egy szablyás magyar
nemes ábrázolása. Fölötte latin szöveg olvasható. ,,Vincere, Morire Hungarie’’
(Győzni, és meghalni Magyarországért) A nemes ábrázolása alatt az egyik oldalon
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egy hold, a másikon ,,Eisenhauer’’ (Vasvágó) felírat olvasható. 
A huszár is kettős fegyvert viselt. Fő fegyverét, a szablyát az övére szíjazva

hordta, míg a ló bal oldalára egy hegyestőr vagy nehezebb pallos volt felmálházva.
Láncinges ellenséggel szemben a hosszú hegyestőrt használhatta sikerrel. A
tűhegyes tőr szétfeszítette a láncing karikáját és hegye behatolt az ellenség testébe.
A Tárház hegyestőre igen korai darab, a XVI. század elejéről származik. A
meglehetősen ritka darab pengéje négyélű, és több mint egy méter hosszú. A későbbi
hasonló tőrök hossza még a 130-140 cm-t is elérte. A mi hegyestőrünk
markolatgombja nyolc cikkre osztott körte alakú. Kézvédő pántja fekvő nyolcas
formát alkot. Alatta díszes, a hüvelyre rázáró hengeres kupakja van. A fegyver
markolatszerelése acélból készült, amit ezüst bevonat díszít. Hasonló hegyestőrt őriz
a grazi hadszertár gyűjteménye is. Hazai múzeumokban nagyon kevés maradt, főleg
az ilyen korai példányokból. A fegyvert még a Rákóczi szabadságharcban is
használták a huszárok, ezek a példányok voltak a leghosszabbak.

A múzeum pallosa széles pengéjű, egyélű. A pengét négyes vércsatornával
kovácsolták, hegye lekerekített szúrásra nem alkalmas. Markolatszerelése a
szablyákéval megegyező sasfejes típus. 

Az ütő és sújtó fegyverek között, tollas és gerezdes buzogányok szerepelnek.
A gótikus tollas buzogányok a török idők harcait is végig szerepelték. A nyélcsőre
forrasztott lemezlapok sok esetben áttöréssel, nemesfém berakásokkal díszítettek.
A körte, vagy gömb fejű gerezdes darabokat hadnagyi buzogánynak is nevezték a
huszárok. A Tárház egyik hadnagyi buzogánya körte alakú, és tizenkét gerezdes.
A körte fejét egy gömb zárja le, míg alsó részén többszörös gallérral csatlakozik a
vas nyélcsőhöz. A nyélcső bordázott gyűrűkkel, deltoid alakú mértani lapokkal
díszített. Ezek a buzogányok egy kiló körüli súllyal bírnak. Nem csak harci
eszközök, hanem vezérlő jelvények is voltak egyfelől. A díszesebb, ezüstből készült,
aranyozott, ékköves példányok hatalmi jelképek voltak. Sok esetben, mint a királyi
jogar, az uralkodói jog elismerését is jelentették. 

A Történeti Tárház másik hadnagyi buzogánya tizenkét gerezdes és bronzból
öntötték. A fej alatt díszes gyöngysoros gallérsor fut körbe. Rézből készült
nyélcsöve csavart fonatos mintával díszített. Ezek a hadnagyi buzogányok a XVII.
századból valók. A Tárház harci buzogánya vasból öntött. Hordó alakú testén
négyzetes szemölcsök fokozták az ütés hatékonyságát. Ez a típus ritka, és kora
egészen az Árpádok idejétől a XV. századig számítható. 

A másik fontos ütőfegyver a katonák kezében az úgynevezett huszárcsákány. A
XVI-XVII. századból a gyűjteményben három ilyen darab szerepel. Ezeket a vasból
kovácsolt fegyvereket igen kedvelték a huszárok. Hegyes csőrükkel a vértezetet is
átütötték, még tompa kalapácsuk csak elkábította az ellenséget, így fogságba
vethették. A huszárcsákány kora egészen a szkíták idejéig vezethető vissza, nem
csak alakjuk, de méretük számtani középértéke is megegyezik. Voltak azonban
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szokatlanul hosszú csőrű darabok is, díszes nemesfém berakással. Ezek közül
Kemény János erdélyi fejedelem harci csákánya a Magyar Nemzeti Múzeum féltve
őrzött kincse. 

A hosszúnyeles szálfegyverek közül több alabárd képviseli az adott kort a magyar
anyagban. Az egyik az egri Hatvani városkapu őrségének felszereléséhez tartozott
egykoron. Szokatlanul nagy holdsarló alakú vágóéle a török időkre emlékeztet. Az
alabárd több funkciójú speciális fegyver. Hosszú lándzsájával szúrni, míg fejsze
alakú élével vágni lehetett. A gyalogos fegyver kampós horga a lovasok lerántását
szolgálta. Az alabárd a kapuőrség, ajtónállók közkedvelt harci eszköze volt. Egy
másik alabárd szimmetrikus bárdlapokkal készült. Ennek nyársát négyélű
változatban kovácsolták. A következő darab hosszú, szintén négyélű nyárssal,
kampós horoggal, a másik oldalon holdsarlós bárdlappal rendelkezik. Van háromélű
nyárssal készült darab is, szintén holdsarlós változatban. Mint láthatjuk az alabárdok
alakja igen sokféle változatban készült, de valamennyi rendelkezik a szúrás-vágás és
a lóról való lerántás lehetőségének eszközével. 

A hosszúnyeles fegyverek közül említhetők még a lándzsák és kopják, mert
ezeket is nagy számban használták a török-magyar harcok idején. A gyűjtemény erre
vonatkozó tárgyai sokféle változatban készültek. A kopják a lándzsáktól főleg abban
különböznek, hogy a kopják szúró nyársa általában négyzet metszetű, illetve
szimmetrikus. A bajvívó magyarok közkedvelt kopjáik hegye alatt kis zászlót
hordtak. Gyulafy László, Thúry György, Huszár Péter, csakhogy legjobb hármukat
említsem, nemigen akadt legyőzőre a török párviadalok idején. Gyulafy László híres
párviadalban a Balaton jegén öklelte fel Bajazid agát kopjájával. A kútfők
megemlítik, hogy a török testéből úgy kellett a kopjavasat kiverni. 

A Történeti Tárház ágyúinak legrégebbi darabja egy Vácról származó 7,5 cm
kaliberű gránátvető mozsár. A vasból öntött palástján gyűrűkkel sűrűn tagolt mozsár
lapos fenekű. A hírlövő ágyúktól erős oldalcsapjai különböztetik meg. A hozzá-
tartozó gránátok is szerepelnek a gyűjteményben. Az egyik bronzból öntött ritka
típus. A másik üreges vas gránátnak a gyújtófa pöcke is eredeti. A magas, meredek
pályán kilőtt gránát becsapódáskor ettől az izzó pöcöktől kapta a gyújtást a gránát
üregébe töltött lőpor számára. A másik kiállított üreges testű gránát jóval nagyobb
ágyúhoz tartozott. 

A kiállítás hírlövő mozsarai közül a nagyobbik vasból öntött, négyzetes talpon
álló. Palástja hengeres, sima. A csőszáj felé domború alakban végződik. Az oldalán
kiálló lőporserpenyő a gyújtóluk alatt látható. A másik kisebb hírlövő mozsarat
bronzból öntötték. Ezek a jelzőágyúk igen gyakoriak voltak történelmük során. 

A Történeti Tárház gyűjteményében szereplő huszita és parasztfegyverek is
ebben a teremben láthatók. A XV. századból való az a nagyméretű ujjtámaszos
szablya, ami Hunyadi Mátyás király idején az újra születő huszárság kezében is
megfordult. Az enyhén ívelt pengéjű darab egyértelműen lovassági fegyver.
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Meglehetősen nehéz, robosztus, szinte átmenetet képez a lovagkardok és a szablyák
között. Mivel a törvény szerint a parasztok nem viselhettek fegyvert csak külön
engedéllyel, így övükben egyélű nagy kést hordtak. Ezt törvényesen viselhették. Ám
a kiskaput kijátszva a törvényi paragrafusok között ezek a kések egyre nagyobbak
lettek. A vitrinben látható parasztkések már a kardok méretével vetekedtek.
Formájuk azonban szigorúan alkalmazkodva a törvényhez továbbra is megőrizte kés
alakját. 

Az Egri Történeti Tárház két öreg XVII. századi keréklakatos puskája
meglehetősen ritka és drága darabnak számít. Ezek a puskatípusok a XVI. század
közepén jelentek meg. Többféle változatuk is ismert. Katonai és vadászfegyverek is
készültek ezzel a mechanizmussal. Az utóbbiak igen szép vésett fémszerkezetekkel,
dúsan faragott csontberakásokkal díszített kivitelben jelentek meg. A magyar
múzeumok legszebb darabjai a Kőszeg és Győr ostromával díszített csont berakásos
mesterremekek. Igen ritkák viszont a katonai keréklakatos puskák, főleg a hatalmas
méretű nagy kaliberű várvédő muskéták. Közép-Európában a legtöbb a grazi
hadszertárban található. 

A külső kerékkel szerelt példányok a korábbiak. Működtetésük és kezelésük
meglehetősen nehézkes volt. A csőbe megfelelő mennyiségű lőport adagoltak, majd
a betöltött ólomgolyót kóccal lefolytották. Utána egy kulcs segítségével a szerkezet
kerekét felhúzták, amit automatikusan rögzített a mechanizmus. A felnyitott
lőporserpenyőbe felporzó lőport adagoltak, majd a kovaköves kakast az acélkerékre
zárták. Az elsütő szerkezet kioldása után az acélkerék pörögni kezdett, és szikrát
csiholt a rászorított kovakőből. Ez a szikra meggyújtotta a serpenyőben lévő lőport,
ami a gyújtólukon át berobbantotta a csőben lévő lőpor töltetet. Megtörtént a lövés. 

A gyűjtemény korábbi darabja külső kerekes mechanizmusú, amire még a régebbi
elsütő technikát, a kanócos szerkezetet is rászerelték a biztonság kedvéért. Ez volt a
legkorábbi és legegyszerűbb puskalakat szerkezet. Maga a fegyver nehéz,
nyolcszögletes, csillaghuzagolású vastag falú kovácsolt csővel szerelt. A hozzá
tartozó eredeti felhúzó kulcsa is megvan. A másik fegyver belső kerekes
vadászpuska. A lakatszerkezete művészien vésett, rendkívül dekoratív. A lakat-
lemezén furulyázó pásztor birkákat legeltet. A kerék borításon növényi minták, a
kakason szörnyfej, vagy sárkányfej díszlik. Sátorvasa ujjtámaszos, a biztosabb
kézfogás és célzás miatt. Csöve 1,9 cm  kaliberű, nyolcszögletes, majd hengeres.
Eredeti ágyazata diófából készült, tartozék fedele csont. Érdekes, hogy a meglévő
lőporszarujára szerelték a kerék felhúzó kulcsát. Így ugyanis mindig kéznél volt. A
lőporos fedelére ismeretlen címert véstek. 

Az itáliai fegyverek gyűjteményéből a Tárház díszpajzsát emelem ki. Motívum-
kincsében az angyalok Firenze régi címerét tartják. Képzőművészeti értéke
kimagasló. A tőrkardok közül a milánói mester Antonio Bennino munkája a legszebb
és legértékesebb. 
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A török fegyverek öt vitrinben sorakoznak. Damaszkolt acélból készült ezüst és
arany berakású szablyák elevenítik meg a török világot. Az egyik lángolt élű
aranyberakásos vezéri szablyán III. Szelim szultánra utaló felírat olvasható. A
másikon a penge egész felületét kitöltő Koránból idézett fohász szólít imára. A
janicsár puskák soraiban szinte mindegyik díszes, ezüsttel, arannyal berakott
damaszk csövű lőfegyver. A pisztolyok és töltéstartó dobozok között több
színezüstből készült, filigrán ötvösművészeti remekmű. A török és perzsa
díszpajzsok talán a legszebbek. Aranyozott, ezüst berakásúak, díszítésük a keleti
állatöv képeivel, misztikus mitológiai jelenetekkel ékített. A buzogányok, jatagánok,
kengyelek nyereg és más törökkori emlékek igencsak dekoratívak. A kiállítás
legértékesebb darabja az 1683-as Bécs ostrománál használt Kara Musztafa török
nagyvezér nevéhez fűződő üstdob. A dobot a bécsi katalógus szerint a császáriak
hadizsákmányként saját csapataik szolgálatába helyezték. A dob Buda 1684, majd
1686-os ostrománál is szerepelt. 

A magyar díszfegyverek közül Zichy Ferenc arany címeres szablyája a
leghíresebb. Igazi magyar ötvösművészeti remekmű a Szent István, Hunyadi Mátyás
királyok, Attila és Árpád fejedelem portréjával díszített ezüstveretes nemesi szablya.
Szintén szemet gyönyörködtető darab az ezüstveretes, szerb főúri szablya, amelyen
Brankovics György despota és Lazarevics István szerb fejedelem portréja látszik.
Más ezüst szablyák ékkő berakással készültek. Az egyik mellett megmaradt a hozzá
tartozó aranyskófiumos nemesi mente is, ékszereivel együtt. A díszes pisztolyok
közül az egyiket Lipertin Mihály egri fegyverműves készítette.

A múzeum huszártermében széles pengéjű, maratott díszítésű szablyák
sorakoznak. Közöttük megtalálhatók a legritkább ,,Madonnás’’ és Fringia típusú,
feliratú darabok is. Az egyiken Gróf Beleznay felírat olvasható. Beleznay, Rákóczi
ezredes kapitánya volt, majd később huszár ezredtulajdonos. A teremben Rákóczi
újratemetésének zászló és koszorú szalagjaiból is láthatók, a Nyitra megyei,
debreceni és a budapesti építészek által adományozott relikviák. Egy teljesen eredeti
komplett huszár törzstiszti egyenruha és a hozzá való fegyverzet, hadfelszerelés is
bemutatásra került. Az 1848-as Miklós huszárok egyik kapitányának mentéje mellett
van kiállítva Máriássy János ezredes széles pengéjű szablyájának a világosi
fegyverletételnél eltört markolata. A huszárszablyák és pisztolyok sokféle változata
megtekinthető a tárlaton. Valamennyi eredeti darab és a dicsőséges szabadság-
harcunknak felbecsülhetetlen emlékei közé sorolható. Az egyik töltéstartó kartus,
Csernus Emánuel, Kossuth Lajos pénzügyi államtitkárának a tulajdona volt. Csernus
is a szabadságharc mártírjai közé tartozik, Haynau a Vérmezőn lövette agyon. Ott is
van eltemetve kilenc társával együtt. 

A nagyterem közepén egy tárlóban különlegesen míves puskák sorakoznak. Ezek
között gyöngyház és csont berakásos, ezüsttel díszített vésett díszfegyverek is
láthatók. Legtöbbjük keleti ízlésű, vadászfegyver. A katonai puskák között török
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janicsár fegyverek és egy Napóleon-kori francia szuronyos puska érdemel
figyelmet. Itt áll egy kerekes ágyú is, mely a címere alapján az Osztrák-Magyar
Monarchia idején szolgált. 

Az időszakos kiállításon négyezer éves sumér szobrok, pecséthengerek és táblák,
pénzek kerültek bemutatásra. Mindegyiken ősi írások, képjel és ékjel formátumai
olvashatók. Ezek a beszélő szobrok a sumér ősök nyomába vezetnek, és rámutatnak
a régészeti bizonyítékok alapján feltételezhető kapcsolatunkra. Gilgames király,
Hammurabi a törvényhozás királya és Inana Istar a Duna királynőjének szobra is
látható itt. 

Az elhangzott tárlatvezetés rövidített leírásával köszönetemet fejezem ki az egri
lokálpatriótizmus képviselőinek a Történeti Tárházban tett látogatásuk tiszteletére.
Továbbra is szeretettel várjuk a magyar történelmi múlt, a hadtörténelem és a
nemzeti öntudat feltámasztását jelentő hazafiak látogatását múzeumunkban.

(Elhangzott a Történeti Tárházban 2009. július 28-án)
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Ludányi Gabriella
Az egri Minorita templom

A város töröktől való visszafoglalása után a visszatérő minoriták (a ferences rend
konventuális ága), - a patak-híd mellett álló régi kis templomot kapta vissza, amelyet
a törökök mecsetként használtak. Ez a középkori eredetű, poligonális szentélyű,
kisméretű, már feltehetőleg akkor is rossz állapotú templom közvetlenül a patak
partfalára támaszkodott, a gyakori áradások alámosták falait, így 1712-ben
összeomlott. 

Ennek helyén, és megmaradt falai felhasználásával 1715- 1717 között Páduai Szt.
Antal tiszteletére (valószínűleg ez volt az előző templom titulusa is) másik,
ideiglenes templomot építettek. A kis templom szentélye és sekrestyéje boltozott
volt, hajója síkfödémes, tornya nem volt, harangja egy fából készült haranglábon állt
a rendház udvarán. Leírásokból ismert viszont egykor gazdagon díszített belseje,
festett mennyezetének témája, hat oltára, képei, szobrai, sőt alkalmanként az
adományozók személye is. 

Rövidesen azonban a mellette lévő rendházként szolgáló épülettel együtt hol
árvíz, hol tűz által  ez  is többször károsodott,  s a század közepére  végképp  használ-
hatatlanná vált  (e régi templom falmaradványait a XVIII. század végén, 1772-től
épített, ma is fennálló rendház /Szt. Hedvig Kollégium/ belső szerkezetében az
építészettörténeti vizsgálat még regisztrálta).  

A minoriták új templomukat már alkalmasabb helyen, a városháza melletti telken,
a formálódó tér észak-déli tengelyében építették föl. Az 1758-as alapkőletétel
(amelyet ünnepélyes körülmények között maga Barkóczy püspök végzett) után Falk
János, majd Nitsmann János irányították ,,murariorum magister’’, azaz
építőmesterként a munkát. Az építkezés 1767-re készült el, belső berendezése,
díszítése után a templomot 1773-ban szentelték fel.

Az egri Minorita templom a magyarországi barokk építészet egyik legszebb
emléke, tökéletes arányossága, függőleges és vízszintes tagolásainak egyensúlya,
kisebb-nagyobb elemeinek, díszítményeinek egymásra épülő harmóniája, konvex és
konkáv formáinak, külsejének és belső terének összehangoltsága párját ritkítja. 

Sokáig vitatott mesterkérdésére Voit Pál adta meg  a választ, stíluskritikai alapon
Kilian Ignaz Dientzenhofer prágai építészt jelölve meg tervezőnek a korábban
elfogadott Matthias Gerl helyett. Voit kutatásai szerint ugyancsak Dientzenhofer volt
az építésze az egri egykori Trinitárius templomnak (ma Templomgaléria néven
kiállítóhely). Feltételezéseit igazolja mindkét épület tömege, formája, a prágai Szt
Katalin, illetve a bécsi Maria Treu templommal hasonlatos szerkezete.
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Az egri Minorita templom homlokzatának fő jellegzetessége a kidomborodó
középrizalit, amelyen a főkapuhoz félkörben lépcső vezet, s toronypár fog közre. A
fal síkját féloszlopok és lizénák tagolják, vízszintes osztását nemcsak az erőteljes
eresz- és övpárkány, hanem a következetesen alkalmazott magas kettős lábazat is
hangsúlyozza. A szobrokkal (Páduai Szt. Antal, adoráló angyalok) faragványokkal
(oszlopfejek, keretelések, a kapu supraportája), feliratokkal kiegészült összhatás
mozgalmas, de mégis mértéktartó, visszafogott. 

A belső méltó a külső megjelenéshez, építészeti elemei, az apszis és a
mellékoltárok ívei, a kórus kidomborodó mellvédje, az osztópillérrek és féloszlopok
magas lábazata mintegy rímel a külső formákra. A templom csehsüveg boltozattal
fedett, háromhajós, a kissé keskenyebb szentély előtt a harmadik boltszakasz
kétoldalt félköríves apszissal kereszthajóvá bővül.

Berendezése különösen gazdag, Eger polgárai és a megyebéli földesurak, úgy,
mint az ,,ótemplomnál’’, itt is bőkezűen adakoztak.      

A belső architektúra folytatásaként mintegy a térhatást lezárva, s a bejárat külső
konvex elemeire felel a szentélyben álló hatalmas oltárépítmény, szürke tárkányi
márványból faragott előreugró oszlopaival, színes márványozott architrávjaival,
hatalmas íveivel. Fent középütt aranyozott sugárkoszorúban héber betűkkel az Úr
neve, kétoldalt volutákon gyermekangyalok ülnek. A vörösmárvány főoltár
retábulumán adoráló angyalpár között áll a szentségház, ajtaját az Utolsó vacsora
domborműve díszíti, tetején a Szentlélek galamb, koronázó baldachinja ormán a fiait
vérével tápláló pelikán, azaz Krisztus jelképe látható. Az oltár sztipeszét az
adományozó Szeleczky Márton boconádi földbirtokos címere díszíti.

Az oltárkép Kracker János Lukács munkája 1771-ből, s a templom védőszentje,
Páduai Szt. Antal látomását ábrázolja: a térdre eső szent előtt megjelenik a felhőkön
ülő Szűz Mária, karján a gyermek Jézussal. Kracker egyik legszebb, legfinomabb
munkája, amelyen különösen az életteli gesztusokat csodálhatjuk meg, kár, hogy az
idők folyamán besötétedett, agyonlakkozott képen az eredeti színezést csak
sejthetjük. 

Az oltárépítmény két szélén magas, kihasasodó posztamensen Szt. Bonaventura
és Szt. Alajos szép stukkószobra látható, valószínűleg Hebenstreit József művei. Szt.
Bonaventurát tanári működése, zsinati szerepe, hittudományi írásai révén doktorai
közé sorolja az egyház, de ferences rendi generálisként ő írta meg elsőként a rend
történetét, sőt neki tulajdonítják Szt. Antal himnuszának szerzőségét is. A bíbornoki
kalapot tartó, lábánál ülő kis angyal talán legendájának arra a történetére utal,
amikor bíborosi kinevezésekor a követek éppen mosogatás közben találták,  - s ő
arra kérte őket várjanak, mert előbb szeretné befejezni a munkát. 

Toulouse-i Szt. Lajos mindössze 24 évet élt, s mint Anjou királyfi nehezen kapott
engedélyt arra, hogy beléphessen a ferences rendbe. Csak már mint kinevezett
püspök tehette le a szerzetesi fogadalmat, s csak azután szentelhették püspökké.
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Magyarországi templomokban való viszonylag gyakori ábrázolását az is indokolja,
hogy származása révén a magyar szentek közé sorolható: anyja Mária királyné V.
István magyar király lánya volt, míg apai nagyapja a franciák ,,lovagkirálya’’, Szt.
Lajos. E két, a mai ember számára már kevésbé közismert szent ábrázolása rendjük
kiemelkedő személyiségeiként a ferences templomokban gyakori, szobruk volt a
minoriták korábbi templomában, de például a gyöngyösi ferencesek Szt. Ferenc
oltára mellett is az ő ábrázolásuk látható, vagy a szécsényi Ferences templom egyik
mellékoltárán is megtalálhatók ugyancsak Hebenstreitnek tulajdonított szobraik.   

A főoltárképen kívül Páduai Szt. Antalnak, a templom tituláris szentjének életéből
vett jelenetek díszítik a Minorita templom mennyezetét is. Páduai Szt Antal egyike
a katolikus egyház legnépszerűbb szentjeinek, főként a szegények gyámolítójaként
ismerik és tisztelik, s a legkülönbözőbb ügyes-bajos dolgokban kérik közbenjárását,
- a népi vallásosság még az elveszett tárgyak megkeresésénél is őt hívja segítségül.
A mennyezet képsora azonban inkább a hittudós, a szónok, az eretnekeket térítő,
hitvalló szent személyiségét domborítja ki, - a freskók programja a szerzet vala-
melyik tudós tagjához, valószínűleg Jakabfalvy Román gvárdián nevéhez fűzhető. A
szentélyben az oltár fölött az un. ,,szamárcsoda’’ képét látjuk: Szt. Antal úgy győzte
meg a hitetleneket Krisztus Oltáriszentségben való jelenlétéről, hogy imájára az éhes
szamár nem a felkínált abrakhoz nyúlt, hanem letérdelt a felmutatott monstrancia
előtt. A középkép körül a csegelyekre a négy evangélista ábrázolása került.

A kereszthajó feletti téglány alakú boltszakasz erős rövidülésben ábrázolt festett
architektonikus keretében a látomás jelenete: középen áll a szent alakja, karjaiban a
gyermek Jézussal. A boltozat cikkelyeit itt Szt. Antal himnuszának egyes jelenetei
kísérik, olyan nehéz helyzetek, amikor a szent közbenjárását kérik. Így többek
között fenyegető hajótörés, betegség képei láthatók, de ábrázolta a festő az értékeit
visszanyerő asszonyt, vagy az eretnek könyveket elpusztító lecsapó villámot is.

A harmadik boltszakaszon ismét a térítő szent ábrázolása következik, a legen-
dának azt a jelenetét látjuk, amikor Riminiben Szt. Antal prédikációját az emberek
nem akarták meghallgatni, de a tengerben élő halak fejüket kidugva a vízből
figyelmesen hallgatták szavait. A középképet itt a négy egyházatya ábrázolása kíséri.

A következő, a bejáratnál lévő festményen Szt. Antal halála és megdicsőülése
látható, a sarokcsegelyekre festett négy női szent képe azonban már szinte
kivehetetlen, csak Szt. Borbála azonosítható közülük. A templom freskódísze Reindl
Márton pozsonyi festő munkája. Reindlel egyébként meggyűlt a bajuk a
minoritáknak, feljegyzéseik szerint hanyagul dolgozott, részegeskedett, pontatlan
volt, és többször ki kellett javíttatniuk festményeit. Sajnos a freskók jelenlegi
állapota nem teszi lehetővé, hogy a falképekről a téma felsorolásán kívül bármiféle
ítéletet mondjunk.     

A kiöblösödő kereszthajó nagyméretű, szürkére márványozott oltárépítményei a
főoltár előreugró oszlopainál, volutáinál kevésbé mozgékonyak, már a századvég
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kissé visszafogottabb stílusában készültek. Az evangéliumi oldalon látható Mater
Dolorosa oltárt Zirckler János (Kracker tanítvány) 1792-ben festett egyik legjobb
műve, a minden formalizmustól mentes, őszintén megrázó Pieta uralja. A magas
lábazat konzoljain baloldalt Evangelista Szt. János, jobbra Mária Magdolna kissé
erőtlen stukkószobra áll, a kompozíció egységét az egyszerű oltárasztal
szentségháza fölött a Hétpecsétes Könyvön nyugvó Bárány szobra zárja. Az oltár
mögött nyílik a templom kriptájának lejárata.

A kereszthajó szemben álló Szt. Kereszt, illetve helyesebben Szt. Ferenc oltára
ismét a ferences rend szentjeié. Az oromzatot sugárkévés lángoló szív díszíti,
legfelül lebegő gyemekangyal tartja a ferences jelvényt. Az eredeti oltárkép pontos
tárgya ma már nem ismert, de minden bizonnyal Assisi Szt. Ferencet ábrázolta,
amint arra a felszentelés időpontjából (1781. október 4. ) következtethetünk. Talán a
mai festmény, Kacziány Aladár 1930-ban készült munkája, amelyen a keresztfáról
Szt. Ferenchez lehajló Krisztus, azaz a Ferenc legenda San-damianoi jelenete
látható, tárgyában követi az eredetit. A konzolok stukkószobrai Copertinoi Szt.
Józsefet és Alcantarai Szt. Pétert jelenítik meg, egyben a ferences rend konventuális
és obszerváns ágát is képviselve. 

Copertinoi Szt. József a ,,szeráfi minorita’’ életét a teljes önátadás, a misztikus
elragadtatások és látomások olyan sorozata hatotta át, amely nemcsak tömegek előtt
tette híressé, hanem az inkvizíció figyelmét is felkeltette. A kortársak szerint naponta
gyakran több órán keresztül volt extatikus állapotban, s a levitáció jelensége is szinte
mindennapjaihoz tartozott. Jelen ábrázolását 1763-as szentté avatása is indokolhatta,
- a szertartásnak talán Jakabfalvy Román gvárdián is tanúja lehetett, aki ekkortájt
hosszabb időt töltött Rómában. 

Alcantarai Szt. Péter a nagy aszkéta, a ferences obszervancia szentje,
legendájában számtalan csoda, (vízenjárás, lebegés) olvasható, de életszentségéről a
leghitelesebb Avilai Szt. Teréz beszámolója. 

Az oltár építménye szabadon áll, a szentségház két oldalán ívelt ereklyetartó
látható, bennük poliondíszítés között több pergamen-feliratos ereklyével. Tetejét
baldachin díszíti, amelybe utólag a templom egy XIX. századi szobrocskáját, az un.
Prágai Kis Jézus kegyszobrát helyezték el. 

Az oltárasztalra 2002-ben került II. János Pál pápa által szentté avatott Szt.
Hedvig ereklyéje. Szt. Hedvig Nagy Lajos király lánya és Jagelló lengyel király
felesége volt, aki térítő életével nemcsak a két nép, de a litvánok és a rutének
(ukránok) tiszteletét is kivívta. Így bár az oltár eredeti ikonográfiai együttese
megváltozott, más oldalról az a lengyelek és magyarok közös kegyeletének
színhelyévé vált.    

A hajó következő,  evangéliumi oldali mellékoltárát Szt. Annának szentelték. Az
oltárkép Kracker műve, mely Szt. Annát és Szt. Joachimot ábrázolja, amint az
ingvállas barokk ruhába öltöztetett, bájos kislányként ábrázolt Szűz Máriával
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foglalatoskodnak. A festmény finom színeivel, kiegyensúlyozott formáival, s főként
az anyjához kéredzkedő gyermek kedves, életszerű ábrázolásával a művész java
alkotásai közé tartozik. 

Az oltárépítmény két oldalán posztamensen ismeretlen művésztől származó jó
színvonalú stukkószobor áll, balra Szt. József, a jobboldali alakban pedig kezében
írótáblával Zakariást ismerjük fel. (Lukács evangéliuma szerint Zakariás, Keresztelő
Szt. János apja, kételkedése miatt némasággal bűnhődött, s csak azután nyíltak meg
ajkai, amikor táblára írta fel a gyermeknek adni kívánt János nevet.) Zakariás
ábrázolása ikonográfiailag összefügg az oltár melletti saroknál álló szószék
mellvédjét díszítő domborművel, amelyen a pusztában prédikáló Keresztelő Szt.
Jánost láthatjuk. A szószék hangvetőjén Szentlélek galamb, oromzatán a tíz-
parancsolat törvénytáblái, - a faragványok Móczer József egri szobrász munkái. 

A Szt. Anna oltár másik ékessége a rocaille-os keretbe foglalt predellakép, amely
ugyancsak Kracker műve, s az adományozó Nyitray Zsófia védőszentjét ábrázolja.
A festményen Szt. Zsófia (Sophia) összekulcsolt kezekkel ül mártírhalált halt
leányai szarkofágjánál, Spes, Fides és Charitas alakja pedig látomásként, felhőkben
jelenik meg. 

A szemközti oltár képe a magyarországi barokk jámborság kiváltságos szentje,
Nepomuki Szt János megdicsőülését ábrázolja. Nepomuki Szt. János elsősorban a
jezsuita pasztoráció révén, mint a papi hivatás vértanúja, a gyónási titok megőrzője
vált az egész Habsburg birodalomban népszerűvé, az oltár felirata (,,Beatus qui in
lingua sua non est lapsus’’) is ezt hangsúlyozza.                                                                        

A népi vallásosság mártírhalála révén az árvizektől védő szentként tiszteli, Eger-
ben ahol a patak sokszor okozott komoly veszedelmet több szép szobor őrzi még ma
is emlékét, de utak mellett, hidakon, másutt is gyakorta találkozunk ábrázolásával. 

A Nepomuki oltár két oldalán elhelyezett stukkószobrok Keresztelő Szt. Jánost és
Evangelista Szt. Jánost ábrázolják, - egy részletesebb elemzés minden bizonnyal
felfedné, hogy az adományozó báró Szepessy Sámuel, a noszvaji kastély építtetője
milyen okból emeltetett oltárt a ,,Jánosok’’ tiszteletére. 

Az oltár predelláján az előzőhöz hasonló rokokó keretelésben korabeli barokk
viseletű női szent képét láthatjuk. Bár a koronával, karddal és pálmaággal, valamint
kehellyel ábrázolt vértanút az irodalom Szt. Katalinként határozza meg, véle-
ményem szerint a kép nem őt, hanem Szt. Borbálát ábrázolja, akinek a kehely a szent
ostyával kiemelt attribútumai közé tartozik. Szt. Borbála személyét erősíti, hogy a
14 segítő szent egyikeként a ,,jó halál’’, azaz az utolsó szentségek fel-vételében tar-
tották pártfogónak, s kultuszának ez az aspektusa igencsak fontossá vált a Triden-
tinum után. Másrészről az egri kőmíves és kőfaragó céh is patrónáját tisztelte benne.                                                                                                               

A bejáratnál lévő utolsó mellékoltár párt nem fából készült márványozott
oltárépítménnyel és stukkószobrokkal, hanem grisaille festésű architektúrával és
alakokkal díszítették.
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A balodali Szt. Flórián oltár középképe is falfestés, rózsaszín lobogó előtt a római
katonai páncélban ábrázolt szent dézsából vizet zúdít a minorita rendház égő
épületére. Az akkor még kétemeletes rendház, a régi városháza és a Minorita
templom naiv ábrázolása érdekes várostörténeti adalék. 

A képet az 1827-es tűzvészben elpusztult itt függő olajkép helyére Lieb Antal egri
piktor festette, - évekkel korábban ugyanő készítette e két utolsó oltár
architektúráját.  

Szt. Flóriánt legendája nyomán elsősorban tűz ellen oltalmazó szentként tisz-
telték, de gyakran választották olyan céhek, mesterségek patrónusának is, akik tűz-
zel dolgoztak, - így a tűzoltókon kívül kovácsok, pékek, sörfőzők, kéményseprők is.  

A festmény két oldalán álló két szent püspök grisaille festésű alakjai közül az
egyik Szt. Ambrust ábrázolja, akit attributumáról, a méhkasról ismerhetünk fel, a
másik talán Szt. Ágoston. A tridenti zsinat egy előírása szerint ugyanis a ,,szent
hagyományra való emlékeztetésül’’ a templomokban legalább az oltárok egyikén két
egyháztanítót kellett ábrázolni, - s ezek a barokk korban leggyakrabban Szt. Ambrus
és Ágoston voltak.

Szemközt a leckeoldalon az oltárkép Szt. József halálát ábrázolja. Szt. József
kultusza sokkal későbbi, mint gondolnánk, és elsősorban a ferencesek buzgólkodása
révén indult útjára. A XVIII. században már az egyház egyik legnépszerűbb szentje
volt, akit elsősorban a különböző, fával dolgozó mesterségek művelői tekintették
pártfogójuknak.  Egyben a tavasz, a tavaszi munkák kezdetét is napjához kötötték,
így éppen egy régi egri regula szerint József napja volt a szőlőnyitás ideje. Halálának
ábrázolásain, mint az itteni oltárképén is, ugyancsak a jó halál patrónusaként jelenik
meg. 

A festmény mellett kétoldalt, a falra festett grisaille szobrok is veszedelmektől
védelmező szenteket ábrázolnak, - Szt. Rókus az un. pestis szentek egyikeként a
félelmetes betegségtől óvta a hozzá fohászkodót, míg Szt. Vendel közbenjárását a
jószágtartók kérték állataik egészsége érdekében. Heves megyében Vendel kultusza
különösen a német területekről betelepített állattartó lakosság körében volt népszerű,
mint azt az Egerszalók határában épült (hányatott sorsú) Vendel kápolna, de számos
szobor is bizonyítja. 

Korábban mind a Szt. Flórián, mind a Szt. József oltár egyszerű, és már a XIX.
század elején készült retablóját mindkét oldalról aranyozott fakeretben, üveg alatt
gazdag poliondíszítésű ereklyék egészítették ki, feltehetőleg másodlagos
elhelyezésben, - ma már ezek nem láthatók.    

Ha az egri Minorita templom gazdag berendezésének valamennyi darabját nem is
sorolhatjuk fel, mindenképp meg kell emlékeznünk a pompás famunkákról, így
például az intarziás sekrestyeajtóról, - s nem utolsó sorban a remekművű
tölgyfapadokról. 
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Utóbbiak, Josef Stöckerle szerzetes munkái, nemcsak mesterségbeli tudásról, de
a különböző szimbólumok és apró reális díszítőelemek dús összefonódásával áradó
fantáziáról is bizonyságot tesznek. 

Ugyanígy említenünk kell az orgonakarzat kóruspadjait, a sekrestye szekrényét,
márvány lavabóját, vagy akár az egykori felszerelés ma már nem látható egyéb
berendezési és liturgikus tárgyait is. 

A Minorita templom nemcsak az egri, de a közép-európai barokk művészet egyik
legszebb alkotása. Sajnos a hajdani szépség külső-belső összhangja, egyedi látványa
erősen csorbul a templom igen rossz állapota miatt, a belső megfakult képei, az
1925-ös földrengés okozta repedések újbóli előbukkanása, a külső omladozó, levert
vakolata nem méltó a templom páratlan művészi értékeihez. 

Befejezésül: talán kicsit sok szó esett a festmények és szobrok ikonográfiai
vonatkozásairól, az ábrázolt szentek legendáiról. 

Úgy vélem azonban azok a tartalmak, amelyek az egykori hívek számára magától
értetődőek voltak, életük részét képezték, a mai ember számára már kevéssé
ismertek, - s ez által személyük, ábrázolásaik összefüggései gyakran
értelmezhetetlenné válnak. 

Egy templom épülete, berendezése azonban sem a hívő, sem a művészet után
érdeklődő ember számára ma sem jelentheti pusztán csak kvalitásos képek és szép
szobrok múzeumszerű gyűjtőhelyét. 

Szükséges ismernünk az ábrázolt személyeket, történeteket,  legalább dióhéjban
azokat a gondolati tartalmakat, amelyek a hajdani hívők gondolatait, érzéseit
kifejezték, és az építtetők szándékát mozgatták.  

(Elhangzott az egri Minorita templomban, 2008. június 3-án)
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Az egri minorita templom építkezése 1767-re készült el, belső berendezése,
díszítése után a templomot 1773-ban szentelték fel. - Fotó: Ágoston Boglárka

Páduai Szent Antal tiszteletére szentelt
templom, építészeti felirata (1771)
Fotó: Ágoston Boglárka

A  templom a magyarországi barokk
építészet egyik legszebb emléke
Fotó: Ágoston Boglárka



A belső méltó a külső megjelenéshez. - Fotó: Ágoston Ottóné

Mennyezet, Raindl Márton freskói
Szent Antal életéről (1769-70)
Fotó: Ágoston Boglárka

Az oltárkép Kracker János Lukács
munkája 1771-ből
Fotó: Ágoston Ottóné
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Löffler Erzsébet
Az egri Bazilika kriptájában nyugvó személyek

Kiss Péter
Száz esztendős az egri Dobó-szobor

Ludányi Gabriella
Marco Casagrande egri alkotásai

Löffler Erzsébet
A Rác templom

H. Szilasi Ágota
Kis palota nagy erények

Renn Oszkár
A Magyar Szent Korona Egerbe menekítése 1809-ben

Ifj. Herman István
A Hatvanasezred emlékmű

Ludányi Gabriella
Három festő, három freskó

Renn Oszkár
Honvéd emlék a városházán

Kiliánné Jakab Viktória
Az egri ciszterci templom építésének 
története és művészettöténeti elemzése

Havas - Horváth István
A Grőber temető

Herczegné Székely Anita
Az Érsekkert története

Nagyné Lutter Katalin
Az egri Szent Vince Kórház története

Tóth Sándor
Fegyverkincsek Egerben

Ludányi Gabriella
Az egri Minorita templom
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