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Kedves Eger iránt rajongó Olvasó!

Egri vagyok, egriként élek, s aki ismer, tudja, hogy minden olyan kezdeményezést
pártolok, ami előre viszi ezt a várost. Mégsem nőhet ki minden jó ötletből a siker,
ezt a kérdést - az idő múlásával - a tények egészen egyszerűen eldöntik. Azt az
életképes folyamatot lehet elismeréssel értékelni, melynek magától értetődő
folytatása van. Az ,,Egri séták egrieknek’’ egy ilyen csodálatos sikertörténet.
Úgymond magától termett az igény, hogy könyv alakban is rendelkezésre álljanak a
sétákon elmondottak, s arról is hasonló természetességgel beszélgettünk, hogy az
első kiadvány után majd jön a második, melyet most nagy-nagy örömünkre kezében
tarthat.
A séták során, mint egy műhelyben kovácsolódott össze a helyi közösség, hónapról
hónapra jobban fellángolt lelkünkben a büszkeség, melyet a mesélők csiholtak
bennünk elődeink, s az egri kincsek iránt. Magunkba szívtuk a dicső históriával,
évezredes értékekkel teli levegőt és közben mindig picit a föld fölé emelkedtünk.
Meggyőződésem, hogy aki ebbe a különleges műhelybe nyitott szívvel érkezik, még
inkább egriként szemlélheti, s annál jobban védi, szereti a számára az életet jelentő
várost.
Mindannyiunk tanára, Lisztóczky László köszöntésére az egyik jóbarát, Magyari
Lajos a következő sorokat írta egy egri látogatás kapcsán: ,,…e gyönyörű barokk
város - barátságával, díszes városházi tanácstermével, jófajta parolázásaival - nem
felejthető nyomot hagy lelkemben. Mindenkiében, azt hiszem.’’ 
A városi séták, a közösségi programok nem szűnő sora, az első írásos kiadvány
élményt jelentő lapozgatása után a második érkezése, mind-mind felejthetetlen - és
egri - lenyomatot hagy bennünk. Bízom benne, hogy nemcsak az egriekben.
Bejárjuk az érseki palotát, Gárdonyi nyomdokaiba lépve sétálunk, belépünk az
egykori török fürdőkbe, egri mozikba, zsinagógákba, eljutunk kegyhelyekre,
temetőkbe, vagy épp az irgalmasrendi kórházba.
Legnagyobb örömömre százas magasságba érve is tovább folytatódik a sor: számos
egri séta vár még ránk, s reményeim szerint születnek még hasonló értéket őrző
kötetek is. Köszönet mindezért a mesélőknek, a szervezőknek, az idén 20 esztendős
Egri Lokálpatrióta Egylet tagjainak, s a résztvevőknek! A sorok között lépkedve,
vagy éppen a város ódon utcáin járva élményekkel teli egri barangolást kívánok
minden kedves olvasónak!

Tisztelettel:
Habis László

7



Második ajánlás

Egri séták nemcsak egrieknek II.

,,...a titkot a mesterek építették bele...’’
(Gál Elemér)

A városukat megismerni vágyó érdeklődés a sétás évek múlásával Egerben nem
lankadt. A keresett és megtalált sétacélok hívják és vonzzák az egrieket a rendszeres
barangolásokra, előadásokra és bemutatókra. A város meg kínálja önmagát, ezeréves
történetét és páratlan architektúráját. Már a kilencvenedik találkozáson is túl,
örömmel köszönhetjük meg az Egri Lokálpatrióta Egyletnek és a támogatóknak,
hogy az Egri séták nemcsak egrieknek második kötete is megjelenhetett. Ehhez
azonban szükséges volt a mesélők, az előadók és fotósok eléggé meg nem
köszönhető önzetlen szerzői munkája, mely közölhető formába gyűjtötte az
előadások, a történetek és képek második csokrát is.

Az évek óta sétáló egri és nem egri érdeklődők évente többször is felfedeznek
elfeledett, vagy rejtett falakat, faragott köveket, elhomályosult emlékeket, képeket,
elhallgatott titkokat és történeteket. A séták során kiegészülnek a hiányos ismeretek,
néha helyükre rázódnak történések. Javaslatok is születnek újabb sétacélok
kijelölésére.

Talán az Erdélyből Egerben otthont találó, 2007-ben váratlanul elhunyt író, Gál
Elemér hagyatékából nekünk örökített naplófeljegyzésből érthetjük meg igazán az
egri sétálók lelkületét, nem lankadó titokfeltáró kíváncsiságát. És megérthetjük
gyönyörű történelmi városunk felértékelődését saját lakossága tudatában és lelkében
is.

Eger, 2011. július

Renn Oszkár
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Gál Elemér
Naplótöredék Egerről

Sok író és költő elment innen, hogy országos elismerésben részesüljön. Egyedül
Gárdonyi maradt itt és Kapor Elemér. Ők találtak itt valamit, amiért itt maradtak, és
vállalták a sorsot. Egyikük sem itt született. Talán ezért? Vagy valami más tartotta itt
őket? Az emberek semmiképpen sem. Itt mindenki a maga dolgával van elfoglalva.
Hanem a tornyok! Azok nem. A tornyok, a régi boltíves kapuk, templomok, barokk
épületek, a városfal, a vár, és ami alatta elterül, az egyenként szól az emberhez.
Szólnak, vagy inkább beszélnek? Nem. Inkább csak néznek. Ránk tekintenek
hallgatagon és csendesen. Mi is nézzük őket, és a nagy várakozó csendben hangokat
hallunk. Valaki beszél, szól hozzánk. Egy ismeretlen hang, messziről és mélyről, de
halljuk. Érezzük, hogy belülről jön, megindul valami lelkünk mélyéről, és tör felfelé.
Már nem is szavak, csak gondolatok. Hangtalan beszéd, de érthető s világos. És azon
kapjuk magunkat, hogy bennünk szólal meg a hang. A mi hangunk. És jönnek a
hangtalan szavak a boltívek alól. A templomokból, a várfalak mögül, mindenünnen
tódulnak felénk - megállíthatatlanul, és úgy érezzük, hogy a néma kövek és falak
beszélnek helyettünk. Nyüzsögnek, mint az emberek az utcán. Ahogy az
egyetemnek készült Líceum laterna magica panorámatornyából eleven képekben
mozog a város alattunk, úgy beszélnek hozzánk a falak, az utcák, épületek. A mi
nyelvünkön. Úgy szólnak mindenkihez, ahogy várják a szót. A hiányzót. Ezért
szeretik ezt a várost, és ezért tér boldogan mindenki vissza egy időre. Itt kerülnek
össze a széttöredezett szavak, itt találja meg helyét mondatban a szó, itt fogja meg a
közömbös egri ember valaki kezét, amikor éppen elesne, itt alakul egyesület, amikor
sokakat szorongat a magány, itt hagyják az írót, hogy írja meg a könyvet, de akarják
látni, hogy tényleg megírta-e, és ha igen, akkor büszkék rá, hogy mégis csak jó
valamire ez az Eger. Talán ezért is drága város.

Eger épületeinek titka a hallgatás. Nagy dolgokat tudnak, de hallgatnak. Csak
hozzáértő tud olvasni belőlük. A falakból, kövekből, vagy a homlokzat díszeiből.
Minden épület egy történet építőjéről, de azok is mesélnek, akik benne laktak.
Jóllehet a titkot a mesterek építették bele, ahogyan rakták a köveket, és formát adtak
az egésznek. A legkisebb barokk, rokokó cikornyában, egy finom csigavonal
hajlatában ott rejtőznek suttogó szavak, boldog kacagások, vágyakozó sóhajok,
megrázkódtató zokogások - bennük a teljes élet. Még a hulló vakolat is mesél. Csak
vegyünk fel egy darabot tenyerünkbe, hogy közelről lássuk, és akkor elmond
valamit nekünk, ami megszólal bennünk. A mi hangunk, de amit mond, az nem
rólunk szól. Sokan éltek itt előttünk hasonló vágyakkal, örömökkel és bánatokkal.
De a régi épületek állnak. És ha leomolnak a falak, újak épülnek. Megint emberek
lakják. 

11

Naplótöredékek Egerről



Minden régi épület rejtett történelme azoknak, akik akkor éltek. Másképp rakták
a falakat, más célokat szolgáltak, az építmények alakja, díszítése úgy kerekedett,
ahogyan nekik tetszett, hogy szép legyen. Ebben a szépben volt elrejtve lelkük. Amit
és ahogyan szerettek, abból rajzolódik ki az őket átfogó élet. 
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Löffler Erzsébet 
Az érseki palota

Az egri püspökség székesegyháza és a püspöki, valamint a káptalani épületek a
középkorban a várban voltak. Szent István király, az egyházmegye alapítója ezt a
magaslatot tartotta legalkalmasabbnak arra, hogy felépíttesse a püspökség
központját. Ma is láthatók annak a székesegyháznak a maradványai, melyet először
román stílusban emeltek, később gótikus stílusban kétszer is átépítettek és
bővítettek, és amelyet először a Perényi Péterrel, illetve Varkoch Tamással ideérkező
protestánsok dúltak fel, később Dobó István a templom szentélyét átmetsző fallal itt
alakította ki az ún. Szentélybástyát. Végül, ami még megmaradt belőle, a török
hódoltság évtizedei alatt az enyészeté lett. 

A székesegyház, illetve a romok közvetlen közelében majdnem teljes egészében
ma is látható a gótikus püspöki palota, melyet 1470 körül Beckensloer János akkori
egri püspök építtetett. Még egy évszázadon át sem tündökölhetett eredeti
pompájában, a két ostrom idején hadászati célokra használták, később ez is
pusztulásnak indult.

A protestantizmus megjelenése 1540 körül, később a törökök első támadása, majd
a 91 évig tartó oszmán uralom arra késztette Eger püspökeit és a káptalan tagjait,
hogy székhelyüket biztonságosabb helyre tegyék át, így a püspökök Kassán, a
kanonokok pedig a közeli Jászón rendezkedtek be. Az egri püspöki szék néhány
rövid megszakítástól eltekintve ezután is rendszeresen be volt töltve, hiszen a cím
viselői egyben fontos közjogi méltóságok is voltak, és egyházi funkciójukhoz állami
szerepvállalás (pl. a koronázás szertartásában való részvétel, vagy a király ötödik
fiának nevelése) és javadalmazás is társult. 

Eger püspöke és a káptalan tagjai csak a város felszabadulása után, 1687-től
gondolhattak arra, hogy ismét visszatérnek régi székhelyükre, ami eleinte úgy tűnt,
hogy akadályokba ütközik. A felszabadulás után minden földesúrnak egy bizottság
előtt kellett igazolnia régi birtokjogát (ez az eljárás volt a Neoaquistica Comissio) és
fegyverváltságot kellett fizetnie a felszabadításért, amelynek oroszlánrészét osztrák
seregek végezték. Eger püspökének sikerült bizonyítania régi jogosultságát, be tudta
mutatni a bizottságnak IV. Béla király várépítési engedélyének - amelyet az egri
püspöknek adott a tatárjárás után - 1271-ben keletkezett hiteles másolatát, így
elgördült minden akadály az elől, hogy Eger püspökei visszavegyék ősi
székhelyüket.

Ám a törökök által hátrahagyott város és különösen az egyházi épületek nemigen
voltak alkalmasak a használatra, ezért Fenessy György püspök nem sietett
visszatérni Egerbe.
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Utóda, Telekessy István azonban, aki 1699-ben került az egyházmegye élére,
magas kora ellenére már visszatért, azonban siralmas állapotokat talált: nem volt
sem székesegyháza, sem pedig lakása, ahová beköltözhetett volna. Ezért
székesegyházul a gótikus Szent Mihály plébániatemplomot jelölte ki, amit ki is
javíttatott és újra szentelt, mert a törökök mecsetként használták. Maga pedig
beköltözött a jezsuiták házába, és ott lakott egészen addig, amíg ki nem tudott
alakítani magának a közelben egy szerény rezidenciát. Az új püspöki rezidencia a
mostani főutca, a Széchenyi utca egyik épületegyüttesében alakult ki, amelynek
fekvése erre az időpontra már jóval kedvezőbb volt, mint az egykori várbeli palotáé.
Ezek az épületek ugyanis annak az országos főútvonalnak a mentén feküdtek, amely
az Alföldet összekötötte a Felvidékkel. 

Az az épületcsoport, amelyet a püspök kiszemelt, három középkori ,,kastély’’
volt, erről már Edelspacher György kamarai számtartó is megemlékezett
jelentésében 1690-ben.  Ebből a három kastélynak nevezett épületből alakult ki
másfél évszázad alatt a jelenlegi érseki palota épületegyüttese. Ezeknek a
,,palotáknak’’ a középkori eredetét egészen mostanáig csupán korabeli leírásokkal
tudtuk bizonyítani, ma már falkutatások és régészeti ásatások is alátámasztják a
korábbi feltételezéseket. Számos gótikus épületrészlet került ugyanis napvilágra a
középső szárnyban és látszik már az is, hogy mind az északi, mind a déli szárnyban
folytatódnak ezek az építészeti elemek. 

Telekessy püspök egyelőre az északi szárnyat tette lakhatóvá, és költözött bele.
Feltételezhető, hogy 1705-ben, mikor II. Rákóczi Ferenc bevonult Egerbe, ebben az
épületrészben kapott elhelyezést. Ma az északi szárnyban működik az egyházmegye
múzeuma, levéltára és a Szent István Rádió.

Az épületegyüttes északi végében gazdasági udvar volt, ahol elsősorban az
istállók és a kocsik, hintók számára kialakított színek voltak. Erről az épületrészről
keveset tudunk, sohasem került sem az építészek, sem pedig a művészettörténészek
látóterébe, annak ellenére, hogy gyönyörű, impozáns belső terei vannak. Sajnos, az
ötvenes években autószelő műhelyeket létesítettek a helyiségekben, ami olyan
mértékű talajszennyezést okozott a területen, amit eddig még fel sem mértek, és
amire csak következtetni lehet. Mindenestre az olajszennyezés az épület falaiban ma
is jelen van, látható és érzékelhető.

Az első nagyobb szabású és művészi igényű kiépítésre 1715-től Erdődy Gábor
idejében került sor, amikor a püspök Giovanni Battista Carlone tervei alapján
megépíttette a középső szárnyat. Ez esetben is arról volt szó, hogy a meglévő épület
falait felhasználva átalakították és felújították, mindössze a kápolna épült teljes
egészében újonnan. Erről az épületről és a környező kertekről részletes leírásunk van
Bél Mátyástól, aki 1735-ben nagy alapossággal leírta a püspöki rezidenciát. Mind az
épület, mind pedig a környezete sokkal díszesebb volt, mint ma, a homlokzatot
szobrok díszítették és Bél szerint ez az épület volt a város ékessége. A palota
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egyemeletes volt, és az északi végében külső lépcsőn lehetett feljutni az emeletre.
A földszinten lakószobák, éléskamrák, hűtő helyiségek voltak. A reprezentatív
emeleti termekben volt a püspöki lakosztály, nagyméretű tanácskozó teremmel,
ahová akkoriban még a szabad ég alatt lévő előcsarnokból lehetett bejutni. A bejárat
(az épület északi végén) fölött az Erdődy címer volt látható, és három felirat:
1. ,,Non est mortale, quod opto’’ - (e ház lakói) nem a múlandó dolgok után
vágyakoznak. 2. ,,Nulli sua munera claudit’’ - Itt mindenki megkapja a maga
jutalmát. 3. ,,Non sibi, sed aliis’’ - Nem a maga érdekében, hanem mások javára.
Ezek alatt volt még egy felirat: ,,Erdődy Gábor püspök építtette 1718-ban.’’

Az épület érdekessége, hogy mivel lejtős terepre építették, egyik oldalon
földszintes volt, az út felől azonban emeletes. Voltak még padlásszobák is a manzárd
tető alá bújtatva. 

Az épületcsoport egy nagyjából négyszögletes díszkertet ölelt körül, amely keleti
irányból szabad volt.  Ezen kívül a főépület mögötti nyugati oldalon is kert volt,
madárházakkal és egy víztoronnyal, ahová a kertben lévő kútból lóerővel húzták fel
a vizet, amivel nemcsak a kertet öntözték, hanem szökőkutakat is működtettek vele. 

Erdődy Gábor utóda a püspöki székben, Barkóczy Ferenc nem sokat változtatott
az épületeken, mindössze néhány szobával bővíttette és építtetett a palotához egy
Orangeriát (narancsház - üvegház) is, ahol egzotikus növényeket tartottak.  Ez
utóbbi a terület déli részén helyezkedett el. A Bél Mátyás által leírtakon nagyon
nehéz eligazodni, mert sajnos összekeverte az égtájakat. Ugyan az olvasás során
azok, aki ismerik a helyszínt, egy darabig nyomon tudják követni, hogy mi hol volt,
később azonban már egyre nehezebb azonosítani a helyszíneket.

Eszterházy Károly püspök, aki 1762-ben érkezett Egerbe, jelentős változtatásokat
hajtott végre az épületen. A bővítést és az átalakítást Fellner Jakabbal terveztette
meg. Az épületet mind északi, mind déli irányba meghosszabbította, mindkét végébe
jól elkülöníthető, balluszteres korlátokkal díszített végszárnyat, ún. ,,galériát’’
építtetett, melyek tetejét szobrok díszítették.  A déli oldalon lévő szárnyba helyezte
az új kápolnát, melyet a Szent Kereszt tiszteletére szentelt fel, és melynek
mennyezeti freskóját Johann Lucas Kracker készítette.  A freskó az 1801-es tűzvész
során semmisült meg, ma egy id. Storno Ferenc által készített freskó díszíti, mellyel
a Kracker freskót 1877-ben pótolták. A kép a gyermek Keresztelő Szt. János és a kis
Jézus találkozását ábrázolja, hasonlóan az elpusztult mennyezeti képhez. Az oltárt
díszítő ólomfeszület Georg Leitner bécsi szobrász munkája, az oltárasztal szürke
márványból készült koporsó alakú építmény. A tabernákulum Schäjrer József egri
ötvös munkája 1765-ből.  Az építkezés során keletkezett iratok tanúsítják, hogy
valahol itt lehetett az üvegház, az Orangéria, amit a kápolna építése miatt kellett
elbontani.  A kápolna berendezéséhez tartozott az a pluviale, ereklyetartó és miséző
készlet, amelyeket Mária Terézia ajándékozott Erdődy Gábor püspöknek 1744-ben.
Ezek a műtárgyak ma az Érseki Múzeum kiállításában tekinthetők meg.
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Az épület északi végében egy reprezentatív belső lépcsőházat alakíttatott ki,
amely a kápolnán kívül az épület legimpozánsabb része és melynek földszintjén egy
kocsi áthajtó kapott helyet, melyet keleti oldalán egy díszes, nyugati oldalán pedig
egy szerényebb kapuval láttak el. Ezáltal a keleti, díszudvar felőli kapu vált a palota
főbejáratává. Hintóval be lehetett állni az előcsarnokba, és miután az utasok
kiszálltak anélkül, hogy kitették volna magukat az időjárás esetleges
viszontagságainak, a hintó továbbhajtott, ki a hátsó kapun, és egy éles kanyarral
közelítette meg az istállóudvart, illetve a kocsiszíneket. 

A főépület, amely közben még egy emelettel is bővült, most már teljesen
összeépült az északi szárnnyal, amelyben immáron a személyzet került elhelyezésre,
a mostani egyházművészeti kiállítás legnagyobb terme volt a személyzeti ebédlő, a
sarokban lévő helyiségekben pedig a konyha működött. Ez utóbbi maradványai
2009-ben feltárásra is kerültek. 

1809. június 16-ról 17-re virradó éjszaka, amikor az uralkodócsalád Napóleon
elől menekülve Egerben időzött, ebben az épületben kapott szállást, valószínűleg az
érseki lakosztályban (1804-ben az egyházmegye érseki rangra emelkedett). A Szent
Koronát, melyet először a Székesegyház egyik tornyában akartak elhelyezni, végül
a vármegyei levéltárban zárták el, mert ez utóbbit biztonságosabbnak ítélték.  A vár-
megye archivuma a jelenlegi Közigazgatási Könyvtár helyén volt.  

Legutoljára a palota déli szárnya nyerte el jelenlegi formáját. 1827-ben lett Eger
érseke Pyrker János László, aki korábban velencei pátriárka volt, és Itáliából
mintegy 200 darabból álló festménygyűjteményt hozott magával. 16-18. századi
főként itáliai, kisebb részt németalföldi művészek munkáit.  Az érsek ezt a képtárat
kívánta a klasszicista stílusban újonnan átépített déli szárny emeleti termeiben
elhelyezni. Ezzel egyidejűleg az épületrész földszintjén alakították ki a konyhát, és
a hozzá kapcsolódó raktárhelyiségeket.  A nyugati - utcai - front földszintjén
irodahelyiségeket létesítettek. Ez az épülettömb egy szabályos négyszögű udvart zár
körül, ami kívülről egyáltalán nem látszik.  A Líceum és a Székesegyház közötti
térre vezető díszes kapuját mára befalazták. Az emeleti termekben kívánta a püspök
elhelyezni a képtárát, a helyiségeket ennek megfelelően alakíttatta ki.  Ám az
1832-36-os reformországgyűlésen, amikor a rendek 500 ezer forintot ajánlottak fel
a létesítendő Nemzeti Múzeum számára, a lelkesült hangulatban az érsek felajánlotta
képtárát a leendő múzeumnak. Így a festmények csak a Nemzeti Múzeum
megépüléséig, 1847-ig voltak Egerben kiállítva.  A gyűjtemény ma a Szépművészeti
Múzeum tulajdonában van. 

A II. világháború elejére az érseki palota középső szárnya, különösen annak
tetőszerkezete súlyosan megrongálódott, felújításra szorult volna, azonban a háborús
körülmények miatt nem volt erre lehetőség, ezért az akkori főpásztor, dr.
Szmrecsányi Lajos úgy döntött, hogy az érsekség átköltözik a déli szárnyba addig,
amíg nem nyílik lehetőség az épület tatarozására. A kommunista diktatúra idején
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azonban az állam arra kényszerítette az egyházmegyét, hogy az épületrészt adja át
más célra, és jelképes összegért hosszú távú bérleti szerződést kötöttek az egyházzal.
A főépület így került az akkori borforgalmi vállalat birtokába, amely felújíttatta az
épület erősen megrongálódott tetőszerkezetét, és használható állapotba hozta a
házat, de ez a felújítás sok kárt is okozott. A víz, a villany és a központi fűtés csövei
megkárosították a régi szép freskókat, az egykori díszes termeket leválasztották és
kis munkaszobákat hoztak létre a helyükön, álmennyezeteket helyeztek el,
lebontották a régi cserépkályhákat, lefalazták a kápolna kórusát, és egyéb,
felsorolhatatlan mennyiségű kárt okoztak. Ez az épületrész mára hihetetlenül rossz
állapotba került, és még mindig felújításra vár. Előreláthatólag 2013-ra befejeződhet
a rekonstrukciója és a turisztikai látogatóközpont kialakítása.

A déli szárnyban összehúzódott Főegyházmegyei Hivatal, illetve az itt lakók az
elmúlt évtizedekben sajnos, nem tudták használni a kápolnát, mert ez hosszú ideig
bútorraktárként működött, hiszen a főépületben korábban használt bútoroknak csak
a töredéke fért be a déli szárnyba. 

A Pyrker szárnyban azért így is sikerült néhány szép enteriőrt kialakítani,
szalonokat, dolgozószobákat, érseki lakosztályt rendeztek be barokk, biedermeyer
és ampire garnitúrák segítségével. Egészen reprezentatív az ebédlő, melyet egy
püspöki, illetve érseki portrésorozat díszít. Két végében konzolasztalokon álló
aranyozott tükrök tágítják a teret. Az ebédlőből - amely az épület közepén
helyezkedik el - erkély nyílik a Líceum és a Székesegyház közötti térre.  Külön
említésre méltó a lépcsőházban, illetve az egyik szalonban elhelyezett két-két nagy
méretű Kracker festmény. A lépcsőházban látható képek témái: Judit Holfernes
fejével, illetve Salome Keresztelő Szent János fejével. A szalonban a gyermek Jézus
életéből látható két jelenet: bemutatása a templomban, illetve körülmetélése. A keleti
sarokszobában helyezték el azt a paravánt, melyet Dürer metszetek díszítenek.
A nyugati sarokszobából kijárat nyílik a felső kertre, mely értékes növényzetével,
köztük egy több száz éves ginko bilobával egy meghitt zuga az épületegyüttesnek.

Az emeleti folyosókon a híres itáliai művész, Giovanni Battista Piranesi vedutái
láthatók, melyeket Eszterházy püspök hozott magával, mikor befejezte római
tanulmányait.  A metszetek római városábrázolások, melyeket annak idején abból a
célból készítettek, hogy a zarándokok emlékül hazavihessék azokat az Örök
Városból.  A 18. században kezdődtek ugyanis a tömeges római zarándoklatok, az
érdeklődés középpontjában a frissen feltárt katakombák álltak.   

Ugyancsak itt a folyosón helyezték el Mattioni Eszter hímeskőből készült
faliképét, amely a Szűz Máriát ábrázolja a gyermek Jézussal. Az 1930-as években
Pólya Ivánnal találták fel és védjegyeztették az ősi mozaik új változatát, amely
kezdetben főként színes kőporból és cementből készült. Később, Pólya korai halála
után, Mattioni Eszter továbbfejlesztette a hímeskőnek elnevezett eljárást, a témához
illeszkedően faragott és vésett nemes, természetes köveket felhasználva. E művek
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időálló, beépíthető, vasbeton alapú lapok, melyeket a végső csiszolással és kontúrok
bevésésével tesz a művész egyedülállóvá.

Az U alakú épületegyüttes által körülölelt díszkert egykori reprezentatív voltáról
már csak néhány archív felvétel árulkodik. Az ötvenes évek elejére gondozás híján
sajnos, teljes egészében elpusztult. Mintegy harminc éve azonban a Városszépítő
Egyesület felújíttatta, a kert gazdag és értékes növényzete azóta ékessége a
városnak. A többi között egy védett szomorú akác, egy császárfa és három óriási
kocsányos tölgy érdemel külön említést. Az időközben hatalmasra nőtt gömbjuharok
kétoldalt úgy borulnak az udvar fölé, mint egy hatalmas zöld sátor. A díszudvar
közepén egy rózsaültetvénytől körülvéve áll Árpád-házi Szent Erzsébet
életnagyságú bronz szobra, Kovács Jenő szobrászművész alkotása, amely 2004-ben
készült a szent születésének 800. évfordulójára, és amely dísze nemcsak a palotának,
hanem az egész belvárosnak is. Körülötte bukszusokkal körülvett ágyásokban
levendulaültetvény illatozik.  Igazi zöld sziget ez a belváros kőrengetegében.
A díszudvart kovácsoltvas kerítés és impozáns díszkapu választja el a Széchenyi
utcától. Eger belvárosának egyik legértékesebb épületegyüttese a Líceum és a
Bazilika szomszédságában egyedülálló műemléki környezetet jelent nemcsak az ide
érkező turisták, hanem az egriek számára is, akik türelmetlenül várják, hogy a
Líceum után az Érseki Palota is régi fényében tündököljön Eger város szívében.

(Elhangzott az érseki palotában 2008. augusztus 26-án)
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Az érseki palota előkertje. Tervezte: Őrsi Károly. Fotó: Ágoston Ottóné

Az Erdődy püspök által építtetett nyugati, főszárny, 
melyet Giovanni Battista Carlone tervezett. Fotó: Ágoston Ottóné
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Gömbjuharok az északi szárny előtti udvarrészen. Fotó: Ágoston Ottóné

A kápolna mennyezeti freskója, melyet Stornó Ferenc 1877-ben festett. 
Fotó: Ágoston Ottóné



Szecskó Károly
Emlékezés a megkínzott püspökre

(Kriston Endre 1877-1960)

1877. április 15-én született Kemecsén, földbirtokos családban. Elemi iskoláit
szülőfalujában, a középiskolát Egerben végezte a ciszterci rend főgimnáziumában,
ahol 1895-ben érettségizett. Elhivatottságot érezve a papi pálya iránt, a Hit-
tudományi Főiskola növendéke lett. 1899. augusztus 23-án szentelték áldozópappá.

Felszentelése után egy évig Kálban teljesített kápláni szolgálatot. Innen
főpásztora Egerbe hívta, ahol a főszékesegyház karkáplánja lett, ezen kívül
hitoktató. 1901. október 21-től 1902 június végéig a főszékesegyház hitszónoka is
volt. Ekkor Samassa József bíboros-érsek udvari káplánjának hívta meg. Ettől
kezdve haláláig az érsekségen teljesített szolgálatot, miközben egyre komolyabb
feladatok ellátásával bízták meg főpásztorai. Ez nem véletlen, hisz ő igazi papi
egyéniség volt, akit a feltétlen engedelmesség és mély alázat jellemzett. 

1905. július 5-én főpásztorának segédtitkára lett, ellátta az irodai aljegyzői
teendőket, sőt a levéltárat is vezette. 1909. április 19-től érseki másodtitkár, 1910.
december 14-től főszentszéki jegyző, s az év december 23-tól pedig érseki első titkár
lett. Addigi hűséges, s eredményes szolgálata jutalmául 1914. február 18-án
megkapta a pápai kamarási címet. 1917. szeptember 3-án tagja lett a kanonoki
testületnek. Ilyen minőségben került október 11-én az érseki iroda élére. 1918.
augusztus 30-án boldvai címzetes apát lett.

Az egyház tekintélyét, befolyását romboló 1918-19-es forradalmak időszakában
rendkívüli állhatatosságot tanúsított. Állandóan főpásztora, Szmrecsányi Lajos
mellett tartózkodott, őt szinte egy percre sem hagyta el. 1919. április végén, amikor
az érseket a kommün helyi vezetői letartóztatták, s elhurcolták Egerből, vállalta az
életveszélyt is. Főpásztora az ő hűséges helytállását élete végéig nem felejtette el.
Ennek megnyilvánulása volt, hogy az érsek előterjesztésére 1923. augusztus 23-án
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címzetes püspök lett, majd szeptember 30-án segédpüspökké nevezték ki. Október
21-től ő lett az érsek oldalkanonokja. A Vatikáni Levéltárban arra vonatkozó adat is
található, hogy az érsek kezdeményezte koadjutori, utódlási joggal bíró érseki
kinevezését is, amely jelenleg ismeretlen okból nem történt meg. 

1930-ban Csekó Gábor halála után őt nevezték ki nagyprépostnak, a főkáptalan
fejének. Ilyen minőségben tagja lett a felsőháznak. Megnövekedett teendői miatt
lemondott a Hitterjesztési Egyesületek egyházmegyei igazgatói állásáról, amelyet az
1920-as évek elejétől töltött be. Segédpüspökként szinte minden évben
bérmakörúton volt. E körutakról az idősek emlékezete sok kedves történetet őriz.
Például az 1930-as évek végen, mezőcsáti bérmaútja után érdeklődött a helybeli
plébánostól arról, hogy a községben hány Kriston nevű személy él? Miután
megtudta, hogy a legszegényebb ilyen nevű személynek református a vallása, ennek
ellenére egy pár lovat ajándékozott neki a főkáptalan ároktői méneséből. 

1938-ban a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus alkalmából Egerbe érkező
Szent Jobb előtt, július 4-én csodálatos szépségű imát mondott, amelynek szövege
így hangzik:

Eger város imája 1938. július 4-én, Szent István király 900 éves jubileumi
ünnepségén.

Örök, mindenható Isten, mélységes hálával imádunk Téged, hogy Szent István
királyban magyar népünket megdicsőíteni méltóztattál...

Isteni gondviselésed jelét ünnepeljük abban, hogy első, szent és apostoli királyunk
Jobbját drága nemzeti ereklyeként csodálatosan megőrizted számunkra, ekképp
mutatván meg, hogy ő Általad, Veled és Benned kormányozta a magyar nemzetet, és
a Te szándékaid szerint indította el történelmi életútjára. Őseink lelkes buzgóságával
tör fel szívünkből a sóhaj: ,,Hol vagy István király?’’ -- bízva reménykedvén, hogy
aki népét a pogányságból Krisztus Egyházába vezette, annak közbenjárására
mostani nehéz napjaink után is boldogabb jövendő virrad majd reánk.

Töredelmes szívvel szánjuk, bánjuk, hogy az elmúlt évszázadok során sokszor
éltünk pogányul a szent örökségben, tékozolván kereszténységünk drága kincseit.
Saját botlásaink fájdalmas tanulságai térítettek végre jobb útra minket és vezéreltek
vissza Tehozzád.

Első szent királyunk dicsőséges Jobbjának drága ereklyéje előtt valóban a
mélységből kiáltunk Hozzád: könyörülj újra a Te árva népeden! És szent
királyunktól tanult lelkiséggel, akarattal töltsd be földi sorsunk hivatott irányítóit.

Most pedig nemzetünk tündöklő csillaga, Szent István király! Te hallgass
mireánk! Könyörögj Istennél, hogy ezt a lesújtott nemzetet, ezt a szétszabdalt ősi
hazát emelje fel ismét és tegye naggyá újra! Nézd, honnan könyörgünk Hozzád!
Abból az ősi városból, amelyben Te alapítottad az egyik első magyar főpásztori
széket, és a jámbor hagyomány szerint a Királyszéke dombról nézted az első egri
székesegyház építését. Kataprán első egri püspök 75-ik főpásztor utódjával együtt
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Hozzád sóhajtva, esdve kérünk: folytasd az égben, amit elkezdtél a földön: néped
vezérlését, védelmét, szíve, lelke megnemesítését. Amint dicső emlékedet hűen
őrizzük és áldva áldjuk, úgy őrizzük meg ezentúl, mint drága nemzeti közkincsünket,
tanításaidnak, törvényeidnek, intelmeidnek romlatlan szellemét.

A Boldogságos Szűz, hazánk Védőasszonya, kinek királyi koronádat és
országunkat oltalmába ajánlottad, legyen hathatós segedelmünk ez ünnepélyes
ígéretünk hű megtartásában.

Isten irgalma, a Te vezetésed és közbenjárásod, Nagyasszonyunk segedelme
védje, óvja, tegye naggyá, erőssé, boldoggá a Te hajdani földi országodat, a mi
szeretett magyar hazánkat! 

Amen.

1943. január végén Szmrecsányi Lajos érsek, pápai trónálló halála után általános
érseki helytartóvá nevezték ki, s az új főpásztor, dr. Czapik Gyula kinevezéséig ő lett
az egyházmegye első embere. Sőt, levéltári források bizonyítják, hogy 1939-ben
dr. Czapik Gyula és báró Apor Vilmos mellett harmadik helyen Veszprémben,
1940-ben Luttor és Apor mellett második helyen Győrbe, 1942-ben Glattfelder
Gyula mellett második helyen Kalocsára jelölték püspöknek, illetve érseknek.

Javadalmas kanonokká, majd nagypréposttá való kinevezése jelentősen
megnövelte személyi jövedelmét, amelynek nagy részét azonban folyamatosan
egyházi, szociális és kulturális célzatú adományokra fordította. A teljesség minden
igénye nélkül említünk néhány példát nagyvonalú felajánlásaira. 1924 márciusában
4 millió koronát juttatott fele-fele részben a Líceum és az Egerben létesítendő
második plébánia számára. Ezen kívül 2-2 millió koronát adott az irgalmas nővérek
egri rendházának tatarozására, a helybeli Római Katolikus Felsőkereskedelmi
Fiúiskola fejlesztésére, valamint az Angolkisasszonyok Rendje Egri Intézetének.
Szintén 2 millió koronával járult hozzá a kisújszállási plébánia kiadásaihoz.

Ezeken kívül még ugyanezen évben, ezüstmiséje alkalmából, 25 millió koronát
ajándékoz szülőfaluja római katolikus iskolájának. A helybeli szegények ellátását
2 millió koronával, az egriekét - a Szociális Misszió Társulat útján - 5 millió
koronával segítette. Nem feledkezett meg az Egri Katolikus Körről, az Egri
Tűzoltóegyesületről sem, amely egyesületeknek összesen 2 millió koronát juttatott.
A fentieken kívül adományt tett a Katolikus Népszövetségnek és a fővárosi Mensa
Adalbertina diákmenzának.

1925-ben a pesti lelkigyakorlatos háznak 25 millió koronát juttatott. 1928
augusztusában az érsekhez küldött levelében kinyilvánította ama szándékát, hogy
ezer pengőt ad a százéves jubileumát ünneplő helybeli Római Katolikus
Tanítóképzőnek, az újonnan épülő Széchenyi utcai zárdaiskolának, valamint a
perecesi templomnak. Amikor 1937-ben felépült a lajosvárosi templom, az új harang
beszerzésére ezer pengőt adományozott. 1940-ben a Római Katolikus Fiú
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Tanítóképző új internátusában egy római katolikus vallású, magyar
állampolgárságú, szegény sorsú, megfelelő előképzettségű, a tanítói életpályára
alkalmas növendéknek évi 500 pengős alapítványt tett. 

Kriston püspök életét évtizedeken keresztül a szakadatlan hűséges szolgálat, a
jóságos cselekedetek sorozata töltötte ki. Éppen ezért keltett nagy megdöbbenést
országszerte, hogy 1945 május elején, háborús bűnökkel vádolva a helybeli rend-
őrség államvédelmi osztályára idézték, majd a várban lévő internáló táborba
kísérték, ahol egyik éjjel az őrök eszméletlenre verték. Megkínzóinak nevét, akinek
egyháza szokása szerint megbocsátott, mindmáig nem tudjuk. Helybeli ellenségei
népbíróság elé akarták állítani, de a Népbíróságok Országos Tanácsa 1945. május
28-án felmentette, ,,mert a vádlott magas állású főpap, Eger város közvéleménye
pedig erősen katolikus jellegű, és az ügy - tekintettel előzményeire és egyéb
körülményeire - a közvéleményben esetleg olyan hatást vált ki, ami a közbékét
veszélyezteti’’. Felmentésében szerepe volt a Magyar Püspöki Kar május végi ülése
tiltakozásának is, ahol Czapik Gyula érsek tájékoztatta a főpapokat Kriston püspök
barbár megveréséről. 

A segédpüspök kiszabadulása után fogyó erővel szolgálta tovább egyházát.
A II. világháború utáni életének jelentős eseménye volt 1949-ben.  Aranymiséje
alkalmából szülőfalujának rk. templomában carrarai márványból készített
emléktáblát helyeztek el az alábbi szöveggel: ,,Ebben a templomban kereszteltetett
meg 1877. április 22-én, itt járult az első szentáldozáshoz, mutatta be primiciáját, és
1949. augusztus 28-án aranymiséjét Kriston Endre, az egri székesfőkáptalan
nagyprépostja, aki 1923. szeptember 30-án gerasai c. püspökké szenteltetvén, három
ízben bérmálta szeretett szülőfalujának, Kemecsének híveit.’’

1950 februárjában, kérésére Czapik érsek felmentette az Országos Központi
Oltáregyesület egyházmegyei igazgatói állásából. 1945-ös meghurcolását hívei,
jóakarói nem felejtették el. Az 1956-os őszi népfelkelés idején, október 30-án az
érseki irodában megjelent Balogh József ózdi és Nagy Lipót felnémeti felkelő.
Kérelmükre dr. Brezanóczy Pál káptalani helynök az irodába hívatta a
segédpüspököt, és kérte, adjon tájékoztatást 1945-ös megveretéséről.
A kihallgatásról felvett jegyzőkönyvet forrásértéke miatt szó szerint idézzük:
,,A szabadságharcosok kérésére Kriston Endre segédpüspök előadja, hogy
emlékezete szerint 1945. május 7-e táján a rendőrségre idézték, és onnan az egri
várba szállították, ahol két-három napot töltött, miközben az egyik éjjelen az
eszméletlenségig megverték. Tény az is, hogy kezébe forró levest öntöttek, és utána
arcához csapták. Kriston Endre segédpüspök a fentiekkel kapcsolatban kijelenti,
hogy a maga részéről semmiféle megtorlást nem kíván. Bántalmazóinak már régen
megbocsátott.’’ Kriston püspök egészségi állapota 1957-től fokozatosan romlott.
Az év októberében agyvérzést kapott, melyet rendkívül szívós szervezete átvészelt,
de ettől kezdve élete végéig tolókocsi használatára kényszerült. Ekkor a káptalani
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helynök állandó ápolót rendelt mellé. 1960 márciusában a végelgyengülés jelei
mutatkoztak nála. 

1960. május 3-án, élete 84., papságának 61. és püspökségének 37. évében
elköltözött az örökkévalóságba. Május 7-én vettek tőle búcsút a Főszékesegyházban,
majd földi maradványait az egri Grőber temetőben lévő családi sírboltban, szülei
mellé helyezték. Koporsóját évtizedek múlva a Bazilika kriptájában helyezték el.

Nem lenne teljes a püspökről nyújtott képünk, ha nem szólnánk - röviden - írói
munkásságáról. Az idősek még emlékeznek arra, hogy Kriston püspök tollforgató
ember volt. Több erkölcsnemesítő könyve jelent meg az Egri Népkönyvtár
sorozatban. Közülük egyet ,,A két daru testvér’’ címűt szlovák nyelvre is
lefordították. Egy ideig ő volt az 1875-ben alapított Egri Egyházmegyei Irodalmi
Egyesület elnöke is.

Emléke legyen áldott!

(Elhangzott az Egri Keresztény Ifjúsági Klubban, 2010. augusztus 26-án)
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Szalainé Király Júlia
Az idegenből hozott szőlővessző

(Gárdonyi Géza és Eger)

,,A szőlővessző, mely idegenből hozva itt egri tőkévé válik 
és egri bort terem: én is ilyen szőlőtőke vagyok.’’

Gárdonyiról él egy történet az egriek szívében. A háza körül szép időben sok
kisgyerek játszadozott. Örültek, amikor látták ,,Gárdonyi bácsit’’ a város felé sétálni.
Ilyenkor mindig nagyon várták visszatérését. Elé szaladtak, mert tudták, lesz egy
csodás történet számukra, amely éppen addig tart, amíg az író kapujáig sétálnak.

Gárdonyi nyugalmat, békés alkotóközeget keresett Egerben, amikor úgy döntött,
hogy ide költözik. ,,Valamikor réges-régen sokat küszködtem, nyomorogtam ebben
a városban. Aztán elkerülve innen sorsom jobbra fordult, s hogy pénzhez jutottam,
elhatároztam, hogy eljövök ide - magyarán mondva - jóllakni. Elégtételt venni a
szenvedéseimért. Ekkor történt egy délutáni sétám alkalmával, hogy amint felfelé
jöttem az úton, egy öreg anyókát pillantottam meg, akit azután meg is örökítettem
fényképező masinámmal. Ez az anyóka talán Sors néne lehetett, mutatta meg
számomra a kis házikót s a napsütéses őszi délutánon a fülembe súgta: Lásd, ezzel
foglak kiengesztelni, ez lesz a te jövendőbeli otthonod, ahol megszületik majd
lelkedben sok tarka mese, amit ezer éve gyűjtöttem.’’

A kiválasztott ház meglehetősen rossz állapotban volt. Valamikor bormérés
működött benne. A ház két utcai ablaka előtt vezetett az út, ahol a környező falvak-
ból érkezett fuvarosok meg tudtak állni. Az épület mögött konyhakert, körülötte pe-
dig szőlő volt. Északról a Mártonffy -rét határolta. A sánc alatti völgy üres volt, sehol
nem állt ház. A Takács utca 24-es számú volt az egyetlen épület. Hóhérdombnak is
nevezték ezt a helyet. Majdnem a házig húzódott a romos Bolyki bástya, s a
közelében volt látható a Zárkándy bástya. A ház előtt állva el lehet látni egészen a
magas délnyugati falakig, a Tömlöc és a Föld bástyáig.  Jó időben a Mátra csúcsa is
szépen kivehető volt. ,,A ház semmit sem ér, de a fekvése megfizethetetlen!’’ Az író
1896. október 10-én írta ezeket a gondolatokat édesanyjának, aki aztán úgy
gondolta, ha fiának kedves a hely, eladja szőlősgyöröki házát, s annak az árából
megvehetik a kívánt ingatlant. 750 forintos vételár fejében hosszú huzavona után
1897 februárjában sikerült nyélbe ütni az üzletet, megtörtént a vásárlás. (A
szőlészgazda tulajdonostól Gárdonyiék megtudták, hogy jelentős adósság terheli a
házat. A vételár tulajdonképpen ezt az adósságot rendezte.) A család az édesanya
irányításával hozzá is látott a ház felújításához. Az első köveket a familia egy-egy
tagja helyezte el, közé téve néhány papírpénzt is. A hagyomány szerint így
biztosították azt, hogy a házra a későbbiekben is bőséges áldás hulljon.   A ház falát
körben megmagasították, új fazsindelyes tetőt készítettek. Járda épült a ház elé, s
kikerülhetett az édesanya kedves padja is. Hársfákat is telepítettek a ház köré.
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Néhány hónappal később a szomszédos szőlő eladó lett. Erre először a tehénnek,
Szegfűnek építettek istállót. Az író azonban meggondolta magát, s úgy döntött, hogy
inkább új lakást épít a családjának. Fokozatosan üvegverandás, nagy konyhás,
ebédlős, két szobás ház került a tervezett istálló helyére. Gárdonyi egyedül
rendezkedhetett be a kisebb házban. Megcserélte szobáit, s a város felé néző,
zajosabb szoba lett a háló, a hátsó szoba pedig a dolgozószoba, ahol tízezer kötetes
könyvtárának is bőven volt hely. Hamarosan megépülhetett az íróasztal feletti
üvegablak is. Azonban a város felszűrődő zaját és a ház előtti események hangjait
nem tudta teljesen kirekeszteni. Kérelemmel fordult Eger városához, hogy
megvásárolhassa a ház előtti területet. Hosszas huzavona után ajándékba kapta a
kérdéses részt. Éppen Törökországban tartózkodott, amikor meglepte őt a jó hír.
Köszönő levele az Egri Híradóban jelent meg, s ebben áldotta ,,azt a szívdobbanást,
amely megállította a várromok felett és itt tétette le vele végleg a vándorbotot.’’
A bővítéseknek ezzel még nem volt vége. Megvásárolt a háza feletti területből
három hold szőlőt, több mint száz négyszögölt a Mártonffy- rétből, majd - már
1907-ben, annak örömére, hogy kimondták Csányi Molnár Máriával megkötött
házasságának felbontását - övé lett az Eger határában lévő Savós nevű
harmincholdas birtok is. Itt volt domb, völgy, rét, fenyves, nyaraló és gyümölcsös is.
Régi álma, a Gárdonyi kúria bontakozhatott így ki. A Mártonffytól vásárolt földön
botanikus kertet telepített. Európai útjairól, többek között Törökországból hozott
növényeket telepített. Hatalmas fenyők, tuják, diófák, rózsák, liliomok, akáciák,
lonc, kecskerágó, tamariszkusz és még vagy százféle dísznövény között sétálhatott
esténként. Virágait, cserjéit saját maga ápolta. Házának környezete hamarosan
megszépült, mindig ezrével virágoztak a növények, madarak csicseregtek, csend és
békesség ülte meg otthonát. Falut teremtett magának a városban. A lakóházához
közelebb eső kert volt a virágos kert, mélyebben feküdt a gyümölcsös és az
úgynevezett sétakert. A két rész között szintkülönbség volt, ezen a helyen kőfalat
épített. A bokrok között és az utak mentén szobrok álltak. Mitológiai alakok,
a magyar történelem hősei. (Bem és Jókai szobra is itt állt.)

A ház körülbelül húsz méter hosszú lehetett, teljes hosszán tornác állt. Ha esett az
eső, az író itt pipázgatott, sétálgatott. 

Amikor a Magyar Tudományos Akadémia tagjává választották, Eger város
közgyűlése úgy határozott, hogy a Takács utca nevét Gárdonyi Gézára módosítják.
Így köszönte meg az író a városnak ezt az elismerést: ,,életemben ide nyújtották
nekem azokat a rózsákat, amelyeket csak halotti szemfödelemre várhattam volna, ez
a nagy és nemes adomány megerősít engem lankadó munkabírásomban és szent
fogadalmakra kötelez. Munkálkodok tovább az Istentől nekem osztott szerszámmal
- holtomig - a nemzet művelődéséért és Egerért.’’

Gárdonyi a vidéki magányban tudott kiteljesedni igazán, így tudott alkotni,
maradandót létrehozni. Lelkét felemésztette volna a fővárosi tülekedés, művei nem
születhettek volna meg más közegben. Ő ezt hamar felismerte, s legközelebbi
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barátai is elfogadták. Gárdonyi megtalálta Egerben azt, amit keresett. Békességre,
nyugalomra lelhetett, ugyanakkor ontotta magából írásait, sorra valósíthatta meg,
önthette formába ötleteit, témáit. Elfogadta Egert és Eger is elfogadta őt.

Számos mendemonda terjedt el Gárdonyiról, életéről, remete életviteléről. Ezek
nagy része azonban csak mítosz, legenda, nélkülöz minden alapot. Ideköltözése után
sok évbe telt, míg úgy rendezte be otthonát, hogy kényelmesen és nyugodtan
dolgozhasson. Lassan kialakult munkarendje is. Többnyire korán reggel már
munkába állt, írogatott, javítgatta regényeit, novelláit, feljegyzéseket készített,
ötleteken dolgozott. Rendszerint dolgozószobája íróasztalánál ült, ablakait bezárta,
így szűrve ki az ébredő város és a közeli laktanya zajait. Munkáját délutánig csak az
étkezések kedvéért szakította meg, ilyenkor átment édesanyjához és fiaihoz.
Vendégeket inkább a késő délutáni órákban fogadott. Szívesebben csak azokat, akik
előre jelezték jövetelüket. Persze az is előfordult, hogy váratlan látogatóival is
örömmel elbeszélgetett, ha azok határozott céllal érkeztek, s nem csupán
kíváncsiskodók voltak. Az ilyeneket nem kedvelte. Hamarosan egyébként népes
baráti, ismerősi körre tett szert. Ismeretséget kötött Jankovics Dezső egri
polgármesterrel, Horváth Béla városi tanácsnokkal, Glósz Kálmánnal, aki
háziorvosa is volt, Lemle Rezsővel, az egri reáliskolai tanárral, Lányi Ernővel, az
egri székesegyház karnagyával, Tordai Ányos doktorral. Tordai egyébként azok
közé tartozott, akik váratlanul állítottak be az íróhoz. A ciszterci tanár először
Gárdonyi Hentzi nevű kutyájába botlott, majd az író betessékelte otthonába az
érdeklődő fiatalt. Életre szóló barátságot kötöttek. Sokat beszélgettek a magyar
irodalomról, a Nyugat című folyóiratról és a köré szerveződő írókról, költőkről.
(Tordai azon kevesek közé tartozott, akik már korán felismerték ennek jelentőségét.)
Gárdonyi még féltett terveit is megbeszélte a neves irodalomtörténésszel. Elárulta
tervezett művei témáját, gyakran tárgyaltak munkájukról. Többször meglátogatták
pesti barátai is. Rákosi Viktor író, újságíró, Bródy Sándor, Feszty Árpád, Dankó
Pista, Lányi Géza költő. Ez a kiterjedt baráti társaság már eleve kizárta azt, hogy
visszavonult életet élt volna. Ugyancsak nyitottságát bizonyítják utazásai. Európa
több országát bejárta az első világháború kitöréséig. Erről tanúskodik
képeslapgyűjteménye, melynek tetemes részét ő küldte családjának különböző
útjairól. Legemlékezetesebb útja Törökországba és Angliába vezetett, de járt
Franciaországban, Olaszországban is. Tervei között szerepelt, hogy Amerikába is
ellátogat, de ebben a világháború kitörése megakadályozta. Ezekről az útjairól
gazdag élményekkel, s rendszerint valamilyen különleges növénnyel tért haza. Ezek
az évek meghozták Gárdonyinak a sikereket is. Sorra jelenhettek meg
novelláskötetei, (Az én falum, Novellák és tárcák) sikert hoznak regényei,
(Kékszemű Dávidkáné, Egri csillagok, A láthatatlan ember, Isten rabjai, Az a
hatalmas harmadik) színművei (A bor, Fehér Anna). Végre elérhette nagy álmát, az
anyagi biztonságot és függetlenséget. 
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Röviddel Egerbe költözése után már foglalkoztatta őt egy nagyepikai mű
megírásának gondolata. A közvetlen okot az Új Idők című folyóirat pályázata adta,
melyben történelmi tárgyú regényt kértek a pályázatra jelentkező alkotóktól.
Gárdonyi belevágott a nagy munkába, de nem sokkal az írás megkezdése után rájött,
hogy az iskolákban elsajátított történelmi tudás és az írásban szerzett tapasztalat
nagyon kevés ehhez a vaskos műfajhoz. Félretette az Egri csillagok megírását, s
hozzálátott egy új alapokon nyugvó történelmi regény műfaji sajátosságainak
kidolgozásához. Legfontosabb forrása Tinódi Lantos Sebestyén históriás éneke volt,
mely közvetlenül az ostrom után íródott. Gárdonyi hűen követte a leírt események
sorrendjét, helyszínét, s alapos kutatómunkához látott. ,,... nem írnék le egy
évszámot, míg utána nem jártam, igaz-e. Nem indulok egy-egy oklevél adatain, míg
a magam szemével nem láttam azt a levéltárban, múzeumban. Nem festek le egy
csatateret, míg magam is ott nem jártam.’’ Bejárta regényei helyszínét, még
Törökországba is elutazott. Napokig bolyongott a múzeumokban, részt vett az éppen
akkor zajló perzsa körmeneten is. Pécsi, bécsi, pesti levéltárakat keresett fel, hogy
minden adatnak utánajárjon. Nem eredménytelenül. A lapok gyorsan teltek.
Kétévnyi nagy munka után 1899. december 24-én indult el Vicuska és Gergő életútja
a Pesti Hírlap hasábjain. A könyv 1901-ben jelenhetett meg, majd Gárdonyi
javításaival kiadták 1906-ban, 1909-ben, s életében utoljára 1913-ban. Huszonegy
év leforgása alatt 14.000 példányban láthatott napvilágot, amely megalapozta
Gárdonyi hírnevét. Többen eljöttek Egerbe, az akkor meglehetősen romosan álló
várba, hogy személyesen nézzék meg a könyv helyszíneit. Gárdonyira és Egerre
felfigyeltek az emberek. 

Gárdonyi számára fontosak voltak  az egri emberek is. A környékén és a városban
élők életét tanulmányozta, előfordult, hogy némelyiküket lerajzolta, egy-egy fontos
tulajdonságukat feljegyezte. Néhányukat fel lehet ismerni egy-egy regényben,
novellában.  Például Ida alakjának modellje élete egyik fontos szereplője, Mila volt.
Erről a hölgyről sokat beszélnek, találgatnak. Ő Gárdonyi lelki társa. Tóth Ilona,
Mátékovics Józsefné mindennapos vendég volt az író házában. Sokat beszélgettek,
talán még többet hallgattak. Mila az, aki a helybeliek visszaemlékezése szerint
ösztönözte a betegségével küzdő írót a további munkára.  Kapcsolatuk
kibontakozásakor Gárdonyi már beteges volt, így Mila gondozta is őt, kockára téve
ezzel jó hírnevét. Gárdonyi haláláig Egerben élt. Egy ízben fontolgatta csak a város
elhagyását, amikor Aradra hívták múzeumigazgatónak. Végül is a maradás mellett
döntött. 1922. október 30-án családjától búcsút vett, s elköltözött erről a világról.
Noha előkészítette nyugvóhelyét otthonában, éppen Tordai Ányos
kezdeményezésére a Bebek bástyán temették el nagy pompával. Sírjánál
Kosztolányi Dezső mondott búcsúbeszédet.

(Elhangzott a Gárdonyi-házban és az író sírjánál 2009. július 21-én)
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Az idegenből hozott szőlővessző

Ahol az Egri
Csillagok

íródott.
Fotó: Lónyai

Györgyné

Gárdonyi Géza önarcképe.
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Gárdonyi Géza lakóháza az író életében. 
(korabeli képeslap Baross Nyomda, Eger).

Gárdonyi Géza egri otthona ma múzeum. 
Fotó: Lónyai Györgyné



Hernádi Ferenc
,,Az én iskolám …’’  

(Eger első állami iskolája: a Dobó) 

A belváros szívében található a Dobó István Gimnázium több mint 250 éves
épülete. Neve fogalom, létezése óta kb. annyi tanulónak adott érettségi
bizonyítványt, mint amennyi ma Eger lakóinak száma (tehát kb. 60.000). 

Az épületet azon a telken emelték a jezsuiták, amelyet Foglár György kanonok
1748-ban adományozott a számukra. Ebben létesült a kollégium és gimnázium.
A tervező nevét nem ismerjük, az épület végfala azonban ma is Eger egyik ékessége.
Három alak található rajta: a Szeplőtlen Szűz, Loyolai Szent Ignác és Gonzága Szent
Alajos. A város is fontosnak érzi ezeket az emlékeket, ezért meg is világítják, s ez a
díszkivilágítás messzire viszi az épület látványát. 

A jezsuiták 1754-től oktattak az épületben. A földszinten 3 tanterem, az első
emeleten 4 tanterem volt, a második emelet nagy részét (19 m x 10 m) a díszterem
foglalta el. Az iskola az ország egyik híres intézményévé nőtte ki magát a rövid két
évtized alatt. Rendszeresek voltak a színházi premierek. Itt mutatták be hazánkban
először Moliere néhány vígjátékát. A rendet 1773-ban feloszlatták és a jezsuiták
tovább nem taníthattak a gimnáziumban. 11 évig nem volt használatban az épület,
majd 1784-87 között a ciszterciek iskolája lett. Ezután másfél évtizedig királyi
gimnáziumnak adott helyet. 

1802-ben a ciszterciek újra visszakapták az épületet, és itt tanítottak az 1827-es
tűzvészig. Az elpusztult épületet újra építették, majd Pyrker érsek a városnak
adományozta, amelynek képviselőtestülete a katonaságnak adta tovább. Így jött létre
az un. "Gimnaziális laktanya", amely egészen az 1880-as évekig működött. 

A 19. század második felére Eger lélekszáma meghaladta a 22.000 főt, de nagyon
rossz iskolai ellátottsággal. Évente körülbelül 300 gyerek végzett elemi iskolában,
akiknek döntő része nem tudott hol tovább tanulni. A cisztercieknek volt ugyan egy
főgimnáziuma, de más lehetőség nem volt. A kiskereskedők, hivatalnokok részéről
feszítő igény volt egy új polgári iskola alapítására. Ennek hatására 1890-ben
történtek intézkedések új iskola létrehozására. Helyszínül a gimnaziális laktanyát
jelölték ki. Az épületet azonban először is fel kellett újítani. Eger úgy döntött, hogy
reáliskolát fog működtetni az 1891/92-es tanévtől. Egy osztály indulhatott felfelé
menő rendszerrel, maximum 60 tanulóval. Bár az engedélyt a minisztérium 1891-től
adta, a képzést Eger városa már 1890 őszén elindította. A terv az volt, hogy az új
intézmény alreáliskola lesz, tehát 10 - 14 éves életkor között fognak itt tanulni a
gyermekek. A felújítási munkálatok miatt az első tanévet nem ebben az épületben
bonyolították le. A képzés szigorú volt, sok bukással, 10 tanulónak pedig évfolyamot
kellett ismételnie. 
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1891-ben nagyon erőskezű, céltudatos, határozott szándékú igazgató került az
iskola élére: Kemény Ferenc, aki mindent elkövetett azért, hogy az alreáliskolát
főreáliskolává alakítsák. A szándékot azonban gátolta a város szegénysége, a
pénzhiány. Kemény Ferenc végül is elérte a célját, 1895-től elindult az 5. osztály, a
főreáliskola megvalósult. Az igazgató egri pályafutása keserűen fejeződött be,
távoznia kellett a városból, de Pesten sikereket ért el. Kinevezték tankerületi
főfelügyelőnek, majd a NOB alapító tagjaként, a nemzetközi olimpiai mozgalom
egyik kiemelkedő alakja lett. 

A főreáliskolában 1898-ban leérettségizett az első osztály, majd 1899-től
bővítések kezdődtek. Felépült a tornaterem, illetve az iskola új szárnya. Ezután
három részből állt az intézmény: tornaterem, régi és új szárny együttese,
egyemeletes épület, benne tanári, igazgatói lakással. 

Iskolánk már az első tanévtől kezdve jelentetett meg évkönyvet, amely
tartalmazta a tanévre legfontosabb adatokat: a tanulók neveit, érdemjegyeit, a szülők
foglalkozását, vallását. A tanárok nevét, szakját és óraszámát is felsorolta a
kiadvány. Az érdeklődők megismerkedhettek a tanévek legfontosabb programjaival,
legjelentősebb eseményeivel. Tantárgyanként és évfolyamonként az írásbeli
dolgozatok témáit is felsorolták. Az évek során különféle alapítványokat hoztak
létre, amelyek sok tehetséges, szegény származású tanulót támogattak. 

A tanítás délelőtt folyt, délután volt a hittan, és a tornaterem felépítéséig, a
testnevelés is. Gyakran szerveztek túrákat a Bükk erdeibe, később pedig
táborozásokat is. Kiegyensúlyozott, jó színvonalú volt az oktatás, és egyre jobban
érezhető lett az iskola máig jellemző sajátossága: gondoskodás a tanulókról, a
tanárok sokoldalú tevékenysége a tehetségek kibontakoztatására. 

Az I. világháború idején a város hadikórházat rendezett be az iskola épületében,
ezért a tanítás - Szmrecsányi érsek intézkedésére - a Líceumba helyeződött át. Ez a
négy év megnehezítette a rendszeres tanulást: 7 tanárt behívtak katonának, a tanítás
délelőtt és délután is folyt. Sok tanuló tett hadi érettségit, több mint 160 diák ment
ki a frontra. Hősi halott diákjai részére az iskola 1936-ban készíttetett emléktáblát a
földszinti kerengőben. 1919-ben szervezték meg az első szülői értekezletet, amely
később rendszeressé vált. 1921-ben nálunk alakult meg Eger első cserkészcsapata, a
Dobó István cserkészcsapat, amely meghatározó volt a tanulók hazafias, magyaros
nevelésében. Itt kell megemlíteni, hogy az alapítástól az államosításig a magyar
irodalom központi szerepet kapott a tantárgyak között. Kötelező fogalmazásokat
készíttettek a nemzeti tudat fejlesztésére, az általános emberi értékek erősítéséért. 

A sport a 20-as években vált a Dobó egyik sajátos védjegyévé. A magyar
úszósportnak Eger lett az egyik fellegvára, és ezek a kiváló sportolók - szinte
valamennyien - iskolánk tanulói voltak. Európa - és világbajnoki címeket szereztek,
sokan úsztak országos csúcsokat. Két legjelentősebb úszónk: Dr. Bárány István és
Bitskey Aladár. Ma a nyitott uszoda Bárány István, a fedett pedig Bitskey Aladár
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nevét viseli. A későbbiekben a vízilabda is népszerű lett városunkban, sok fiú
választotta ezt a sportágat. A húszas évektől néhány diákunk úszásban, illetve a
vízilabdacsapat tagjaként minden olimpián részt vett. A torna és a lövészet mellett
az atlétika is vonzotta tanulóinkat. Gyakoriak voltak a táborozások a Bükkben, a
közös élményeket hozó programok. 

Iskolánkat fennállása óta erős tolerancia jellemzi. A különböző vallású fiatalok
békében éltek egymás mellett a gimnáziumi években. A zsidó származású fiatalok
aránya a 30-as évektől kezdett el csökkenni. Az országos politika természetesen
rányomta bélyegét a mi iskolánk életére is. 

Az intézmény elnevezése 1945-ig az alábbiak szerint változott: 
1890 - Egri Magyar Királyi Állami Alreáliskola 
1895 - Egri Magyar Királyi Állami Főreáliskola
1921 - Egri Állami M. K. Dobó István Reáliskola 
1936 - Egri Állami M. K. Dobó István Gimnázium
1945 - Egri Állami Dobó István Gimnázium 

Az 1924/25-ös tanévben került sor az iskolazászló ünnepélyes avatására. Bár a
Dobó a 20-as években a reáliskola nevet viselte, érettségije bármelyik felsőoktatási
intézményben továbbtanulásra jogosította a tanulókat. A reáliskola 1936-ban alakult
át gimnáziummá, és ez a tanév egyúttal a latin nyelv tanításának a kezdete is.
Az évkönyvek bizonyítják, hogy kiemelt figyelmet fordítottak a magyar irodalom
tanítására. Gondosan fejlesztették a tanulók kifejezőkészségét: gyakran rendeztek
szónoki versenyt Kölcseyről, Kossuthról és Rákócziról. 

A II. világháborúban kb. 400 tanulónk vett részt, akik közül legalább százan
váltak áldozatokká. Sokan tettek hadiérettségit, akik a sikeres érettségi után azonnal
a frontra vonultak. Feldolgozásra vár még a halottak számának pontos megismerése,
és egyúttal zsidó származású tanulóink sorsának kutatása. 

Az 1948/49-es tanévtől kezdve megszűnt a 8 évfolyamos képzés, és a Dobóban
is négy évfolyamos lett az oktatás. Az egyházi iskolák államosításával megszűnt a
ciszterciek és az angolkisasszonyok gimnáziuma. Egy évig még működött az első
Állami Gárdonyi Géza Gimnázium, de 1949-ben már a Dobó Gimnázium fogadta be
a diákokat, (a fiúkat és lányokat egyaránt), és a világi tanárokat. A Szilágyi Erzsébet
gimnázium 1954-ben, a második Gárdonyi Géza gimnázium pedig 1957-ben
önállósodott. 

Az 1956-os forradalom éreztette hatását a Dobóban is. A diákok egy része részt
vett az eseményekben, néhányukat megbüntették, többen külföldön folytatták
életüket. A restauráció háttérbe szorította azokat a tanárokat, akik határozottan
elkötelezték magukat a forradalomban, az igazgatót leváltotta az állami vezetés.
Az iskolától néhány méterre zajlott le az 1956. december 12-i sortűz, s ez a közeli
tragédia mélyítette a dobósok együttérzését a forradalom áldozatai iránt. Az iskola
vezetése igyekezett elterelni a figyelmet a Dobóról, mint ,,ellenforradalmi
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gócpontról’’, ezért ügyes taktikai érzékkel, itt alapították meg Heves megyében az
első középiskolai KISZ-szervezetet 1957. március 21-én. A Kádár-rendszernek nem
tartozott kedvenc iskolái közé a Dobó, s ezt a hatalom a mindennapokban is
éreztette. 

A tantestület azonban hősies erőfeszítéseket tett, hogy megőrizze az intézmény
rangját, színvonalát. Ezeknek az évtizedeknek az volt a legfontosabb feladata, hogy
az oktatás mellett a nevelési folyamat sokoldalúságával, a sport, ének, irodalmi
színpad magas szintre emelésével vonzó legyen iskolánk a város közéletében. 

Az 1960/61. tanévtől bevezették az 5 + 1-es képzést. Ez azt jelentette, hogy 5 nap
tanulás mellett a + 1 napon politechnikai képzés folyt. A földszinti termekben
műhelyeket alakítottak ki, ahol esztergályosokat és gépi forgácsolókat képeztek.
1970-ben ebből fejlesztésből alakult ki a Gép- és Műszeripari Szakközépiskola. 

1964-ben indult az erdészek oktatása. Ez kezdetben politechnikai foglalkozás
volt, 1967-től azonban szakközépiskolai jelleget öltött. Nagy igény volt az erdészek
szakmai képzésének kiszélesítésére. Észak-Magyarországról sok fiú jelentkezett,
akik miután végeztek, szinte valamennyien el tudtak helyezkedni szakmájukban.
Az iskola megteremtette a szükséges szakközépiskolai feltételeket: elindult a
technikusi képzés, gyakorló helyeket hoztak létre Kerecsenden és Felsőtárkányban.
Magas színvonalú, eredményes munka folyt egészen 1986-ig, amikor az erdészeti
oktatás Mátrafüredre került. 

A 70-es évek elején Dr. Ocskay György tevékenységére alapozva ének-zene
tagozat jött létre. Énekkarunk országos hírnévre tett szert, különböző
kórusfesztiválokon vett részt, rendszeressé váltak hangversenyei tanév végén, és
karácsonykor. A szocializmus virágkorában dr. Ocskay György egri templomokban
léptette fel vallásos karácsonyi dalokkal lánykórusát. Szólóénekeseink,
hangszereseink a diáknapokon öregbítették az iskola hírnevét. Több mint egy
évtizedig működött fúvószenekarunk. Irodalmi színpadunk az ország egyik legjobb
csoportja volt, többször képviselték megyénket Csurgón, a Diákszínjátszók
Országos Találkozóján. Rendszeresek voltak a budapesti és egri színházlátogatások,
az iskola filmklubja pedig bő három évtizedig működött. 

A virágzó sportélet is a Dobó nagy értéke maradt. A fiú kosárlabda és
kézilabdacsapat valamint a fiú futballcsapat országos sikereket ért el. Iskolánk
tömegsportja kiemelkedő. Juhász Antalné Joli néni szinte az egész várost
megmozgatta futásban, kocogásban. A természetjárás, a túra, a hétvégék állandó
programja volt. 

1974-ben kezdődött kapcsolatunk a Honvédelmi Minisztériummal. A HM
honvédkollégiumot hozott létre Egerben olyan fiúk részére, akik tehetségesek, de
szüleiknek nem volt lehetőségük taníttatásukra, és akik vállalták a katonatiszti
életpályát. Évfolyamonként 1 - 2 osztályt indítottunk számukra. A HM azzal is
kifejezte köszönetét a Dobónak, hogy 1987-ben, a vár visszafoglalásának 300.
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évfordulója tiszteletére, Dienes Gábor Munkácsy-díjas festőművésszel seccót
készíttetett az I. emeleti kerengőben. 1988-ban a szöuli nyári olimpia tiszteletére a
HM új tornacsarnokot építtetett iskolánk részére. 

1991-től újra elindítottuk a 8 évfolyamos képzést, amely nagyon népszerű és
színvonalas volt, de a város önkormányzata 2004-ben nem engedélyezte ennek
további működését. 2005-től nyelvi előkészítő osztályt szerveztünk, 2008-tól pedig
6 évfolyamos osztály is tanul iskolánkban. A Dobóban jelenleg működik biológia
tagozat, angol nyelvi tagozat, normál tantervű osztály is. Az utóbbi időben
jelentősen szélesedtek iskolánk külföldi kapcsolatai.

Rendszeresen gyarapítjuk a technikai modernizáció lehetőségeit. A régi falak
között 21. századi színvonalú tanítás és nevelés folyik. 

(Elhangzott a Dobó Gimnáziumban 2010. június 8-án)
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A Dobó István Gimnázium,
homlokzatán a Szeplőtlen Szűz, 

Loyolai Szent Ignác, 
Gonzága Szent Alajos

szobra látható.
Fotó: Ágoston Ottóné

,,A fiatalságunk jó erkölcsben és
tudományokban való képzésére
alapíttatott.’’
Fotó: Ágoston Ottóné
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Dienes Gábor Munkácsy-díjas festőművész seccója díszíti az I. emeleti kerengőt,
ami 1987-ben, a vár visszafoglalásának 300. évfordulója tiszteletére készült.

Fotó: Ágoston Ottóné

Hősi halott diákjai emlékére az iskola 1936-ban készíttetett márványtáblát.
Fotó: Ágoston Ottóné



H. Szilasi Ágota
,,...Ő királyi feje, Szent Koronával menyből tiszteltetett,

és böcsültetett.’’1

(Szent István korona-felajánlása és
a magyar három királyok egri műalkotásokon a 18-19. században)

,,…Hol vagy, István király! téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben teelőtted sírván…

Tekints, István király! szomorú hazádra,
Fordítsd szemeidet régi országodra…
Reménségünk vagyon benned, s - Máriában,
mint Magyar hazánk(na)k hiv Királynéjában,
Még éltedben ennek minket ajánlottál,
és sz. Koronával együtt föl áldoztál.
Te hozzád Mária Sz. István Királlyal,
Keresztfán érettünk szenvedő Fiaddal,
Árva Magyar Ország sírva fohászkodik,
néked mint Anyánk(na)k igy Panaszkodik.’’

(Dőry kéziratos Énekeskönyv átirata, 1763)

A Dobó István Vármúzeum képtárában Kovács Mihály (1818-1892) historizáló
festményei között egy reneszánszos hangulatba burkolózó kis kép található Sub
tuum praesidium… - Oltalmad alá futunk… - címmel. A keresztényüldözések idején,
a 3-4. században még Egyiptomban született legősibb Mária-imádság képcímként
választott kezdő sora híven tükrözi a magyarság lelkiállapotát az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc leverését követő évtizedekben. Ám e kép - Kovács
Mihály hasonló témájú több más festményével, oltárképével együtt - valójában késői
utóda egy különleges, nemzeti töltetű képtípusnak, melyen a török által pusztított,
élethalálharcát vívó nemzet buzgó könyörgéssel fordult első királyán keresztül a
csodálatos, szeretetet sugárzó ,,istenasszonyhoz’’, Szűz Máriához. - E 17-18. századi
ábrázolásokon Szent István a Boldogasszony oltalmába helyezi a Szent Koronát, s
általa Magyarországot, s minden lakóját. - ,,Oltalmad alá futunk, Istennek szent
Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg
minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott Szűz. - Mi asszonyunk, mi
közbenjárónk, mi szószólónk, engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket
szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Amen’’ 

1. Szöllősi Benedek által összeállított Cantus Catholici - Szent István-ének, 1651
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Az utókor által pontatlanul használva, Magyar szentek Mária trónja előtt címmel
ismertté vált Kovács festményen a Patrona Hungariae szellemében fogant ,,Mária
magyar szentekkel’’ és a Regnum Marianum tanával szinte megegyező ,,Szent
István felajánlja a koronát Szűz Máriának’’ képtípus fonódik eggyé. Témájának,
kompozíciójának megszületése - nemzeti-hazafias és egyházi tartalmának tudatos
összekapcsolása, koncepciójának kialakulása - elválaszthatatlan a festő és pap-költő
barátja, Tárkányi Béla (1821-1886) szellemi közösségétől, levelezésükben ránk
maradt, olykor érzelemkitörésektől sem mentes elmélkedéseiktől, tervezgetéseiktől. 

Kovács első komoly, meglehetősen kritikus monográfusa, Bíró Béla 1930-ban
megjelent könyvében az életmű betetőzéseként, egyik legszebb, legkifinomultabb,
legkiforrottabb darabjaként írta le, ,,melyet a nemes ragyogású színek harmóniája, a
kompozíció nagyvonalú biztonsága s a mindent átható mély érzés tüze a művész
összes alkotásainak csúcsára helyez… Fülke előtt magas trónon, szabadban ül a
Szűzanya, ölében a kitárt karú kis Jézussal s köpenyét jóságos mosollyal terjeszti ki
az előtte álló és térdelő magyar szentekre, felül pedig angyalkák röpködnek és
vonják félre a fülke függönyét. Békés derű, a 'Santa conversazione' isteni nyugalma
árad a képről, mintha csak a korai cinquecento valamelyik műve előtt állnánk. A
velencei renaissance-festők hatása elvitathatatlan; a magasra emelt trón körül
szemlélődő, tétlenségben álló szentek motívumát megtaláljuk Giov. Bellini és
Giorgione Madonna ábrázolásain; maga a Madonna pedig Mantegna 'Madonna
della Vittoria'-jának (Louvre) másolata, ahol már a fülke motívuma is megvan…
A Madonna elmaradhatatlan piros-kék-zöld ruháját a fülke mély arany színe s a
kétoldalt álló szürke oszlopok festői egysége foglalják össze. Sehol egy bántó, kirívó
mozdulat és szín; sehol egy zökkenő a kompozíció nyugodt ritmusában…’’
E kiforrott megoldás láttán a talán eredetileg oltárképvázlatnak készült, s később
befejezett, nem túl nagy méretű képet Bíró 1881-re, az életmű záró évtizedére datálta
- melyben az elsősorban megrendeléseket teljesítő Kovács itt saját invencióból,
kényszerű öregkori magányossága legszebb gyümölcsét hozta létre, s melyben a
lelke harmóniáját visszanyert művész szelíd vallomását kell látnunk.

Kovács és Tárkányi levelezéséből azonban kiderül, hogy e romantikus
hőskultusszal, hazafias történetszemlélettel átitatott festmény ötlete közel huszonöt
évvel korábban született, s hasonlóan a kor történetíróinak, íróinak, költőinek,
teológusainak munkálkodásához híven tükrözi az 1850-es évek lelki és szellemi
állapotát. 

,,… dicsőbb lesz Máriát magyar nemzeti kegyelettel körülvenni becsületes
magyar személyekkel…’’ írta a festő képötletére válaszolva Tárkányi 1854.
szeptember 8-i levelében. Barátja tanácsát megfogadva Kovács Mihály az
Anyaszentegyházat is megjelenítő Madonna trónja köré Szent István - a korona-
felajánlás pózában -, Szent Imre és Szent László társaságában megfestette Szent
Adalbertet (Kovács egy levele alapján inkább Szent Gellértet), Árpád-házi Boldog
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Margitot, a két nándorfehérvári hőst: Kapisztrán Szent Jánost és Hunyadi Jánost,
valamint a szinte teljesen eltakart, bíborosi kalapot viselő, a magyarországi barokk
felfokozott Mária tiszteletével eggyé forrott Szent István-kultuszt újjáélesztő
Pázmány Pétert (1570-1637, 1616-1637 között esztergomi érsek) is. Így szent
királyaink által megjelenített erkölcsi, hősi erények mellé odaállította a haza
védelméért, szabadságáért és hitbeli felemelkedéséért küzdő többi történelmi alakot
is.

Kovács Mihály festői életművében többször megjelenő magyar Árpád-házi szent
királyokhoz és szentekhez kapcsolódó képtémához - azon túl, hogy több évszázadra
visszavezethető e gondolatkör és képtípus a hazai művészetben - konkrét előképeket
talált Egerben és a környező falvak templomaiban is. Az egri főszékesegyház
mellékoltár-képei között a város nagy barokk festőjének, Johann Lucas Krackernek
(Bécs, 1719 - Eger, 1779) két alkotását: Szent István korona felajánlását, és Szent
László hódolatát a Boldogasszony előtt 1773-ból; Franz Anton Maulbertsch
(Baden-Württemberg, 1724 - Bécs, 1796) öregkori mennyezetfreskóját az egri
Líceum kápolnájában 1792-93-ból, melyen a vakító fényességben tündöklő
Szentháromság előtt hódoló szentek karában kiemelt helyet kapnak a magyar királyi
család szentté avatott tagjai. E nagyvonalú falkép témáját viszi tovább, s ad még
nagyobb hangsúlyt az eszmének a kápolna korona felajánlás oltárképe, melyet az
egri születésű, de életművét Bécsben kiteljesítő Hesz János Mihály (1768 - 1833)
festett 1813-ban. Tárkányi révén ismerhette az egri papi szeminárium kápolnájának
Mindenszentek témájú mennyezetképét, a gyöngyösi piktor, Braun István
(működött 1823-1850 között) 1825-ös alkotását, mely Maulbertsch líceumi freskója
parafrázisának tűnik. De Kovács láthatta a jászdózsai templom 1793-as, a líceumi
kápolna freskójának vidéki kisugárzásaképpen született, Farenzon Ferenc (Prága,
1752 - Eger, 1818) egri piktor által készített klasszicizáló mennyezetfreskót is, mivel
a templom 1856-ban felállításra került Szent Mihály Arkangyalt ábrázoló
főoltárképének megfestésére ő kapott megbízást. Egerben működött Tischler Antal
(Beszterce?, 1776 - ? 1793) rajztanár, korának legképzettebb rézmetszője. Ismert
életművének egyik legszebb darabja a magyar háromkirályok (Szent István, Szent
Imre és Szent László) Boldogasszony udvarában című rézmetszet 1770-ből.
E metszet sokszorosítva nagy példányszámban került terjesztésre. Nevéhez főződik
a Szent Korona 1790-es hazahozataláról készített nagyméretű metszet is, a kor
legkiemelkedőbb e technikával készült alkotása. - Valahány mű gr. Eszterházy
Károly (Pozsony, 1725 - Eger, 1799 - 1762-től püspök) püspök szellemi köréből
virágzott ki. 

Eger leglátványosabb 19. századi szobor-együttese, a Pyrker János László
(Nagyláng, 1772 - Bécs, 1847 - 1827-től érsek) érsek megbízásából a velencei
Marco Casagrande (Campea, 1804 - Cison di Valmarino, 1880) által készített, a
főszékesegyházhoz felvezető kétszakaszos lépcsősor oldalmellvédjein felállított
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négy szobor is e témakört idézi. A római egyház fundátorai: Szent Péter és Szent Pál
mellett Magyarország védőszentjei - Szent István és Szent László (mindketten a
magyar Szent Koronával) négyméteres alakja áll (1835-1840). Első királyunk által
alapított egri püspökség középkori bazilikájának romjain, az egri várban látható
Casagrande másik Szent István-szobra, a főszékesegyház előtt állóhoz hasonló
megfogalmazásban. Pyrker törekvéseivel, a vár vallási, majdan történelmi
emlékkultuszának életre hívásával összhangban, az ő hatására rendelte meg a
püspökséget alapító király szobrát Durcsák János kanonok 1835-ben.

E gyors felsorolás Eger művészetének durván egy évszázadát öleli át, s a város
legjelentősebb művészettörténeti értékeit érinti. Olyan építtetőket, s általuk
foglalkoztatott művészeket idézhetünk meg, akik európai mércével mérhető
művészetet hagytak az utókorra, ám kiemelendő: a legmagyarabb ikonográfiai
témát jelenítve meg. 

Minden kor és szellemi irányzat törekedett tisztázni viszonyát államalapító
királyunk életművéhez - az államhatalom, az uralkodás, a függetlenség, a területi
egység, a rendi törekvések… történelmileg meghatározott, szimbolikus elemekkel
dúsult, hozzá köthető hagyatékához - megadva a maguk Szent István- illetve Szent
Korona interpretációját. Így az I. István által feltételezhetően 1004-ben alapított egri
egyházmegye püspöki, majdan érseki székhelyén, Egerben ezek az alkotások nem
csupán művészi, hanem eszme- és kultúrtörténeti jelentőséggel is bírnak.

Minden civilizáció kialakít valami olyasmit, amit az adott kultúra konnektív
struktúrájaként írhatunk le. Ez a valami, amit talán leginkább kollektív tudatnak
nevezhetünk, összefűző és elkötelező hatását két síkon - társadalmi- és
idődimenzióban - fejti ki. Szimbolikus értelemvilága által összeköt egyéneket,
összeköt léthelyzeteket, összeköt művészeti ágakat, összeköt s felfokoz
gondolatokat, érzelmeket; megerősít a közösség számára fontos eseményeket,
miközben a tegnapot hozzákapcsolja a mindenkori mához. Hovatartozást, vagyis
identitást teremt, lehetővé teszi az egyén számára, hogy magányát feloldja, hogy
,,mi’’-t mondhasson, tehát, hogy a sok egyénnek közös tudása lehessen. Jan
Assmann 1999-es művében emlékezetről, pontosabban kulturális emlékezetről
beszél. Nézete szerint minden csoportnak ki kell alakítania az emlékezés kultúráját,
mely szükséges ahhoz, hogy a csoport folytonossá tegye identitását. Ezek a közös
tapasztalati és cselekvési térben megjelenő élmények később emlékekké válnak, s
összekapcsolják a múltat a jelennel. Ha az adott kultúra érett rá, akkor ez a
hétköznapi információhalmaz az emlékezet által átlényegül a múlt szimbolikus
alakzataivá, azaz a kulturális emlékezet formáivá. A kulturális emlékezet kelléktára
pedig - legyen az rítus, esemény, zene, tánc, narratívum, tárgy vagy képi ábrázolás -
a csoport identitásának nemcsak átörökítője, hordozója, hanem egyszersmind
jellemzőinek kifejezője, s egyben megtartója is. Nem elkülönülési szándékkal, ám
összetartozás élménnyel átszőtt önazonosság kereséssel, mely a körülöttük élő
közösségek felé egyfajta portréként mutatható fel.
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Első királyunknak, Szent Istvánnak, a rá való emlékezésnek, mondhatni
kultuszának, s a fennmaradt tudásnak a személyéhez köthető, angyali intésre a
pápától kapott, s halálos ágyán Szűz Máriának felajánlott Szent Koronának ilyen
összetartó erőt szánt elmúlt ezer éves történelme során a magyarság. Ennek
megértéséhez elődeink ,,lelkébe’’ kellene belelátnunk. Így nem az a lényeges, hogy
belekeveredjünk abba a vitába, mely azt vizsgálja, hogy valóban honnan ered a
korona, s hogy csakugyan Szent István koronaékszere volt-e, s az sem témája e
dolgozatnak, hogy azt vizsgálja: milyen jogok gyökereznek a Szent Koronában. Itt
most sokkal fontosabb az, hogy mit hittek róla. Hiszen az ország egységét
szimbolizáló, a király személyétől majdan elváló, a magánhatalmak rendszerére
épülő feudalizmussal szemben a közjogi jellegű rendiséget megformáló, a legfőbb
állami méltóságként tisztelt koronafogalom az emlékezet révén egyre inkább egy
konkrét tárgyhoz, első királyunk vélelmezett koronájához kezdett kötődni. A magyar
Szent Korona-eszme, e sajátos magyar államalkotó gondolat egybeforrasztotta a
népszuverenitást, a korona elvont fogalmát, a korona, mint a király és a nemzet
organikus egységét, valamint a korona, mint az égi és a földi közötti élő kapocs
tárgyiasult szimbólumát. Ekképpen a Szent Korona fokozatosan egész
Magyarországévá vált, s már a 13-14. századtól a magyar állam jelképévé
formálódott. Szekfű Gyula 1938-ban - Trianon után és a II. világháború küszöbén -
írta szép fogalmazásában: az ,,égi Patróna, a felajánlás ténye… a szimbóluma a mai
napig annak, hogy nem vagyunk elhagyatva, hogy nem nyelhet el bennünket, kis
népet, minden hatalmas, aki kinyújtja kezét felénk… Ez a transzcendentális
támogatás ad reményt és öntudatot. Ebben az értelemben lesz Szent István a mi
nemzeti önállóságunknak is szimbóluma…’’ - konnektív struktúrateremtője.

A hittérítő és egyben államalapító első királyunk felé forduló nagyrabecsülő
figyelem több kiemelendő megjelenési módját fedezhetjük fel a magyar
történelemben. A felé irányuló tiszteletet I. László (később - 1192 - Szent László
király) hívta életre. Az első, a tulajdonképpeni alapvetés, az 1083-as (augusztus 20.)
eseményekhez kapcsolható, amikor László kezdeményezésére az egyház
hozzájárulásával megtörtént a szentté avatásként emlegetett ,,felemelés’’ Imre
herceg és a magyarországi Mária tiszteletet megalapozó Gellért püspök
társaságában. Mindez a keresztény államok közösségébe - történeti mértékkel mérve
- éppen csak belépő, belső és külső problémákkal küzdő Magyar Királyság
egészének megerősítését, környezete felé mutatott reprezentációját szolgálta. A térí-
tő apostolkirály alakjának megformálásával, mind a pápasággal, mind az európai
nagyhatalmakkal szembeni önállóságnak, sajátos jogrenddel rendelkező uralkodói
hatalom legitimációjának az alapja teremtődött így meg, visszautalva a kezdetekhez. 

Mindehhez írásos emlékek illetve liturgikus koreográfiák és kellékek is kellettek.
Az első magyar király tetteinek és életének eseményeit több írásmű is megörökítette.
A szentté avatáshoz a még realisztikus hangvételű nagyobb legenda (Legenda maior
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- 1083 előtt pár évvel) fűződik. A kisebb legenda (Legenda minor -1095 után), majd
nem sokkal később a Hartvik püspök által egybeszerkesztett csodás elemekkel
dúsított Szent István-legenda (1100 körül) Könyves Kálmán idején fogalmazódott -
mondhatni általuk már halálakor, de pár évtizeddel később bizonyítottan
megdicsőült. Ezáltal László, majd Kálmán korában lényegében kanonizálódott a
magyar állam alapításmítosza, mely a két utódkirály korának aktuális politikai
igényét, elvárásait elégítette ki. Hartvik munkájának - amelyet a király parancsára írt
meg - elsődleges szándéka, mi több célja az volt, hogy a magyar királyoknak a pápa
által elvitatott egyházkormányzói jogait István királyra vezesse vissza. Emellett
nagy súlyt fektetett arra, hogy a korábbiaknál erősebben hangsúlyozza az első
magyar keresztény király isteni kiválasztottságát, valamint a megváltót szülő Szűz
Máriával való közvetlen kapcsolatát. Így a Regnum Marianum gondolat nem az
elvont keresztény alázat, sokkal inkább az európai hatalmi küzdelmek nagyon is
reális politikai törekvéseinek kifejezésévé vált. Így a ,,Mária országa’’ gondolat,
miszerint István közvetlenül Mária s általa Jézus kegyeibe ajánlotta az országot, a
reálpolitika jegyében fogalmazódott.

A valódi személyiség, az ezer évvel ezelőtt tevékenykedő hús-vér uralkodó alakja
alig fél évszázaddal halála után már teljes harmóniában forrott össze a pogány ős és
a legendák keresztény királyának egyéniségével. Alakjáról a köztudatban lefoszlott
minden emberi gyengeség: csak erényei maradtak épen.

Így hullott ki a történelmi emlékezetből a kereszténységre való térítés bizánci és
német közreműködőinek személye is, s emiatt Szent Adalbertet, a nagyhatalmaktól
és Rómától független prágai püspököt ismerjük úgy, mint aki Vajk/Istvánt
megkeresztelte, bérmálta - pontosabban ő volt az ifjú trónörökös ,,lelki gyámolítója,
a magyarok első térítője. Nem véletlen tehát, hogy az István király által elkezdett,
majd Jób érsek által újjáépített esztergomi templom Szent Adalbertnek lett
szentelve. Díszkapujának, a Porta speciosa-nak ívmezejében középen koszorút hozó
angyalok között trónol Mária a gyermek Jézussal. Jobbján teljes ornátusban Szent
Adalbert püspök, balján a koronás Szent István király áll, az egyházi öltözetű Jób
érsek illetve III. Béla király térdeplő alakjával. A mondatszalagokon megjelenő
feliratok arról tanúskodnak, hogy Szent István a legendákban rögzítettek szerint
Mária oltalmába ajánlja országát, aki azt szabja feltételül, hogy az esztergomi érsek
és a király osztozzék az egyházi és világi hatalmon, s közösen feleljenek az ország
jövőjéért. Felirata szép üzenet korunknak: ,,MENTEM SANCTAM,
SPONTANEAM, HONOREM DEO, ET PATRIAE LIBERATIONEM’’ - Szent és
kész (szabad akaratú) elmét, tiszteletet Istennek és a hazának szabadságot. Az
1100-1196 közé keltezhető nyugati díszkaput Klimo György esztergomi kanonok
(1741-51) dokumentáló szándékkal készített festményéről ismerjük. E mű
fontossága abban rejlik, hogy ez az első olyan ábrázolás, melyen Szent István és
Szűz Mária együtt szerepelnek, s ez az első emlékünk az ország-felajánlás
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legendájának továbbéléséről, az ország Mária oltalmába helyezésének istváni
gesztusához való létező viszonyulásról - hitelesítve az államalapító térítő István
király kultuszának emlékezetben való megmaradását.

Visszatérve a legendák szakralizációs akaratához, felfigyelhetünk arra is, hogy
főleg Hartvik megfogalmazása szerint a pápa nem a maga akaratából, hanem saját
korábbi döntését megváltoztatva - miszerint a lengyel uralkodónak készítette elő az
uralkodói fejéket -, isteni sugallatra (álomlátás) küldte el Istvánnak az államiság
megalapítását szimbolizáló koronát. A Hartvik-féle összegző legenda a pápaság és a
császárság viszonyának meghatározásával párhuzamosan a magyar-német viszonyt
érintő politikai és egyházi viták kereszttüzében, a bizánci cezaropapizmustól is kellő
távolságot tartva az önálló magyar államot és egyházat alapító, a pápa által apostoli
jogkörrel felruházott uralkodó alakját merevítette örökkévalóságba, miáltal a pápai
hatalom és az ország viszonyát is szabályozta.

Hóman Bálint szerint István királyt maga a magyar nép avatta szentté, mert
útmutatása nyomán benne vélte feltalálni a vallásos és nemzeti eszmét. Ő a középkor
,,szent királyának’’ misztikus magasságokba emelkedő eszményi alakja, a királyi
dinasztia alapítója, a magyar nép szentséges apostola, a nemzet mitikus
törvényhozója. Utódaiban az ő vérét tisztelték, az utolsó Árpád-házi királyban az ő
vérének múlását siratták. A katolikus egyházfőtől kapott apostoli keresztjét
címerjelvénnyé avatták. Benne keresik a rendi jogok és a vármegyei
önkormányzatok, a nemesi szabadság és az alkotmány jogforrását. Az ő örökségéből
szállt át koronájával együtt utódaira, az ősi uralkodóház kihalása után pedig szent
ereklyeként tisztelt koronájára a jogszerző és a törvényhozó szent király misztikus
tekintélye, s így a korona Szent István nemzetségének a kihalása után tüstént közjogi
jelentéshez jutott.A folyamatos középkori tisztelet után Szent Istvánhoz és
vélelmezett koronájához való viszony az újkorban sem vesztett erejéből, sőt egyre
inkább elmélyült. Legkiemelkedőbb csúcspontja, de egyben legösszetettebb jellege
barokkos érzelemdús közelítéssel a 17-18. századra tehető. A Szent Korona lett a
közjogi nemzet és a közösségi akarat misztikus erejű szimbóluma. Kultusza teljesen
abszorbeálta a középkori szent király kultuszát is. Az 1600-as évek elején feléledő
István-kultusz azon túl, hogy igazolta a térítő magyar király főkegyúri jogát a
pápasággal szemben, a magyar (ön) rendelkezés kulcsfontosságú elemévé
emelkedett. Werbőczy István előzményeket is magába foglaló Hármaskönyve
(1514) e szerves társadalmi- és jogfejlődést végleg a törvénykezés műfajához
kapcsolta s kibővítette, legitimálta a rendi társadalmat, s általa egyféle közhatalmat
- a Szent Korona így nem egyedül a király, hanem az állam, a rendek, s a
köznemesség, tehát Magyarország együttes kifejezője. Werbőczy kimondta, hogy a
király és a nemesek kölcsönösen ruházzák egymásra a hatalmat, egymásra vannak
utalva, és együtt tekintendők a Szent Korona tagjainak. Lényeges megemlíteni még
azt is, hogy a 16-18. században végig élt a Szent Koronának e soknemzetiségű állam
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területére, ennek harmonikus egységére és sérthetetlenségére vonatkozó jelentése is.
Ez utóbbi különösen fontos, hisz Szent István felajánlásával az ország területi
egységének megtartását, megóvását is kérte az égi hatalmaktól.

A magyar történelem 16-17. századi viharos időszakában ismét aktualitást nyert
az államalapító Szent István király alakja. E jelenség jól példázza a közhelyet:
zűrzavaros és bizonytalan időkben az emberek általuk tisztának vélt forrásokhoz, az
eredetmítoszhoz fordulnak. A kialakuló új István-kultuszban - egyházi énekekben,
himnuszokban, hitvitázó irodalomban, iskoladrámákban és a képzőművészetben
egyaránt - hangsúlyossá vált a Mária védelmébe ajánlott Magyarország (Patrona
Hungariae) illetve Magyarország isteni uralkodója (Regnum Marianum)
koncepciója. 

S ez esetben is a korai legendák adták a viszonyítási pontot. István magát és népét
Magyarország Nagyasszonya kegyeibe ajánlotta, mely mélyen átérzett gesztus
Hartviknál többször megjelenik: ,,Az említett király pedig hívő volt, minden
cselekedetét teljesen Istennek szentelte, fogadalom s felajánlás útján szüntelen
imáiban magát s királyságát az örökszűz Istenanya, Mária gyámsága alá helyezte,
kinek tisztelete s dicsősége a magyarok közt oly nevezetes, hogy nyelvükön még e
Szűz mennybevételének ünnepét is, tulajdonnevének hozzátétele nélkül, csak Úrnő
napjának emlegetik. És hogy könyörületes oltalmát még inkább elnyerhesse,
magában a királyi székvárosban, melyet Fehérvárnak mondanak, ugyanezen örökké
Szűz dicsőségére és nevére híres és hatalmas, csodálatos mívű bazilikát kezdett
építtetni…’’ Majd az életút végéhez érve, trónörökös fiát, Imrét elvesztve,
következőképpen cselekszik: ,,…láz vette le lábáról, s mikor már nem volt kétséges
halálának hamari napja, előszólította a püspököket és palotájának Krisztus nevét
dicsőítő nagyjait; először megtárgyalta velük, hogy kit választanak helyette
királynak. Majd atyailag intette őket, hogy őrizzék meg az igaz hitet, amelyet
elnyertek; hogy az igazságot szeressék, az égi szeretet láncait kedveljék, gyakorolják
a szeretetet, az alázatossággal törődjenek, de mindenekelőtt a kereszténység zsenge
ültetvényén csőszködjenek. E szavak után kezét és szemét a csillagokra emelve így
kiáltott fel: ,,Ég királynője, e világ jeles újjászerzője, végső könyörgéseimben a
szentegyházat a püspökökkel, papokkal, az országot a néppel s az urakkal a te
oltalmadra bízom nékik utolsó istenhozzádot mondva lelkemet kezedbe ajánlom.’’
Közelgett éppen a jeles ünnep, ugyanazon Örök Szűz Mária mennybevitelének az
angyalok és az emberek előtt nevezetes napja; nagyobb irgalom reményét remélte,
ha e nap örömei közt bomlana fel teste, ezt külön könyörgésekkel kérte; sóhajtozás
s könnyek árán el is nyerte…’’

Kétségtelen, hogy a korona- és ország-felajánlás képtéma a 17. században jelent
meg. E misztikus látásmódra hajlamos kor a legendás történetet képes volt
művészileg is új szellemben értelmezni, de bizonyos, hogy a téma a magyar szent
királyok középkori tiszteletéből és ábrázolásaiból szervesen nőtt ki. Szent István

48

Egri séták nemcsak egrieknek II.



legendájának ez az új ábrázolása a legnagyobb mértékben a korszellemet tükrözi, s
szinte egyedülálló jelenség. A szobrászati illetve a képi kompozíció létrejöttében a
színpadra rendezett iskoladrámák jelentőségét emeli ki Hoffman Edit e témában
született alapvető írásában (1944). Továbbá nem a véletlen szüleményének, hanem
egy lassú, tudatos fejlődés eredményének, a magyar jezsuita szellem
rugalmasságának bizonyítékaként jellemzi. E jelenség szorosan összefüggött azzal a
törekvéssel, hogy Szent István ünnepét az egész katolikus világra kiterjesszék, s
hogy a magyar királyi főkegyúri jog újra érvényre juthasson és az apostoli királyi
cím újrafelvételét Róma ismét engedélyezze. Ezzel a céllal íródott Révay Péter
koronaőr Szent Koronáról szóló könyve 1613-ban (De Sacre Coronae Regni
Hungariae Fortuna Commentarius - Augsburg).

A képek és a rajtuk ábrázolt szentek tiszteletével kapcsolatos protestánsok és
katolikusok közötti heves vita Mária, illetve a magyar szentek és az országfelajánlás
vonatkozásában is lezajlott. Pázmány Péter esztergomi érsek a hitviták
szempontjából kiemelkedő műve a nemzeti nyelven megjelenő Isteni igazságra
vezető kalauz (1613, 2623, 1632, 1637) e tekintetben korszakalkotó mű volt.
Címlapját díszítő rézmetszeten jelent meg ugyanis először a jezsuiták által
kidolgozott Patrona Hungariae és a magyar szentek kapcsolatának koncepciója.
A kvalitásos metszet P.I. monogramos mestere a reneszánsz architektúrával
körülölelt lap felső szintjére helyezte a jezsuiták által használt angyalok által tartott
Jézus-monogramot, alatta pedig a pajzsformátumba foglalt Patrona Hungariae-t.
Velük tengelyben az alsó részen kapott helyet a magyar címer. Kétoldalt az Árpád-
ház szentjei: balról Szent István király jogarral és országalmával, alatta Szent Imre
herceg liliommal, jobbról Szent László jogarral, pajzzsal és harci bárddal, alatta
Szent Erzsébet, baljában könyv, jobbjával egy koldusnak nyújt alamizsnát.
A Patrona Hungariae oltalmában álló szent figurák attributumaikat (korona,
országalma illetve bárd, pajzs) magukon viselik, de egyelőre nyoma sincs a
felajánlás gesztusának. Jelenlétüknek inkább reprezentációs ereje van. ,,Pedig, ha
sejtették volna, hogyan kell ábrázolni a felajánlást, erre a könyvre bizonyára az
került volna’’ - vélekedik Hoffman Edit Pázmány művéről. 

Az István által Máriának felajánlott ország, a Regnum Marianum eszmerendszere
azonban nem csak a protestantizmussal szembehelyezkedő hitvitákban vált
hatékonnyá elsősorban a Habsburg-hű katolikus klérus kezében, hanem, mint ahogy
a modern kutatás számára egyre nyilvánvalóbbá válik, egy önálló, egységes
katolikus magyar rendi állam vízióját alapozta meg, olykor egyenesen a Habsburg-
ellenes politizálás egyik legerősebb toposza és hivatkozási alapjaként. A rendi
függetlenségi törekvések eszmevilágában, az ország egységét és önállóságát, s
egyben a rendek jogait igyekeztek az istváni hagyatékra való hivatkozással
megerősíteni. Így vált a Szent Korona 1790-es Bécsből történt hazahozatala ujjongó
diadalmenetté, a magát megkoronázni nem hagyó II. József, illetve a Habsburg
abszolutista törekvések elleni tüntetéssé.
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Mindezek alapján érthető, hogy Szent István, mint a magyar államiság forrása és
szimbóluma, akinek koronája századokon át a magyar királyság állami
kontinuitásának látható jelképe volt, a Habsburg-ház hatalomerősítésének is egyik
kellékévé vált. Személyében a rendcsináló, rendfenntartó, egyházi javak és
kinevezések felett rendelkező királyt dicsőítette az udvar. Így történhetett meg, hogy
a Szent István-i ország- illetve korona-felajánlását I. Lipót császár (1657-1705)
ünnepélyesen és hivatalosan megismételte 1687-ben a pozsonyi országgyűlés előtt.
Máriavölgybe zarándokolt, ahol a török alól fölszabadult országot a Boldogságos
Szűz Máriának ajánlotta föl, a Napbaöltözött Asszony jelvényeivel díszített
kegyszobor előtt térdre borulva. Majd 1693-ban a bécsi Stephansdom-ban
ünnepélyesen ismét hálát adott az Úrnak, hogy közbenjárására Mária hozzásegítette
országát a török félhold uralma alól való felszabaduláshoz, bevonva e szent körbe a
Habsburg örökös tartományokat is. E gesztus megjelent metszeteken, festményeken
a magyarországi művészetben, de szoborba öntve 1696-ban a pestis oszlop a bécsi
Grabenen is. 

A birodalom tartományainak legmagasabb rangú mecénásai, így a magyar főurak
is alapítottak Máriazellben kápolnákat az 1660-70-es években a templom barokk
átépítése alkalmával - kifejezve ezzel lojalitásukat. Nádasdy Ferenc országbíró és
felesége, Esterházy Anna Júlia Szent István király tiszteletére alapított kápolnát.
A Tobias Pock által 1665-ben festett oltárkép Szent István korona-felajánlását, az
ország Mária oltalmába való helyezését ábrázolta, mely a magyarországi barokk
művészetben kiinduló alapul szolgált valamennyi, a későbbi évszázadok során
megszületett Szent István korona-felajánlását ábrázoló festményhez. A kompozíciót
Johann Sigmund Schott kissé merev rézmetszete népszerűsítette Hevenesi Gábor
1692-ben megjelent szentek élete gyűjteményében. Nádasdy Ferenc veje,
Draskovich Miklós Szent Imrének emeltetett kápolnát 1670-ben, 1672-ben pedig
Szelepcsényi György esztergomi érsek Szent László egészalakos szobrával díszített
kápolnával tette teljessé a magyar szent királyok tiszteletét Mariazellben. A magyar
Árpád-házi szentek tudatosan választott tiszteletével a kegyhely magyar kapcsolatait
kívánták erősíteni. E képi üzenetek által a magyar rendiség úgy kívánt beépülni a
Habsburg Birodalom rendszerébe, hogy a magyar királyság ősi hagyományait,
szokásait megtartsa - követve a Szent Koronában és a szent királyokban évszázadok
óta felhalmozódott szuverenitástudatot.

Mária Terézia uralkodása idején kicsúcsosodott Szent István kultusza, a Szent
Jobbot hazahozták Raguzából (1771), a magyaroknak alapították a Szent István-
rendet (1764), augusztus 20-át országos ünneppé emelték, számtalan portré
született, melyen Mária Terézia a magyar koronával ábrázoltatta magát (Fra. Lucas
Huetter kispréposti palotában lévő festménye az egyik legszebb példa erre Egerben).
A kultusz, amellett, hogy az uralkodóház és a magyar rendek valamiféle kiegyezését
igyekezett reprezentálni, az ,,apostoli királyság’’ fogalmát erősítette, a püspökök
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kinevezési jogáért a Szentszékkel folytatott vitája révén az uralkodónő nagyhatalmi
törekvéseinek eszközévé vált. Az Isten kegyelméből uralkodó király koronájában az
abszolút királyi hatalom jelképét igyekezett feltalálni. Különösen szüksége volt erre
a császári méltóságot nem viselő Mária Teréziának, aki a Szent Korona jogára
építette fel - leányként megörökölt törékeny hatalmát. Utóda, II. József pedig
olyannyira elismerte a Szent Korona közjogi értelmét, hogy mikor szembe
kívánkozott helyezkedni a nemzeti önkormányzattal, inkább koronázatlanul
gyakorolta hatalmát.

Tehát ,,Magyarország - Mária országa’’, s az istváni ország-felajánlás gesztusa
összekapcsolódott az ország török alóli felszabadításának, területi és vallási egysége
helyreállításának gondolatával, valamint összefonódott az osztrák örökösödési jog
korlátozásának és a rendi jogok hangsúlyozásának egyre erősödő törekvésével.
Ezzel együtt szerepet játszott a nemzettudat alakulásában, s különös jelenségként a
II. József uralkodói módszereiben körvonalazódó beolvasztó politikában jelentkező
felvilágosult eszmerendszer elleni fellépésben. 

Más nézőpontból szemlélte a korona szimbolikáját a király, a nemesség, az
egyház és az egyszerű nép. A királyok erőskezű elődjüket és tetteik igazolóját látták
benne, az ő erejére és nagyságára, így saját hatalmukra és atyai gondoskodásuk alatt
álló országukra tekintettek, s a legfontosabb szimbólumban éppen ezt a hatalmat
látták. Szent István esetében a szent jelző nemcsak vallási jelentést hordozott, hanem
nagyságának világi elismerését is, így a korona éppen az ő nagyságára emlékeztetve
kapta a ,,szent’’ jelzőt. Így István, illetve koronája, valamint a felajánlás gesztusa
képi ábrázolása hatalmi reprezentációjukat szolgálta. A nemesség Werbőczy alapján
továbbra is a korona organikus, királyt és a nemeseket magába foglaló, minden
hatalmat és jogot összefogó államtest jelentését hangsúlyozta. A főkegyúri
mivoltukban alapított oltárképen éppen ezért jelennek meg úgy, mint a korona-
felajánlást támogató, mellette őrt álló személyek. Az egyház számára az áhítatra
ösztönző apostoli szent volt, a katolikus egyház pedig a korona felajánlása által a
mindenkori király katolicizmusát és a hozzá való feltétlen lojalitást tartotta
jelentősnek. A nép számára a korona szimbolika legfontosabb eleme és lényege
egyrészt a Szent István-i ország területi egysége és sérthetetlensége, a közösséghez
való tartozás biztonságtudata, másrészt a felajánlás által örökérvényűvé lett
katolicizmusa volt.

Szent István számtalan művészi ábrázolásán szinte elengedhetetlen volt a korona,
mint az ország védelem alá helyezésének, felajánlásának középkori
legendairodalmunkból ránk hagyományozott története. Az uralkodó nem a fején
viseli, tehát elsősorban nem királyi attribútum. A fejről való lekerülés pillanatában
válik a Szent István felismerését segítő ismertetőjelből az egész országot
szimbolizáló nemzeti jelképpé, a magyar koronaeszme képi megjelenésévé, s mint
ilyen, a jelenet középpontjává. 
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Magának a koronának a testamentumként való ünnepélyes átadása a 17. század
előtt nem nagyon került ábrázolásra, de aztán a legtöbb képzőművészeti műfajban
divatossá vált. Mint hosszú ideig aktuális forma egészen a 19. század közepéig
nyitott maradt, magába vonzva különböző elemeket (vedutaábrázolás - például
Pozsony, ahol ekkoriban őrizték a koronát és a koronázások zajlottak, vagy
csatajelenetek egy adott helyszínen), illetve keveredett a magyar szent királyok, a
magyar szentek ikonográfiai típusaival számtalan variációt eredményezve. A művek
jelentős része a jezsuita rend, illetve a katolikus arisztokrácia megrendelésére
készültek. Különös vonásuk, hogy nem csak emlékezetbe idézték a szent királyt,
nagyságát, bölcsességét és cselekedetét, hanem meditációra, a kor problémáival való
szembesülésre is ösztönöztek.

A történet közismertsége és jelentőségének széles körben való megértetése
leginkább a hitszónokoknak volt köszönhető, hiszen ez volt az a műfaj, mely
évszázadokon keresztül a nép legfőbb, szinte egyetlen irodalmi tápláléka volt. Nem
csak a hitét és erkölcsét formálta, s nem csak általános műveltségének volt a forrása,
hanem a magyar szentekről szólva, nemzeti tudatának megalapozója is. A nemzeti
históriák vallási szellemben való magyarázása, illetve a vallási értékek nemzeti
energiákká alakítása a 16. század leleménye. A török csapást Isten büntetésének
feltüntetve a hitviták gyakori témája.

Az egri egyházmegyében több, e témában született oltárkép is található. Érdemes
megemlíteni, hogy a 18. század canonica visitatio-i szerint Heves megyében hét
Szent Istvánnak szentelt templom volt, így első királyunk Szűz Mária után a
leggyakoribb tituláris szentje volt az egyházmegyének. Bájos rokokó megjelenése és
jellemző ikonográfiája miatt említést érdemel Michael József erdőkövesdi
főoltárképe (1742?), vagy a Püspöky András kanonok megrendelésére 1748-ban
készült bélapátfalvai volt ciszterci apátsági templom Szent Imre oltára. Hartmann
József kassai szobrásznak és Michael József egri festőnek a műve, a magyar ,,színes
rokokó’’ rendkívül bájos alkotása.

A szabályszerű korona-felajánlás jeleneteken a kis Jézust ölében tartó Márián,
Szent Istvánon és természetesen a király fejéről levett, s párnára helyezett, vagy
pufók puttók által lebegtetett koronázási jelvényeken, s esetleg a történetben
segédkező angyalokon kívül más nem szerepel. Ezen a szent és misztikus
eseményen avatatlan nem vehetett részt. Mégis a magyar szent királyok felé forduló
tisztelet kibővítette, feldúsította ezt a képtípust. Gyakran előfordul, hogy az
eseményen, mint az erdőkövesdi képen, Szent Imre s néhány nemes úr jelen van.
Szent Imre herceg, akit a király a Nagy Legenda szerint ,,… mint egyetlent (örököst),
szenvedelmesen szeretett s napjai könyörgéseiben Krisztusnak és anyjának, az örök
Szűznek ajánlotta’’ -, gyakran ugyanolyan közelségbe kerül Máriához, mint apja.
Egerhez közel, a bátori Szent Imrének szentelt római katolikus templomban e téma
monumentális erővel jelentkezik az érett barokk stílusban elkészített főoltárképen.
Voit Pál szerint feltehetően Zirkler János egri festő alkotása 1785-ből.
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Egy 1800 körül készült különleges ikonográfiájú oltárkép található az egri
Hittudományi Főiskola kápolnájában, mely a gyöngyöspatai templomból került a
szeminárium birtokába. Témája a magyar szentek fölajánlása. Angyalos magyar
címerrel díszített talapzat körül vörös párnákon térdelnek díszes brokát öltözékben a
magyar háromkirályok. Magyaros fehér ruhában arannyal hímzett fehér papi
palástban az ősz szakállú Szent István, csillogó páncélban, kék-arany palástban a
fegyvereit - tollas sisakját, babérkoszorúval és olvasóval átfont kardját, pajzsát - a
földre helyező középkorú Szent László és a hermelin palástba öltözött, kezében
liliomot tartó ifjú Szent Imre. Karakterük olyan, mintha Tischler Antal említett
rézmetszetéről léptek volna le. Az oltárasztalra hasonlító, angyalok hozta koronás
magyar címerrel díszített, kék lepellel letakart posztamensre helyezett zsinóros,
bojtos, vörös párnára vannak elhelyezve a koronázási jelvények - a korona, az
országalma és a jogar. Különleges megoldásként a Szent Korona mellett Imre
hercegi koronája is ott van, hangsúlyozva a kettős - az uralkodó nélkül maradt
ország, s a tragikusan elhunyt, szentéletű herceg - felajánlását. A jobb felső
sarokban, Istvánnal szemben bontakozik ki a kukucskáló angyalfejekkel övezett
felhőkből a reneszánszos szépségű, Napba öltözött Mária a kisdeddel, akihez
királyaink tekintete bizakodóan fordul. Mária óvó, áldó kézmozdulattal jelzi a
felajánlás elfogadását, s az ország védelmére irányuló kérés teljesítésének ígéretét.
A festmény hátterében hegytetőre épített vár alatt (valószínűleg a gyöngyöspatai
vár) a völgyben csatajelenet látható, feltehetően törökökkel vívott harc zajlik. A kép
alján felirat: VESSE REMÉNYSÉGÉT BÁR MÁS VÁRASBA, PAISBA OH
SZENT SZŰZ MAGYAROK VÁRA PAISA TE VAGY. A festmény alkotója a
feliratot Binder János Fülöp 1763-ban megjelent rézmetszetéről kölcsönözhette. A
magyar nyelvű pálos disztichon a következőképpen hangzik: ,,Asszonyodhoz
folyamodj Magyar Ország minden ügyedben, Gondgya, ne fély, lészen mint örökére
reád: Vesse reménységét bár más Várakba, Paisa, O! Szent Szűz Magyarok Vára
Paisa Te vagy.’’ 

Egerben Eszterházy Károly Barkóczy Ferenctől örökölt nagy volumenű vállalása,
az egri püspöki nyilvános egyetem - publica Universitas - felépítése, valamint
hangsúlyos három nagy termének festői programja, s az itt dolgozó európai rangú
mesterek kvalitásos alkotása érdemel figyelmet. Mielőtt e grandiózus vállalkozás
monumentális műveire térnék, szót kell ejteni a magyar szentek témájában Egerben
megszületett grafikai emlékekről is. 

Tischler Antal rajzoló, festő és rézmetsző neve - kinek néhány munkájáról már
volt szó - említést érdemel. Alkotó életének első szakaszában Egerben működött,
abban a rajziskolában, melyet Eszterházy Károly püspök jóval a Ratio Educationis
(1777) megjelenése előtt, 1773-ban alapított. A püspök elrendelte, hogy a Foglár-
intézetben (mai Kossuth L. u. 8.) rajziskolát állítsanak fel. Az iskola célja, hogy
rajzot, sőt a réz- és fametszést, az 'ars incisoriá'-t tanuljanak az 1740-ben Foglár
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György kanonok által alapított jogi iskola növendékei. A konviktusban lakó
jogászok számára létesített rajzolási tanszéken Eszterházy a tanrendet részletes
szabályozásba foglalta s Tischler Antal rézmetszőt alkalmazta tanárnak. A püspök
végtelenül elkeseredett, amikor az iskola nem hozott kellő eredményt. 1778-ban
újabb rendeletében még hangsúlyozta, hogy a rajz a műveltség és nevelés lényeges
kelléke, de a gyér számú látogatottság miatt az iskola 1778-ben bezárta kapuit.

Tischler állítólag Besztercéről származott és a legújabb kutatások alapján
1776-ban már Egerben találjuk. 1787-től kezdve metszetein elvétve ,,Buda’’,
többnyire ,,Pest’’ felirat szerepel neve után. Egyre több munkája kerül elő, de
leghíresebb metszette Dugonics András Etelkájához, az első magyar szépirodalmi
könyvsikerhez készített illusztrációja (1788) volt. A Szent Korona hazahozataláról
metszett nagyméretű lapjáról már esett szó, mely a kor legkiemelkedőbb e
technikával készült alkotása. Fennmaradt munkái alapján a 18. század második
felének legjobb magyar rézmetszőjének mondható.

A Patrona Hungariae témában már idézett rézmetszete először Pázmány Péter
Imádságos könyvének címlapelőzékeként jelent meg Egerben 1770-ben a püspöki
nyomdában. Művét ,,Anton Tischler sculp. Agriae’’ felirattal jelezte. További fontos
felhasználása e művének Szaitz Leó - Máriafi István egri hitszónok: Igaz Magyar.
Az az igazi magyaroknak Máriához, az Ő Nagy Aszszonyokhoz, és Nagy
Pátronájokhoz való különös ájtatosságáról; és a mostani ujságokrúl. I. rész az igaz,
és nem-igaz magyarokról általlyában című könyvében történt (Párisban és
Berlinben [Eger], 1785. [Püspöki nyomda]). Szaitz Leó (1746-1792) szervita
szerzetes, harcos hitvédő. Művében az igaz magyarság kritériumát Szűz Máriához a
magyarok Patronájához ragaszkodó hűségben jelölte meg éppen abban az
évtizedben, melyben II. József türelmi rendeletében foglaltak ellen lázadozott a
katolikus egyház. Címképe a Tischler Antal által készített Patrona Hungariae
metszet volt, amely Máriát a három magyar szent királlyal ábrázolja. Eszterházy e
radikális gondolkodó munkásságát nem gátolta, de könyveinek kinyomtatását nem
támogatta. 

A képi téma népszerűségét bizonyítja, hogy Tischler metszete is már egy korábbi
ábrázolás későbbi változata, jelesül Thomas Bohacz az egri Sarlós Boldogasszony
társulat xenium-kötetéhez készített címelőzékképének Patrona Hungariae a magyar
háromkirályokkal vagy Magyarok Nagyasszonya Szent István, Imre és László
körében címen ismert, 1739-es rézmetszetének újabb megfogalmazása. Azonban
Thomas Bohacz műve sem volt előzmény nélküli. A kolozsvári jezsuita templom bal
oldali első kápolnájának oltárképe adta számára az inspirációt. 

Eszterházy Károly püspök Róma neveltje, ennek minden előnyével és
hátrányával. Korának egyik vezető egyénisége volt szellemiekben, politikailag és
anyagi téren is.  Mély hitéhez társult nemzethű elkötelezettsége, mely
szükségképpen állította őt szembe a bécsi udvarral, s bizonyos mértékben II. József
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türelmi rendeletét üdvözlő magyar protestantizmussal is. ,,Személyiségében sok - a
legjobb értelemben vett s keresztény tartalommal átjárt - arisztokrata jellemvonást
találunk. A tekintély, a rend és a fegyelem embere, de nagyvonalú megértésre törekvő
és emberséges…. Amilyen erősen hitt eszményei igazságában, és amilyen töretlen
hűséggel szolgálta őket haláláig, ugyan azzal a kitartással képviselte őket mások
előtt, és törekedett terjesztésükre. A tudomány és a művészet rajongó, s nagy
áldozattokra képes híve volt.’’ - írta róla Vanyó Tihamér 1933-ban. Úgy őrzött meg
értékeket, hogy továbbfejlesztette azokat. 

Eszterházy levelezésébe beletartoznak a gazdasági iratokon kívül megbízásait
értelmező utasításai - mint egy hatalmas szellemi építmény jól átgondolt elemei.
E tartalmi előírásait, gyakran egész programterveket tartalmazó rendelkezéseit
utóbb keményen számon is kérte a megbízott művészeken. Az általa építtetett,
négyfakultásos egyetemnek szánt Líceum épületének tervezője Josef Ignaz Gerl,
majd a bécsi építész elbocsájtása után Fellner Jakab volt. Az ő tevei alapján nyerte
el végleges, a kápolnával, csillagdával, színházteremmel kiegészített, kétemeletesre
nagyobbított, Eszterházy által is elfogadott formáját ez a monumentális, a város
arculatát meghatározó épület. Genthon István 1955-ös lelkesült tanulmányban tette
fel a kérdést a mű barokktól eltávolodó stílusát értékelve: ,,Vajon haladó-e az a
hagyomány, amelyet Fellner ránk örökített? Ekkor franciás igazodásáról nem
szabad megfeledkezni. Ez az igazodás a művészet nyelvén tiltakozott a Habsburg
monarchia ellen, egységének világos és félreismerhetetlen tagadása. A messziről jött
Fellner nem az osztrák-magyar művészetet szolgálta, hanem sajátos helyi
művészetet teremtett. Oly helyi művészetet, amelynek semmi köze sincs az
egységesítő ábrándokhoz, a gyarmati elnyomás cégéréhez. Higgadt, az értelemhez
és jóízléshez szóló stílusa szállást csinált a reformkor nemzeti művészetének… Az a
vélemény alakult ki, hogy a főhomlokzat lehiggadt és klasszicizmus felé mutató
formanyelvét Eszterházy püspök szorgalmazta a művésznek…’’

Eszterházynak nagyon is pontos elképzelései voltak az épületről és díszítéséről,
mely életművének még akkor is a legnagyszerűbb alkotása, ha nem elképzelése
szerint alakult a sorsa.   Gorové László írt a császár sajnálatos kimenetelű egri
látogatásától: az épület az uralkodóból csodálkozó elismerést váltott ki, de sorsát
illetően rideg elutasítás hozott. ,,A Lyceum roppant alkotmányát 2-ik József császár
is a midőn 1784-ik Eszt: Oktober Holnapjának 17-ik napján Egerbe érkezett volna,
a következett napon megtekinteni méltóztatott és annak szépségén fejedelem létére is
bámult, és az őtet meg tisztelő Püspöknek izlésit magasztalta, csudálván
egyszersmind hogy az arra fordított nagy költségeket elviselte.’’ Az uralkodó
látogatásakor már készen volt a könyvtár és a vizsgaterem freskódíszítése. Egyes
termeinek képi programja azonban nem elsősorban a kor ízlésének, vagy művészeti
divatja diktálta felfogásának felelt meg, de nem is a felkért művész egyéni
invenciójának, leleményének, festői brillírozásának teret adó felületek voltak.
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Elsődleges funkciójuk volt a terem rendeltetésének megfelelni, az oda képzelt
tevékenység jelentőségét alátámasztani, eközben a tervezett universitas központi
gondolatának, e hatalmas szellemi építménynek az eszmei egységét megadni. Az
egyetem indítani kívánt négy fakultását felvonultató mennyezetkép elkészítésére
Eszterházy 1780-ban szerződött a bécsi Franz Sigrist-tel. A mű az épület
főhomlokzati rizalitját két emelet magasságban áttörő vizsgatermében - a bécsi
egyetem mennyezetképeinek programját idézve - 1781-ben készült el. A déli nagy
könyvtárterem trentói zsinatot ábrázoló mennyezetképe (1778) ekkor már három éve
készen volt, melyet a püspök ,,udvari festőjével’’, az Egerben letelepedett bécsi
származású Johann Lucas Krackerrel, és segédjével Zach Józseffel készíttetett el.
A díszterem kifestését is velük kívánta megoldani, de hirtelen haláluk - Kracker
1779-ben, Zach 1780-ban hunyt el - ezt lehetetlenné tette, a még számba jöhető
Maulbertsch pedig a pápai templom munkálataival (1781-82) volt elfoglalva.

A harmadik freskó elkészültére sokat kellett várni, csak tizenegy év szünet után
született meg a mennyország lakóit felsorakoztató mű. A kápolnába szánt téma
kivitelezésére Eszterházy a magyar főpapok kedvelt mesterét, a számára már a pápai
templom kifestésekor korábban is dolgozó hírneves Franz Anton Maulbertschet
bízta meg. Maulbertsch az első vázlatokat 1784. június 28-án küldte meg a
püspöknek azzal a kommentárral, hogy ha majd elkészül ,,a mű ritka és mennyei
látványt fog nyújtani,’’ sőt ajánlatot tett a munkadíjra is (3500 Ft.) A freskó első
programját Eszterházy azonban már 1781. október 28-án, a nagyterem munkálatai
idején elkészítette, amelyet részletes teológiai utalásokkal és szövevényes
szimbolika magyarázatokkal egészített ki. A program az egri egyházmegye
védőszentjének, Evangélista Szent Jánosnak a Jelenések könyve (4., 6., 14.)
szemszögéből megformált látomásairól és apoteózisáról szólt a szentek karával
körbevéve. Maulbertsch levelében jelzett vázlatai valószínűleg e programhoz
készültek, melyek sajnos elvesztek a kutatás számara. 

A levelezés azonban 1784-ben évekre megszakadt, s a megbízás majd csak 1892.
szeptember 25-én vált aktuálissá. Az új szerződésben ismét részletesen
megfogalmazódott Eszterházy képi igénye, mi szerint a kívánt programot immár a
magyar szentek alakjaival hangsúlyosan kiegészítve Franz Anton Maulbetsch
vállalta megfesteni. A szakirodalom klasszikusan a festő számtalan megrendelésére,
elfoglaltságára hivatkozik a késést magyarázva - természetesen a fennmaradt
levelezés udvariaskodó tartalmát is figyelembe véve. Ám Eszterházy oly
nagyvonalú és céltudatos megrendelője volt korának, hogy nehezen hihető, hogy a
nyolc éves késés, s a kutatás által ismert két, tartalmában egymástól eltérő
programadás között eltelt tizenegy éves szünet oka csupán Maulbertsch - még ha oly
híres festője volt is korának - elfoglaltságában keresendő. 

A késést a megrendelő oldalán kell keresni, akinek építtetői törekvéseit háttérbe
szorították a politikai események. 1784. október 17-19-i látogatása során II. József
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rendeletben semmisítette meg Eszterházy - a hatalom által már korábban is
korlátozott - nagy ívű ambícióit az egyetemnek indult Líceum kapcsán. Eszterházy,
gróf Batthyány Ignác erdélyi püspöknek november 1-jén kelt levele szerint: ,,a
császár a püspökkel együtt reggel 8 órától délután 1-ig körbejárt Egerben, mindent
megnézett, különösen a líceum nagyon tetszett neki. Barátságos volt, akik kísérték,
biztatták Eszterházyt, hogy úgy látszik nincs semmi veszedelem. De ő nem várt
semmi jót. S csakugyan, alig érkezett meg II. József vissza Pestre, külön futár hozta
meg a rendeleteket, melyek Eszterházy életművét megsemmisítették. A líceumban a
jogi és a bölcseleti tanfolyamot meg kell szüntetni s csak az alsó és elemi iskolát volt
szabad meghagyni. Valamennyi kispapot a pesti központi szemináriumba kell
elküldeni s a szeminárium épületét és a Foglár-intézetet a katonaság foglalja el.’’
Eszterházy ,,…alkotási kedvét 1781 és 1793 között erősen megnyirbálta az a súlyos
küzdelem, melyet főpaptársaival együtt II. József az Egyházat s a magyar alkotmányt
felforgató rendeletei ellen teljes önfeláldozással folytatni volt kénytelen... József
felforgató rendeleteivel szemben a magyar főpapság fejtette ki a legkitartóbb
ellenállást, melynek szellemi vezére Eszterházy volt.’’ - írta a történetet tovább
elemezve Szmrecsányi Miklós már 1926-ban, majd 1937-ben megjelent
tanulmányaiban. Az 1780-as években a püspök érthető módon antijozefinista
egyházpolitikát folytatott, élénken ellenezte a türelmi rendeletet és a papképzés
centralizálását, az egyházi jogkörből való kivonását. De Szmrecsányi idézi
Eszterházy 1790. október 6-án kelt körlevelét is, ami II. József halálát követően a
jogi és a bölcseleti oktatás helyreállítása után született, s melyből megérthetjük a
püspök művészi hitvallását is: ,,Soha semmi sem szerezhetett volna lelkemnek
nagyobb örömet ennél… mert hiszen, amikor ennek a líceumnak az alapjait
lefektettem és nagy költségemmel be is fejeztem, semmi másért nem tettem, mint
szeretett hazámért és a közjóért, hogy itt a Múzsák otthonában, a királynak hű és a
hazának hasznos polgárokat formálni lehessen.’’ 

II. József halála után Eszterházy tehát reményekkel telve indította újra a Líceum
munkálatait, s a jelenleg ismert források szerint 1791 tavaszán ismét felvette a
kapcsolatot a művésszel. Maulbertsch magyar főpapi megbízói közül magasan
kiemelkedik Eszterházy Károly kifinomult ízlésével, irányító befolyásával, de pazar
(magánvagyonával is hozzájárulva építkezései megvalósulásához) anyagi
lehetőségeivel. Látnunk kell, hogy a püspök művészetpártolása nem a mai
értelemben vett mecenatúra volt, sokkal inkább a magasabb célokat, eszméket
szolgáló nagyszabású terveinek megvalósításához, s azok igényes művészi
kivitelezéséhez igyekezett megszerezni a legjobb mestereket - szigorú üzleti alapon.
Kapcsolatuk még a hatvanas évekre nyúlt vissza, az újabb kutatások szerint a
székesegyház szentélyének mennyezetképeiről szóló, Fellner Jakab közvetítésével
zajló, de meg nem valósult tervekhez. 1771-ben elkezdett, külföldi alkotásokkal
vetekedő pápai templomának művészgárdájában ismét találkozunk a bécsi festővel
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- ugyan az 1779-ben elhunyt Kracher helyén - Fellner Jakab építész, Philipp Prokop
szobrász és Hubert Maurer oltárképfestő mellett. Már itt, a pápai freskón
felfedezhető, hogy Eszterházy nem engedett meg semmi érzelmi csapongást.
A püspök által megkövetelt racionális stílus, Szent István első vértanú legendájának
írott szövegéhez, a valósághoz való ragaszkodás a barokk festészetben is, de
Maulbertsch életművében is újat hozott. Nem csupán az érzelemre akart hatni, célja
nem az volt, hogy a művészet pompájával - melynek egyébként Maulbertsch
korának legnagyobb mestere volt -, gazdagságával az érzelmeket felkorbácsolja,
hanem, hogy az értelmes néző érdeklődését felkeltse, figyelmét megnyerje. Ezt a
célt pedig a világos, közérthető megfogalmazással lehetett elérni. Eszterházy annak
a korszaknak volt a képviselője, amely felismerte, hogy nem csak a hitre, hanem a
tudásra is szükség volna. E gondolatkörben fogant Líceumának új művészeti
terve is.

Smohay András kutatásai szerint a freskó elkészülte előtt, ismét közel másfél éves
levelezés zajlott Eszterházy és Maulbertsch között. 1791. március 11-i első, felkérő
levelében Eszterházy megemlítette a régen megérkezett vázlatokat, melyek
felhasználásának eldöntéséhez időt kért. Válaszában a festő arról érdeklődött, hogy
elfogadta-e a püspök a terveket, mert közeledvén a tavasz, el kell kezdeni a munkát.
Eszterházy ekkor még más megbízás elfogadására biztatta Maulbertsch-et, s csak
egy évvel később 1792. augusztus 7-i levelében hívta meg és kérte fel a freskó
elkészítésére a mestert, aki szeptember 10-én meg is érkezett Egerbe. Az új
programot tartalmazó szerződés pedig szeptember 25-én került aláírásra
Maulbertsch és Eszterházy megbízottja, Farkas János püspöki építési felügyelő által.
E szerződés tehát, mely alapján a mű el is készült, tartalmazza Eszterházy
elvárásainak pontos leírását, s érte a mesternek 3300 Ft munkadíj járt. A számunkra
lényeges elemet a 6-8. illetve a 12. pont foglalja össze: 

…Továbbá a fő boltozatot vagy plafont, amely a mennyet mutatja be, nevezetesen
az oltár feletti első csoport a birodalom szentjeit ábrázolja, úgy mint Szent István,
Szent Imre, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Quirin2, mindannyian királyi
jelvényeikkel, és elől egy angyalt a magyar patrióta vagy pátriárkakereszttel. Egy
másik angyalt a birodalmi zászlóval, melyen a magyar címer látható… Teljes
dicsfényben az isteni szentség, melynél a legszentségesebb Szűz Mária térdel fél
térden. …És mindezeket a fent említett műrészleteket a legnagyobb életszerűséggel,
szemet gyönyörködtető színezéssel, művészi szintű megfestését és létrehozását
megígérem, és arra kötelezettséget vállalok…

A munkálatok 1792. szeptember 25. és 1793. június 27. között zajlottak.
Maulbertsch tehát - a freskófestés technikai kívánalmainak nem igazán szerencsés
módon - az egész telet és a következő év tavaszát is Egerben töltötte. A hosszú
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nagy tiszteletben tartották a savariai keresztények.



alkotási időt a művész hajlott kora (69 éves ekkor), de Eszterházy mindenre
kiterjedő megrendelői attitűdje is okozhatta. A bécsi mester segédje Martin Michl
volt, aki még itt tartózkodva, a munkáért járó fizetség utolsó részletét június 27-én
mestere megbízásából felvette. E tényből indult ki a régebbi szakirodalom, amikor a
kápolna mennyezetképét erőben megfogyatkozottnak, száraz, megmerevedett
formaadásúnak, nehézkes figurákat, a hóka színeket felmutató megfáradt műnek írta
le, s főként nem is Maulbertsch, hanem inkább segédje munkájának vélte. Michl
tudását illetően beszédes adat, hogy még hét évvel később is segédként működött a
mester legtehetségesebb tanítványa, Joseph Winterhalter mellett, de nem, mint a fő
témán segédkező, hanem mint a belsőtér-festészet fontos részét képező látszat-
architektúra festője. E területen azonban valóban jó műveket hagyott maga után.
A szerződés szerint Eszterházy kifejezett kívánsága volt a terem falainak festett
építészeti tagozatokkal való kifestése ,,antikok’’ használatával, vagyis a Louis XVI.
stílusban megfestett vázákkal, füzérdíszekkel, rózsatárcsákkal való díszítése - így
természetes, hogy az általában az utolsó fázisban készülő architektúrafestést készítő
Michl még Egerben tartózkodott, miáltal Maulbertsch megbízásából fel tudta venni
a hátralékot.

A tartalmi kérdésekre térve látható, hogy a megvalósult mű jelentősen eltér az
1781-es tervtől. Smohay András 2007-es tanulmányában feltételezi, hogy létezhetett
egy, a szerződést megelőző terv, hiszen Maulbertsch újabb vázlatokat küldött
Eszterházynak. Egy, a bécsi Albertinában őrzött papírra olajjal festett Maulbertsch
vázlat Lebegő angyalok könyvvel és István koronájával, címmel került
beleltározásra. Magvalósult változata az elkészült egri freskón a magyar szentek és
a Nagyboldogasszony alakja közötti égi felületen található. 

Az oldalfalaknak a klasszicizáló pillérekkel tagolt, vázákkal díszített párkánnyal
lezárt architektúrája és az alakokkal telefestett égi jelenetet feltáró mennyezet között
szándékosan nincs semmilyen kapcsolat, hogy annál inkább váljék külön minden
földi vonatkozástól a megnyílt látomásszerű mennyország. A Mindenszentek
ikonográfiai képtípusa szerint az aranyló és kéklő égbolton lebegő alakok tömege
egy elliptikus centrális kompozíció két nagy körébe rendeződik, s a találkozási
pontnál a Szentháromság csoportozata és a megtestesült ige édesanyja, Szűz Mária
alakja ragyog fel. Az ó- és újtestamentum üdvözültjei kis felhőgomolyokon
lebegnek. Az egyik kör közepén János evangélistát angyalok emelik fel az égbe, s
bájos zenélő angyalcsoport lebeg az orgonakarzat felett. A második körben egyfelől
az egyházatyák, másfelől a női vértanú szentek jelvényükkel jelzett alakjai fogják
közre az oltárkép fölé, kitüntetett helyre komponált magyar szentek csoportját. A Te
Deum, a Mindenszentek litániája, a Honorius Augustodunensis De omnibus sanctis-
prédikációja és a Szent Péter-székesegyház sekrestyéjének a Legenda Aureában leírt
látomása alapján megfogalmazott 18. századi szent kavalkádot egészítette ki tehát
Eszterházy a magyarság (Pannonia és Hungária) szentjeivel, s mint a szerződésből
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is kitűnik, ők a kompozíció fő szereplői. Szent István teljes királyi díszben térdel:
kék ruháján arannyal hímzett levélmotívumok, szőlőlevéllel díszített főpapi palástja
szegélyén Krisztus és az apostolok arca foglalódik gyöngysor keretbe. Fején a Szent
Korona, kezét széttárva lefelé mutat, illetve a jogart tartja. Tekintetét a
Szentháromság és Mária felé emeli. Előtte leoldott szíjú tarsolya és kardja. Mellette
térdel fia, Szent Imre. Az ifjú fején hercegi korona, kezében szüzessége jelképe, a
liliom. Jobb kezét önfeláldozó gesztussal szívére emeli. Mint a jelenet központi
figurája, itt inkább az ő feláldozására helyeződik a hangsúly, hiszen az ország-
felajánlás témája Eszterházy terve szerint az oltárképen kapott kiemelést. Szent Imre
mellett Szent Erzsébet ül, uralkodói díszben, fején koronával s jobbjával pénzt nyújt
egy koldusnak. Mögötte minden bizonnyal lánya, Boldog Gertrúd altenbergi
premontrei apátnő látható. A magyar szentek sorát Szent László bárdra támaszkodó
alakja zárja, teljes katonai díszbe öltöztetve. Szemét ő is az égre s kezét szívéhez
emeli. Oroszlánfejes pajzsát egy puttó, vörös palástját pedig egy angyal tartja.
Előttük egy szárnyas angyal az apostoli kettős keresztet emeli magasra, egy másik
pedig magyar címeres zászlót lobogtat az égben - csak úgy, mint ahogy a
megrendelő szerződésben olvasható. 

A megbízás célja az volt, hogy a tanuló ifjúság a kápolna padjaiból ezt a jelenetet
mindig szemben láthassa, s Eszterházy vallásos és hazafias szellemétől áthatottan
készüljön életpályájára. Szent László után következnek immár a hosszanti falon
csillagokkal ékes domonkos apácaruhában, fején koronával Árpád-házi Boldog
Margit, Szent Kinga (Margit nővére), majd Szent Cecília, Alexandriai Szent Katalin,
Szent Borbála s végül Szent Ágnes. Felettük a katonaszentek: Szent Lőrinc, Szent
Flórián illetve Szent Sebestyén és Szent Mauritius. A kápolna másik hosszanti falán
az egyházatyák és a kor népszerű férfiszentjei sorakoznak (Szent Ambrus, Nagy
Szent Gergely, Szent Jeromos, Szent Ágoston, Assisi Szent Ferenc, felettük Szent
Bonaventúra, Szent Ivó, Nepomuki Szent János, Aquinói Szent Tamás, és Paduai
Szent Antal áll). Külön csoportban láthatók a szerződés szerint Pannónia szentjei
Szent Quirinus és Márton. De Szent Gellért és Szent István első vértanú, István
király védőszentje is feltűnik az alakok között. A másik kört ó- és újszövetségi
jeleneteket és alakokat felsoroló csoportok, majd az apostolok és szokásos
attribútumaikkal az evangélisták alkotják. Evangélista Szent János természetesen -
mint az 1781-es első program központi szereplője - hangsúlyos helyet kap a figurák
között, angyalok emelik a magasba, s viszik a fénylő Szentháromság irányába.
A szinte megszámlálhatatlan alakot felvonultató tömeg szervezett elosztásában
Maulbertsch nagy tudása és gyakorlottsága mutatkozik meg. Nemes felfogású
alakok, irizáló finom színárnyalatok, ám korábbi stílusához képest klasszicizálóbb
stílus, realisztikusabb megformálás jellemzi az elkészült művet.

A mennyország lakói között megjelenő magyar szentek a freskó nemzeti
tematikáját erősítik. A Patrona Hungariae és a Regnum Marianum eszme által
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hordozott összetartozás-tudat nyilvánul meg benne, mely az 1790-es évekre az
uralkodói reprezentációs körből kicsúszva egyre inkább a nemzeti önazonosság-
tudat bázisát képezi. Az erőszakos, önkényes kalapos királlyal szemben a népet
szerető és boldogítani akaró szent királyok példája festődik fel a mennyezetre.
A freskó üzenete így megváltozott. A magyar szentek és az ország szakralitására
helyezett hangsúly éppen a programváltás révén válik figyelemre méltóvá.
A politikailag semleges, teológiai tartalommal bíró, az egyházi tanítás erejét sugárzó
Szent János-i látomás helyett a magyar szentségre átformált program erősen
Habsburg-ellenes hangvételt nyert Eszterházy akaratából. Tette igazodott a kor
katolikus, nemesi ellenállási mozgalmaihoz, azzal a többlettel, hogy neki személyes
sérelmei is voltak. Egy életmű kiteljesedésének vetett gátat a hatalom - felvilágosult
újító - szándéka. Az Árpád-házi szent királyok és a magyar föld szülte és itt
mártíromságot szenvedő szentek példázatán az ország legitimációjának kifejezésére
tett kísérletet a püspök, miáltal igyekezett hozzájárulni a felnövekvő ifjúság hazafias
szellemben történő neveléséhez - még ha nem is egyetemi, csak főiskolai szinten.

A líceumi kápolna oltárképe Eszterházy programjának kiteljesedését hozta.
1793-ban ő készíttette el a Szent István korona-felajánlását ábrázoló oltárképet is,
hogy teljessé váljon a magyar szentek apoteózisát megteremtő eszme. Ezért hiányzik
Maulbertsch freskójáról az ország-felajánlás gesztusa, s kap központi helyet rajta
inkább Szent Imre áldozathozatala. Figyelmet érdemel azonban az Albertinában
őrzött vázlaton megjelenő angyalcsoport freskón való kiemelt helyzete, még akkor
is, ha csupán egy sematikusan megformált koronát - hagyományosan vértanú
koronát - emelnek fel, s visznek Mária felé. Rejtetten mégiscsak ott lehet az ország-
és korona-felajánlás gondolata e képi megformálásban, s talán nem véletlen, hogy a
megmaradt vázlat István koronáját tartó angyalokként került beleltározásra a bécsi
gyűjteményben. S talán az sem véletlen, hogy a kezükben tartott nyitott könyvben a
következő szöveg van felírva: ,,Jöjjetek atyám áldottai, vegyétek birtokba az
országot, amely nektek készült a világ teremtése óta.’’ (Mt 25, 34) 

A Szent István korona-felajánlását ábrázoló oltárképet az adatok szerint
Eszterházy megbízásából Huszár Ferenc készítette 1793-ban. Farkas János,
Eszterházy püspöki építési felügyelője a munkanaplóban azonban a következő
bejegyzést tette 1794. április 26-án: ,,A Czirkler Pictor el fogja készíteni azon kis
formát, mellyen elő fogja adni miképen lehessen jobb formában a Lyceumi Oltárnak
képe, mely mihelyt megkészül, be fogom mutatni. Arról ugyan már nincsenek további
adatok, hogy a ,,kis forma" elkészült-e, de Voit Pál szerint a Huszár-féle kép után
Zirkler egri piktor műve állt a kápolnában a Hesz-féle, ma is ismert festmény
elődeként. Zirkler 1783-ban e témában valóban készített Eszterházy megbízásából
egy oltárképet, de az a hejcei püspöki nyaraló házikápolnájában lett felállítva, s
festett belőle egy változatot a jászberényi plébániatemplom számára is.
Akármelyikük készítette is el az első, vagy a második festményt, egyikről sem
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tudunk túl sokat. Valószínűleg az 1700-as évek végére már teljesen kialakult
képsémát követték, s mintaképül szolgált számukra a városban és környékén
felállított korábban készült művek sora, talán Eszterházy útmutatása. A festményről
az alapján is képet alkothatunk, ha figyelembe vesszük, hogy az egri kismesterek,
így Huszár és főleg a Kracker-segéd Zirkler, mestere vázlatait és képsémáit gyakran
felhasználta. Ezért az Eszterházy megrendelésére készült, Karcker által 1773-ban a
székesegyház számára megfestett két mellékoltárképet - Szent István korona-
felajánlását, és Szent László hódolatát a Boldogasszony előtt - alapul vehetjük.
E festmények a Pyrker érsek által építtetett új székesegyházban az 1830-as években
visszakerültek, s ott láthatók ma is.

A 18. század végén készül festmény lecserélésének oka ismeretlen. Talán elavult
stílusa, kvalitásának gyengesége vezethette Fischer István érseket (1751-1822, érsek
1814-től), hogy alig két évtizeddel később új képet rendeljen s éppen az egri
születésű Hesz János Mihályt (1768-1836) bízta meg az oltárkép kivitelezésével.
Hesz János Mihály a felvilágosodás korai évtizedeinek fontos alkotója. Életműve
egyenletes színvonalat mutat, melyben kiemelt szerepet játszanak egyházi témájú
festményei, vallásos témájú kabinetképei, de oltárképei is, melyek között jelentős
művek találhatók, jelentős megbízók által megrendelve. Édesapja, ,,öreg’’ Hösz
János (1766 óta jegyzik, 1801-ben hunyt el) egri szobrász volt, anyja Hering
Julianna, kiterjedt egri művészcsalád leánya. A legendás emlékezet szerint fiatalon
segédkezett Johann Lucas Krackernek és Maubertsch líceumi munkálkodása során
az öreg mesternek is. 1789-ben iratkozott be a bécsi Képzőművészeti Akadémiára,
ahol a történeti festészet szakosztályon Hubert Maurer tanítványa volt. Vállalt
portréfestést és másolást, de ismertek metszeti is. Életműve legfontosabb darabját
Rudnay Sándor esztergomi érsek megbízásából festette 1828-ban a székesegyház
számára, a hatalmas méretű, főoltárra szánt Vajk megkeresztelését. Foglalkoztatta
egy Pesten felállítandó magyarországi Képzőművészeti Akadémia létrehozásának
ötlete, melyről 1820-ban József nádornak tervezetet nyújtott be - szívesen magára
vállalta volna a tanterv összeállítását, majd az iskola egyik osztályának vezetését. Az
akadémia elvégzése után Bécsben telepedett le, s a Katonai Mérnöki Akadémia
szabadkézi rajztanára lett, itt dolgozott nyugdíjazásáig. Innen vállalta és teljesítette
magyarországi megrendeléseit. Kazinczy Ferenc által emlegetett, nagyreményű
magyar tanítványa, Balkay Pál (Tiszaörs, 1785 - Eger, 1846) később Egerben
működött. Az egri születésű mesternek csak néhány műve található szülővárosában,
az egyik éppen a szemináriumi kápolnában. Első egri műve a székesegyház
sekrestyéjébe került, 1808-ban festette meg a Nepomuki Szent Jánost ábrázoló
oltárképet. 

Hesz 1813-ra már mestere volt a Bécsben elsajátítható klasszicista
formanyelvnek, s Fischer érsek ízlése sem maradt el a kor divatjától. Tisztán a helyi
barokk még élő erőteljes hatásának, illetve a kápolna későbarokk stílusának
köszönhető, hogy a felkért oltárképen a klasszicizáló formavilág vívmányait Hesz
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kevéssé alkalmazta. A barokkban kialakult diagonális képszerkesztéssel a kép
előterében formálja meg a korona-felajánlás jelenetét. A kép bal oldali felső részét a
statikus, visszafogott gesztusú, aprólékosan kivitelezett trónon ülő Mária foglalja el
- térdén az álló Kisjézussal, lába alatt fénylő holdsarlóval -, a kép jobb alsó részét
pedig a térdeplő király. Súlyos vörös selyemmel letakart oltárasztalon egy nyitott
könyv van, előtte pedig két puttó tartja Magyarország címerét. A király vállát
arannyal szőtt palást borítja, feje fedetlen, szakálla ősz. Kezét imára kulcsolja.
Mögötte Szent Imre áll, tartása nyugodt, de az ő tekintete is a Szűz és a Megváltó
felé fordul. A mögötte álló két magyaros arcú, de nyugati viseletű figura
mozdulataiból az olvasható ki, hogy nem értik, talán nem is látják, hogy mi történik.
Az ívesen záródó kép felső részén kis puttók húzzák el a sötétkék függönyt, s rajtuk
kívül repkedő angyalok teszik mozgalmassá az egyébként statikus, túlságosan is
kiegyensúlyozott képet. Különös logika alapján a Szent Koronát Mária viseli, mint
a Patrona Hungariae képtípusokon. 

A festmény különös megfogalmazása arra utal, hogy Hesz idejére a korona-
felajánlás képtípus lényege, üzenettartalma kezd kiüresedni, s hogy maga az alkotó
sincs tisztában az egyes képi elemek jelentésével. A valaha ,,olvasásra’’ szánt
képtéma itt ,,csupán’’ festménnyé vált. Erre utal a felajánlás gesztusának hiánya
mindkét magyar szent esetében, puszta imává és áhítatos tekintetté redukálódik a
valaha mélyen átélt cselekedet. Mária lábánál felfénylő holdsarló sem szervesül az
Istenanya alakjával, nem tapos rajta, csupán lábai elé van festve. Mozdulatából
elveszett a valamikori szeretetteljes, a magyarok aggódó kérését őszintén fogadó
segítőkészség gesztusa is. Az oltárra helyezett könyv hangsúlyos jelenléte is
értelmezhetetlen (hacsak nem törvénykönyvre utal), de legfőképp az országot
szimbolizáló Szent Korona státusza lett félreértve. Huszár, vagy éppen Zirkler
festménye lehet, hogy mesterségben elmaradt Hesz oltárképétől, de bizonyosan több
olvasható jelentés és érzelem volt benne.

A szeminárium 1825-ben elkészült mennyezetfreskója érdemel még gyors
említést, melyet Braun István gyöngyösi festő készített. A Mindenszentek témáját
feldolgozó élénken színezett, kemény körvonalakkal határolt formaképzésű,
harmonikusan komponált mű Maulbetsch líceumi mennyezetfreskójának
szubsztrátuma. Az égi birodalom látomásos, fényben úszó tüneménye helyett egy
dekoratív világot tár elénk. A kompozíció egyszerűbb, az alakok száma erősen
csökkentett, de a líceum freskójának nemzeti tartalmú üzenete tovább él benne.
A Hesz János Mihály által festett főoltárkép felett (Assunta) megjelenő magyar
szentek seregének középső, kiemelt csoportozatát formáló három szent király,
István, László és Imre immár közösen ajánlja fel a Szent Koronát a Szentháromság
előtt térdeplő Máriának, majdnem úgy, mint a Gyöngyöspatáról a Szemináriumba
bekerült oltárképen.
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Tárkányi Béla, Kovács Mihály költőbarátja e falak között érett pappá. Mély hite
s nemzeti érzelemtől fűtött romantikus lelkülete, festőbarátjára tett intellektuális
hatása Kovács legtöbb képében felfedezhető. Tárkányi Béla e téma
elkötelezettjeként 1868-ban jelentette meg elmélkedését: Szent István Király
ünnepének jelentősége Első apostoli királyunknak a budavári Boldogasszony-
templomban 1868. augusztus 20-án tartott nemzeti ünnepe alkalmából… címmel,
mely írása az egri nyomdában jelent meg. Tárkányi tehát mindig ott állt a háttérben,
így a pap-költő gondolataira érzékenyen reagáló művelt, élénk képzeletű festő
tudatos historizmussal átszőtt magyar szenteket ábrázoló, hőskultuszt idéző képein
mutatkozik meg leginkább hasonló gondolkodásuk, nemzeti elkötelezettségük.
E művek, főként oltárképek, melyek hazafias tartalmuk miatt az 1848-49-es
forradalom, s a menekítés során elásott korona 1853-as orsovai fellelése után új
hangsúlyt kaptak, s egyre népszerűbbé váltak. Kovács Mihály sokszor megfestette a
Szent István korona-felajánlását ábrázoló képek párjaként Szent László hódolatát a
Madonna előtt- párba állítva őket úgy, mint az egri főszékesegyházban Karcker
1773-as mellékoltárképein. Ezeken a képeken tudatosan törekedett a nemzeti hős
eszményi karakterének megformálására, s a jeleneteket gyakran történelmi
szituációk kibővítésével tette narratívvá, mesélhetővé, s így a hívek által is
átélhetővé. 

Kovács képein egyéni módon keveredik a kultuszkép és a történelmi jelenet
hangulata. István történetében a korábbról ismert 18. századi formát eleveníti fel,
László esetében pedig természetesen nem hiányozhatnak a háttérből a kerlési
(cserhalmi) csatára vonatkozó festői utalások. A király itt a csata előtt a Madonna és
Jézus segítségét kéri feladata teljesítéséhez. A kun tábor felsejlik a háttérben, s
történeti hűségre törekedve sok apró zsánerjelenetet ábrázol. A szintén a Dobó István
Vármúzeumban lévő kis képen a király nincs egyedül, néhány fővezér áll mögötte,
akiket esetleg már a Szent István képekről ismerünk, a király és a nemzet közösségét
jelképezve, közös hódolatot formázva, de jelentheti pusztán azt, hogy a király nincs
egyedül a csatában, nem marad egyedül az ország védelmében. Sisakját, pajzsát,
kardját vagy bárdját ládai elé helyezve térdel a felhőn látomásként megjelenő
szelíden letekintő Mária előtt. S az alakja? Tárkányi Béla 1858-as levelében
pontosan leírja, hogy Lászlót ,,pompás fegyverbe kell öltöztetnie… arannyal,
gyémántkapcsos köpennyel… és a gazdagon, királyilag felczifrázva, s két fejjel
nagyobb legyen, hofstabjánál, mert tudod, hogy vállal látszott ki, midőn cserepárjain
szemlét tartott.’’

S ez a kék-ezüst páncélos vitéz, s a korona-felajánlási képek áhítatos Istvánja
került rá Kovács harmonikus szépségű Sub tuum raesidium című festményére a
többi, példaként állítható magyar szent mellé.
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,,Boldogasszony anyánk, régi nagy Patrónánk!
Magyarországról, romlott hazánkról
Ne feledkezzél el szegény magyaroktól…
Tudod, hogy Szent István örökségben hagyott,
Szent László király is minket reád bízott.
Magyarországról, Édes hazánkról,
Ne felejtkezzél el szegény magyarokról!’’

(lejegyezve Szoszna Demeter bencés apát 1715-ös énekeskönyvében)

(Elhangzott az egri Várban 2010. szeptember 9-én)
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Kovács Mihály: Szent László ájtatossága.  
Fotó: Lónyai Györgyné
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Kovács Mihály: Korona-felajánlása.
Fotó: Lónyai Györgyné

Magyar Szentek felajánlása.
Eger, Szeminárium.
Fotó: Lónyai Györgyné



Renn Oszkár
Zsinagógák Egerben

Zsidó lakosság Egerben
A zsidóság egri jelenlétéről, életviteléről, ideiglenes, vagy végleges

letelepedéséről az első adatok az 1465-1495 körüli évekből származnak.
Végrendelet, számadáskönyv, foglalkoztatási adatok, közvetve bizonyítják a
zsidóság aktivitását a középkori Egerben. Még az is feltételezhető, hogy Eger
várának megerősítésében is részt vettek jeruzsálemi falépítők, akik sajátos
építészjeleiket az általuk rakott köveken hagyták. A zsidók a török hódoltság idején
a törökökkel együttműködve fejlett keleti mintájú és szervezettségű kereskedelmi
hálózatot alakítottak ki, jelenlétük az üzleti életben meghatározó jelentőségű volt.
Egerben már 1660-ban hitközségük is működött, amely jogosult volt ,,valólevél’’
(get) kiállítására is. A török uralom után, 1686-ban, a törökökkel együtt, a zsidóság
jelentős része elvonult és inkább csak vidéken, kisebb településeken maradtak
néhányan, kereskedők, kocsmárosok, rőfösök és mészárosok.

Az 1840-ig fenntartott lakhatási tilalom ellenére Egerben, engedéllyel, vagy
engedély nélkül, éltek zsidó családok, ha nem is nagy számban. Bizonyos, hogy a
világhírű hegedűművész, Reményi Ede családja is Egerben élt a tilalom ellenére. De
1825-ben és 1832-ben is kaptak kivételezettek valamilyen formában letelepedési
engedélyeket. Ugyanakkor Eger gazdasági életében számos zsidó család
tevékenykedett úgy, hogy a környező kisebb településeken laktak.

A lakhatási tilalom megszűnése után, 1840-től, gyors ütemben megkezdődött a
zsidók városba települése. Pyrker érsek elsőként Schwartz István-Náftáli kérelmére
adott letelepedési engedélyt, aki először egy bőrgyárat alapított, majd később egy
gőzmalmot épített. Családja évtizedeken át kiemelkedő szerepet vállalt az egri
zsidóság közösségformálásában. 1840-től 1851-ig 116 zsidó család telepedett le a
városban. A zsidóság létszáma, a hihető népesség-nyilvántartás adatai szerint:
1880-ban 2328 fő, 11,3% (Eger összlakosságának százalékában); 1910-ben 2674 fő,
9,5%; 1941-ben 2787 fő, 5,5%; 1946-ban 216 fő.

A zsidó lakosság nagy hányada (kb. 40%) a belváros területén lakott, az üzleti
negyedben, a város kereskedelmi és közigazgatási központjának közelében. Az egri
zsidóság gazdasági aktivitása jelentős szerepet játszott a város fejlődésében.
A zsidóság aránya a jómódúak és gazdagok körében az átlagosnál jóval nagyobb
volt. Ezt példázza a megyei virilisek 1894-es listája, amelyben a 210 legnagyobb
adózó közül 48 zsidó, de az 1934-es listája is, amelyben az első 100 legtöbbet
adózóból 28, a második 100 legtöbb adót fizetőből 29 volt zsidó. Ez az adat Egerre
még inkább jellemző volt. A kereskedelmi és pénzügyi szakterületeken közismert
szerepük mellett érdekes arány az is, hogy az egri orvosok 57 százaléka és az
ügyvédek 51 százaléka volt zsidó származású.
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A hitélet a kezdetektől a hitközségek keretei között fejlődött. Ortodox hitközség
1841-től működött a városban és 1850-től kapott anyakönyvvezetési jogot. Ezt a
jogot addig a verpeléti rabbinátus gyakorolta. A temetőt kezelő Szentegylet, a
Chevra Kadisa, 1843-ban alakult. A hitközség, az országos törekvéseknek
megfelelően, 1877-ben kettéoszlott. Maradt egy ,,status quo ante’’ (neológ,
kongresszusi) és egy ortodox hitközség. Ez utóbbinak eleinte elsősorban a
kiskereskedők, vendéglősök, és kisvállalkozók voltak a tagjai, de néhány befolyásos
konzervatív hívő is tag maradt.

Az első zsinagóga (,,Kis Zsinagóga’’)
A lakhatási tilalom feloldása után letelepedett zsidóság hitközsége kezdetben csak

egy imahelyet működtetett, az emlékezők szerint az egykori Kaszinó utca 3. sz.
épületében (Dr. Sándor Imre utca). A hitközség már 1851-ben kölcsönt (1500
forintot) vett fel egy zsinagóga építéséhez. Rövid idő alatt fel is épült Eger első
zsinagógája az Eger patak vároldali partján, az Újvilág utcában (Dr. Hibay Károly
utca). A klasszicista épület 11,9x24,8 m alapterületű, 13,9 m gerincmagasságú, nem
különösebben hivalkodó. Keleti homlokzata timpanonos, sima nyugati fala
közvetlenül a patak partjára ül. Az északi oldalon bejárat volt a férfi hívőknek
(később befalazták). Két-két nagy félköríves lezárású ablak a déli és északi oldalon
biztosította a világos belső teret. Belül karzatot építettek a nőknek, külön bejárattal.
A falakat később, átalakítás után, freskókkal díszítették, melyek bibliai jeleneteket
ábrázoltak (Sajnos, ezek az idők folyamán nagyon megsérültek). Az épület
tervezőjéről a krónikák nem emlékeznek meg. A zsinagóga 1913-ig működött, majd
hosszú ideig nem kapott hitéleti funkciót, mert a gyarapodó hitközség új zsinagógát
építtetett. A használaton kívüli templomot évek múlva átalakították kulturális
rendezvények céljaira. A zsinagógát az átépítést követően, mint a status quo ante
hitközség kultúrházát 1925-ben, Biedermann Adolf, a szomszédos zsidó elemi
iskola igazgatója avatta fel ünnepélyes keretek között. A kultúrház a háború után az
1980-as évekig még hitközségi tulajdonban volt, majd eléggé leromlott állapotban
átadták az államnak. Zsinagógaként már később sem funkcionált, de a város
lakossága még ma is Kis Zsinagógának nevezi. A rendszerváltás után, már egri
önkormányzati tulajdonban, részleges felújítása megkezdődött, de nem fejeződött
be. Ma alkalmi képzőművészeti kiállításoknak és bemutatóknak ad helyet, de
állapota teljes körű felújítást igényelne.

A második (ortodox) zsinagóga
Az 1877-ben különvált ortodox hitközség kezdetben csak egy imateremmel

rendelkezett a Schwartz-féle gőzmalomban. Meg is született a határozat egy ortodox
zsinagóga felépítésére a Káptalan (Kossuth Lajos) utca végén. 1880-83-ban fel is
épült a minden hitéleti igényt kielégítő új zsinagóga, mely már méltón fogadta a kor
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egyik leghíresebb főrabbiját, Schreiber Simont. Az egri hívők, az egri ortodox
hitközség, rendkívüli tisztelettel várták a Pozsonyból érkezett neves rabbit, aki
hamarosan híres jesívát (héber hittudományi főiskola) is alapított és vezetett.
A második egri zsinagóga neoklasszicista épülete különleges stílusjegyeket nem
mutat, nem tartozott az ország híres zsinagógái közé. Tervezőjét nem említik a
leírások. Ez az ortodox zsinagóga közel hat évtizedig zavartalanul szolgálta a zsidó
közösség hitéletét. A zsidóüldözés, a gettó és a deportálás megtizedelte a közösséget.
A hívők számának II. világháború utáni tragikus csökkenése (a holokauszt, a
nagymértékű elvándorlás Izraelbe és a fővárosba) és a két hitközség egyesülése után,
a csonka hitközség még hosszú évekig ezt a zsinagógát működtette a hitélet
fenntartásában. Az 1960-as években még hetenként kinyitották, később már egyre
ritkábban, mert csak 19 fő alkotta a hitközséget. Ez a zsinagóga is állami tulajdonba
került. Előbb bútoráruháznak használták, majd az önkormányzati tulajdonba vétel
után, felújítva, reprezentatív tárlatok és művészeti alkotások bemutatására
alakították át, feladva az épület templom jellegét. Ez ma a ,,Zsinagóga Galéria’’.
Már csak az épület homlokzata a kőtáblával és ablakával, a kapubejárat alatt
elhelyezett holokauszt dombormű (Király Róbert alkotása) és a galéria elnevezése
emlékeztet az egykori ortodox zsinagógára.

A harmadik (a lebontott) zsinagóga 
Az egri zsidó templomokra emlékezve, utolsóként a harmadik és legjelentősebb

zsinagógára kell emlékeznünk. A status quo ante (neológ) megerősödött hitközség,
nagyecséri Kánitz Dezső elnök kezdeményezésére, 1911-ben döntött egy új
monumentális templom építéséről a zsidóság által lakott belvárosi negyedben, az
Újvilág utcában, a zsidó iskolával szemben. Az építési költségekhez a magántőke
15000 Ft-tal járult hozzá, a templomszékek értékesítése 51000 Ft támogatást
jelentett a 300000 Ft beruházási összköltséghez, melyet a Vallás és Közoktatásügyi
Minisztérium kölcsönnel és támogatással is kiegészített. Az 1913-ban elkészült
zsinagóga méretei kiemelték a környezetből az impozáns épületet, melyet
Baumhorn Lipót műépítész tervezett. A neves építész, az ország leghíresebb
zsinagógatervezője és építője kapta a megbízást, aki a Kárpát-medencében 22
zsinagóga tervezésében és építésében szerzett múlhatatlan érdemeket. Stílusára
rendkívül hatott a Lechner-féle eklektikus szerkesztés, melyhez keleti jellegű, vagy
reneszánsz, barokk, gyakran szecessziós ornamentikát alkalmazott. Legszebb
alkotásának a szegedi zsinagógát tekintették a szakemberek és a közvélemény.
Az egri, kb. 30 m hosszú, 22 m széles és 35 m magas, kéttornyú, kupolás eklektikus
épületet is az ország legszebb zsinagógái között tartották számon. A főbejáraton
kívül még négy oldalbejárattal rendkívül tagolt épület, gazdag külső díszítő
elemekkel, különlegesen formázott ablakkeretekkel, színes ablakokkal, vonzotta a
látogatókat. A főbejárati és az oldalcsúcsokon egy-egy kőtáblapár szimbolizálta az
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isteni parancsolatokat. A főbejárat fölött magyar felirat a Mindenható Isten
háromszöge alatt: ,,Áhítattal lépünk szent hajlékodba’’.

A zsinagógát 1913. szeptember 13-án avatták fel ünnepélyes külsőségek között.
Az ünnepségen részt vettek a szomszéd hitközségek képviselőin kívül,
dr. Schweiger Lázár főrabbi, Kállay Zoltán főispán, Majzik Viktor alispán,
Jankovich Dezső egri polgármester, a főszolgabíró, több katolikus főpap, református
lelkészek, a városi főjegyző, magas rangú katonatisztek, a ciszterci főgimnázium
igazgatója, a főreáliskola igazgatója, a törvényszéki bírák és más előkelőségek.
Az avató beszédet dr. Hevesi Simon budapesti főrabbi mondta el és Oartin Szável
budapesti főkántor is közreműködött.

A zsidó lakosság deportálása után, a háború végén, a visszavonuló német
csapatok a Barátok hídját felrobbantották és a közeli zsinagóga is megsérült. Az
összes színes ablaka kitört, a mennyezete is megrepedt, a környékét beborította a
törmelék. A bútorok egy része is megrongálódott. A németek kihordták a padokat és
raktárnak használták a sérült templomot. A háború után a hitközség a zsinagóga
maradék bútoraival az iskolában rendezett be egy imatermet a megfogyatkozott
számú híveknek. A templomot még évekig használták mopedek raktározására,
környezetét elhanyagolták. Már állami tulajdonban volt, amikor 1967-ben
lebontották.

A jó nevű, egri bornagykereskedő család sarja, Dancz Pál így emlékezik: ,,Itt a
hotel helyén, az egykori Újvilág utcában állt a város egyik jellegzetes ékessége, az
izraelita templom, a zsinagóga. A korabeli fotókból kitűnik a templom sajátos
szépsége. Ezek láttán akaratlanul is felvetődik a kérdés: Miért kellett elbontani,
miért nem lehetett megőrizni azt, ami szép és felemelő volt, egyedi értéke a
városnak, egy hitfelekezetnek? Szándékosan tette a város szegényebbé magát.
Szomorú, de nem volt, aki megálljt parancsolt volna az esztelen rombolásnak, holott
az épület nem csak vallási, de építészeti értékei miatt is védelmet érdemelt volna.
Szomorú az is, hogy helyét még egy emléktábla állítására sem érdemesítették.’’

Az eltüntetett helyére épült a jellegtelen Unicornis szálloda, majd annak teljes
átépítésével a ma már nem működő négycsillagos Panoráma Hotel.

A harmadik egri zsinagóga tehát ma már nem látható. Csak a legidősebb élő
nemzedék emlékezhet rá. Az impozáns épületre, amely még ma is gazdagíthatná
műemlékekben gazdag városunkat, különleges megjelenésével, látványával.
Jelenkorunkra a három zsinagógából már egy sem maradt városunknak.

(Elhangzott a Dr. Hibay Károly utcában 2009. szeptember 1-jén) 
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Zsinagógák Egerben

A Kis Zsinagóga
nyugati

homlokzata. 
Fotó: Ágoston

Boglárka

Eklektikus stílusban épült
zsinagóga. 1967-ben lebontották. 
Korabeli képeslap
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Az egykori ortodox zsinagóga
(napjainkban galéria).
Fotó: Ágoston Ottóné

A megőrzött kőtábla.
Fotó: Ágoston Ottóné



Surányi Imre
A tudomány és szépség találkozóhelye: 

az Egri Főegyházmegyei Könyvtár

A városukat szerető egrieknek, akik részt vesznek az ,,Egri séták lélekébresztő
rendezvényein és Dantéval együtt már eljutottak ,,az emberélet útjának feléig’’, nem
egyszer eszükbe jut egy, a Rákóczi-szabadságharc leverése utáni időben keletkezett
mélabús ének, amelynek egyik sora így szól: ,,Tornyok ormán az őszi szél elmúlt
dicsőségről mesél’’. Ma azonban egy olyan helyszínre érkeztünk el, amely a múlt
dicsőségén kívül a jelennek is, lüktető élettel telt dicsősége. Ez az Egri
Főegyházmegyei Könyvtár.

Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár 1792-ben történt megnyitása óta az emberi
szellem nagyszerűségének tanúja és a tudományos kutatás forrása, ugyanakkor
szívet gyönyörködtető látvány is. Igaz, a szomorúság itt is elfogja az embert, ha
rágondol, hogy ez az intézmény Eszterházy Károly püspöknek nagy álma szerint egy
leendő egyetemi könyvtárnak épült, amelyet a féltékeny Habsburg uralkodói politika
nem engedett létrejönni, de a könyvtár önmagában is felbecsülhetetlen érték, s a
benne folyó tevékenység ma elevenebb, mint valaha.

Richard Wagner, a 19. sz. egyik legeredetibb, német zeneszerzője, álmodott egy
olyan művészetről, amely az egyes művészetek összességét magában foglalja. (Ezt
nevezte Gesamtkunstnak, magyarul összművészetnek). Az egri könyvtár alkotója a
vallást, a tudományokat és a szépséget hozta gyönyörű egységbe. Túlzás nélkül
mondhatjuk, hogy ez a hármas egység egyedülálló hazánkban. A Kracker Lukács és
Zach József hatalmas mennyezetfreskója, amely a Római Katolikus Egyház egyik
legjelentősebb összejövetelét, a tridenti zsinatot ábrázolja, a hozzá harmonikusan
illő bútorzat és az emberiség nagyjait megjelenítő emblémák, ugyanazt a
szellemiséget ábrázolják, amely az állványokon sorakozó emberi írásművekből,
azaz a könyvekből árad. 

Ezen felül a 20. század végén vált tudatossá egy, a könyvtárnak kezdettől fogva
meglévő tulajdonsága. Ezt egy nem túl régi esemény magyarázza meg.
Magyarország még nem volt az Európai Unió tagja, amikor Brüsszelből két ír
diplomatát küldtek el Magyarországra, hogy elmondják, milyen érdemes volt nekik
az Európai Unióba belépni.

Ezek a diplomaták ellátogattak városunkba is, előadást tartottak az Eszterházy
Károly Főiskolán, meglátogatták a könyvtárat is, s mivel mi előre tudtunk a
látogatásról, felkészülten fogadtuk őket. ,,Amit Önök ebben a hatalmas teremben
látnak, az Európának lelki-szellemi uniója, amely létezett, amikor politikai unióra
még senki sem gondolt. Nálunk ugyanis az európai kultúra legjelesebb
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képviselőinek a művei megtalálhatók, nem egyszer első kiadásban, beleértve az óír
kultúrát és irodalmat is. Tekintsék meg ezt a (már előre kikeresett) művet: Tartalmaz
egy óír hősmondát, óír írásmóddal.’’ Reakciójuk a vártnál is nagyobb meglepetés és
örvendezés volt. Jó hírünket vitték Nyugatra. Legyen számunkra is tanulság, hogy
nincs igazuk azoknak a pesszimista gondolkodóknak, akik európaiságunkat
kétségbe vonják. Ezután magunk is fordítsuk figyelmünket ritkán emlegetett
könyveinkre, mivel a freskót már más alkalommal megcsodáltuk.

A könyvtár birtokában van 34 kódex, kereken 100 ősnyomtatvány (így nevezzük
a könyvnyomtatás feltalálásától 1500. december 31-ig megjelent korai nyomtatott
könyveket) s őrzünk kéziratokat híres személyiségektől. A nyomtatott művek száma
a könyvtáralapító Eszterházy Károly püspök halála idején kb. 20.000 volt, mára ez
a szám kb. 160 ezerre növekedett. Emiatt az eredeti könyvtárhelyiség is több újjal
bővült.

A mennyezetfreskó témája azért lett éppen a tridenti zsinat, mert ezen a zsinaton
éppen azokról a témákról tárgyaltak, amelyek ebben a korban a legszükségesebbek
voltak. Az egyháznak szüksége volt a katolikus hitigazságok megfogalmazására, az
egyház belső reformjára. Ezen felül a különböző eszméktől összezavart és
háborúkká fajult európai békét kívánta helyreállítani. Ebből a szellemiségből
táplálkozott a római Szent Gergely Egyetemen doktorált főpapok gondolkodása és
érzelmi világa. Ezek közé tartozott Eszterházy Károly püspök is.

A könyvtár szellemisége megkívánja, hogy antológiánkban első helyen mutassuk
be a kereszténység szent könyvét, a könyvek könyvének, a Szentírásnak, Bibliának
mondott sugalmazott könyvet. Ezért ismertetjük a birtokunkban lévő Szenczi
Molnár Albert nevével jelzett protestáns magyar nyelvű bibliafordítást, amely Károli
Gáspár fordításának első átdolgozása volt, majd a katolikus Káldi György fordítását,
néhányat az eredeti görög, ill. héber nyelvű bibliánk közül, valamint Szent Jeromos
fordítását, a latin nyelvű Vulgatát. A könyvtár rendelkezik a leghíresebb polyglott
kiadásokkal is, de ezek ismertetésétől eltekintettünk. Csupán egyetlen többnyelvű
művet emelünk ki, Ulfilas (Wulfila) a nyugati gótok püspöke gót nyelvű fordítását,
amely mellett ott található az ősi svéd és izlandi nyelvű, valamint a latin nyelvű
szöveg is. Ez a mű nyelvtörténeti érdekességnek is számít.

A Bibliáról azt mondtuk, hogy Isten szava az emberhez. Isten szavának az ember
részéről való elfogadását vallásnak nevezzük. Ezért a vallás a második szakcsoport.
A vallásnak a legegyszerűbb és legtermészetesebb formája az ima, akár egyénileg,
akár közösségben mondja az ember. Ehhez nyújtanak segítséget az imakönyvek,
amelyek közül való a könyvtár művészileg legszebb könyve, az un. Tours-i
hóráskönyv. Külön osztályba kerültek a vallási zsenik, akár szentek, akár tudósok
voltak. A tudósok az emberi értelem segítségével rendszerbe foglalták a
kinyilatkoztatás igazságait. Így születtek meg a teológiai tudomány könyvei,
amelyek lehetnek szentírás magyarázatok, szentírástudományi, dogmatikai,
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erkölcstani, stb. művek. De nem hiányozhatnak könyvtárunkból azok az írások sem,
amelyek a krisztusi egyház fejlődését vizsgálják a kis palesztinai közösségek
kialakulásától a világegyházig. Ez az egyháztörténelem.

Természetesen ismerni kell a krisztusi tanítást másképpen értelmező
testvéregyházak jeles írásait is, hogy ezeket is autentikus forrásokból ismerhesse
meg a kutatás.

A vallásos művek után a humán értékek felé fordul a tekintetünk, s első helyre
kerül a valóság legvégső elveit feltáró tudomány, a filozófia, az ókori szerzőktől az
akkori legmodernebbekig. A filozófia legnagyobbjait bemutatva gondolatrendszerük
magvait kiemelve kerültek kiválogatásra ezek a művek.

Az embernek azonban nem csak értelme, hanem érzelmei is vannak, s az emberi
akarat ezekből is tud maradandót alkotni. A magyar költő, Babits Mihály
(1883-1941) mondja: ,,Hiszek a lélekben, amely szereti a világot, annyira szereti,
hogy újra csinálja’’ (Örökkék ég a felhők fölött). Így született meg a művészet. Ezek
közül elsősorban az irodalom, mivel némi pontatlansággal mondva, könyvhöz kötött
művészetnek tekintjük. Kiemelt példái ennek Dante Isteni színjátéka és Goethe
Faustja, valamint, mivel helyi érdekesség, az Erlauer Spiele (Egri színjáték) nevet
viselő német misztériumjáték. A képzőművészet, szobrászat, festészet elméletének
is van irodalma, példa rá Dürer Albertnek az emberi test arányairól írt munkája.

A zeneművészetnek igen jelentős elméleti könyve, amely a modern muzsikához
vezet, Glareanus Tizenkét hangú húr c. munkája, de büszkélkedhetünk Wolfgang
Amadeus Mozart egyik családi levelének kéziratával is, amelyet édesapja halálakor
írt nővérének.

Az ember továbbá könyvekhez rögzítette saját világáról kialakított ismereteit, így
születtek meg a természettudományok és a földleírások. Ennek az egységnek az élén
otthonunkat, a Földet bemutató hatalmas, részben szöveges, illusztrációkkal ellátott
hatalmas albumok, részben pedig atlaszok őrzik, mint Schedel és Mercator művei.
Természetesen ezek ma már csak történeti értékűek. De a Föld felfedezésének és
megismerésének izgalmát közvetítik a mai embernek.

Éppen ilyen izgalmat jelentettek valamikor tágabb hazánknak, a kozmosznak
fokozatosan pontossá váló megismerését tükröző írások. Ilyenek Kepler, Galilei,
Newton, Gauss művei és még sok más munka. Meglepő módon a könyvtárban régi
technikai művek is szerepelnek, hiszen a technika, az emberi életet megkönnyítő
tényező iránt nagy volt az érdeklődés minden korban. Ma már ezek klasszikus
műveknek számítanak.

A világ megismerése után ismét önmaga felé fordult az ember tekintete, hogy
önmagát megismerje, azonban főleg azért, hogy betegségeit eredményesen legyen
képes gyógyítani.

Ezért született meg már az ókorban az orvostudomány, melynek akkori
képviselője Hippokratész, aki a mai orvostudomány előtt is tisztelt személy. Rajta
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kívül későbbi szerzők, mint Avicenna, Montagna, Paracelsus, s nem utolsó sorban
Vesalius művei is kincseink közé tartoznak.

De a többi tudomány korabeli gyakran forgatott művei, amelyek birtokunkban
vannak, szintén sajátos színt adnak a gyűjteménynek. Más művek azt
dokumentálják, hogy magyar tudósok is foglalkoztak az egyetemes tudomány
problémáival.

Birtokunkban van az első Magyarországon nyomtatott könyvnek, Thuróczy
krónikájának, egy, a budai kiadásnál is ritkább kiadása, amelyet Brünnben
nyomtattak ki. A földraji leírásból említjük Bél Mátyás műveit, a történelmi
munkákból a humanista Bonfinit, a későbbi történeti kéziratok közül a szatmári béke
magyar fordítását. De érdekes az is, amikor az 1848-as szabadságharcot bemutatja
egy osztrák tábornok, és Görgey Artúr tábornok ugyanazon eseményt a tőlünk nem
messze lezajlott kápolnai csatát értékelik ki. A magyar irodalom első kiadásaiból
javarésze megvan Csokonai, Vörösmarty, Katona, Arany és mások műveinek. Mégis
valamennyi irodalmi mű közül a leginkább szívszorongató Mikes Kelemen
törökországi leveleinek eredeti kézirata.

Tanügyünk mérföldköveit jelzik a Ratio Educationis mindkét kötetének példánya,
Johannes Amos Comenius latin tankönyve és a Losonczi István igen sokszor
megjelent Hármas kistükre is.

Különös könyvtári értékkel bírnak a magyar egyetemeken is megjelent un.
vizsgakönyvek, a liber gradualisok, köztük magának Eszterházy püspöknek is a
magiszteri fokozat elérésekor kiadott műve.

Az orvostudományi művek közül legközelebb állnak hozzánk, egriekhez az egri
fürdőkről szóló magyar és idegen nyelvű dokumentumok, de még egy nem
mindennapi elmekórtan könyv is található nálunk, Hanák Mihály jóvoltából, a 19.
századból.

***
Ezt a felsorolást befejezni nem lehet, csak abbahagyni. De ennyi is elegendő

ahhoz, hogy belássuk a bevezetésben elmondott tények igazságát: az Egri
Főegyházmegyei Könyvtár nem csupán ,,elmúlt dicsőséget’’ jelenít meg, hanem
bőséges forrást az emberi értékekre szomjazók számára.

(Elhangzott a Főegyházmegyei Könyvtárban 2009. június 2-án)
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A Líceum falai között működik 
a Főegyházmegyei Könyvtár.
Fotó: Ágoston Ottóné

A könyvtár bútorzatát Lotter Tamás
egri asztalos készítette 1778-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



Bujdosné Pap Györgyi
Az Eger-patak és hídjai

Magyarország egyik legrégebbi települése Eger, melynek létrejötte, s várossá
fejlődése szorosan összefonódott az egri püspökség alapításával és történetével,
valamint az Eger-patak völgyének kedvező földrajzi és természeti adottságaival,
melyek alkalmassá tették az emberi letelepedésre. A patak, a víz tehát fontos telepítő
erő volt, sőt döntő jelentőséggel bírt abban, hogy a mai várdomb területén Szent
István királyunk 1001-1009 között püspöki székhelyet jelöljön ki.

A patak és a várdombot körülölelő mocsaras rész védelmül szolgált a kialakuló
településnek, mely először, fokozatosan az ún. váraljai részek felé terjeszkedett.
Majd az Eger-patak túlsó, jobb oldalán elterülő részek irányában tovább növekedett.
Ennek a fejlődésnek a következményeként a patak egyfajta határvonalként is
funkcionált. Így kezdetben, - ez birtoklástörténeti szempontból fontos tény - a patak
bal és jobb oldalán élő népesség felett a földesúri jogot csak a püspök, majd a
13. század első harmadától kezdődően a közösségi vagyonra szert tevő káptalannal
megosztva gyakorolta. Ez oly módon történt, hogy az Eger-patak nyugati oldalán
lévő városrészek jobbágyi szolgáltatásai a püspököt, a keleti oldalon található
városrészeké a káptalant illették meg.

Különös volt Eger területi közigazgatás tekintetében is, mert két vármegye - He-
ves és Külső Szolnok, illetve Borsod - határán feküdt és természetes határvonalukat
az Eger-patak képezte. Ez az állapot fennállt egészen 1807-ig, ekkor kerültek a
borsodi vármegyerészen elhelyezkedő városrészek is Heves vármegyéhez.

Mit is kell tudni az Eger-patakról napjainkban?
Az Eger-patak nagyságát tekintve a negyedik a Heves megyében található

folyóvizek között. A déli-Bükk legjelentősebb vízfolyása, melynek vize a Bükktől
nyugatra fekvő harmadkori medencében Bükkszentmárton, Balaton és Bekölce
vidékén ered, s Egercsehin, Mikófalván, Monosbélen, Szarvaskőn és Felnémeten
keresztül érkezik Eger város területére. Innen Kistálya, Andornaktálya, Nagytálya és
Négyes érintésével Poroszló alatt éri el a Kis-Tiszát. A forrás és a torkolat távolsága
68 km. A forrásvidék tengerszint feletti magassága 330 méter, a torkolaté 93 méter.
Egész hosszának az esése pedig 273 méter, ez 3,5 méter esést jelent kilométerenként.
A patak nagy esésénél fogva szeszélyes vízjárású. Ez az esés a forrástól Egerig
25 km-en 160 métert tesz ki. Az áradáskor lezúduló hatalmas víztömeg ezért tudott
nagy károkat okozni Eger városában. Másik jellemzője, hogy vízállása nagyon
ingadozó. Vagyis nem a hóolvadások veszélyeztették igazán a vízszintjét, mint
ahogyan a nagy vízgyűjtő területekkel rendelkező folyóknál megszokott, hanem a
felhőszakadások nyomán a város keleti és nyugati hegyoldalairól lezúduló
folyamártól kellett tartaniuk az itt élőknek. Ilyen esetekben átlagosan
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másodpercenként 1,72 m3 víz helyett ennek hetvenszerese, 100-130 m3 mennyiségű
víz rohant keresztül a városon. A patak, éltető, telepítő ereje mellett tehát igen nagy
veszedelemmel, vagyis árvizekkel is gyakran sújtotta az itt élőket.

Az Eger-patak első ábrázolásai térképeken, és Eger váráról és városáról készült
metszeteken találhatóak meg. Az Eger-patakot legelőször ,,Egerwize fl.’’
elnevezéssel Lazius 1552-56. évi nagy Magyarország térképén ábrázolták. Az egri
várról, - 1596 után, amikor a törökök kezére került - stratégiai fontossága miatt több
metszet is készült. Az egyik ilyen történeti látképen, a valóságtól nagyban eltérően,
széles folyamként tüntetik fel a patakot. A metszet a patak bővizűségét is jól
illusztrálja, mivel az északi városfal előtt egy kis hajó, bárka úszik a vizén. De
számunkra egy még fontosabb információt hordoz, mivel három kőhidat is
megfigyelhetünk a képen.

A városfalon belül a városi életforma megkövetelte, hogy a kétpartos város
közlekedését hidak tegyék kényelmesebbé. A 18. század második feléig - bár az
Eger-patak medrének szélessége és vízhozama valaha sokkal bővebb volt, mint
napjainkban -, a városfalakon kívül nem volt szükség nagyobb méretű hídra, mert a
patakban lévő gázlókon mind a járművek, mind a gyalogosok könnyen át tudtak
jutni. A század második felétől egyre több külvárosi híd ívelt át az Eger-patakon, a
vízfolyásokon és az árkokon. Ezek közül néhány kőből, de nagyobb részük fából
készült, amelyek természetesen sérülékenyebbek voltak. Heves vármegyében az I.
katonai felméréskor 1783-ban Egernek volt a legtöbb hídja, szám szerint 13,
melyből legalább kettő kőből készült.

Az Eger-patak nyomvonalán végighaladva bemutatunk néhány valaha állt fontos,
vagy napjainkban is funkcionáló hidat és annak rövid történetét.

Mária utcai gyaloghíd (Posueurunt, ,,nagy masina’’ vagy Cifrakapu téri védmű)
Ez a sorrendben első - és sok évszázadon keresztül a legfontosabb szerepet

betöltő, - a patak vízét átívelő és áteresztő építmény. Már a 16. századi metszeteken
is jól látható a városfalban kialakított két íves nyílás, amelyen a patak vize átfolyt és
a városon áthaladt. E kettős, erős falszakaszt igyekeztek mindig karban tartani, mert
nagy jelentőséggel bírt a város vízvédelmének szempontjából. A falon lévő nyílások
ugyanis segítségével szabályozni tudták, hogy a patak vizéből mennyit engedjenek
át rajta és azt, hogy egyszerre mennyi víz folyhasson át a városon a patak medrében.
Ez a fal azonban már 1699-ben súlyosan rongálódott egy nagy árvíz következtében,
de az 1757-es újabb áradat nyomán hatalmas károk keletkeztek a falban. A kőfal
megerősítését a városi tanács elrendelte és a megépítendő védőgát műszaki
tervezését Zathureczky Sándor városi geometrára bízta. A magas költségek ellenére
a védmű díszítésére is gondot fordítottak. A terven jól látható, hogy középre
helyezték el Szűz Mária szobrát, aki kezében tartja a gyermek Jézust. Egyik oldalán
Nepomuki Szent János, másik oldalán Szent Mihály szobrai voltak elhelyezve.
A szobrok között két angyal térdelt, kezükben lámpást tartottak, s az egészet díszes
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kovácsoltvas rácsozat zárta el. A tornyocskában egy fontos tárgyat, egy harangot
helyeztek el, amely árvíz esetén vészjelzőként szolgált. A Szűzanya szobra alá
bevésték a készítési idő tartamát, azaz ,,Inchoatum MDCCLXXI finitum
MDCCLXXXI’’.

A védőfalat 1781. május 22-én áldották meg az Énekek énekének két sorával,
melyeket a falára is felvéstek: ,,Posuerunt me custodem in vineis, vineam meam non
custodivi’’ (Én. 1. 6) (Szőlőt őriztettek velem, / a magam szőlőjét azonban nem
őriztem). A bibliai idézet alapján Posuerunt-nak nevezték el hivatalosan a nagy
építményt. A város lakossága is sokat dolgozott a megvalósításában, ők maguk
között csak ,,nagy masiná’’-ként emlegették.

A valóban nagyméretű, völgyzáró gátként funkcionált kőfal 226 méter hosszú és
3,78 méter szélességű és 4,67 méter magasságú volt. Azonban hiába rendelkezett
ilyen impozáns méretekkel, sajnos küldetését nem sokáig tudta teljesíteni, vagyis
ellenállni a nagyobb áradatoknak. Sorsa 1813. szeptember 11-én megpecsételődött,
amikor a patak átszakította az erősnek vélt gátat. Ezt az árvizet követően a gát
helyreállítása késlekedett, és vita folyt arról is, szükséges van-e rá egyáltalán.
A védművet ezután végül kijavították és zsilipes műtárggyá alakították át.
A rekonstrukció csak részlegesen valósult így meg, ezért végső omlását, amely 100
évvel építése után, az 1878-as árvíz nyomán következett be, már nem tudta
elkerülni. A védőgát hosszú falszakasza ledőlt, a patak vizét áteresztő kétnyílású
hídrész egyik nyílása is ledőlt, ezt nem állították helyre. A másik hídnyílás egészen
1969-ig a helyén állt.

A védmű leomlott vonalán ma a Mária utca található. Jól lehet érzékelni, hogy az
aszfaltos utca szintje magasabban van, mint az utca két oldalán álló házsor szintje.
Kis képzelőerő segítségével olyan, mintha a védmű két oldalának tövében
sorakoznának a házak.

A valamikori védmű patak feletti szakaszának vonalában ma egy gyaloghídon
közelíthetjük meg a Mária utcát.

Tűzoltó téri közúti híd
Elődje a káptalani malom mellet állt már a 18. században. Az 1813. évi árvízben

súlyosan megrongálódott, ezért 1816-ban Zwenger József kőművesmester és Máhr
József ácsmester tervei szerint újjáépítették. 1909-ben dr. Zielinski Szilárd-féle
tervezőirodában elkészültek a híd építési tervei, mely alapján egy 16 méter hosszú,
egynyílású, modern, vasbeton szerkezetű hidat építettek erre a helyre. 1944-ben ez
a híd is megsérült, újjáépítésére a II. világháború befejezése után kerülhetett sor.

Zalár utcai közúti híd (Miseriek, azaz Irgalmasrendiek hídja, Halaspiaci híd)
A mai hídhoz közel, a Tábornok-ház előtt állt a fallal körülvett középkori város

második vízimalma. Ez egy lőpormalom volt, melyet a törökök építettek 1658-ban
és Evlia Cselebi is említést tett róla. Az Edelspacher-féle összeírásból tudjuk, hogy
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1691. július 31-én a lőpormalom felrobbant és leégett, de később nem építették újjá.
A lőpormalom helyén lévő kis terület később halaspiacként funkcionált, itt kínálták
az árusok a halakat és a békákat a18. századtól, egészen a 20. század elejéig.

Ettől a terecskétől délre egy kis fahíd ívelte át a patakot a 18. században. Ez volt
a ma álló híd elődje. A hídon áthaladva balra áll a Herner-ház, mely az 1750-es
években készült a serfőző mester számára, de 1862-től református imaház működik
a falai között. A Halaspiaci híd sok-sok évig jó karban volt, de szükséges volt
korszerűsíteni, ezért 1907 májusában a Zielinski-iroda új hidat tervezett a helyére.
A munkálatokat Fekete Fülöp vállalkozó kivitelezte 10 000 koronáért. A munka
gyorsan haladt, mivel 1907. július 22-én már próbaterhelést végeztek a vasbeton
szerkezetű hídon. Nem sokáig állhatott, mert 1944-ben ez a hídszerkezet is
elpusztult. A háború után azonban helyreállították.

Innen, a hídtól indul a patak 110 fokos kanyarulata, mely a folyóvíz
legveszélyesebb

szakasza a város területén, mivel megelőzően a patakmeder hosszú és egyenes, és
áradások alkalmával a patak szinte törvényszerűen kilépett itt a medréből.

Szúnyog-közi gyaloghíd (Meszes-közi híd)
Ez a patakhidalás minden bizonnyal középkori eredetű, hiszen a város centrumát

ezen az útvonalon lehetett a legrövidebb úton elérni a Káptalan sorról, a mai
Knézich Károly utcáról.

Itt a jobb oldali patakparton álltak a mészárosok házai a 18. századtól kezdődően,
ezért ezen a területen rengeteg szennyeződés került a patakba.

A patak tisztaságáról is fontos ezért említést tenni, mivel a víz tisztaságának
problémája szinte folyamatos feladatot rótt a városi tanácsra a 18. századtól, ami
egyenesen következett abból, hogy a település teljes hosszában átfolyó víz
egyidejűleg több funkciót is ellátott. Nagy gondot fordított a tanács az Eger-patak és
a közterületek tisztaságára, mert a kettő szorosan összefüggött. A patak vizének a jó
minőségét leghatékonyabban úgy tudták biztosítani, ha az utcák tisztaságára is
ügyeltek, mivel egy-egy esőzés alkalmával az utcákon lévő szemét és mocsok az
esővízzel együtt zúdult le a mélyebben fekvő területek, így a patak felé. Nemcsak a
piszkos utcák, de egyes mesterségek gyakorlásával is veszélyeztették a patak
vízminőségét. A tímárok például a bőrök kikészítésekor a patak vizében mosták a
bőröket, erősen szennyezve ezzel a vizet. A tímárok ezért a patak alsó szakaszán, a
Maklári-kapu közelében a mai Tímár utca környékén ,,macerálták’’ az állati bőröket.

A mészárosok azonban a város közepén folytatták mesterségüket.
A mészárszékek közül több a patak mellett helyezkedett el a Meszes-közben - ma
Gerl Mátyás utca és az autóparkoló patak felé eső részei. A hús vágása és árusítása
egy helyen történt, így a hús kevésbé volt kitéve annak, hogy gyorsan megromoljon.
Az állatok vágásából származó szennyeződés azonban a patakba folyt.
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A városban állatokat is tartottak a házaknál. A trágya elhordását azonban nem
tudták megoldani naponta, ezért jobb esetben a ház udvarába gyűjtötték össze azt,
majd egy idő után kihordták a szőlőbe. Nagy esőzésekkor mégis probléma volt vele,
mivel a trágyalé az utcára kifolyt. Sokan azonban egyszerűen a ház elé kirakták a
trágyát, eső esetén természetesen ezt is elhordta a víz. Külön ügyeltek arra, hogy
akinek a telke közel esik a patakhoz, az ne szennyezze azt, és a telek csurgása csak
esővizet vezethessen a patakba. A piacon a halsütőknek megtiltotta a tanács, hogy
ott helyben süssék a halakat, mivel a patakot szennyezték a halsütéshez használt
zsiradékkal és a halmaradványok is a patakban kötöttek ki. A patak azonban minden
intézkedés ellenére napjainkban is, sajnos elég szennyezett.

Dobó-téri gyaloghíd (Minoriták hídja)
A híd középkori eredetű, a 16. századtól kőhídként említik. Még az 1690-es

összeírásban is kőhídként szerepelt, hogy ezután mi történt, nem tudjuk pontosan, de
a kőhíd megsemmisült, aminek valószínűleg valamelyik árvíz lehetett az oka.
Helyén a 18. század elején már csak fahíd állt, mivel 1729-ben a városi tanács úgy
határozott, hogy e fontos fahídját kőhídra cseréli. 1730-31-ben épült a kétnyílású,
nevezetes híd. Tervezője is ismert G. B. Carlone személyében. 1731-ben tehát már
állt az új kőhíd, két korlátján és a valamikori piac - ma Dobó tér - felé eső védőfalán
tíz szobor állt. A kőfaragó munkát Steyer János végezte. Sajnos a díszítmények
további sorsáról semmilyen adat nem maradt fenn.

Bél Mátyás így írt erről az építkezésről, 1730-35 között Egerben tett látogatása
alkalmával: ,,Ezenkívül, minthogy az egész várost vágja a rajta keresztülfolyó Eger-
patak, így itt-ott hidak kötik össze, két fa- és ugyanannyi kőhíd, amelyek közül egyet
az évnek ebben az időszakában építenek a piacnál. Ugyanis a piac, amint mondtuk,
a patak mellett, a város közepén van, s innen azon a három utcán kívül, amiket fent
megneveztünk, több másik is indul szabályos rendben, és lebonyolítja az utcák
forgalmát.’’

Később az 1878. évi árvíz megrongálta, ezért lebontották és helyére fából készült,
új híd került. Sőt a patakot, a fahídtól kezdődően mindkét irányban fapallókkal
befedték, így növelték meg a piac területét.

1944-ben ez a híd is erősen megrongálódott, de 1947-ben újjáépítették. Ekkor a
Kossuth-centenárium tiszteletére emléktáblát helyezetek el a híd egyik középső
kőpillérére. Valószínű az 1991-ben történt felújításkor tűnhetett el róla ez a tábla,
mert addig magam is láttam a Kossuth-címeres kőtáblát ezen a helyen. Sajnos
napjainkban a valamikori felfüggesztéseknek csak a helye látszik. Talán tud valaki a
sorsáról?

Ez a híd fontos szerepet töltött be, mert a rajta átkelők két megye határát lépték
át, valamint a piacra is igyekezhettek, mint árusok, amiért vámot kellet fizetni.
A város hídon túli, vár felé eső része egészen 1807-ig Borsod vármegyéhez tartozott.
Ha valóban áthaladunk a hídon, a jobb oldali ház falán árvízjelző tábla emlékeztet
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az Eger-patak erejére, pontosabban az 1878. augusztus 30-31-én, Eger városát és
lakosságát sem kímélő áradatra. De ezt az időpontot megelőzően is már tudunk
árvízjelző táblákról Egerben.

Két tábláról van adatunk, de ma már egyik árvízszint jelző sem lelhető fel. Az
egyikről csak forrásokból értesülhetünk: ,,Eger csakugyan emlékezetes árvizektől
látogattatott meg, nevezetesen az 1757-es szeptemberi, mely mennyire rongálta meg
a házakat, meglehet akkori magasságát mutató kőtábláról, mely tekintetes Csoma
Zsigmond táblabíró úrnak háza szegletibe van beillesztve, ítélni, ugyanazon a
kőtáblán meglátszik az 1813-dikban szeptember 11-dik napján berohant árvíznek
magassága.’’

Az irgalmasok kórházánál helyezték el a másik vízmagasságot jelölő kék színű
táblát. Erről a tábláról Korabinszky János Mátyás tudósított 1786-ban. Ma már ez a
tábla sem található meg ezen a helyen, de az 1878. augusztus 30-31-én történt nagy
áradásnak tényét megörökítő árvízszintjelző tábla igen; mint a belváros számos más,
és fentebb említett helyén is.

Érdemes néhány szót szólni a Dobó-térről is. A törökök elvonulása után a 18.
századtól magyar piac néven szerepelt, később Piac tér, majd Kossuth-tér elnevezést
kapott. Fokozatosan válhatott csak a város főtérévé, mivel ennek a szerepnek a
betöltésében pontosan a közeli Eger-patak gyakori árvizei akadályozták meg.

A 18. század elején ezen a téren, szorosan a patak mellett állt a minoriták
temploma. Ennek a templomnak a homlokzata, illetve bejárata közvetlenül az Eger-
patakon átvezető kis fahíd feljárójához nyílott. Ezt a fahidat, - amely nem azonos
helyen állt a mai Dobó-téri híddal, hanem attól feljebb, a barátok hídja felé eső
részen - 1770-ben, amikor az új templomuk megépült, elbontották.

A minoriták templomát nagyon gyakran sújtotta a patak áradása, és az abból
adódó sok-sok kár. A nevezetes 1757. július 4-én bekövetkezett nagy árvíz után,
amikor újból, immár sokadszor elöntötte az áradat a templomot, Barkóczy Ferenc
püspök a városháza és a régi minorita templom közötti Noszvaji-telekért
,,megküzdött’’ a városi tanáccsal, s végül megszerezte azt a minoriták számára. Így
a tér közepén megkezdődhetett az új templom építése 1758-67 között, melynek
felszentelésére csak 1773-ban kerülhetett sor.

A templom tervezésénél figyelembe vették, hogy a patak gyakran megárad, ezért
csak tíz lépcsőfok megmászása után lehet felérni a bejáratához. Talán azért is lett
ilyen monumentális a piactéren álló épület, hogy soha többé ne legyen a víz
áldozata. A piachoz közeli házak bejáratai is magasabban álltak, mint az úttest
szintje, annyira, hogy még a 18. században is nem egy ház kapuja és bolt ajtaja jóval
feljebb volt az utca szintjénél, és két-három lépcsőn lehetett feljutni a bejárathoz.

Kossuth Lajos utcai közúti híd (Barátok hídja)
A következő híd is középkori eredetű, hadiszempontból igen jelentős funkciója

volt. A vár bejáratához vezető mocsaras vidék rőzseútját itt, a legmélyebb ponton,
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híd kötötte össze a patak két oldalával (az út gerendaboltozatát és a hídra vezető
rámpát 1958-ban megtalálták ezen a helyen). Az út nagy forgalma miatt a törökök a
fahíd helyére kőhidat építettek. Kőhídra itt feltétlenül szükség volt, mivel rajta
vontatták át a várba a súlyos ágyúkat, a nehéz hadianyagokat és a málhát szállító
szekereket. Az 1690-es Edelspacher-féle összeírás kőhídként vette fel a listára. Ez a
híd azonban 1730-ban megsérült, lehet, hogy egy árvíz következményeként.
1757-ben azonban biztosan az Eger-patak vize áradásának következtében omlott
össze.

Mivel már többször szó esett erről az 1757. július 4-én bekövetkezett árvízről, a
szemtanú Androvics Miklós kanonok feljegyzését fontosnak tartom közzétenni, sok
érdekes adata miatt:

,,A különféle csapások között, melyeknek városunk kitéve van, méltán első
helyen említendők a város közepén folyó Eger-patak gyakori kiáradásai, melyek a
lakosoknak már többször jelentős károkat okoztak. De valamennyi közt - köz- s
magán-feljegyzések szerint - emberemlékezet óta egy sem volt oly nagy és vészt
hozó, mint az, melyet folyó hó 4-én tapasztaltunk.

Megelőzőleg, délután ötödfél óra tájban, iszonyú, ritkán látható nagyságú jéggel
jött vihar dühöngött, mely szőlőhegyeinket, Eger e fő életerét, s különösen az
Egeden fekvő s vele szomszédos s mindannyi közt legjobbnak tartott szőlőket
borzasztó módon megrongálta, tönkretette. A bekölcei hegyekben állítólag
felhőszakadás volt, s az öt órakor Egerig tolult víz lassanként kezdett medréből
kiáradni.

A lakosok, ennek láttára, a közönségesnél nagyobb áradásra nem számítva,
nagyobb mérvű biztonsági intézkedésekre nem gondoltak, s házaik bejárását csak a
szokott módon torlaszolgatták; midőn a víz, mely a város felső részén emelt
bástyákon e célra hagyott nyílás aránytalan csekélységénél fogva szokott útján le
nem folyhatván, s a gátfalak által feltartóztatva, a városon kívül azalatt már iszonyú
tömeggé torlódott, hatodfél órakor a két rendbeli falgátakat szörnyű rohammal
áttörve, egyszerre s oly nagy mennyiségben zúdult a városra, hogy a magasabb
pontok kivételével, annak minden terét rögtön elöntötte. Magassága abból is
megítélhető, hogy a városház alatti kereskedő-boltokban a hét német lábat haladta.

S mit mondjak a károkról? Oly nagyok, hogy csak fájó borzalommal lehet rájuk
gondolni. Férfiak, nők, gyermekek, kik közül többeket bölcsőstől ragadott el az ár,
nagy számban vesztek el. Az első rohamra több mint ötven ház összeroskadt. Igen
sok pedig majdnem teljesen összeomlásig megroncsoltatott.

Az irgalmasoknál két hatalmas főfalat sodrott el az ár; a betegek szobája, az
étterem s az egész alsórész a gyógyszertárral együtt (mely maga néhány ezer forint
kárt szenvedett) vízben úszott.

A minorita rendű atyáknál szintén két falat rombolt le, s a templomot annyira
megrongálta, hogy életveszély nélkül belemenni nem lehetett. A Kanonokok
utcájáról a vár felé vezető úton levő erős, nagy kőhíd összeomlott, mintegy ötven
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emberrel, kik közül alig menekültek meg nyolcan. A püspöki udvarban övezetig
gázoltak a vízben; a pince színültig megtelt. Az alsóvárosi gyönyörű püspökkert
szintén tönkrement. A kereskedők, s egyesek összes holmiját, bútorait elragadta,
vagy teljesen haszonvehetetlenekké tette az ár. Az egész Eger-völgy termése oda lett.

Egyszóval: borzasztó látvány s állapot, melyet még halálos ellenségünknek sem
kívánnánk! Adja Isten, hogy míg e város áll, hasonló csapás többé ne sújtsa.’’

Félelmetes lehetetett a víz ereje! A hatalmas károkat szenvedett hidat
újjáépítették, sőt díszítették is, mivel az 1787. évi összeírás szerint ,,itten vagyon
Egri patak, amely hasítja egész Eger városát. Azon kőhíd Szent Lőrinc és Szent
Sebestyén képeivel megékesítve.’’ Az 1813-as nagy árvízben azonban újra
elpusztult. Az új boltozatot Zwenger József tervei szerint építették meg 1815-ben.

A mai Kossuth Lajos (régebben Hatvani, később Káptalan) utca a várba vezető
hadiút volt, jelentőségénél fogva a megelőző századok során fapallókkal erősítették
meg és tették járhatóvá. A Buttler-háznál a várba vezető út fapallós járószintje, a mai
aszfaltfelület alatt, 85-100 cm mélységben feküdt. A 16. századi gerendavázas hadiút
pedig már átlagosan 170 cm mélyen volt megtalálható. Sőt e gerendavázas út
alapozásának kőrétege alatt még további 80-100 cm-re talált rá a régész a feltárható
legrégebbi út szintjére.

Ezt a hidat a közeli ferences templomról és kolostorról ,,barátok hídjá’’-nak
nevezték sokáig az egriek. Bár külsőségében ma már nincs jele, mégis török eredetű.
Faragott kváder-kövekből készült, egy nyílású, zömök híd volt. Magas bogárhátával
és tömör falú kőkorlátjával Eger városképéhez tartozott 1944. november 30-án
történt felrobbantásáig.

A világháborúban nemcsak a barátok hídja semmisült meg, de a patak többi hídját
is felrobbantották. 1945 után kezdődött meg a hidak helyreállítása. Az elsők között
állították helyre a Barátok, az Irgalmasrendiek és a Minoriták hídját.

Érsekkerti barokk, műemléki híd
Eszterházy Károly püspök megbízásából 1770-71-ben épült meg az

Érsekkertben, - a régi püspöki magánkertben - két, szépvonalú kőhidacska.
A tervező kiléte pontosan nem ismert: Fellner Jakab vagy Francz József lehetett az.
Az egyik híd már korábban összedőlt, a másik 1942-ben még teljesen ép volt, de ezt
1962-ben, romos állapota miatt átépítették.

Napjainkban Eger önkormányzatának kezelésében 35 közúti és gyaloghíd van.
Ebből 7 gyaloghíd a többi 28 közúti híd. Az érsekkertben található kőboltozatos
gyaloghíd műemlékileg is védett. A Dobó-téri közúti hídon csak gyalogos forgalom
engedett meg. 

(Elhangzott az egri hidaknál 2009. június 16-án)
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Az Eger-patak és hídjai

A Dobó István téri híd.
Fotó: Ágoston Boglárka

Árvízjelző tábla a Bajcsy Zs. utcában.
Fotó: Ágoston Ottóné

A Kossuth Lajos utcában található ún. Barátok hídja 1940 körül.
Korabeli fotó
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A Kossuth Lajos utcában
található híd napjainkban.
Fotó: Ágoston Boglárka

Az irgalmasok hídjának
építése 1907-ben.
Korabeli fotó

Az ún. irgalmasok hídja
2011-ben.
Fotó: Ágoston Boglárka



Fodor László
Török fürdők Egerben

A bővizű termálforrásokat Eger egyik legnagyobb kincsének tekinthetjük,
melynek korai ismeretére utal az érseki kertektől nyugatra lévő dombon a Hotel
Eger építkezési munkái során előkerült neolitkori település szórvány anyaga.  

Noha tárgyi, vagy írott dokumentummal nem bizonyítható, de joggal
tételezhetjük fel, hogy magának Egernek létrejöttében, várossá fejlődésében is
fontos szerepe lehetett a meleg vizek biztosította előnyöknek, s az itteni népesség a
termálforrások környékén kialakult természetes tavakat a legkorábbi időktől
használhatta fürdésre. 

Konkrétan megnevezve, fürdő létéről a város története csak a középkortól
emlékezik meg. A ferrarai származású reneszánsz egri püspök Estei Hipolit itáliai
humanista vendége pl. leírja, hogy az itt eltöltött unalmas téli időben kiváló passzió
volt a meleg vizeknél a vízimadarakra vadászni, mivel az sohasem fagy be, madár
pedig sok van. Majd 1495-ből, Bakócz Tamás püspök idejéből arról is tudunk, hogy
a meleg vizek környékén valamiféle egyszerűbb fürdőház is állott. A 16. század
folyamán adatok sora bizonyítja, hogy mind az egri püspökök, mind a várbeli
katonaság is hódolt a fürdőzés szokásának. 

Az egri fürdőkultúra, és az azt szolgáló építkezések azonban csak a török
hódoltság alatt váltak igazán jelentőssé.

Valide szultána gőzfürdő:
A 91 éves török uralom alatt több fürdő épült a városban, Evlia Cselebi

1664-65-ös egri útja alkalmával két hévizű fürdőről és két gőzfürdőről tudósít. (Ez
utóbbi, a hamam, azaz gőzfürdő, tulajdonképpen a tisztasági fürdő szerepét töltötte
be. Ebbe a fürdőtípusba tartozik a vár bejáratával szemben, a Dózsa György téren
található Valide szultána (nevét a szultán anyjáról kapta) fürdő romja, melynek
hosszan elhúzódó ásatási munkái 1984-ben fejeződtek be Gerő Győző, illetve Fodor
László munkájaként. A Valide fürdő a város 1687. évi visszafoglalása után még
rövid ideig funkcionált, volt raktár, koldusok menedéke, harangöntő és rézöntő
műhely. A 18. század közepén még nemcsak felmenő falai, de kupolái is létezhettek,
hiszen a feljegyzések száraz fürdőnek nevezett ,,török mecset’’-ként aposztrofálják.
Lebontására a 19. század közepén került sor. Ha a fürdő területén ásatásokat
végeznének, az épület egészében rekonstruálható lenne, s a jelen vizsgálat tárgyát
képező Arnaut pasa fürdőjével unikális történeti, városképi együttest képezne.  

A Cselebi által említett hévizű fürdők (ilidzsa, kaplidzsa) közül a kisebbiket a mai
uszoda helyére tehetjük. Ez a következő évszázadok építkezései, a patak medrének
változásai, illetve elterelései miatt teljesen elenyészett. A ,,Török fürdőként’’
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emlegetett Arnaut pasa fürdője azonban magában őrzi eredetét, illetve a rákövetkező
időszakok építéseit és átépítéseit. 

Az iszlám kultúrában igen nagy szerepe van a víznek, a fürdőknek. Nem
kívánunk kitérni a napi imádságok előtt végzett rituális mosakodás követelményére,
de fontos megjegyezni, hogy a Korán előírásai a fürdőkultúrára, ezáltal a
fürdőépítményekre is vonatkoznak. Így például tisztálkodásra a törökök csak
folyóvizet használtak, mert az állóvízben való fürdést tiltják a vallási előírások.
Ez okból nem található a török fürdőben kád, vagy tisztálkodásra szolgáló medence,
viszont annál nagyobb a csorgó kutak száma. Az ilidzsák központi medencéjébe is
csak már megtisztított testtel lehetett belépni, - igaz ott a betegségére gyógyulást
kereső együtt fürdött az egészségessel. Míg hamam tehát minden városban
épülhetett, addig a gyógyítást és felüdülést szolgáló ilidzsát csak ott tudtak létesíteni
ahol a körülmények erre adottak voltak. A török hódoltság alatt Eger mindkét
fürdőtípusból kettő-kettővel is büszkélkedhetett.

Arnaut pasa fürdője
Noha az egri meleg vizeken korán kibontakozott fürdőkultúráról, mint fentebb

láttuk adatok is vannak, a korai építmény illetve esetleg medence milyenségéről
semminemű forrás nem áll rendelkezésre, és a helyszíni megfigyelések sem
árulkodnak esetleges török kort megelőző maradványokról. Nem tekinthetjük
korábbi építésre vonatkozó adatnak Bél Mátyás 1735-ös közlését sem, mely szerint
a fürdők ,,kerek medencéit egykor a törökök négyszögletes kövekkel
körülépítették’’, mert a leírás további részében a fürdő nagyszerűen épített kerek
boltozatainak említése egyértelművé teszi, hogy az a központi nyolcszögletű
medencét magába foglaló helyiségre vonatkozik. Erre vonatkozó tapasztalataink
összhangban vannak Gerő Győző régész, a magyar török kor kutatója véleményével,
aki szerint a török fürdők minden esetben török eredetű épületek voltak, még akkor
is, ha azok valamely régi épület helyén létesültek.  

A mai fürdőépítmény központi magva tehát mindenképpen török-kori épület,
amelyet a későbbi többszörös beavatkozások ellenére a helyszíni megfigyelések is
egyértelműen igazolni tudnak.           

A fürdővel kapcsolatos korábbi történeti kutatás, elsősorban Sugár István kiváló
munkája alapján igazolható a fürdő építtetője és építési ideje is. A Katona István,
majd Gorové László által említett, valaha a vár kapujánál álló török nyelvű (azóta
elenyészett) emléktáblán olvasható fürdőházakat építtető ,,Vernaut pasa’’ azonos
azzal az Arnaut pasával, aki - Sugár kutatásai alapján 1610 és 1617 között volt
Egerben. Az általa építtetett ilidzsa pedig a mai ,,Török fürdő’’ központi részét
képezi.   

Arnaut pasa ilidzsájának négyzetes főhelyisége, a hagyományos nyolcszögű
medencével, a négyzet sarkai felé átlósan épített, háromszögben végződő egykori
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mosdófülkékkel további kutatást igényel, mely pontosan tisztázhatná a medence
eredeti körbefutó lépcsőzetét, illetve esetleg a felmenő részek falszerkezetében is
találhatók lennének eredeti szerkezeti elemek. (Ugyanez vonatkozik az 1978-ban
korrekt módon, és a török fürdőépítkezések típusának, valamint a fennmaradt
ábrázolásoknak megfelelően, de régészeti megfigyelés, falkutatás nélkül
rekonstruált félgömb alakú kupolára is. Egyébként a hódoltságkori magyar városok
képét igen erősen meghatározták a jelleg nélküli házacskák közül kiemelkedő,
félgömb kupolával fedett fürdőépítmények.) 

Az épület egykori külsejéből a későbbi beépítések mindent eltüntettek, bár az egri
Arnaut pasa ilidzsájával véletlenül szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen építésével
közel egykorú ábrázolása fennmaradt Georg Houfnagel Egerről készült 1617-es
metszetén is. Természetesen a metszet legfeljebb csak tájékoztatást ad arról, hogy
eredetileg a fürdőépület nemcsak kupolával, de párkánnyal tagolt erőteljes
alapépítménnyel is rendelkezett.

A törökök 1687. december 17-én vonultak ki Egerből, de adatok vannak arra,
hogy már 1689-ben kitisztították és rendbe hozták a ,,meleg fürdő épületét’’.
Levelek, feljegyzések tanúskodnak arról, hogy a fürdő folyamatosan működött.
Tudjuk, hogy 1710-ben és 1720-ban kisebb sebészeti beavatkozásokat végző
kirurgus is tevékenykedett a látogatók között, de megemlékeznek arról is, hogy a
Rákóczi-szabadságharc alatt különösen népszerű volt a gyógyvizes fürdő, s egyes
források szerint az Egerben gyakran időző II. Rákóczi Ferenc is a látogatói sorába
tartozott.

A visszafoglalás után a fürdő az egri püspök-földesurak birtokába került, akik
eleinte nem sok figyelmet fordítottak az épület karbantartására, tatarozására. Hogy a
gömbkupola mikor szakadt be, nem határozható meg pontosan, de Bél Mátyás
leírásából tudjuk, hogy 1735-ben Arnaut pasa volt ilidzsájának a boltozata már
hiányzik, s a polgárok, akik a víz jótékony hatása miatt egyre gyakrabban látogatják,
a szabad ég alatt kénytelenek fürdőzni.

A fürdő első jelentős átépítésére nagy építtető püspökünk Barkóczy Ferenc alatt
került sor, a munkálatok 1742-ben kezdődtek. Ekkor készült az eredeti török
helyiség északnyugati oldalával párhuzamosan a tükörfürdő. A kisméretű helyiséget
szép boltozat fedi, s a török fürdőrésztől keskeny, eredetileg öltözőszoba választotta
el. Sugár István a püspöki építkezések számadásait vizsgálva arra következtetett,
hogy ugyanebben az időben a központi helyiséget zsindelyes tetővel fedték le, mert
az építkezés költségei erre mutatnak. A Barkóczy-féle kis fürdőhelyiséget ,,extra
bad’’- ként is említik, mely ebben az időben a külön fürdő, azaz nem a nagy közös
helyiségben való fürdőzés lehetőségének általános elnevezése. 

A 18. század második fele a magyar fürdőkultúra felvirágzásának kezdete.
A Helytartótanács már 1762-ben elrendelte a magyarországi gyógy-és ásványvizek
felkutatását, de a bontakozó magyar orvostudomány is lelkesen fordult
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a környezetében lévő gyógyvizek vizsgálata és használata felé. Így születtek néhány
jól képzett orvosdoktor tollából az első magyarországi gyógyfürdőkkel kapcsolatos
munkák a Borsod megyei Dombi Sámueltől kezdve az Egerben dolgozó Markhot
Ferencen keresztül, a Hévizet elsőként ismertető Babotsay Józsefig.

A korábbi kutatás Eszterházy Károly nevéhez kapcsolta a fentebb már említett
tükörfürdő építését, azonban az ő püspöksége alatt nagyrészt csak javítgatásokra,
toldozgatásra maradt lehetőség, 1793-ban az angol természettudós és utazó, Robert
Townson csak azt konstatálhatta, hogy a meleg víz ugyan pompás, de a ,,fürdő
berendezése nagyon gyatra’’. 

Pedig Eszterházy már 1767-ben foglalkozott a fürdő rendbetétele gondolatával,
de csak1791 végére készült egy kisebb mértékű bővítési terv, ami a Barkóczy-féle
,,extra bad’’ mellé egy hasonló kis fürdőhelyiséget tervezett. A kivitelezés 1794
elején kezdődött, s az alapozást nehezítő bőségesen feltörő gyógyvíz ellenére
(melyet egy szellemes vízmerítő szerkezettel tudtak kiküszöbölni) jól haladt, 1795
áprilisára befejeződött. Az ,,extra bad’’ építésén kívül kocsma és a fürdős számára
lakás is készült, melynek inkább abból a szempontból van értékelhető jelentősége,
hogy utóbb belefoglalták a Pyrker-féle fürdőházba. Itt kell megemlékeznünk arról,
hogy az Eszterházy-féle építkezés tervezője, a püspök főépítésze, Francz József a
magyarországi későbarokk művészet kiemelkedő egyénisége volt, aki főleg a
nagyszabású templomépítkezésekkel öregbítette hírnevét. Francz József - a
megvalósított nem túl jelentős bővítésen kívül - az Arnaut pasa fürdőjéhez szellemes
és nagyszabású terveket is készített. A megvalósulatlan tervek, bár az
épületegyüttest a kor szellemének megfelelően jelentősen átalakítva,
(manzárdtetővel fedett nagyméretű középrész, mely a külön fürdőhelyiségeket a
törökkori medence diagonális irányú mosakodó fülkéi helyére tervezett négy
nagyméretű külön fürdő helyiség stb.), de egyedi és kiemelkedően értékes építményt
vetítenek elénk.

A 19. század harmincas éveire egészen új arculatot ölt az európai
gyógyfürdőkultúra. A magyar fürdők fejlesztésében meghatározó szerep jutott
Egernek. Köszönhető ez az akkori egri egyházmegyét irányító Pyrker László érsek-
földesúr példaértékű fürdőfejlesztéseinek. Amint azt leírták, maga is beteges ember
lévén már jól ismerte a külföldi gyógyfürdőket. Ide kerülésekor maga is gyakran
vette igénybe az egri hévizek gyógyító hatását.

Mint tulajdonos, nagyarányú klasszicista stílusú építkezésekbe kezdett a fürdő
területén. Néhány éven belül egy teljesen új épületegyüttes látta el a saját és a város
fürdőigényét. Nyugodtan mondhatjuk, hogy ez időtől állt az egri meleg víz az
intézményes gyógyítás szolgálatába. Ugyanis a víz komoly vegyi és orvosi
ellenőrzésen ment keresztül. Most már szakmailag is ismertté és elismertté vált
eredményes gyógyító hatása. 
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Az érsek által kifejlesztett épületegyüttes a kor műszaki és fürdőtechnikai
felszereltségével, kényelmével már több fürdőszolgáltatást is kínált, terei, medencéi
jól kielégítették a városi emberek, az ide érkező fürdővendégek, de magának az
érseknek az igényeit is.

Kiépültek a tükör, a krajcáros, a fürdőkádas és fürdőszobás szolgáltatások.
A fürdőházas komplexum szinte folyamatosan növekedett, berendezései az

igényeknek megfelelően bővültek. Nem különösen hivalkodó klasszicista
homlokzata szerény épület benyomását keltette, bár kényelmével és hangulatával,
parkjával, rendezett patakjával valamint hangulatos hídjaival mindenki elégedett
volt.

Végezetül a Pyrker-féle fürdőkorszak betetőzése volt, amikor az általa létrehozott
gyógyfürdő - együttest intézményessé tette azzal is, hogy Heves és Külső Szolnok
törvényesen egyesült vármegyék fürdőorvosává, - ahogyan akkor mondták:
,,physikusává’’ - nevezte ki Fejes Mihályt, akinek egyik sarkalatos feladata lett a
gyógyító hatás írásbeli népszerűsítése is. 

(Elhangzott a Valide szultána fürdőben 2008. június 21-én)

95

Török fürdők Egerben





97

Török fürdők Egerben

Valide Szultána gőzfürdő.

A fürdő fűtőrendszere.
Fotó: Fodor László
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A Dózsa György téren található  Valide Szultána (nevét a szultán anyjától kapta)
fürdő romjai a tető alatt.

Fotó: Ágoston Ottóné



Szecskó Károly
Az egri zsidó temető

A temető létesítésének gondolata az 1830-as évekig vezethető vissza, melyre még
azelőtt került sor, mielőtt a zsidók Egerben állandó jelleggel letelepedtek volna
(1841). Nincs írásos nyoma annak, hogy pontosan melyik évben, s kinek az
indítványára jelölték ki a temető helyét. Erre a célra 300 négyszögölnyi területet
jelöltek ki a Hatvani hóstya szélén elterülő legelőből. Már ez a kis temető is kőfallal
volt körülvéve. 
Ezt 1862-ben 1200 négyszögöl területtel kibővítették és az új területet is kőfallal
vették körül. 1895-ig a temető bérletéért évi négy aranyat kellett befizetni a városi
pénztárba. Ezt az intézkedést a Szentegylet vezetői sérelmesnek találták, mivel a
többi felekezet nem fizetett bérleti díjat a temetők után. A Szentegylet, héberül
Chevra Kadisa, a zsidó hitközségek kebelén belül működő olyan jótékonysági és
vallásos egyesülés, mely a betegek ellátásáról, a halottakról és a temetkezés
szertartásáról, valamint a temető és sírok rendbetartásáról gondoskodik. A kérdés
csak akkor oldódott meg, amikor a város a temető területét, valamint további 1600
négyszögölt a Szentegyletnek 700 Ft-ért eladta. Kohn Jakab egyleti elnököt a temető
megvásárlása körül szerzett érdemeiért az egylet örökös díszelnöknek választotta
meg. A temető megvásárlását az tette lehetővé, hogy a hitközség és a Szentegylet
fejlesztésében hervadhatatlan érdemeket szerzett Schwarcz István örökösei családi
sírhelyüket 1100 Ft-ért megváltották. 
A temetőkertben különös a gyermekek számára fenntartott parcella sorsa. Az 1879.
szeptember 17-én elhunyt J. H. Weis főrabbit, utolsó kívánsága szerint, a gyermek
parcellába temették. Ettől az időtől kezdve a temetőnek ez a része volt a
legdíszesebb, s a legmegbecsültebb temetkezési hely. Az 1930-as évek közepén a
hitközség újabb vásárlással megkettőzte a temető területét, s ezzel egyidőben
ravatalozót építtettek, amelyet Miskolczi István helyi építőmester készített el. Az
újonnan vásárolt területekre már nem volt szükség a holokauszt miatt.
1943-ban a Szentegylet megalakításának 100. évfordulójára Székely Endre
emlékművet készíttetett. 1949. augusztus 28-án a temetőben felavatták a mártírok
emlékművét. Ezen feltüntették annak az 1600 egri zsidónak a nevét, akik a
koncentrációs táborokban elpusztultak. A gyászünnepségen megjelentek a város, a
pártok, a katolikus és a református egyház képviselői is. Weiser Dezső gyászéneke
után Schück Jenő rabbi avatta fel az emlékművet, amelyet Székely Endre vett át a
Szentegylet nevében. 
A következőkben azoknak az elhunyt zsidóknak az adatait soroljuk fel, akik
közismertek a város történetében. 
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Dr. Alföldi Dávid 1859-ben született Egerben. Az elsőként a városba letelepedő
Schwarz István családjából származott. 1883-ban végezte el a fővárosi
jogakadémiát, s a következő évben ügyvédi irodát nyitott szülővárosában. 1927-ben
a helyi Ügyvédi Kamara elnöke lett. Tagja volt a megyei törvényhatósági
bizottságnak és a városi képviselőtestületnek. Ezen kívül több cég igazgatóságában
dolgozott. Jogtudománnyal és büntetőjoggal foglalkozó cikkei az országos
szaklapokban jelentek meg. 1928-ban halt meg, az alispán gyászbeszédében, mint a
,,törvényhatóság értékes tagjától’’ búcsúzott tőle.

Dr. Bihari József 1907-ben született Érmihályfalván (ma Románia). Az elemi iskola
és a gimnázium elvégzése után a debreceni egyetem Bölcsészettudományi Karára
iratkozott be német-francia szakra. Az egyetem elvégzése után doktori címet
szerzett, majd a helyi zsidó gimnáziumban tanított. A második világháború alatt
munkaszolgálatot teljesített. Hazatérte után Debrecenben, a Fazekas Gimnáziumban
oktatott. 1948-ban a városban létrehozott Pedagógiai Főiskola Orosz Tanszékének
vezetője lett. Az intézmény 1949-ben Egerbe költözött. Az oktatáson és nevelésen
kívül tudományos munkát is végzett. Eleinte az egri szerbek és görögök történetével,
majd az orosz nyelvészet kérdéseivel foglalkozott, különös tekintettel az igékre.
1996-ban hunyt el.

Dr. Csillag Mór 1859-ben született Tiszafüred-Kócson, ahol édesapja gazdag
földbérlő. Fia a gimnáziumot Egerben végezte a ciszterci rend középiskolájában,
majd a budapesti tudományegyetemre járt, amelynek elvégzése után bölcsészdoktori
címet szerzett. Ezt követően gimnáziumi tanárként dolgozott, majd ezt
abbahagyván, előbb pélyi, majd egri birtokán gazdálkodott. Üres óráit versírással
töltötte. Elégikus hangulatú alkotásai az országos és a megyei sajtóban egyaránt
megjelentek. Többek között írt a Petőfi Társaság Lapjába, a Magyarországban, a
Nagyvilágban, a Képes Családi Lapokban, a Hölgyek Lapjában és számos vidéki
lapban, többek között az Eger című újságban is. Önálló művei a következők:
A legszebb asszony könyve. Költemények. Bp. 1892.; Balassa Bálint virágénekeiről.
1890.  1903. október 27-én 44 éves korában hunyt el. Ezt követően Jankovics Dezső
polgármester javaslatára a városi közgyűlésen jegyzőkönyvben örökítették meg
nevét. 

Dr. Fischer Miklós 1904. február 4-én született Egerben. Az elemi iskola és a
gimnázium elvégzése után a szegedi egyetem orvostudományi karán szerzett
diplomát. Egy évet az olaszországi Pádua egyetemén töltött. Ezt követően öt
évfolyamtársával együtt a bécsi Wenckebach-klinikára mentek, ahol ő belgyógyász
szakvizsgát tett és megszerezte a röntgenvizsgáját is. Majd hazajött szülővárosába és
az Érsek utcában nyitotta meg rendelőjét, amelyet korszerűen felszerelt. Betegei
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nagyon szerették. A helyi Zsidó Szeretetházban ingyen gyógyított. A második
világháború alatt munkaszolgálatra hívták be, ahonnan 1945. május 4-én szabadult.
Egerbe hazajőve magánorvos, majd az OTI belgyógyász szakorvosa lett. Később a
Heves Megyei Kórház Rendelőintézetében belgyógyász főorvosként dolgozott.
Nyugdíjba vonulása után a helyi Orvosszakértői Intézet I. fokú Bizottsága
belgyógyász elnöke. 1984-ben hunyt el. 

Kaff Ignác (1848) több mint ötven éven át volt Egerben az ortodox hitközség
rabbihelyettese. Puritán, aszkéta életmódjáról, a vallási szabályok szigorú
értelmezéséről és rigorózus magatartásáról volt ismeretes. Szerénységére jellemző,
hogy felettesének a nálánál fiatalabb főrabbinak véleményét akkor is elfogadta,
utasításait akkor is híven teljesítette, ha nem értett vele egyet. Tóra magyarázatait
Szemelvények című művében gyűjtötte össze. 1928-ban hunyt el. 

Kánitz Dezső - sokak szerint - az egri zsidóság legkiemelkedőbb egyénisége volt.
1856-ban született Egerben. Iskoláit szülővárosában és Budapesten végezte. Ezt
követően a család felvidéki, nagyecséri birtokán gazdálkodott. Eger város gazdasági
életébe egész fiatalon bekapcsolódott. 1894-ben megalapította az Agrár
Takarékpénztár Részvénytársaságot, amelynek haláláig elnök-igazgatója volt.
Ugyancsak elnök-vezérigazgatója a Magyar Általános Hitelbank egri fiókjának.
A fentieken kívül több mint tíz különböző kereskedelmi, ipari és mezőgazdasági
vállalatot létesített. Egész tevékenységével nagyban hozzájárult Eger és Heves
megye gazdasági életének fellendítéséhez. Számos tisztséget is viselt. Évtizedeken
keresztül elnöke az Egri Izraelita Hitközségnek, az Egri Izraelita Szentegylet
díszelnöke, s alelnöke a Magyarországi Zsidó Hitközségek Országos
Szövetségének. Társelnöke volt az Országos Magyar Izraelita Közművelődési
Egyesületnek, az Egri Kereskedők Testülete Körének pedig díszelnöke.
Kezdeményezésére épült Egerben 1913-ban a hitközség díszes és monumentális
temploma. A régi templomot kultúrházzá alakíttatta és Eger zsidóságának kulturális
és társadalmi központjává tette. Érdemei elismeréseképpen Ferencz József császár
és király 1910. augusztus 31-én Nagyecséri előnévvel nemesi rangra emelte. Több
hazai és külföldi borkiállításon oklevelet és aranyérmet nyert, s ezen kívül még élete
során számos magas kitüntetést kapott. 1938-ban halt meg, 82 éves korában. 

Kánitz Géza (1855) a Heves Megyei Hitelbank Részvénytársaság megalapítója,
hosszú éveken át vezérigazgatója és igazgatósági tagja. A Heves vármegyei Hírlap
szerint: ,,szorgalmas tevékenysége, kiváló szakértelme lelkiismeretes munkássága
az intézet fejlődéséhez jelentékeny mértékben hozzájárult.’’ 1917-ben hunyt el. 
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Kánitz Jenő (1870) Kánitz Lipót fia. Hosszú ideig fontos szerepe volt Eger
gazdasági és társadalmi életében. A városban virágzó tejgazdasága, majd
keményítőgyára volt. 1896-ban tagja lett a Millenáris Kiállítási Bizottság miskolci
kerületi bizottságának, mint a Heves megyei Gazdasági Egyesület képviselője. 1912
januárjában hunyt el.

Kánitz László, Kánitz Dezső fia, 1884-ben született. A Magyar Általános Hitelbank
igazgatója volt. Nevét Ecsédire magyarosította. Magyarországi tanulmányai után
több nyugat-európai várost látogatott meg - pl. Hamburg, Berlin, London, Párizs,
Bécs, - ahol bankokban és pénzügyi vállalatoknál dolgozott. Több idegen nyelven
beszélt. Az 1930-as években a fővárosban élt. Ebben az időszakban főként antik
könyvmetszeteket, festményeket, régi fegyvereket, zenélő órákat gyűjtött. 

Kánitz Lipót - Kánitz Dezső apja - 1818-ban született Óbudán. 1849-ben költözött
Egerbe. Kánitz Lipót és fiai néven céget alapított, amely bortermeléssel és
gyarmatáru-kereskedelemmel foglalkozott. Eger egyik legjelentősebb szőlőtermelő
birtokosa és bornagykereskedője. Tevékenyen részt vett a hitközség életében, s
annak díszelnöke is volt. 1863-ban az egri piacon (ma Dobó tér) fűszerkereskedést
nyitott, majd keményítőgyárat alapított. 1911-ben hunyt el. 

Kánitz Ödön (1863) 1909-tól az atkári kastély birtokosa volt. 1912. március 17-én
halt meg. A Heves Vármegyei Hírlapban a következőket olvashatjuk róla: ,,Bánatos
szívvel tudatjuk rokonainkkal és jó barátokkal, hogy családunk egyik nemes lelkű,
közszeretetben álló tagja, Kánitz Ödön életének 48. évében Budapesten rövid
szenvedés után elhunyt. Drága halottunkat hazahozzuk szülőföldjére, Egerbe.’’ 

Klein Tibornak a második világháború előtt, majd azt követően az államosításig
ruhakelme üzlete volt. A világháború alatt munkaszolgálatot teljesített. Hazajőve
állami kelmekereskedésben dolgozott, nyugdíjba vonulásáig. 

Rosenfeld Márton hevesi lakos volt. Ügyeinek intézésére gyakran tartózkodott
Egerben és egy ilyen alkalommal a városban érte a halál 1840-ben. A temető
gondozására végrendeletében 500 Ft-ot hagyományozott. A temetőben az első
névvel és évszámmal jelzett sírkő az övé. Állítólag tőle származik a szólásmondás:
,,Úgy él, mint Marci Hevesen.’’

Dr. Schönberger Soma (1828-1901), törvényszéki orvos. 1855-ben került Egerbe.
Ő alapította meg az egri zsidó iskolát, amely a szó legszorosabb értelmében vett
hitfelekezeti jellege mellett magyar iskola volt. Ezer koronás alapítványt tett a
szegény gyermekek felruházására. 1901-ben hunyt el Egerben.
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Schreiber Mózes Egri rabbi volt. Szombat délutánonként a bét hámidrásban (tanház)
,,pereket’’ magyarázott. Szívén viselte a híveinek minden ügyét, baját. Az arca
mindig mosolygott, közvetlen modora volt. Ezekből következően a városban
közszeretetnek örvendett. Művét ,,Tóramásoló keze’’ címen adták ki.

Dr. Setét (Schwarz) Sándor 1865-ben született Egerben. 1890-ben ügyvédi
diplomát szerzett, s még ebben az évben irodát nyitott szülővárosában. Mint
tekintélyes ügyvéd a város és a megye egyik vezéregyénisége volt. 1913-ban királyi
tanácsosi címet kapott. Mint aktív újságírót mély barátság fűzte Gárdonyi Gézához
és Bródy Sándorhoz. A Hatvani családnak és több iparvállalatnak volt ügyésze.
Nevéhez fűződik az egri színház megalapítása is. 1925-ben hunyt el. 

Székely Endre 1898-ban született Egerben. A városban letelepedett első zsidó
Schwarcz István leszármazottja. A népiskola elvégzése után két gimnáziumi osztályt
végzett, majd 1912 körül, amikor családja teljesen tönkrement, abbahagyta a
középiskolát, s kereskedőtanonc lett. A mai Széchenyi és Bajcsy-Zsilinszky utca
sarkán (OTP), a Kardos üzletben dolgozott, később üzletvezető lett. Ezt követően
saját üzletet nyitott a mai Raiffeisen Bank épületének földszintjén. 1932-ben önálló,
fővárosi nívójú textil és konfekció üzletet nyitott. 1933-tól a Szentegylet elnöke volt.
A második világháború alatt munkaszolgálatot teljesített. A háború után Egerben
részt vett a szociáldemokrata és a szakszervezeti mozgalomban, a kereskedelmi
dolgozók szakszervezetének titkára lett. Ebben az időszakban városi
képviselőtestületi tag. 1952-ben az államosítás előtti utolsó pillanatban üzletét még
eladta. 1952 és 1957 között hogy megéljen, saját kötésű zoknikat árult a piacon.
1957-től a Dobó téri a Sport- és Játéküzlet vezetője lett, nyugdíjba vonulásáig. 1974
januárjában a hitközség elnökévé választotta. 1978-ban hunyt el. Haláláig, második
feleségével (Róth Katalin) együtt, Eger közismert és megbecsült polgára volt. 

(Elhangzott az egri zsidó temetőben, 2010. június 22-én)
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Az 1930-as években épült ravatalozó, 
amelyet Miskolczi István helyi építőmester készített.  Fotó: Ágoston Ottóné

Az 1949. augusztus 28-án felavatott, mártírok emlékműve.
Fotó: Ágoston Ottóné
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Székely Endre 
(1974 -1978 hitközség elnöke)
második feleségének sírja 
(Róth Katalin).
Fotó: Ágoston Ottóné

Az elhurcolt és mártírhalált halt
zsidó gyermekek emlékműve.

Fotó: Ágoston Ottóné



Kiss Lajos
Az egri mozik története

A film születése
Egyetlen technikai vívmány sem hódította meg olyan gyorsan a világot, mint a

filmgyártás. Amikor Thomas Alva Edison elkészítette a ,,kinetoszkóp’’-nak nevezett
készülékét, lényegében tökéletesítette a mozgókép felvételeknek a filmszalagra való
rögzítését. Ezek a felvételek fényképezőgéppel készültek, de még nem vetítés
céljára, hanem az Edison által szerkesztett kinetoszkóp készülékhez. Amerikában
több helyen fölállítottak ilyen készülékeket. A Franciaországban élő August Lumiére
is vásárolt egyet ezekből a készülékekből fiai részére, akik kísérletezni kezdtek a
készülékkel. August és Louise kísérletei arra irányultak, hogy ne csak egy-egy
ember tudja nézni a filmet, hanem egy felületre kivetítve egyszerre többen
lehessenek részesei az élménynek. E kísérletek eredményeként született meg az első
,,univerzális filmgép’’, melyet 1895. február 13-án, Cinefotográf néven
szabadalmaztak. 1895. március 22-én volt az első zártkörű előadás, ahol a
meghívottak ,,A munkaidő vége’’ című filmet nézték meg. 1895 decemberében
kezdődtek meg az első nyilvános vetítések, melyeknek hallatlan sikerük volt.
Az első években dokumentumfilmek készültek. 

Az első előadások Magyarországon és Egerben
A Lumiére fivérek felfedezése és sikere gyorsan utat talált Magyarországra is.

Az Uránia Magyar Tudományos Színház már 1897-ben, a szórakoztatva oktató
ismeretterjesztés céljára vetítette az első filmeket. A magyarországi Urániát a
korábban alapított berlini és bécsi hasonló intézmények sikereinek hatására hozták
létre.

Az Uránia többször szerepelt Egerben. 1909 júniusában néhány előadást
rendezett a ,,Nyári színkörben’’ az egri híres-neves arénában. Október 6-án három
napon át tartó vetítést szerveztek a Kaszinó nagytermében (Széchenyi út 16.).

1907-1909. A vándor-mozik korszaka
Pesti vállalkozók vándor-cirkuszok és vándor színtársulatok mintájára vándor-

mozikat hoztak létre, s bódékkal vonultak végig az országon. Kiépültek a
filmkölcsönző kapcsolatok és Budapestről hozták a filmeket. Ezek a vándor-mozik
1907-1909 között Egerben is rendszeresen jártak. 1907. december 25-én egész estét
betöltő filmműsort adott a Lifka-féle bioskop. Ezt az első ,,ősmozit’’ a korabeli helyi
sajtó élőképszínháznak, villamosszínháznak vagy bioskop színháznak nevezte. Az
itt vetített filmek mulattató, tanulságos családi jellegű némafilmek voltak. A zenét az
5. császári és királyi gyalogezred zenekara biztosította.
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1908-ban a vásártéren augusztus 22-től október 4-ig ezer személyes, kényelmes
ülésekkel ellátott óriási díszes pavilonban voltak a vetítések. Néhány filmcím a
repertoárból: ,,A pocakos úr aranya’’, ,,A pórul járt feleség’’, ,,Az erényes leányka’’.
Lifka már színezett filmeket is vetített.

1909-ben a Grand Elektro-Bioskop-ja egy újabb mérföldkő. Egerben az első
magyar játékfilmet vetítették, Lehár Ferenc:  a ,,Víg özvegy’’ első filmváltozatát. 

Vendéglátóipari mozik (1906-1921)
Márton Béla nevéhez fűződik az első ilyen jellegű egri vállalkozás, aki a Kaszinó

(Széchenyi út 16.) alatt vágott bele a mozizásba, a vendéglátás növekedését remélve
a filmvetítésektől. A Kossuth utca 5. szám alatt a Nemzeti Kávéházban 1908-1909
között szombat-vasárnap szintén voltak rendszeresen vetítések.

A vendéglátósok készítették elő az állandó mozik megszületését, s az állandó
mozik kialakulásával a kávéházi mozik megszűntek.

Az állandó mozik megszületése
Reinhard Emil fényképész 1907-ben kért engedélyt állandó mozi építésére a

Széchenyi utca 31. számú helyiségre, de az engedélyt a 35. szám alatti ingatlanra
adták ki, Apolló mozi néven. Az építkezés elmaradt, a mozi soha nem épült meg.

1908-ban két rövid életű mozi létesült. Márton Béla Kaszinó-mozijából
fejlesztette ki az Elektro Bioskopnak nevezett moziját az épület emeleti
nagytermében. A mozi 1909-ben megszűnt.

Bauer Herman is 1908-ban próbálkozott mozi üzemeltetéssel, az Olimpia
mozival, de a gyenge lakossági igény miatt gyorsan befuccsolt. 

1908-ban Dr. Fodor László ügyvéd és felesége határozta el egy állandó mozi
megnyitását, amit a Dobó utca 8. alatt akartak megépíteni. Az Eger-patak mentén
egy sor üzletet nyitottak és a ház déli részén, a Dobó térre nézve alakították ki a
mozit, amely 1911-ben lett kész. Az új mozinak a francia Gaumont cég budapesti
képviselete biztosította a legkorszerűbb ,,projektograph’’-ot. A mozi külsőleg-
belsőleg nagyon szép és korszerű volt. A nyitó filmként a ,,Waterlootól - Sedanig’’
című filmet vetítették. A mozi óriási sikerrel működött, így nem véletlen, hogy már
nem sokkal a beindulása után, nagyszabású bővítésben gondolkodtak Fodorék.
A bővítést a patak befedett részének bevonásával akarták elérni, de ezt a tervet a
közgyűlés biztonsági okokból elutasította, így maradt minden a régiben. Fodorék
Uránia mozijának szakmai hátterét Dano Oszkár az Egri Újság főszerkesztője adta,
aki Gárdonyi Géza fiatal barátjaként 1908 elején került Egerbe Szegedről.

Fodorék mozijának sikerét látva, újabb befektetők akartak mozit nyitni. Militzer
Gyula a Városi Színházban, a Keresztény Iparos Kör (a mai zeneiskolában) az
Iparosok Mozgókép Otthonában. A színházi vállalkozást már 1913-ban
elnémították, míg az Iparosok Mozgókép Otthona sikeres volt. 

108

Egri séták nemcsak egrieknek II.



1913-ban Fodorék eladták a házat egy mezőkövesdi vállalkozónak és a mozi üze-
meltetését Dano Oszkárnak sikerült megszerezni. Átalakította a mozit, de nem bírta
a versenyt az iparosok mozi vállalatával, akik 1913 augusztusában a Széchenyi utca
14. szám alatt megnyitották a mai Uránia mozit. Megszerezték a Budapesti Uránia
Tudományos Színház ismeretterjesztő előadásainak jogát is, így az Uránia név az új
Uránia mozira került, míg Dano Oszkár mozija ekkor vette fel kényszerűségből, az
Apolló mozi nevet. Az Apolló mozi 1914-ben, a versenyben alulmaradva, bezárt.

Az Uránia mozi története
Az első előadást 1913. augusztus 23-án tartották, amikor stílszerűen Uránia

darabot mutattak be, dr. Hevesi Sándor és Vajda Ernő 150 színes állóképpel tarkított,
rövidfilmekből összeállított darabját. Az igazi élmény a következő napon volt,
amikor Valdemer Psilender főszereplésével a ,,Szökés a felhőkön át’’ című film, a
budapesti mozikkal egy időben került bemutatásra.1914-ben a nagy sikerek miatt
már tovább korszerűsítették a mozit (előcsarnok bővítés, szellőztetés, büfé stb.).

Az első egri filmsikerek
Az akkori egri filmes élet meghatározó szereplője volt Dano Oszkár, akit, mint

már korábban is említettem, baráti szálak fűztek Gárdonyi Gézához és Kállay
Miklóshoz, akivel az Egri Újság szerkesztőségében együtt dolgozott, s akinek nagy
szerepe volt a mozi népszerűsítésében. Dano megállapodott Kállayval, hogy egri
ismeretterjesztő filmeket ír. Így merült föl a fertálymesterekről, az egri
boszorkányperekről készítendő ismeretterjesztő film ötlete. Szintén Danónak
köszönhető, hogy sikerült rávennie Gárdonyit, hogy az ,,Ali rózsáskertje’’ című
novelláját engedje át a mozgókép készítő köröknek.

A felvételek 1913 szeptemberében kezdődtek. A film két főszereplője Vidor
József és Retteghy Margit volt. Az 1400 méteres film rekordméretűnek számított.
Az első művészfilmnek tekinthető film, óriási sikert aratott. Rio de Janeiro első
filmkölcsönzője 28 kópia megvételére tett ajánlatot. A Gárdonyi-filmek eladásának
jogát az egri Uránia szerezte meg.

Filmkínálat 1910 után
Megjelentek az olasz, francia és német filmek. Sikeresek voltak elsősorban a

detektívfilmek és történelmi filmek. Már megjelentek a sztárok, a burleszkhős Duci
bácsit alakító John Bunyért, Asta Nielsen. Jók és népszerűek voltak a híradók is.

Az Apolló mozi újraéledése 
1918-ban a városi rendőrkapitányság mozi játszási engedélyt adott a városnak, de

pénzügyi fedezet nélkül a város nem tudott mozit nyitni. Dr. Valter Mihályné
tiszaújlaki lakos a mozgóképszínházakról szóló városi szabályrendeletben
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foglaltakkal élve 1918-ban kérte, hogy a városi tanács, mivel nem gyakorolja mozi
engedélyét, adja át azt részére, hogy a Fodor-féle filmszínházban (Apolló mozi)
rendszeresen filmelőadásokat tarthasson.

Valterné mellett Szabó Sándor kereskedő és Schwarcz Lajos fuvaros is beadta
mozi engedély iránti kérelmét, szintén a volt Apolló mozira. Az ő ajánlatukat
kedvezőbbnek ítélték, így ők indították újra az Apollót, amit mindössze 130 napig
üzemeltettek, mivel a Tanácsköztársaság egri direktóriuma az Apolló és az Uránia
mozit is társadalmi tulajdonba vette.

A Tanácsköztársaság ideje alatt akadozott a filmellátás. A feszült politikai
légkörben 1918. december 15-én Egerben komolyabb méretű utcai tüntetésre került
sor. A további tömegjelenetek elkerülése végett minden tömegrendezvényt - így a
mozizást is - december 17-én a rendőrkapitány rendelete szerint leállítottak. A mozik
1919. március 8-án végre kinyitottak. Tulajdonosaik nem örülhettek sokáig az
újraindításnak, mivel március 26-án a direktórium tagjai megjelentek a moziknál és
állami tulajdonba vették azokat. A mozik műsora is megváltozott. Az úgynevezett
,,vörös mozi esték’’ keretében bemutattak egy filmet, többnyire olyat, amelyek a
proletár uralom megszilárdulását szolgálták, majd a filmvetítés után irodalmi és
zenei összeállításokra került sor.

Egri mozik a két háború között
A Tanácsköztársaság bukása után Szabó Sándor és Schwarcz Lajos visszaadták a

mozi engedélyeket, amit 1920 június elején Kónya István, Krámer Emil és Altmann
Ignác kapott meg és Royal mozi néven kezdték meg rövid működésüket. Az elavult
technikával rendelkező Royal - volt Apolló - nem bírta a versenyt az Urániával, így
1920 szeptemberében be is zárt. 

1924 júliusában Kioszk Kertmozi nyílt Tancsa István vendéglős üzemeltetésében,
az Érsekkertben. A nyári hónapokban működő mozi 1929-ig működött. 

1929-ben a Szent Ferenc rendiek kultúrházában, Kossuth utca 12. szám alatt - a
későbbi Tisztiklub fehértermében - is beüzemeltek egy kis mozit. A kultúrotthon
műsorán többnyire vallásos filmeket mutattak be.

Az Uránia, megépítésétől kezdve, megtartotta vezető szerepét. 1921-ben Károly
János és társai ,,Uránia mozgófénykép színház Eger’’ megjelöléssel, társas
cégjegyzékbe vétették. Károly János és társai örökösei 1931-ben Kft-t hoztak létre
10 fővel a mozi üzemeltetésre. A Kft 1944 végéig üzemeltette a mozit 8 taggal.

Közben 1926-ban egy mozi-technikai váltás kezdődött. Az Amerikai Egyesült
Államokban ekkor készült el az első hangos film. Magyarországon először 1929.
november 19-én a budapesti Fórum moziban mutatták be az első hangos filmet.
Egerben, köszönhetően az Uránia tulajdonosainak, már 1930. június 7-én, Pünkösd
szombatján megszólalt az első hangosfilm.

1930-ban konkurenciája akadt az Urániának, Brandner Johanna budapesti lakos
személyében, aki engedélyt kapott a Városi Színházban felállítandó filmszínházra.
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Az Uránia Kft tagjai, hogy a konkurenciát elhárítsák, bérbe vették 4200 pengőért a
városi színház mozi engedélyét. A ,,Színház Mozgó’’ 1930. november 8-án tartotta
első előadását.

Brandner Johanna - férjezett neve Dr. Plósz Endréné - mozija nem tartotta be az
előírt előadásszámot, ezért a város több alkalommal kezdeményezte engedélye
visszavonását a belügyminisztériumtól. Az engedélyét ennek ellenére többször is
meghosszabbították, egészen 1945-ig, de a bérlettől 1940-ben végül ő maga elállt. A
Városi Színházban 1944. szeptember 12-én három budapesti, Dudás Jenő, Nagy
Imre, özv. Németh Jánosné és egy sárospataki személy, Monostori András indította
el korszerű technikával ismét a mozit, amit ,,Palota Filmszínház’’-nak neveztek el.
Ez a vállalkozás az Uránia Kft-t is nagyarányú fejlesztésre kényszerítette. A két
világháború között Egerben két jelentős filmalkotást is forgattak. 1937-ben az
,,Úrilány szobát keres’’, 1940-ben a ,,Zárt tárgyalás’’ című filmeket.

Az egri mozik 1944-től napjainkig
1944 novemberében, a front közeledtével bezárt a két egri mozi. Lakatos Sándor

az Uránia gépésze, a gépeket gondosan becsomagolva a pince koksz-készlete alá
rejtette. Nagy Imre a Palota Filmszínház egyik tulajdonosa az értékes gépeket,
berendezéseket, szintén becsomagolva a páholyok padlózata alá dugta, így mentve
meg azokat a pusztulástól.

A Palota mozi már 1944. december 15-én előadást tartott a Vörös Hadsereg
katonái részére. A két mozi fontos volt az új hatalomnak. A Nemzeti Bizottság
lefoglalta és zárolta a mozi összes berendezését, épülettel együtt, és kezdeményezte
azok átadását a város részére. A Palota filmszínház tulajdonosai sérelmezték a
határozatot és fellebbeztek a miniszterelnökséghez, amivel sikerült meg-
akadályozniuk a bizottság döntését.

1945. május 26-án az Urániára vonatkozóan a városi képviselőtestület közgyűlése
olyan határozatot hozott, hogy nem veszik át a mozit, és mindaddig nem
foglalkoznak a mozi ügyével, míg a minisztérium érdemben nem dönt a kérdésről.
Mivel a város nem vette át a mozit, így a bizottság a Magyar Kommunista Pártnak
adta, akik ,,Népmozgó’’-ra változtatták a nevét. Később a mozit a Független
Kisgazda Párt kapta meg. Ez lényegében a mozi társadalmi tulajdonba vételének
első lépése volt. 

Az Apolló mozi szerződését a város módosította. 1945. szeptember 1-től
kezdődően 5 évre Nagy Imrének és társainak bérbe adta. Ezek az intézkedések rövid
távúak voltak. 1948 augusztusában a mozik állami tulajdonba kerültek. Ezt követően
alakult ki az a struktúra, ami lényegében a rendszerváltásig működött.

1952-ben alakult meg a Heves Megyei Moziüzemi Vállalat, amely a megyében
működő mozik üzemeltetését biztosította. A vezető mozi az Uránia mozi, 1950-től
,,Vörös Csillag’’ néven, a Palota Filmszínház pedig a ,,Dózsa mozi’’ nevet vette föl.

111

Az egri mozik története



Egerben ettől kezdve még több kisebb mozi és vetítőhely alakult. Ilyenek voltak a
Kossuth utca 4. szám alatt, a hajdani kispréposti palota udvarán nyári filmelőadások
(16 mm-es mozi), később a mai EKFK udvarán ,,Szabadtéri filmszínház’’. 1956-ban
nyílt meg az Egészségház utcai Kertmozi. 1958-ban a déli városrészen lévő általános
iskola kertjében voltak nyaranta vetítések.

A Dózsa mozi 1955-ben kivonult a színházból és a Knézich Károly utcai
Művelődési Ház emeleti nagytermében folytatta működését. 1955. december 26-tól
,,Bródy mozi’’ néven üzemelt. Innen 1965-ben költözött végleges helyére a Rossz
templomba, ahol bezárásáig, 1990-ig működött.

1955-ben ,,Béke mozi’’ a Szovjethadsereg úton, (ma Szvorényi út) 16 mm-es
vetítéssel, valamint egy mozi a Ráckapu-téri párthelyiségben is működött.

Hosszabb-rövidebb ideig működött még mozi Egerben a Szakszervezeti
Kultúrotthon Munkásotthon mozija, később Ifjúsági házi mozi, a felnémeti
Finomszerelvénygyár Kultúrotthonában, az I. sz. kórházban, a KISZÖV Dobó téri
székházában, az Úttörő Házban. 

1994-ben a Heves Megyei Moziüzemi Vállalat egy belügyminisztériumi rendelet
szerint gazdasági társasággá alakult a vállalat jogutódaként. Az átalakuláskor a Kft-
nek 3 tulajdonosa volt Eger Megyei Jogú Város 91 %, Heves Megyei
Önkormányzati Hivatal 5%, Gyöngyös Város Önkormányzata 4 % tulajdonrésszel.
Eger Város Önkormányzata később kivásárolta a két önkormányzat tulajdonrészét
és ma már 100 %-os tulajdonrésszel működteti az Agria Film Kft-n keresztül az egri
mozikat. 

Az Uránia, mint vezető mozi az évtizedek alatt többször jelentős felújításon esett
át. Így 1968-ban, 2001-ben és 2010-ben. 

2008-ban a Dohánygyár helyén egy bevásárlóközpont épült. Az Agria Park 2008-
as átadásával megkezdte működését Egerben is egy 3 termes ,,multiplex’’ típusú
mozi, melynek üzemeltetését szintén Eger város gazdasági társasága az Agria Film
Kft kapta meg. A korszerű technikával és előnyösebb filmkínálattal szemben csak a
kor követelményeinek megfelelő fejlesztéssel lehetett megmenteni az Urániát.
Szerencsére mind az Agria mozit, mind az Uránia mozit az Agria Film Kft
üzemelteti, így érthető, hogy a tulajdonos és az üzemeltető úgy döntött, hogy a mai
csúcstechnikát jelentő 3D-s digitális vetítőrendszert az Urániába szereli. Ezzel a
mozi ledolgozta hátrányát és a hagyományos mozik közül elsőkként valósította meg
a digitális átállást. 

A legutolsó két fejlesztéssel (2001-2010) egy olyan közösségi helyet biztosít a
város lakosságának, ahol a film mellett a zene, a tánc, a színpadi produkciók is
helyet kapnak. Méltán vagyunk és lehetünk ezért büszkék a közel 100 éves
működésű mozinkra.

(Elhangzott az Uránia moziban 2010. október 19-én)
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1913 augusztusában a Széchenyi utca 14. szám alatt nyitották meg 
a mai Uránia mozit. Fotó: Ágoston Ottóné

3D-s digitális vetítőrendszer az Urániában, kényelmes szórakozással.
Fotó: Ágoston Ottóné
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Cégérek a mozi
épületének falán.
Fotó: Ágoston Ottóné



Veres Gábor
A látogatottság kötelez

Fejezetek az egri vár történetéből
(Kapuk, bástyák)

Az emlékező magyarság nemzedékei már több mint egy évszázada küldik fiaikat
és lányaikat az egri várba, a Dobó István Vármúzeumba, ahol a falak, a bástyák és a
kiállításokon látható műtárgyak a történelmet idézik. 1552 óta Eger neve a hazafiság
és a hősies helytállás szimbóluma. Dobó István és maroknyi csapata ekkor állította
meg a Nyugat-Európa felé terjeszkedő Oszmán Birodalom hatalmas hadseregét. Ma
a diákok, hazai és külföldi turisták százezrei keresik fel a várat, az egykori harcok
helyszínét és gyönyörködnek a múzeum látnivalóiban állandó és időszaki
kiállításokban, történelmi hangulatú előadásokban. 

Sétánk a várat és a múzeumot sokszínűségében villantja fel, bemutatva a múlt
epizódjait, jelen látnivalóit és felvillantja a jövőbeli fejlesztések irányait. Az említett
témák könyvek sokaságát töltik meg, így természetes, hogy a séta csak néhány
fejezetet érinthet a teljesség igénye nélkül, bízva abban, hogy ezt további
látogatások követik az egri érdeklődők részéről. 

A vármúzeumba két útvonalon, gyalogosan juthatunk be. Délről a belváros felől
és északról a Gárdonyi-ház irányából. Az északi falon nyíló kapu kocsibejáróját a
20. század elején alakították ki, amikor az erődöt még katonai laktanyának
használták. A mellette lévő gyalogkapu viszont középkori eredetű.

A történelmi belvárosból a Dobó térről a Dobó utcán át mehetünk el a Dózsa
György térig, ahonnan a vár déli kapuja nyílik. A Dobó utcát, melyet egykor Török,
később Váralja utcának neveztek a 18. századtól céhbeli polgárok, mesterek lakták.
Ugyancsak ide torkollik a Kossuth (korábban Káptalan) utca, melynek vonala már a
középkorban kialakult. Ez volt a főváros, Buda felől a várba vezető hadiút utolsó
szakasza, mely a Hatvani-kapun lépett be a városba és az Eger-patakon ívelő hídon
át vezetett a várkapuhoz. A látogatók többsége ma is ezt a déli kaput választja a vár
felkereséséhez. 

Déli kapu: A mai főkapu a 16. század második felében épült. A vár
korszerűsítése, olasz rendszerű átépítése az 1570-es években indul meg Ottavio
Baldigara tervei szerint, aki 1569-1580 között irányította az építkezést. A
munkálatok fedezetét az egri püspökség jövedelme adta, melyet 1563-tól -
Verancsics Antal püspök és az uralkodó között létrejött megállapodás alapján - teljes
egészében a vár fenntartására fordíthatott a kinevezett várkapitány. Az 5 méter széles
nagykapu és a 1,5 méter széles gyalogkapu közel négy méter vastag falon vezeti át
a látogatót. A gyalogkapu faragott kő dongaboltozattal, a kocsibejáró íves
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téglaboltozattal fedett. A gyalogkapu bal oldalán jól látható a késő reneszánsz
homlokzati keretezés. A nagykapu jobb oldalán látható bronz dombormű
ostromjelenetet ábrázol, melyet Tar István és Illés Gyula 1952-ben, a hősies
várvédelem 400. évfordulójára készített.

Hippolit kapu: A kapun belépve a déli falszorosban haladhatunk tovább, mely
szintén a Baldigara-féle átépítés után alakult ki. A Gergely-bástya előtt elhaladva
pillantjuk meg a vár középkori főkapuját. A szépen helyreállított, tetővel fedett,
faráccsal lezárt kaput a 16. század elejéig használták. Jól megfigyelhetők az egykori
csapórács falhornyai és az ülőfülkék. A kaputornyot Estei Hippolit egri püspök
bíborosi kalappal koronázott négyosztatú családi címere díszíti, mely a 15. század
végén készült. A címert két angyal tartja. Az Itáliából származó püspök Hunyadi
Mátyás sógora volt. Mátyás király uralkodása a reneszánsz műveltség kiemelkedő
korszaka volt Magyarországon, melyet a címerfreskó is bizonyít. A kaput 1542 táján
falazták be, amikor a fal nyugati végén új bejáratot törtek és előtte felépült a Varkoch
kapubástya.

Varkoch kapu: A Hippolit kaput elhagyva utunk egyre emelkedik, s az erősen
lekopott déli külső várfal felett gyönyörű kilátás nyílik Eger belvárosára. A jobb
oldali, lőrésekkel áttört vastag és magas falszakasz láttán elképzelhetjük a várfalak
eredeti méretét és formáját. A déli falszoros nyugati végénél érjük el a Varkoch
kapubástyát, melyet a vár kettéosztásakor kialakított új kapu védelmére - Perényi
Péter kancellár utasítására - 1542-ben kezdtek építeni. Az építkezést kőtáblán is
megörökítették, mely jelenleg a Setét kapuban van kiállítva. Az ország fővárosa,
Buda eleste után a várban nagyszabású erődítési munka vette kezdetét Varkoch
Tamás várkapitány idején. A kapubástya az ő nevét viseli. A falhoz illeszkedő ötszög
alapú bástya mintegy 15 méterrel nyúlik ki a fal síkjától és farkasveremmel
kombinált felvonóhíd tette igazán erőssé. A 16. században tető fedte, melyen
óratorony magasodott és harangja is volt. Az egykori boltozat alatt lévő - ma is
látható - gyalogkapun át lépcsősor vezetett a városba. A kapubástya teljes épségében
vészelte át a török uralmat és csak 1806-ban került lebontásra. Mai állapotát az
1960-ban végzett feltárás és konzerválás után nyerte el. Az esőzések jelentősen
károsítják, ezért tervezzük a kapubástya rekonstrukcióját.

Setét kapu: Varkoch Tamás kapitánysága idején, az 1540-es években az erődöt
két részre osztották, megépült a mai is látható keleti várfal. Kialakult a belső vár és
az 1702-ben felrobbantott külső vár. A falon csak egyetlen ponton építettek átjárási
lehetőséget, a vár részeit összekapcsoló Setét kaput. Nem igazi földalatti építmény,
inkább csak a szintkülönbségek áthidalása miatt kellett mélyebbre építeni.               
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Az 1570-es években a Baldigara-féle erődítés során meghosszabbították,
alagútszerűvé vált, emiatt napközben is kevés fény szűrődött be, ,,setét’’ volt a
belsejében, de ekkor még Közép-kapunak nevezték. A hajdani kocsibejárója és két
gyalogos kapuja jól megfigyelhető, különösen az Eger-Szilvásváradi vasút
irányából, mely a belső és a külső vár között egykor húzódott árokban fut. Az árkon
ívelt át a Setét kapu felvonóhídja, melynek perselykövei, a reteszgerendák fészkei és
az ellensúlynak épített mintegy 5 méter mély akna ma is láthatók. A gyalogkapukat
félköríves dongaboltozatok, a nagykapu nyílását szegmensíves téglaboltozat fedi. A
vasút felől jól láthatjuk a felvonóhidak lánccsatornáit. A kapu előtt mintegy 4
méterrel tárták föl a felvonóhidat alátámasztó falat, ahonnan a külső vár felé
cölöphíd vezetett tovább. Az átjárót a külső vár elpusztulása után is használták, s
csak a 19. század elején falazták be. Az 1830-as években készült a belső várudvar
felé néző részen a klasszicista kapuzat dór oszloppárral, melyet Pyrker érsek Dobó
István márvány síremlékének készíttetett. 1902-ben itt helyezték el a Szépasszony-
völgyben feltárt honfoglalás kori temetők leleteit és két emléktáblát. Ezzel szemközt
a név szerint ismert várvédők névsorát olvashatjuk. Az egykori külső vár felé eső -
ma elfalazott - átjáró előtt a Bornemissza Gergely által 1552-ben szerkesztett tüzes
kereket láthatjuk, melyet Tinódi Lantos Sebestyén leírása nyomán rekonstruáltak. 

Gergely-bástya: Az 1552-es ostrom során a déli várfal súlyosan megsérült.
A rombolás a külső és belső várat elválasztó fallal való csatlakozásnál, a fal
töréspontjánál történt. Bornemissza Gergely várkapitány 1553-ban nem egyszerűen
újjáépítette a falak szegletét, hanem felismerve a hely stratégiai jelentőségét a
megerősítés mellett döntött. Kétszintes, ötszögletű bástyát tervezett, melyet még
ebben az évben meg is épített a megrongálódott székesegyház köveiből. A külső vár
csatlakozó falrészét a bástya belsejében lebontották, így alakíthattak ki két szinten
lőréseket. A négy oldalon, két-két kifelé szélesedő lőrésből tűz alatt tarthatták a falak
előterét. Már az építés idején Bornemissza Gergelyről nevezték el. Stratégiai
jelentőségét a Baldigara-féle átépítés során veszítette el. A délkeleti fülesbástya
megépülése után a külső vár felé néző oldalait földfeltöltéssel takarták. A déli
falszoros védelmében két oldalának továbbra is fontos szerepe volt. Az évszázadok
ezt a bástyát kímélték meg a legjobban. Falai több ponton ma is az eredeti
magasságban láthatók.

Ágyúdomb: A délnyugati ágyúdombról a várdomb alatti területet lehetett tűz alatt
tartani. A kasokkal védett ágyúk ma is jól mutatják a terület stratégiai jelentőségét.
A török uralom alól való felszabadulás 300. évfordulóján, 1987-ben került itt
felállításra a nemzeti színű zászló. 
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Kovácsok bástyája: Eger belvárosáról az egyik leggyakoribb fotó Dobó István
szobra háttérben a ,,kis Dobó tér’’ és a vár részlete. A Dobó térről a vár délnyugati
várfala látszik, mely 16. századi eredetű. A fal közepe táján a fennmaradt korabeli
ábrázolások egy négyzetes tornyot jelöltek. Néhány évtizeddel ezelőtt, amikor a
falat feltárták, a régészek meg is találták a torony maradványait és az 1980-as
években rekonstruálták, újjáépítették. A tornyot az 1508. évi leltárban ,,Kovácsok
tornyaként’’ említik. A vár alatt húzódó Dobó utca neve ebben a korban Kovács utca
volt. A torony tetőszerkezetet kapott, cseréppel fedett. Nem csak a Dobó térről nyújt
impozáns látványt, meghatározója a vár látképének is. A belsejében kialakított
teraszról pedig szép kilátás nyílik a történelmi belvárosra.

Dobó-bástya: A bástyát a délnyugati és a nyugati várfal szeglete előtt Dobó István
várkapitány kezdte el építtetni 1549-ben. Az építkezéshez a székesegyház lebontott
késő-gótikus szentélyének köveit is felhasználták. A munkálatok az 1552-es
ostromig be is fejeződtek. A bástya mintegy 20 méter magas, ötszög alaprajzú,
óolasz rendszerű volt. Már a 1802. évi szemle a falon fentről lentig húzódó
repedéseket említ, melynek hatására a falkoronából lebontottak. A bástya 1976-ban
hatalmas robajjal megcsúszott, le kellett bontani. Az 1980-as években építették újjá.
A 16. századi váralaprajzokon egy körtorony látszott a bástya nyugati várfalhoz
csatlakozó pontján. Az újjáépítés során a 15. századi reneszánsz torony
maradványait megtalálták, rekonstruálták. Ma ezen a körtornyon keresztül
mehetünk le a bástya belsejébe. A bástya 2004 őszén nyílt meg. Két szintjén időszaki
kiállítóterem, felettük rendezvényterem létesült. A bástya teraszáról Eger
panorámájában gyönyörködhetünk. Nyári estéken különböző rendezvényeknek,
borbemutatóknak, koncerteknek ad otthont.

Tömlöc-bástya, Föld-bástya: A nyugati és az északi várfal csatlakozásánál
épültek. A Tömlöc-bástyát egy középkori, négyzet alaprajzú toronyból alakították ki.
A vár tömlöce a 16. század végéig volt itt. Az első török ostrom idején erős tüzérségi
támadásnak állt ellen. Tinódi leírásából tudjuk, hogy Dobó apródja is itt lelte halálát.
Komoly károkat szenvedett, a bástyaudvart a palota törmelékével, törött
kőfaragványokkal, kályhacsempékkel töltötték fel a várudvar szintjéig. Ma látható
szerkezetét az 1572-ben befejeződött átépítés után nyerte el.

A Föld-bástya az 1552-es ostrom idején még valóban földből volt építve.
Az ovális alakú, tapasztott palánkkal kerített építményt a törökök is a vár sebezhető
pontjának ítélték, és erős ágyútűzzel próbálták lerombolni. A föld védőmű
átalakítását Ottavio Baldigara is fontosnak tartotta. A trapéz alakú, kétszintes
kőbástya az 1570-es években épült meg, tető fedte. Az oldalfalai előtt továbbra is
cölöpsorokkal erősített 10 méter széles földsánc húzódott, talán ennek köszönhető,
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hogy a kőbástyát ezt követően is Föld-bástyaként említik. Az 1596-os ostromban is
komoly szerep jut az építménynek. A törökök aláaknázták, igyekeztek felgyújtani és
heves ágyútűzzel lerombolni. A bástya az évszázadok során teljesen elpusztult, az
1892-ben készült alaprajzon már egyáltalán nem jelölték. Feltárása és helyreállítása
1958-ban kezdődött és 1964-ben fejeződött be. A Föld-bástya helyreállított alsó
szintjében 1993-tól működik az Egri Csillagok Panoptikum.      

Sándor-bástya, Zárkándy-bástya: A vár északi és keletei falának találkozásánál
kialakított védművek. A trapéz alakú Sándor-bástya a vár kettéosztását követően,
1542-48 között épült. Perényi Péter megbízásából Alessandro Vedano olasz
kőfaragó és kőműves mester építette, akiről a nevét is kapta. A Baldigara-féle terv
szerint az északkeleti fülesbástyával teljesen körülépült volna, de csak a keleti
oldalához épült hozzá az elkészült fél fülesbástya. Az egykor kétszintes bástyát
1906-ban a vasútépítés során áttörték, keleti része megsemmisült. 

Az északi falszorost keletről lezáró Zárkándy-bástyát 1556-ban Zárkándy Pál
várkapitány építtette a falszoros és a külső vár északi falának védelmére. Nyugati
falát a Baldigara által tervezett északkeleti fülesbástya is magában foglalta, így 1570
után a belső vár része lett. 1596-ban a külső vár eleste után a törökök aláaknázták és
a robbantás után keletkezett törmeléken a tetejére is feljutottak, de a védőknek
ágyútűzzel sikerült visszaszorítani a támadókat. Az Eger-Putnok szárnyvonal
megépültétől a romos bástyát vasúti pálya választja el a vár testétől. 

Szép-bástya: A belső vár legmagasabb pontja. A tetején álló három kereszttel
meghatározója az erőd mai látképének. Funkcióját tekintve ágyúdombnak készült.
A vár kettéosztásakor, 1542 után az elválasztó árokból kitermelt földből kezdték
építeni. Az első ostrom során a várban több ágyúdomb állt, melyeket olyan magasra
építettek, hogy a falak felett tudjanak lőni az ostromlókra. A földet kezdetben
palánkkal vették körül. A Szép-bástya szabálytalan alakja a környező
építményekhez igazodik, melyek alapjához támaszkodik. A mintegy 35 méter
átmérőjű hasáb alakú építményt 3-4 méter vastag falak fogták közre. Mai alakja nem
tükrözi teljesen az 1572-es átépítést, ezért néhányan feltételezik, hogy a meglévő
alapok felhasználásával a törökök építették, ebben a korszakban a Musztafa pasa
bástyája nevet viselte. Utolsó jelentős átalakítása a Rákóczi-korban történt. Tetejére
1846-ban állították föl a kálvária három keresztjét. A második világháborúig
búcsújáró hely, a domb tetejére stációk érintésével juthattak fel a zarándokok.
A helyreállítás előtt álló bástya tetejéről gyönyörű kilátás nyílik az Egri-völgyre.
Az Európai Unió támogatásával a tervek szerint a következő években ez a bástya is
megújul. 
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Délkeleti vagy Baldigara fülesbástya: Az erőd átépítésével az 1570-es években
megbízott olasz hadmérnök több fülesbástyát tervezett Egerben, melyekről már a
korábbiakban szó esett. Ezek közül napjainkban a délkeleti látható a legteljesebben.
A fülesbástya az itáliai várépítészet nagy találmánya volt. A bástyáknál összefutó
falak hatékonyabb védelmét tette lehetővé azáltal, hogy ágyútermeiből tűz alatt
tudták tartani a falak előterét. A bástya kétszintes, egymás fölött két-két lőréssel
ellátott ágyútermet alakítottak ki, a megmaradt termekből a keleti fal előterét
védhették. A földszinti ágyúteremből lépcső vezet az aknafigyelő folyosókig,
melyek közül a délkeleti, rövid folyosó a fülesbástya falában halad a föld alatt. A
védművet a terepviszonyokhoz igazították, ennek megfelelően keleti részén sokkal
magasabb, míg délen alacsonyabb. A feltöltött keleti részt a külső vár középkori fala
tartja, melyet a déli kapun belépve jobbra láthattunk. A bástyának ezen a részén
nyugszik Gárdonyi Géza, az Egri csillagok írója. 

Török kapuvédő bástya: A városszerte Törökkertnek nevezett építmény
bizonyosan a török korban épült. Az 1596-os ostrom során a délkeleti fülesbástya
egy szakasza leomlott. A törökök a sérült falszakasz elé, illetve a déli kapu
védelmére építettek fel egy barbakánt, kapuvédő bástyát. Belsejében, az 1960-as
években hangulatos vendéglő üzemelt. Eredetileg szezonális vendéglátóhelyként
gondolták felújítani, jelenleg ,,Apródvárként’’ gyerekek és felnőttek számára
középkori fegyverek, játékok kipróbálására alkalmas területként tervezik
helyreállítani.

(Elhangzott a Dobó István Vármúzeumban 2010. május 25-én)
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Az egri vár.
Fotó: Ágoston Boglárka

Varkoch kapu.
Fotó: Ágoston Boglárka
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Déli bástya.
Fotó: Lónyai Györgyné

Hippolit kapu.
Fotó: Lónyai Györgyné
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Kovácsok bástyája.
Fotó: Lónyai Györgyné

Gergely bástya.
Fotó: Lónyai Györgyné
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Szép bástya.
Fotó: Lónyai Györgyné



Fodor László
Az Egert körülvevő középkori és későközépkori

városfalakról

Rövid történeti előzmények
Magyarország legrégibb térképén az 1528-ra jelzett ún. Lázár deák térképén

többek között Eger is látható távlati képen. Ezen elsősorban a bástyákkal
megerősített vár az ott lévő székesegyházat jelző két magas torony, valamint egy-
egy épület jelzi a várost. A képen semmi nem utal arra, hogy a városfallal lett volna
körülvéve.  

A városfalra vonatkozó első jelentősebb és értelmezhetőbb képek 1687-ből
származnak. Az első egy olasz magyarázatokkal ellátott rajz, ahol a vár épületei és
a városfal jól ábrázolt, de a városbeli épületekről alig informál (1687). A következő
ilyen ábrázolás egy szintén 1687-ből származó tusrajz, amelyen a váron kívül a
kettős városfalrendszert már a kapuival ábrázolja.  (Ez az egyik Hieronymus
Ortelius - féle 1603-as vedutaszármazék, ahogyan Sugár István is nevezte, mert
ennek a térképnek pontos keletkezése nem ismert. Hitelt kell adnunk Sugár István
Eger vár és város mindig alaposságra törekvő történetkutatójának abban, hogy ezek
vélhetően a Hieronymus Ortelius 1603-as Chronologiájában lévő vonatkozó metszet
utánzatai, ill. későbbi átrajzolásai lehetnek. Ám ezen rajzok hitelességét óvatos
fenntartással szabad elfogadnunk és értékelnünk.

Első falszakasz
Sokan talán még az egriek sem tudják, hogy az egykori városfal első megmaradt

részletét az egri vár északkeleti sarkától, pontosabban a Sándor- és Zárkándy-
bástyától a Vécsey utcát érintve a vasút mellett találjuk, láthatjuk. A mintegy
megmaradt 60-80 méteres torzó falszakasz szerkezetét tudományosan alig ismerjük,
régészeti kutatása sohasem volt, bár e fontos falmaradványt a várat érintő felmérések
többször is rögzítették.

Második falszakasz 
A várost egykor övező városfal ma is meglévő, ill. látható szakaszai külső

megjelenésükben sajnos már nem minden esetben hordozzák a korabeli szerkezetet.
Gondolunk itt elsősorban arra a területre, amely a város északi részén, a mai Mária
utca és az új Szent Miklós utca között található. Az itt lévő falszakaszt ugyanis gróf
Eszterházy Károly püspök városépítő tevékenysége során merőben átalakították,
remélve ezzel a várost a többször fenyegető Bükk-hegység felől a városra zúduló
árvizek megakadályozására védőgáttá alakították át.   Ezen új hídon Eszterházy
idejében Mária-szobrok voltak és az ,,Énekek éneke’’ latin idézetét vésték falába.
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Innen eredeztethető a Mária utca névadása és innen a ,,Posuerunt-gát’’ elnevezés is
(De mint ,,őrző-gát’’ sajnos nem sok jót hozott a városnak). 

Ezt a szakaszt külső szerkezetében, ill. a Szent Miklós utca építése kapcsán kissé
behatóbban tanulmányozhattuk, de a későbbi különféle ráépítések jelentősen fedik a
még esetleg megmaradt eredeti városfalszerkezetet. A Mária utca felől pedig a
beépítések gyakran a falig érnek.

Harmadik szakasz
Az Orsolyiták egykori Ráckapu téri iskolájának udvarán a tornaszertár mellett

egy rövid szakaszon (kb. 25-30 méter) még tíz -tizenöt évvel ezelőtt jól láthatóan
álltak, a feltehetően már az említett Eszterházy püspök által gáttá erősített
falmaradványok. A város főutcájára északi irányból az itt egykor volt Rác-kapun
lehetett a városba bejutni. A kapuról eleddig kevés ismertünk maradt. 

Negyedik szakasz
Ez a szakasz csak feltételezett, ugyanis a Széchenyi utca utáni, ma szabad,

egyelőre beépítetlen területen a pincék feletti szakaszon még feltehetően megvannak
a maradványai, szerkezeti részletei. Maradványait elsősorban a Rác templom oldalát
megerősítő támfalszakaszokban, ill. további nyomvonalát a plébániaház körül
kereshetjük (Erre vonatkozó kutatás ugyan itt sem volt, de a közeljövőben
meginduló itteni építkezések során erre különös tekintettel kell lennünk). 

Ötödik szakasz
A Kovács János utca vonalától a Markhot Ferenc Kórház főutcai részlegének

régebbi épületei mögött, feltehetően a volt ideg-elme osztály egykori kertjét
szegélyező épített nyugati oldalkerítése foglalja magában. Ez azért különösen fontos
a városfalkutatáshoz, mert nyugat felé a korabeli források és metszetek itt jelzik az
egyetlen kijárót, az ún. ,,Serte-kapu’’-t. A várostörténeti kutatások megjegyzik, hogy
névazonosságban egy ,,sövényből’’ font kaput kell elképzelnünk, amelyen bizonyos
időben a legelőkre járó állatokat engedték át, ill. a mezőgazdasági területekre és
szérűskertekre lehetett itt kijutni. Vélhetően ehhez hasonló a keleti városfaloldalon
is lehetett, talán a mély völgyet képező ún. mai Vécsey - völgynél, amelyhez
szórványos adataink is vannak. 

Hatodik szakasz
Régészetileg nem kutatott falszerkezet (Bródy Sándor u. és Városfal u.). Az előző

falszakasz a Tündérpart felé egyelőre nem ismert, vagy már korábban
megsemmisült. Jelentős szerepét látjuk a városfal szakaszrészek elpusztulásában a
területen később kiépült borospincéknek, borházaknak.
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A városfalak megszűnésére főként e szakaszokon erős hatással voltak a már
említett Eszterházy Károly püspök által kezdeményezett város átalakító törekvések.
Mint tudjuk, itt kezd kiépülni a nevét is viselő új városrész az ún. Károlyváros.

De valójában ez a törekvés mentette meg a belváros közelében lévő
várfalrészletek megmaradását is, mivel a Cisztercita rend gimnáziuma és temploma
mögötti lezárás miatt jó szolgálatot tett a 18. századi nyugati külváros felőli kerítés,
amelyet a megmaradt városfal egy része képzett. Így maradhatott meg számunkra az
a jelentős, mintegy négyszáz méteres szakasz, amelyet a mai napig ismerünk, és
egyelőre még láthatunk.

A városfal e szakaszát az utcanév is jelzi. Sőt, ezen a szakaszon viszonylagos
épségben maradt meg az egyik bástya, amelyet több korabeli felmérésen és
vonatkozó metszeten is megfigyelhetünk. 

A mai Bródy Sándor utca közepén a Cisztercita templom mögött a Széchenyi utca
felőli magas riolittufa falon épült meg egykor a városfal itt lévő része.

Ma, mint azt a helyszínen, de az általunk, vizsgálatunk során készített vonatkozó
fényképfelvételeken is láthatjuk: a rossz anyagú, málló riolittufa kőmag szinte a
járda szintjén látható. A Bródy Sándor utcáról a Városfal utca irányába tekintve
jobbra és balra is a már említett tufakőbe jelentős borospincéket vágtak. A városfal
megmaradt bástyája alatti Bródy Sándor utcai pincét idegenforgalmi és borkínálati
céllal ma is használják. 

A városfal utca nyugati oldalán lévő házat (Bródy Sándor utca 4. sz.), 1767-ben,
mint az újvárosi telken félig kész házat vette meg Fazola Henrik egri vasműves. A
lakóház történetéből tudjuk, hogy ő és öccse, Fazola Lénárd mintegy harminc évig,
1795-ig lakott benne. 

Az 1800-as tűzvész után a ház leégett, de ekkor már új tulajdonosa volt Eősz
János püspöki prefektus személyében. 1819-től az érsekség tulajdonában találjuk,
amikor is Zwenger József egri neves kőművesmester jelentős átalakításokat végzett
az épületen.

Egyébként a Bródy Sándor utca lakótörténetéhez fűzendő, hogy a 18-19.
században ebben az utcában laktak a város művészei. Mint láttuk itt laktak Fazola
testvérek, de itt volt háza Kracker Jánosnak (nevével Egerben1764-1789 között
találkozunk), Zach József festőnek, aki Kracker veje volt (1770 körül kerül Egerbe).
Az utca egyik házában lakott Halblechner Vencel szobrász, (1756-körül került
szüleivel Egerbe) és Zirkler János festő (1750-1797).

Tehát látjuk, hogy az új Károlyváros akkori Jezsuita, vagy Gimnázium utcájában
telepedtek le az Eszterházyt körülvevő és gyakran a püspökség épületeinél dolgozó
és a jelentős püspöki birtok területén tevékenykedő művészek, építészek, szobrászok
és mesterek.
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A fentebb említett mesterek és művészek házai közelében az utca 3. sz. házában
találjuk 18. század végén az egriek körében akkor híres ,,Kacsa korcsmát’’, amelyről
vélhetően a ,,Kacsa-part’’ is a nevét kapta.      

A későközépkori városfal szerkezetének elemzéséhez, vizsgálatához jó alkalmat
jelentett a cisztercita gimnázium udvarrendezési tervéhez végzett régészeti
vizsgálat.

Az iskolaudvar belső nyugati falszerkezete magjában - mint azt korábban már
jeleztük -szinte mindvégig megtaláljuk a középkori városfalat. 

Egy-egy falszakasz ugyan később kapott belső támpilléres megerősítést, de az a
fennmaradását szolgálta. Az is biztos, hogy az itt lévő kiugró építmény, amely az
említett Fazola-Eősz-féle ház (ez volt később a városi nyomda, majd jelenleg
Városgondozási Kft.) felé néz, a korai városfal egyetlen megmaradt
bástyaszerkezete. Mint a korai városi metszeteken és mai fényképeken is látjuk a
formája, típusa sem változott. 

A falszerkezet rövid elemzése
Szerkezete vegyes habarcsba rakott riolittufa vegyes kőzet, amelyet déli irányban

szinte közvetlenül a tufakő magra építettek. Néhány helyen megfigyelhetők a fal és-
bástyaszerkezeten kisebb-nagyobb javítások, de azok eredetiségén nem rontanak.
Hasonlóan a várfal szerkezetéhez néhol vörös téglamaradványok is találhatók
benne, sőt a 19. században egy-egy helyen a közel két és fél méteres fal felül időtálló
szigetelést is kapott.

Belül különösebb egyéb építési módokat nem lehet kimutatni. A felmenő fal 90-
110 cm, míg az alap nem egységes, de általánosságban két métert is eléri.

A magassági adatok tekintetében nem tudunk határozottan állást foglalni, de
véleményünk szerint a ciszterci gimnáziumnál megvizsgált adatok alapján, egyes
helyeken jóval meghaladhatták az általunk mért két és fél métert.

A városfal esetében közvetlenül a fal mellett kb. egy méteres szabad földsáv
húzódik, majd rusztikus amorf kemény andezites kövezett utat építettek a Csíky
Sándor utcáig. 

A rusztikus megjelenésű falmaradvány, kellemes hangulatot kelt, és ezt az
egységet a másik oldalról (Kacsapart, ill. az Orgonás-tér irányából), azaz nyugat
felől a továbbiakban is meg kell tartani.

(Elhangzott a városfal maradványainál 2009. július 14-én)
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A mai Bródy Sándor utca közepén
látható a városfal egy része.

Fotó: Ágoston Ottóné
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A Gárdonyi Géza Gimnázium udvarának belső nyugati falszerkezete 
magjában megtaláljuk a középkori városfalat. Fotó: Ágoston Ottóné

Utcát is neveztek el róla.
Fotó: Ágoston Ottóné



Ludányi Gabriella
Az egri ,,Rossz templom’’ története

(A trinitáriusok Egerben)

Eger egyik kiemelkedően szép építészeti emlékét szinte emberemlékezet óta
mindenki csak ezen a furcsa néven tartja számon. Már a 19. század elejétől így
ismerték, attól az időtől kezdve, amióta laktanyaként használták a templomhoz
tartozó (1957-ben lebontott) kolostorépületet, ahonnan még a II. világháború idején
is ,,Egri rossz templom kaszárnya’’ feliratú képeslapon küldhetett üdvözletet az
egykori honvéd.

Maga a templomépület sok célt szolgált, jelenleg ,,Templomgaléria’’ néven
kiállítóteremként működik, s bár arányos külseje és gyönyörű belső tere is barokk
templomra utal, de sokan már azt is megkérdőjelezik, hogy valaha fel volt-e
szentelve, szolgált-e eredeti funkciójában templomként, avagy (tornyai, díszes
bejárata híján) valamilyen félbe maradt emléke a város egyházi múltjának.

Ennek nyilván az is oka, hogy a foglyokat kiváltó, rabokat szabadító, istápoló
szerzetesrend, a trinitáriusok rendje, - akiknek magyarországi, egri létéhez,
áldozatos munkájához egykor ez a templom és a kolostor is épült, manapság már
alig létezik. Római központi házukon kívül már csak körülbelül 90 kolostoruk
működik, főként Spanyolországban, szerzeteseik száma pedig mintegy 600 fő, - bár
tevékenységük gyakorlásához a 20. századi Európa sajnos bőségesen adott volna
teret.

Célszerű tehát először magáról a rendről beszélnünk, megalakulásukról,
céljaikról, hosszú működésükről, majd magyarországi, egri kolostorukról, itteni
tevékenységükről.

A trinitárius rend, azaz a Szentháromság (Trinitas) rabváltó rendje, eredeti nevén
az Ordo  Sanctissimae Trinitatis de redemptions captivorum nagy múltra tekinthet
vissza.     

Eredetük még a keresztes háborúk idejéhez, a 12. századhoz kapcsolódik. A nagy
tömegeket, egész hadseregeket mozgató harcokban, különösen a sikertelen III.
keresztes hadjárat (1189-1192) alkalmával sokan estek fogságba, s rabságukból alig-
alig volt lehetőség a szabadulásra, hiszen a foglyok ejtése nem csak dicsőség, de a
hatalmas váltságdíjak miatt jó ,,üzletnek’’ is számított. Szükség volt tehát olyan
elhivatott, bátor, s nem kevés diplomáciai érzékkel, nyelvtudással, helyismerettel
rendelkező férfiakra, akik a fogolycseréket, a rabok kiváltását életcéljuknak
tekintették, s akik szervezőkészségükkel a tetemes váltságdíjakat is össze tudták
gyűjteni.  

A rendet alapító atyák a provence-i Mathai János (+1213) párizsi teológus,
magiszter, a Notre Dame kanonokja, valamint az állítólag Capeting királyi
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leszármazott, Valois Félix (+1212) Cerfroid-i remete voltak. A legenda szerint
Mathai Szt. Jánosnak első miséje bemutatásakor, úrfelmutatáskor látomása volt, egy
fehérruhás, mellén vörös-kék keresztet viselő angyal jelent meg előtte, aki
védelmezően tárta karjait egy fehér és egy fekete bőrű térdeplő rab feje fölé. Miután
a jelenést nem tudta megfejteni, egy szentség hírében álló remetéhez (aki korábban
maga is részt vett a keresztes háborúkban), azaz Valois Szt. Félixhez fordult
segítségért. Elhivatottságukról egy újabb látomás győzte meg őket, imádság közben
egy szarvas közelített hozzájuk két agancsa között egy kereszttel, amelynek egyik
szára vörös, a másik kék volt. Háromévi ima és elmélkedés után már tisztán látták
különleges hivatásukat, a rabságba jutottak kiszabadítását, a szenvedők segítését. A
Párizs közelében lévő Cerfroidban megalakították első kolostorukat, s közösen
megfogalmazott regulájukkal a pápához fordultak az új, rabkiváltó rend
engedélyezése ügyében. III. Ince pápa (aki fiatal korában Mathai iskolatársa volt)
jóváhagyta az új szerzetesi közösséget, a Szt. Ágoston-i szabályokat követő
engedélyt 1198-ban kapták meg. A rend kemény célkitűzéseit mutatja, hogy
tagjainak fogadalmuk szerint még saját maguk feláldozása árán is meg kellett
kísérelniük a rabságban lévő keresztények kiváltását. Gyakorlati szemléletükre vall
viszont, hogy minden jövedelmük 1/3 részét a rabok kiszabadítására, 2/3-át pedig az
irgalmasság más cselekedeteire, a betegek, elnyomorodottak istápolására kellett
fordítaniuk. 

Ince pápa külön kívánsága volt, hogy közösségüket a Szentháromságnak
szenteljék (ez okból később is valamennyi templomuk a Szentháromság titulusát
viselte) s megszabta az öltözetüket is, a rendtagok fehér ruhát viseltek mellükön
vörös és kék szárú kereszttel, skapuléréjuk (vállkendő) ugyancsak fehér volt,
köpenyük és kalapjuk fekete. A ruha fehér színe az Atyát, a kék a Fiút, a vörös pedig
a Szentlelket jelképezte.

A két alapító közül Mathai János szervezte a rabváltó utakat, Valois Félix pedig a
rend erősítéséről gondoskodott, s az utánpótlást, az új rendtagokat nevelte. Már az
alapítás után két évvel jelentős sikert értek el, mintegy 200 fogoly köszönhette
Mathai János tuniszi tevékenységének szabadulását.  A rend gyorsan terjedt, és igen
hatékonyan működött, a nagy összegű váltságdíjak előteremtését sokan segítették
adományaikkal, és többen léptek a rend tagjai közé is. A trinitáriusok csatlakoztak a
keresztes hadakhoz, majd szerepük a reconquista évszázadai alatt különösen az
ibérai félszigeten erősödött, sikerrel működtek a kis-ázsiai és az észak-afrikai iszlám
világban, főleg a mai Marokkó, Tunézia, Algéria területén, de eljutottak Indiába, s a
tatár birodalomba is. A 13. századra tevékenységük szinte ,,intézményesedett’’, a
középkorban több mint 800 kolostoruk működött, s a rendházak mellé gyakran
kórházakat, menhelyeket is építettek a rászorulóknak.

A rabváltó szerzetesek általában két - három fővel indultak meglehetősen
veszélyes vállalkozásaikra, amiket olykor több évi felkészülés előzött meg. A már
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említett szükséges diplomáciai érzéken, helyismereten kívül, az idegen, s végső
soron ellenséges érzelmű másik fél kultúrájának, törvényeinek, szokásainak
ismerete elengedhetetlen volt, még inkább a nyelvismeret, elsősorban az arab nyelv,
különböző dialektusai. Így például gyakran a mór uralom alól felszabaduló
területekre, ibériai kolostorokba mentek más nemzetségű rendtársak nyelvet tanulni.  

A 14. század kezdetétől, az oszmán birodalom létrejöttétől, majd folyamatos
terjeszkedésétől ismételt hadjáratok veszélyeztették elsősorban a Földközi-tenger
keleti részének és a balkáni területeknek ingatag békéjét. A kifejezetten hódításokra
berendezkedett hatalmas birodalom megszilárdulása, különösen Konstantinápoly
elfoglalása (1453) és az államrendszer átszervezése után már az európai
erőviszonyok alakulásában is kikerülhetetlen tényezőt jelentett. Ez az ,,oszmán
aranykor’’-ban, a 16. század elején kulminált, amikor I. Szulejmán az egész
Földközi-tenger feletti uralmat, s a Habsburg Birodalom legyőzését tűzte ki céljául.
Mindennek Magyarországra vonatkozó gyászos következményeit, az
élethalálharcot, a hatalmas külső ellenségtől és a belviszályoktól sújtott ország
három részre szakadását, aligha szükséges ecsetelni. 

Az oszmán fénykor azonban magában viselte már hanyatlásának jegyeit is,
aminek talán első jele a Szent Ligában egyesített spanyol és velencei hajóhadak
Lepantónál 1571-ben aratott győzelme volt. Igaz, az oszmán birodalom teljes
visszaszorításáig még rengeteg vér folyt, s közel száz év telt el, de végül a török
kiűzésére, egyben a Magyar Királyság területének felszabadulására is az 1699-es
karlócai béke tett pontot.

Nehéz pontosan meghatározni, egyes források több milliós nagyságrendűre teszik
a török harcok idején rabságba esett keresztények számát, amiből csak a 16.
században elhurcolt magyarok esetében is gyakran több 10 ezer főről beszélhetünk.
Igaz, hogy az ,,Európa védőbástyájaként’’ emlegetett három részre szakadt ország
végvidékein még fegyvernyugvás idején is mindennapos volt a lesvetés, foglyok
ejtése, - és jobb híján - a rabok kicserélésének szinte szabályozott rendje is kialakult.   

A Magyar Simplicissimus című pikareszk regény egy részében például éppen a
török kézen lévő Egerben raboskodók kemény sorsáról, de szerencsés
fogolycseréről, agyafúrt szökésről is beszél el történeteket. Ugyanitt arról is
olvashatunk, hogy a foglyokért, különösen ha "értékesebbeknek" tartották őket,
(mint az elbeszélő hőst, akinek katonai dobos lévén finomabb volt a keze, ezért
jómódú, úri rabnak gondolták), veréssel, kínzással is megpróbálták a magas
váltságdíjat kicsikarni.  Még nehezebb sors jutott azoknak, akiket hazájuktól távolra
hurcoltak, az ő szabadulásuk igen nagy nehézségekbe ütközött, s többnyire
lehetetlennek is bizonyult. Kivételes esetként ismerték egy bizonyos Egri Ferenc
(feltehetőleg egri vitéz) gályarab és társai esetét, akiket nem tört meg az egyik
legkeményebb megpróbáltatás, a hosszú gályarabság sem, és kivárva a megfelelő
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alkalmat lefegyverezték őreiket, és hajójukat Szicíliába, Messinába kormányozták.
Sikeres szökésük azonban egyedi eset, a gályarabok többsége nyomorultul
pusztult el.

Kevesen tudják, hogy Cervantes, a Don Quijote írója is több évig raboskodott.
Cervantes a lepantói csatában kapott súlyos sebet, s hazatértében hajóját valahol a
Costa Brava környékén berber kalózok támadták meg. Az értékes foglyokat, Miguelt
és öccsét Rodrigot Algírba hurcolták. Míg Rodrigot sikerült kiváltani, addig Miguel
Cervantes hatalmas váltságdíját (500 escudót) nem sikerült összegyűjteni, s több
merész szökési kísérlet és hosszú évek után végül éppen a spanyol trinitáriusoknak
sikerült kiszabadítaniuk.  Hét éves fogságát utóbb ,,Algériai kaland’’ című művében
örökítette meg, s kívánsága szerint halála után is a trinitárius harmadrend ruhájában
temették el Madridban. 

Mindezt csak azért kellett röviden vázolnunk, hogy áttekintve érthetőbbé tegyük
a trinitáriusok szerepének szükségességét és jelentőségét az újkorban, amikor az
oszmán birodalom terjeszkedése, majd a török elleni felszabadító háborúk során
tevékenységi körük még tovább nőtt. A rend működésének súlypontja mindig a
veszélyeztetettebb területek irányába tevődött át, oda, ahol nagyobb szükség
volt rájuk.

A 17. század végén, a török elleni felszabadító harcok idején találtak utat
Lengyelországba, illetve Ausztriába és Magyarországra. Az első szerzetesek
spanyolok voltak, sarutlan trinitáriusoknak is szokták őket nevezni, mert egy, a
tridenti zsinatot követő belső rendi reform révén a szigorúbb ágat képviselték.
A lengyel király hívására jöttek Córdobából, első Kelet -európai rendházukat
Lvovban alapították. A Bécsen keresztül érkező szerzetesek 1688-ban ott is császári
letelepedési engedélyt kaptak, majd látva a szükséget maguk kívántak a magyar
földhöz közelebb kerülni. I. Lipót német-római császár és magyar király nagyra
becsülte tevékenységüket, és patronálta a rendet. Maga írta Széchenyi György
esztergomi érseknek: ,,Hőn óhajtom, hogy a török járma alatt nyögő keresztények
kiváltásában oly üdvösen működő páterek mielőbb letelepedhessenek
Magyarországon is.’’  

Az első magyar trinitárius kolostort Kollonich Lipót érsek alapította 1693-ban a
Trencsén közelében lévő Illaván, a vár alsó részét adva birtokukba. ( A sors fintora,
hogy az egykori klastromban 1856-tól börtön működött.) A rend ugyancsak
Kollonich támogatásával, és Telekessy István, a későbbi egri püspök hatékony
segítségével, négy évvel később, 1697-ben Pozsonyban alapíthatott kolostort
minden olyan kiváltságot elnyerve, amit a többi rend már korábban birtokolt,
valamint ekkor engedélyezték nekik, hogy országszerte gyűjthessenek alamizsnát.
Utóbb, a magyarországi rendtagok számának növekedésével Pozsony jelentősége is
nőtt, az osztrák-magyar tartomány tevékenységének súlypontja ide tevődött át, s a
18. század első harmadában tartományfőnöki székhely lett.
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A karlócai béke után gyorsan követték egymást az alapítások: Nagyszombat
1712, Komárom 1714, Gyulafehérvár 1715, Eger 1717, Óbuda-Kiscell 1738, végül
Budakeszi-Makkosmária 1749. Érdekes a sárospataki kolostor története. II. Rákóczi
Ferenc már hazatérésekor, 1693-ban, testvérével Juliannával együtt adományozással
kívánta lehetővé tenni, hogy a trinitáriusok Sárospatakon kolostort alapítsanak, s e
célból egy korábbi épületet rendelkezésükre is bocsátott. A tényleges működést
azonban a tokaji felkelés, a Rákóczi-szabadságharc, majd annak bukása után a
birtokok elkobzása évtizedekre megakadályozta. A fejedelem terve csak 1727-ben
valósulhatott meg, mégpedig a feljegyzések szerint éppen az akkor már jól működő
egri kolostor egyik szerzetesének pataki látogatása után. Rákóczi egyik régi embere
ugyanis szemrehányást tett az egri atyának, hogy a rend a pataki házat lakatlanul
hagyja, s így az előbb-utóbb tönkremegy. A szerzet nehézségeit hallva azonban
közbenjárt támogatásért, így a trinitáriusok 1727-ben Patakon is hozzákezdhettek
rendházuk felújításához, amit a templomkapu kronosztichonjából olvashatóan 1734-
re fejeztek be, ,,istenfélő emberek felajánlásából’’.  

A magyar kolostorok eleinte a Szt. Joachimról nevezett lengyel
rendtartományhoz tartoztak, majd 1728 után Bécs központtal az osztrák, magyar és
morva kolostorok a Szt. József rendtartomány tagjai lettek. A tartomány 12
kolostorából 7 magyar területen volt, utóbb 18-ból 9, ami elég jelentős magyar
karaktert jelentett. A rend működése alatt a magyarországi rendtagok száma
körülbelül másfélszázra tehető, ami természetesen nem származás szerinti, hanem
terület szerinti megoszlást jelez.  A spanyol rendtagok után lengyel, cseh, osztrák
mellett, természetesen a magyar származású szerzetesek száma is jelentősen
növekedett. Az első magyarországi trinitárius Marsovszky György volt, aki
1695-ben Illaván lépett a rend kötelékébe, míg az utolsó magyar rendtag, a székely
Sziker Damján 1811-ben halt meg.

Feltehetnénk a kérdést, mi volt az oka a 18. század elején a trinitárius rend ilyen
gyors magyarországi térnyerésének, amikor a török elleni háborúnak, a tényleges
hadakozásnak, az 1699-ben Karlócán kötött béke végre véget vetett.

Egyrészről igen nagy volt a foglyok száma, akik rabszolgaként, gyakran
gályarabként sínylődtek távoli területeken, s akiknek sorsát valamiképpen rendezni
kellett. E nehéz feladatra a rabváltó rend elhivatottsága, óriási tapasztalata,
kifinomult diplomáciai gyakorlata különösen alkalmas volt. A maga eszközeivel az
egyház más módon is támogatta a foglyok kiszabadítását, így például XI. Ince pápa,
aki a magyar területek felszabadításának is hatékony részese volt, (emlékét ezért őrzi
szobor a budai Hess András téren) búcsút engedélyezett azoknak, akik a rabok
kiváltásához hozzájárultak, ezáltal is növelve az adakozó szándékot. 

Másrészről viszont kevéssé közismert az a tény, hogy mind a törökök kiűzése
idején, mind az 1716-ban ismét fellángolt harcok alatt - amikor is V. Károly császár
indított támadást a Temesköz és Nándorfehérvár visszaszerzésére, - a török hűbéres
krími tatárok sorozatosan törtek be Erdélybe. 
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Az osztrák - magyar rendtartomány rabkiváltó útjai (redemptio) az oszmán
birodalom, illetve annak peremvidékére ,,Tatárországba’’ indultak, az első
vállalkozásokra 1691, majd 1692-ben került sor. Bár a fogolykiváltást utóbb
különböző kolostorok szervezték és indították, így a magyarok is, a császári
támogatást is demonstrálandó, a redemptiós utak mindig Bécsbe vezettek, ahol az
ünnepélyes körmenetek a Szt. István dómban hálaadó istentisztelettel zárultak.
A sikeres rabváltó, fogolycserélő utakat fényes külsőségek között ünnepelték meg,
ujjongó tömeg, harangszó, zene, ágyúlövések kísérték a kiszabadítottak útját, akik
rabláncaikat felmutatva zászlók alatt haladtak az élen, majd a hívek és támogatók
menetét a keresztet követő, éneklő szerzetesek zárták. A külsőségek az adakozó
kedv felkeltését is szolgálták, mint ahogy a sikeres utakat is az azt támogatóknak
ajánlották, hiszen a kezdeti fogolycserék után egyre inkább csak váltságdíjért
lehetett a rabokat kiváltani, aminek megszerzése, sokszor ,,összekoldulása’’ a
szerzetesek feladata volt. 

A karlócai békekötés után, 1700-ban már a hatodik redemptiós út indult, ez
esetben a több hónapos vállalkozás már részben diplomáciai tárgyalásokon is
alapult, s minden viszontagság ellenére az egyik legsikeresebb fogolyszabadító út
volt. 442 személy nyerte vissza szabadságát, akik között pénzért ötven gályarabot is
kiváltottak török hadihajókról.   

A veszélyeztetett területek átrendeződésével a fogolykiváltó utak egyre
gyakrabban Erdélyen keresztül tértek haza, ahol Gyulafehérváron, az erdélyi
püspökség székhelyén álltak meg, s ahol ugyancsak ünnepélyes bevonulást,
fogadtatást tartottak. Így az 1717-es, elsősorban a Székelyföldet ért tatár pusztítás
után az1718-1720-as utak, amikor több mint 500 volt a szabadult foglyok száma.
Az utóbbi alkalommal a szerzetesek egy csoportja Kazanyig ment le, ahol a
városparancsnok (aki nem akart ilyen sok gyereket átadni) megvesztegetése után a
rabszolgapiacon 94 öt-hat éves kisgyereket vásárolt meg. Gyulafehérváron az
ünnepélyes fogadtatás, hálaadó istentisztelet, megvendégelés után a többnyire árva
gyerekek további sorsáról is gondoskodni kellett. Közülük többeket Erdődy Gábor
egri püspök fogadott gyámságba, de más főurak, sőt a bécsi polgárok is sokukat
örökbe fogadtak. 

A körülmények részbeni normalizálódásával a rabváltás is bizonyos fokig
szervezettebb és átfogóbb tevékenységgé vált, noha az utak viszontagságai,
veszélyei továbbra sem csökkentek, s nemzetközi kapcsolatok, ismeretek nélkül
aligha jártak volna sikerrel. A nemzetközi kapcsolatok szélesedésére jellemző, hogy
III. Károly támogatásával a trinitáriusok Konstantinápolyban iskolát nyithattak.
Érdekes adat, hogy Mikes Kelemen rokonának, gróf Mikes Istvánnak írt levelében
épp az ő közvetítésüket javasolta, ,,hogyha öcsémuramnak tetszik énnékem
válaszolni, a Károlyvárában lévő trinitáriusok által meglehet, mivel ők az itt lévő
trinitáriusoknak elküldik’’ - írta 1759-ben Konstantinápolyból. 
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A rabváltást a rend megszüntetéséig, 1783-ig folytatta, s az általuk
megszabadítottak száma elérte a 4000 főt. Mindez az osztrák-magyar rendtartomány
830 trinitárius szerzetesének volt köszönhető, akik nemzetiségre, nemre, korra és
vallásra való tekintet nélkül váltották ki a rabokat. Voltak köztük egykori katonák,
asszonyok, kisgyerekek, nemesi származásúak és jobbágyok, katolikusok és
protestánsok, de általában a szegényebb, elesettebb rétegekből kerültek ki, akiknek
ha voltak is hozzátartozói, azok nem tudták volna a magas váltságdíjat megszerezni.
Volt köztük, aki néhány évet töltött fogságban, de volt olyan is, aki több évtizedet.
A kiváltottak közül többen áttértek, katolizáltak, - nem valamiféle kényszerből,
hanem inkább hálából, s az irántuk tanúsított önzetlen felebaráti szeretet példájára.
Ahogy nehezen állapítható meg, hogy - bár a rendi krónikát igyekeztek pontosan
vezetni - a megszabadított rabok milyen nemzethez tartoztak, hány volt köztük
magyar származású, ugyanígy a rendtagok közül sem tudható, ki melyik nemzet fia,
melyik rendházuk tagja volt páter Andreas, vagy fráter Dyonisius, vagy éppen a
törökül és tatárul jól tudó páter Fülöp.   

Egerbe a trinitárius rendet már Telekessy István (1633-1715) püspök, (a ma-
gyarországi főpapok közül az egyetlen, aki felismerve jelentőségét, támogatta a
Rákóczi felkelést), le kívánta telepíteni, sőt a szabadságharcot követő pusztító
pestisjárvány idején fogadalmat is tett az egri kolostor megalapítására.  

Telekessy szándékát Erdődy Gábor (1684-1754) váltotta valóra, aki már 1713-tól
coadjutor (utódlási jogú segédpüspök) volt az öreg püspök mellett. Erdődy nemcsak
munkatársa volt Telekessynek, de példaképének, atyai barátjának is tekintette,
leveleiben gyakran szólította ,,Méltóságos Apámuram’’-nak. Annak 1715-ben
bekövetkezett halála után utódjaként első tennivalói közé tartozott a fogadalom
teljesítése, így már 1717. május 30-án Márton ,,comissarius generális’’ és négy
rendtársa személyében a szerzetet ünnepélyes külsőségek között beiktatta Egerben.

A következő évben nyerték el az uralkodói jóváhagyást, majd 1719. április 26-án
ünnepi körmenet vonult új konventjük helyszínére, s maga a püspök tette le (több
vértanú ereklyéjével együtt) a templom alapkövét. 

Erdődy trinitáriusokat patronáló tevékenységéhez, bőkezű adományaihoz elődje
kegyes szándékának hű teljesítésén túl, nyilván hozzájárult, hogy az ismét fenyegető
tatár veszedelemben az egri egyházmegye területei közvetlenül is érintettek voltak.
Az 1717-es évben elsősorban a Székelyföldet érte a tatárok pusztítása, de egyes
csapataik egészen az Alföldig eljutottak. Támadásaik leginkább Máramaros,
Ugocsa, Bereg, Szatmár vármegyéket érintették, amelyek a nagykiterjedésű egri
egyházmegyéhez tartoztak.

Ez az utolsó, 18. századi ,,tatárjárás’’ még újabb, ,,aktuális’’ feladatot rótt a
magyarországi rabváltókra, s az egri kolostor alapításának szorgalmazását is
indokolja.
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Az egri szerzetesek valószínűleg szintén spanyol eredetűek voltak, erre, valamint
fehér ruhájukra utal a ,,Weiss-Spanier’’, sőt ,,Weiss-spanniger’’, illetve a magyar
,,fehér-barátok’’ és ,,fehér keresztes atyák’’ elnevezésük. 

Ideiglenes használatra templomként a városfalon, a Hatvani kapun kívüli kis
Szentháromság kápolnát választották, amely ugyanúgy, mint a ,,német temető’’
Rókus kápolnája, az 1709-es pestis idején fogadalomból épült, s Telekessy fejeztette
be 1712-ben. Ugyanő építtetett a templomra három kis tornyot, amelyekben három
kis harangot helyeztetett el, - a hármas szám szimbolikája egyértelműen utalt a
titulusra. A kápolna mellett jókora telek volt, ami teret adott a későbbi építkezésekre,
valamint körülötte volt a korábbi ,,magyar temető’’.  Utóbb, 1747-ben nyitották meg
az új magyar temetőt, azaz a mai Hatvani Temetőként ismert Fájdalmas Szűz
temetőt. A kápolnát a trinitáriusok temploma felépítése után bontották el, s pontos
helyét ma már nem tudjuk meghatározni, feltehetőleg a mai Sóház utca - Bartók tér
között lehetett. Ezt valószínűsíti, hogy a rend építkezései kezdetekor az építészetben
is járatos egri várkapitány, Zinzendorff Ferdinánd a helyszínen nem javasolta a
korábbi temető bolygatását, mert ott sok pestisest is eltemettek a járvány idején. Az
1960-as években a Bartók téren közmű építéskor találtak is egykori temetkezésekre
utaló kisebb leleteket, s talán ennek tudható be az is, hogy a rendház a templom déli
és nem a szokásosabb északi oldalához csatlakozott.   

Az építkezések menetéről viszonylag keveset tudunk. Adatok szerint a kolostor
építésénél nagyszámú török sírt találtak, amelyekből a csontokat újratemették, a
sírköveket pedig az építkezéseknél hasznosították. A kolostornak először a templom
szentélyére merőlegesen álló szárnya készült el, majd 1748-ban rakták le az utolsó
szakasz alapkövét, ekkor a barátok Komáromi egri kanonoktól kaptak jelentős
támogatást. A kolostor emeletes, nagykiterjedésű és a templom északi oldalán
quadratúrát záró épület volt, cellákkal, káptalanteremmel, refektóriummal,
könyvtárral, különböző munka- és egyéb közös helyiségekkel. A lebontott rendház
egykori beosztásáról, a berendezéséről, díszítményeiről a rend feloszlatása
alkalmával készített leltárak, leírások, illetve a többszöri felmérések adnak képet,
ami egy minden igényt kielégítő, jól felszerelt létesítményt mutat, melyben a
szerzetesi élet mindennapi színterein (káptalanterem, cellák, refektórium, konyha,
gazdasági helyiségek) kívül a tudományra (könyvtár, levéltár) is jutott tér. Külön
érdekesség, hogy a kolostornak asztalosműhelye is volt, ahol a leltár
nagymennyiségű, és finom, művészi munkához használatos szerszámot (így például
23 féle finom vésőt) is összeszámolt. Az itt folyó munkának csak hírmondóként
maradt bizonyítéka, egy-egy falusi templomba jutott sekrestyebútor, felszerelési
tárgy formájában.

A templom építése lassabban haladt, a magánadományokon kívül 1748-ban Eger
város tanácsa pénzzel, 1751-ben és 1755-ben Heves vármegye nagymennyiségű
kőanyaggal, fuvarral segítette az építkezést, ami 1757-ben jutott el addig, hogy
nekikezdtek a fedélszék elkészítésének. 
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A kiemelkedő kvalitású épület tervezőmesterének kérdése sokáig ismeretlen volt.
Voit Pál, Heves megye kiváló monográfusa stíluskritikai alapon Kilian Ignaz
Dientzenhofer (1689-1751), a prágai barokk művészet egyik legnagyobb építésze
személyében határozta meg az egri trinitárius templom mesterét, meggyőző
érvekkel stílusbeli azonosságokra, így a prágai Szt. Katalin - templom alaprajzával
és belső terével való megfelelésekre alapítva véleményét. A templom terveit
Dientzenhofer oeuvre-jén belül a prágainál korábbra, az 1730-as évek elejére tette. 

Ez természetesen - ugyanúgy, mint az egri minorita templom esetében sem, - nem
a prágai nagymester közvetlen közreműködését jelenti, azaz nem arról van szó, hogy
személyesen irányította volna az építkezést. A perdöntő egyezések viszont
egyértelműen bizonyítják, hogy Dientzenhofer tervei alapján, (amelyeket a szerzet
szétágazó kapcsolatai révén bizonyára könnyen meg tudott szerezni), de feltehetőleg
a rend egy építészethez magas színvonalon értő tagja irányításával építették fel a
templomot. 

A szépen tagolt épület tömege, impozáns formája elsősorban a déli oldalról, a
Bartók Béla tér felől látható jól. Ami különösen jellegzetessé teszi, az a szentélyív
egyenes lezárása, valamint főleg a kereszthajó hatalmas kidomborodó ívei, és az
erősen kiugró (csonkán maradt) nyugati toronytestek. Érdekes megfigyelni a
templom hosszának és magasságának arányait is, a felmenő falak tekintélyes mérete
kívülről is láttatja a lenyűgöző belső teret.

Bár az emelkedő Telekessy utca végén álló épület tekintélyes külleme
vitathatatlan, de egyben szembetűnik befejezetlensége is, a tornyok, és a díszes
homlokzat hiánya. Sok más későbbi viszontagság mellett bizonyára ez is
közrejátszott abban, hogy a templom megkapta a nem túl hízelgő ,,Rossz templom’’
elnevezést. 

Sajnos ugyanis az egri trinitárius templom homlokzata soha nem készült el. A
nagyon enyhén előrelépő középrizalit kapuja ideiglenes, egyenes kőkerettel záródik,
de fölötte a hatalmas kórusablak díszes keretelése, és a homlokzati (hiányzó
toronypár) magas lábazatról indított falpilléreinek szépen faragott csigás ion
fejezetei fogalmat adnak a díszítő kőfaragó munka igényességéről. E fölött a
homlokzat párkánytagozata és timpanonja már nem került fölépítésre, s üresen
maradtak a homlokzati szoborfülkék is, így csak egy 1717-es évszámmal ellátott
metszet után következtethetünk a tervezett további folytatásra. 

A metszet szerint a homlokzaton erősen kiugró, többszörösen tagolt párkány
tartotta volna az attikát, amelyen fülkében még egy szobor nyert volna elhelyezést,
fölötte magasodott volna a nagy voluták közé fogott háromszögű timpanon.
Amennyiben a rajz tényleges elképzeléseket tükröz, a toronypár magas, karcsú lett
volna, a kórusablakhoz hasonló nagyméretű harangablakokkal, és többszörösen
tagolt, könnyed toronysisakkal. 

139

Az egri ,,Rossz templom’’ története



A homlokzati szobrok tekintetében már csak pusztán a fantáziánkra
hagyatkozhatunk, s elképzelhetjük, - a rend más templomai, vagy korabeli más
művek analógiájára - hogy, ha az igen kvalitásos egri templom eljutott volna a
befejezésig, kiknek az ábrázolásai díszítették volna a főhomlokzatot? A baloldali
fülkében talán Mathai Szt. János alakját tervezték, kezében attributumaival,
kereszttel és könyvvel, a jobboldalon pedig Valois Szt. Felix szobra állt volna
templommodellel, lába mellett koronával, hiszen az ő remetéskedése helyén alakult
az első kolostor, s a szentet királyi vérből származónak tudták (a két alapító atyát így
láthatjuk például Rómában, a Borromini által tervezett gyönyörű San Carlo alle
Quattro Fontane templom homlokzatán, de egri ábrázolásukhoz akár a prágai Károly
híd talán legszebb szoborcsoportja, Ferdinand Maximilian Brokoff 1725-ben készült
többalakos műve is ihletet adhatott volna).

A templomot, s kolostort azonban balsors kísérte, 1763-ban mindkettő leégett.
Az eseményről a ferencesek Historia Domusa számolt be, amely szerint egy diák
tüzes nyilakkal lövöldözött, s a felelőtlen játék tragédiát okozott, egy csóvától lángra
kapott a tető, s a tűzvész mind a templom, mind a rendház tetőzetét elpusztította,
csak a puszta falak maradtak. A szerzetesek segítséget kértek a vármegyétől,
valamint a Helytartótanácstól, bár az utóbbi csak egy évvel később foglalkozott
ügyükkel. Elsősorban Eszterházy Károly (1725-1799) püspök-földesúr sietett
segítségükre, aki elsősorban építőanyagot juttatott az újjáépítéshez. Érdekes adat is
fennmaradt ezekből az időkből, 1766 végén a kistályai téglaégetőből anyagot
szállító Hubert Mátyás 43.- Ft értékű csokoládét kapott fizetségként szolgálatiért. Ez
az Európa-szerte sem mindennapinak számító csemege (amit még italként is csak az
előző században kezdtek megismerni) a szerzet folyamatosan fenntartott széleskörű
kapcsolatait bizonyítja, hiszen az értékes gyarmatáru nyilván a spanyol
rendtartománytól származott, akik efféle ,,devizával’’ segítették bajba jutott
rendtársaikat. 

1767-68 körül jutottak a befejező munkákhoz, ekkor 11 páter és 5 laikus testvér
tartozott a rendházhoz. A helyreállítással és a tönkrement berendezés pótlásával
1770-re készültek el, az év június 10-én egy Ferenc nevű atya már elmondhatta első
magyar nyelvű prédikációját. Nyilván a szentelés is megtörtént, hiszen egy évvel
később, 1771. május 26-án megtarthatták az első ünnepélyes szentmisét is, bár az
oltárok építése, szépítése még folyamatosan készült, s a rend feloszlatásakor,
1783-ban az utolsó felszerelése, díszítése félbe is maradt.

A templom a város életében is betöltötte szerepét, így például az 1778-as
szentévben Eszterházy Károly püspök a trinitáriusok templomának látogatását írta
elő a híveknek, tekintettel arra, hogy a jezsuiták feloszlatása után (1773) ott már nem
volt elegendő pap.

Milyen lehetett ennek az elkészült, s működő templomnak a belseje? Az egri
trinitárius templom alaprajza, sőt annak méretei is pontosan megegyeznek Kilian
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Ignaz Dientzenhofer prágai Szt. Katalin templomával, de mivel az egri magasabb
annál, belső tere lenyűgözőbb, szebb, mint prágai párdarabjáé. 

A torony alatti terek és az orgonakarzat csehboltozatosak, a hosszhajó
monumentális csarnoka háromszakaszos, fedése cseh-süvegboltozatos, illetve a
középső szakasz kupola, a kereszthajók valamint az apszis félgömbkupola
boltozattal fedett. A boltozatokat tartó erőteljes falpillérkötegek lábazata magas, a
fejezetek pedig finoman faragottak leveles és kagylós díszítéssel. A belső
meghatározó eleme az erősen tagolt párkányzat, mely a belsőt mintegy összefogja,
s ahonnan a boltozatok hevederei indulnak.   

A templom főhajója és a kereszthajók apszisában a szép oltár architektúra
építménye megmaradt: magas lábazatról szabadon álló oszlopokon, felül nyitott
párkányos rész fogta körül az oltárképet, a főoltáron legfelül volutás, felhődíszes
oromzat látható.

A templomhajó első és harmadik szakaszában egymással szemben két-két
további mély oltárfülke található, falpillérekkel és féloszlopokkal keretelve,
helyenként az egykori márványozás is látható.

A pompás belső tér és az oltárok többé-kevésbé megmaradt oltárfal építményein
kívül azonban viszonylag keveset tudunk magáról a berendezésről, így sok esetben
csak analógiák alapján kísérelhetjük meg annak rekonstruálását. Ennek oka a
templom és a kolostor későbbi hányatott sorsa, valamint a rend irattárának és
Historia Domusának elveszése vagy megsemmisülése. 

A templom egykor legfényűzőbben kialakított oltára a főoltár volt, amit 1775-ben
állítottak fel. A részleteiben ma is látható építmény talán a tervező nevéhez köthető,
de nem egri mesterek készítették alabástrom tabernákulumát, az oltárképről pedig
nem került elő feljegyzés. Minden bizonnyal a Szentháromságot ábrázolta,
feltehetőleg a rendalapító szentekkel, ugyanúgy, mint a pozsonyi, nagyszombati
vagy az óbudai templomokban. A déli kereszthajóban a Szent Kereszt oltára állt, az
ábrázolás készítője ismeretlen, de az aranyozási munkákat az egri Wittmann János
végezte 1782-ben. Wittmann különben jó nevű egri festő volt, akinek ugyan szignált
művei nincsenek, de az általa vállalt jól jövedelmező nagymennyiségű aranyozási
munkák mellett karakteres, egyéni stílusú festményeket tulajdonítanak neki. Így
többek között a megyeháza egészalakos püspökképmásai, illetve az egykori püspöki
palota Szt. László életéből vett jeleneteket ábrázoló nagyméretű (tönkrement)
pannói köthetők hozzá (A Szent Keresztnek szentelt oltár különben gyakori volt a
trinitárius templomokban. A különösen kiemelt tisztelet eredete talán arra a faragott
későgótikus feszületre ment vissza, ami adományként 1708-ban került a bécsi
trinitáriusok birtokába, s amelyet csodatevő híre miatt önmagában is gyakran
másoltak, s helyeztek el osztrák, cseh és magyar templomokban). A szemközti,
északi kereszthajó oltára Szt. Józsefnek volt szentelve. Szt. Józsefet a barokk
templomokban, mint a ,,jó halál’’ pártfogóját gyakran ábrázolták, de a
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trinitáriusoknál az osztrák-magyar rendtartomány patrónusaként kiemelkedően is
tisztelték. A többi oltárok ábrázolásairól nem maradt fenn adat.

Az egri trinitárius kolostor művészi értékei között okvetlenül említenünk kell a
rend egyik tagjának, Ince festőnek nevét. Arra nincs közvetlen bizonyíték, hogy
templomuk oltárképei az ő kezétől származtak volna, de működésére sok adat van.
Így Erdődy püspök pártolásával 1735-ben egy egri zárdának 26 darab, különböző
tárgyú, köztük nagyméretű vászon képeket készített. Az ugyancsak Erdődy által
Egerbe telepített betegápoló rend, a misericordiánusok számára Istenes Szt. János
életéről festett műveket, majd 1738-ban ugyancsak az irgalmas rendháznak ismét
több más képet. Ő készítette a sárospataki trinitárius templom Szentháromság
oltárképét és szentek képeit. A termékeny és keresett trinitárius művész munkái ma
már nem, vagy nehezen lennének azonosíthatóak, nyilván sok festmény származott
az ő kezétől az anyakolostor rendházában felsoroltak között is.

Az egri rendház feloszlatásakor készült leltár ugyanis feltűnően nagy mennyiségű
- azóta eltűnt - festményről ad számot, így a földszinti kerengőben 145, az emeleten
90 festményt írtak össze. Ezek között főként a rend szentjeit ábrázoló képek voltak,
de egész ciklusok is, így például Valois Szt. Félix életét állítólag 22 festményen
beszélte el az ismeretlen művész, de voltak sorozatok az Ó- és Újszövetség
különböző jeleneteinek ábrázolásával, magyar szentek képei, s meghatározatlan
tárgyú történeti művek. A festmények között szerepelt egy a Szentháromságot és
Valois Szt. Félixet, valamint egy Szt. Józsefet ábrázoló munka is, feltételezhető,
hogy ezek egykor az ideiglenesen használt kápolnát díszíthették. A leltár egy
különösen értékes ,,Frauen Bild’’, azaz Miasszonyunk festményről is számot ad,
Szűz Mária tisztelete, a trinitárius rend valamennyi templomában kiemelkedő
szerepet töltött be, s a festmények vagy szobrok többnyire valamelyik hírneves
csodatévő hírében álló kegyképet ábrázolták, így sok helyütt búcsújáró helyek is
voltak. Csak érdekességként jegyezzük meg, hogy a rend birtokában volt egy
úgynevezett ,,öltöztető Mária’’ szobor is, ez a 18. századi magyar népi
vallásosságban is elterjedt szobortípus, amelyiket az ünnepeknek megfelelően
öltöztettek különböző ruhákba. Az öltöztetett - földíszített Szűz Mária és különböző
szentek szobrainak igazi hazája ma is a keresztény Mediterráneum, főként annak a
spanyol kultúrától érintett területei.  

II. József híres-hírhedt rendelete a szerzetesrendek feloszlatásáról 1782. január
26-án kelt, s bár az évben csak a kontemplatív rendeket szüntették meg, rögtön a
következő évben sorra kerültek a trinitáriusok is. Az intézkedés fő oka ez esetben
elsősorban ,,nem kifizetődő’’ tevékenységük volt, hiszen működésük alatt
nagymennyiségű pénzt vittek ki az országból, amivel a pogányokat gazdagították, a
kiváltottakkal pedig nagyrészt csak a haszontalan csőcselék számát gyarapították.
A képtelen vádak nem kívánnak kommentárt.  
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Az egri konventbe a rendelet 1784. január 16-án érkezett meg, s a pontos és
precíz végrehajtást már másnap megkezdték. A rendház tagjai között ekkor 11 páter
és 6 testvér működött, újoncokat már 1781-től nem vehettek fel (Csak
összehasonlításként említjük meg, hogy funkcióját tekintve kiemeltebb pozsonyi
konventben 14 pátert és 7 laikust ért a feloszlatási rendelet).

A feloszlatásnak pontos forgatókönyve volt, a biztosok a kulcsokat azonnal
átvették, a szerzetesek a napi szükségleteik fedezésére 5 hónapig tarthattak számot,
azután vagy működő külföldi kolostorokba kellett távozniuk, vagy un.
"gyűjtőkolostorokba" kerülhettek némi nyugdíjjal, vagy a felszentelt papok
plébániákon teljesíthettek szolgálatot. A leltári bizottság minden ingó és ingatlan
vagyonukat tételesen összeírta, ezt utóbb árverésre bocsátották, s a pénz az
úgynevezett Vallásalapba folyt be. A leltározók az egri kolostorban és templomban
58 napon át dolgoztak, majd 1786 nyarán hirdette ki a város, hogy ,,az egri
fehérbarátok templomának oltárai, képei, stb. kótyavetye által el fognak adatni.’’

A jó állapotú és minden igényt kielégítő rendház ,,hasznosítására’’ szinte évente
születtek ötletek, hol az egyházmegye, hol az állam részéről. Így ezeket csak
felsoroljuk: 1784: az épületet szeminárium működésére próbálták megszerezni;
1785-ben ,,magazin’’, illetve ,,sóhivatal’’ költözött volna be; 1796: katonai raktár,
1804: a további pusztulást megakadályozandó a Szt. Mihály templom (azaz a
főszékesegyház) plébániának kérte, még az évben a Haditanács ,,prófuntmagazint’’
akart berendezni; 1805-ben árverésre bocsátották. 1807-től laktanyaként működött,
így legalább a város is megszabadult a kvártély kötelezettségtől. Ez a funkció a
,,Rosztemplom laktanya’’ 1945-ig állt fenn, majd a háború alatt megsérült épületet
1957-ben lebontották. 

Ez alatt az idő alatt a templom egy rövid ideig ismét funkcionált, a fő-
székesegyház építésekor rövid időre annak szerepét vette át.  Csak érdekességként
említjük meg, hogy Marco Casagrande, az épülő székesegyház szobrásza itt kötött
házasságot Kovács Máriával, az egri egyházi szabó szépséges és erényes leányával.
A fáradhatatlan Pyrker érsek a templom egy egytornyos, klasszicista átépítésére is
készíttetett terveket Hild Józseffel, de ez már nem valósult meg. 

A templomot az Országos Műemléki Felügyelőség 1958-1960 között tataroztatta,
szóba került, hogy a gyönyörű belső térben országos ,,Vasmúzeumot’’ rendezzenek
be. Ekkor került elő a szentélyrész alatt a mintegy 50-52 koporsó befogadására
alkalmas, de üres kripta, s a templom-hajóban egy egyszerű, melléklet nélküli sír,
amibe minden bizonnyal a rend egy tagját temethették.    

A továbbiakban működött az épületben ideiglenesen színház, mozi, sőt diszkó is.
A 2005-ös felújításkor pedig szép tervek készültek hangversenyteremmé való
átalakítására. Végül a mai ,,Templomgaléria’’ funkció maradt meg, ami az épület
páratlanul szép és hatásos belső terét legalább láthatóan hagyta. Igaz, a galériaként
való működtetés sem minden esetben szerencsés, mert a tér annyira domináns, hogy
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például több, vagy kisebb tárgy bemutatásakor paravánok vagy vitrinek elhelyezése
csak nagyon suta módon, kényszermegoldásként lehetséges. Viszonylag ritkán
sikerül a tér szépségét és a kiállítások igényeit szinkronba hozni, de például ilyen
volt a Kepes György előtt tisztelgő egri Fényszimpózium egyik 2003-as esti
rendezvénye.

Az egri trinitárius templomot bemutató sétánk ez alkalommal időben messzire,
térben távoli vidékekre kalandozott, de úgy vélem, városunk e különleges kincse
megérdemli, hogy megismerjük egykori alapítóinak, az itt működő szerzetnek
történetét.

(Elhangzott a Rossz templomban 2010. június 1-én)
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A Telekesy utca végén álló épület tekintélyes külleme vitathatatlan, 
de egyben szembetűnik befejezetlensége is. Fotó: Ágoston Ottóné

A szépen tagolt épület tömege, impozáns formája elsősorban a déli oldalról, 
a Bartók Béla tér felől látható jól. Fotó: Ágoston Ottóné
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A felmenő falak tekintélyes mérete kívülről is láttatja a lenyűgöző belső teret. 
Fotó: Ágoston Ottóné



Lengyel Gyula
Az egri Fájdalmas Anya kegyhely története

(A szerviták Egerben)  

,,Ritka helyen lehet a népviselet tarkább képét látni, mint az egri búcsún és
vásáron, hol a kivarrott szűr, ködmönszabás, kontyviselés, kendő, kalap, pántlika,
hajszín és arcjelleg sokban különböző. Eger völgyén vallon, francia, sváb, tót
telepesek vannak, magában a városban török népség maradt jelentékeny számmal…
Hasonló e vidék népe a gránithoz, melyben szintén több kőzet van elvegyülve,
mégis szilárd alapot képez…’’

Miként a divat, öltözködés terén, éppen úgy a megszentelt élet intézményeinek,
azaz a szerzeteseknek és szerzetesnőknek viszonylatában is sokszínűség jellemzi
megyeszékhely városunkat, Egert. A 14. század végétől klarisszák, illetve
ferencesek, ciszterciták és szerviták valamint minoriták, később orsolyiták és az
angolkisasszonyok, a legutóbbi időktől pedig Don Bosco leányai működnek az
érseki városban.

,,Saxa loquuniur’’- mondták gyakran eleink, amikor egy- egy régi hely
történetével ismerkedtek meg behatóbban. Beszélnek a kövek… Ma is faggathatjuk
őket. A napjainkban a Szaicz Leó és Servita utcák kereszteződésében található
Fájdalmas Anya templomról és a szervita rendházról kérdezzük Őket.

Közel 700 évet utazhatunk vissza az időben. Kandra Kabos történettudóssal és
gróf Eszterházy Pállal minden leírás egybehangzóan állítja, hogy az 1200-as évek
derekán, e templom helyén állt egy kis kápolna, benne a ,,Bűnösök Menedéke’’ című
kegykép. A Borsod megye északi részén található Boldvai Bencés apátság
vezetőjének kifejezett utasítására, rabláncra verve hozták el ide, utolsó végakaratát
teljesítve a feleséggyilkossággal vádolt és halálra ítélt Kéri Benedeket. Az elítélt
váltig hangoztatta ártatlanságát, s ennek igazolására kérte a fogoly, hogy
imádkozhasson Szűz Mária, bűnösök menedéke kegyképe előtt. Mikor ott térdel a
bűnös férfi és a szeme kegyesen rajtafeledkezik a Szent Szűz orcáját ábrázoló képen,
egyszerre csak könnyedén olvadnak le a súlyos vasbilincsek kézfejeiről és
lábszáráról. A Szent Szűz igazságot szolgáltatott. Jelezte, hogy a férfi ártatlan
felesége meggyilkolásában. Ezek után még többen keresték fel a kegyképet,
imádkoztak, hogy lelki béklyóiktól, szívbeli bilincseiktől esdjen ki szabadulást
Szent Fiánál a Szűz Anya, Az 1231-es évet már úgy emlegetik, hogy ferences
kolostor állt a kegyképet őrző kápolna mellett.

A kolostor gvardiánja valószínűleg egy custodia, vagyis ferences rendi kerület
vezetője volt.

1306-ban Jakab gvardián és Mihály lectorok aláírták András egri püspöknek
1275-ben kelt oklevelét, melyben a püspök a káptalan által korábban elvett javakat
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visszaadta a szerzeteseknek. A hiteles pecséttel megerősített oklevél kiadásának
ténye is igazolni látszik kolostor jelentős voltát.

1307-ben Márton egri püspök egy telket adományozott a ferenceseknek, amelyet
a barna barátok 1326-ban eladtak, hogy a rendházuk öreg falait a vételárként kapott
10 márkából ki tudják javítani.

1361-ben az Észak-Magyarországon található Nyomár földbirtokosa, Betlen
Balázs 12 márkát hagyott végrendeletileg a kolostor javítására. Göböl István kállói
pap is komolyabb összeggel támogatta a templomot. A közel fekvő maklári
malomból is származott jövedelem. Mindez lehetővé tette a templom melletti
klarissza kolostor megépítését, az apácák a kegykép őrei voltak. Hamarosan már
Nagyboldogasszony templomaként emlegették a szent helyet, ahová a zarándokok
sokasága érkezett. az északi és északkeleti régióból. Akik viszont Egerből indultak
más uticéllal, szintén a kegykép előtt imádkoztak szerencsés megérkezést és
hazatérést esdve. Akkor kezdték úgy emlegetni a szent helyet, mint ,,Szűz Mária egri
küszöbét’’. Aki ezt a küszöböt hittel és alázattal felkereste, bízvást remélhette, hogy
hamarosan ismét köszöntheti a ,,Bűnösök Menedékét’’.

Az imádságos nyugalmat és a zarándokok csendes áhítatát a 14. század derekától
a török veszedelem váltotta fel. A Szulejmán szultán vezette seregek Buda, Pécs,
Székesfehérvár, Esztergom, Visegrád és Hatvan elfoglalása után 1552. szeptember
11-én érkezett Eger alá.

Arszlán bég éppen a kolostornál és a templom falainál állítatta fel ágyúállásait.
Az ostrom után, 1560-ban még Egerben élt Szegedi Ferenc sabatoriánus
rendtartománybeli ferences. 1561-ben Újlaki Ferenc, 1570-ben Mohácsi ferencesek
érkeztek a romos kolostorba, hogy igehirdetésükkel igyekezzenek a protestánsokat
ellensúlyozni. ,,Azonban az elhagyott kolostort már nem tudták újra benépesíteni’’-
olvashatjuk a ferences rend történetét feldolgozó egyik tanulmányban. Tudjuk jól:
Dobó István várkapitány és a várvédő sereg csak 43 évre tudta távol tartani a
betolakodókat. 1596-ban a vár kénytelen volt megadni magát. Kilencvenegy évig
lengtek félholdas zászlók Eger városa fölött.  Mielőtt az utolsó ferences szerzetes
illetve klarissza nővér elhagyta volna a kolostort, a kegyképet gondosan
becsomagolva egy, az apácáknál szolgáló személyre bízták, hogy óvja meg az
idegen betolakodóktól. Érdekes módon maga Arszlán bég is foglalkoztatta azt a
szolgálót. Sőt, a sikertelen első várostrom ideje alatt engedélyezte, hogy tudtával a
keresztények ama féltett kincsét Lengyelországba vihessék ki megőrzésre.
A kegyképet a 18. század második felében még saját szemével látta Flaskai sárosi
plébános.        

Úgy talált rá a Krakkói Karmeliták kolostorában, hogy a kép mellett volt
felfüggesztve a falra a kegykép eredetét tanúsító márványtábla is. A kolostor leégett,
a ,,Bűnösök Menedéke’’ is a lángok martaléka lett. 
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Szomorú sors várt ezt követően a Boldogasszony egri templomára és a klarissza
kolostorra. Eger várának szomorú emlékű bevétele után (1596) az egykori szent
helyeket mecsetté és tíz kisebb helyiségből álló iskolává alakították a törökök. 

A félhold istentelen hatalma következtében a közel 100 éves megszállás alatt
pusztult minden, ami szent és a keresztények előtt tiszteletreméltó volt. Mikor 1687.
december 17-én a győzelmes keresztény seregek visszafoglalták a várost, Koháry
István és Doria Giovanni hős katonáit romba dőlt házak, üszkös falak és a
zsarnokság keservében elfásult lelkű, gyér számú lakosság fogadta. A kő- és
vályogfalakat, építményeket hamar újjá lehetett alkotni. Viszont a lelkekben
keletkezett kiégettséget, a Szűz Mária már-már elfeledett tiszteletét, a keresztény
hagyományok újra megteremtését már sokkal szívósabb és időigényesebb feladat
volt visszahozni. Krisztus papjaira nagy feladat hárult. Ezt az apostoli munkát P.
Reggiani minorita kezdte el, aki mint tábori lelkész érkezett Itáliából egyik
rendtársával Egerbe. De jöttek a jezsuiták, visszatértek egykori apostoli
állomásukhoz a ferencesek is. A nagy lendülettel elkezdett lelki újjáépítésből még
egy rend kivette tevékenyen részét: a szerviták, Szűz Mária szolgái.   

Vintscher Simon atya, a német rendtartomány akkori igen merész gondolkodású
és apostoli lelkű tartományfőnöke azzal az indítvánnyal fordult az illetékes világi és
egyházi körökhöz, hogy tegyék lehetővé Magyarországon is szervita kolostorok
alapítását. A jámbor jelzővel is illetett I. Lipót császár, gróf Srattmann kancellárja
révén két helyet jelölt meg erre a célra: Pestet és Egert.   

1688. július 31-én Vintscher tartományfőnök két páter kíséretében jelent meg
Egerben. Kollonich Lipót esztergomi érsek kezdettől támogatta a szerviták
javaslatát. Ennek szellemi hátterével és a letelepedési okmánnyal kezében kereste fel
Fenessy György egri püspököt a tartományfőnök. Az egri püspök a török megszállás
miatt akkor a felvidéki Jászón, ideiglenes székhelyén tartózkodott. 

A minoriták, jezsuiták és ferencesek a város belsejében, az Eger-patak jobb
partján álló mecseteket és környéküket foglalták el, mintegy missziós terület
céljából is. A szervita atyáknak a patak bal oldalán, közvetlenül a vár tövében épült
mecset és törökössé vált környezete jutott, mely a ,,Cifra Hóstya’’ nevet viseli.  Azon
a területen - egybehangzó korabeli beszámolók erősítik meg - hogy a kívül-belül
színesre festett mecset körül tizenkét vályogházikó állott. Ezek közül kettő volt
olyan állapotban, hogy otthont nyújthatott a betelepült szervitáknak, amíg a
kolostoruk felépül. A rendelkezésre álló anyagi eszközök korántsem voltak
elegendőek a munkálatokhoz, valóban nehéz időket éltek meg a szervita atyák. Az
esztergomi érsek és az egri püspök hathatós anyagi támogatással igyekezett
biztosítani a munkálatok folyamatosságát.

Ehhez járult az elszegényedett város filléres alamizsnáinak összege, mely jól
tükrözte, a lelki újjáépítés az Egerben lakók közös és szent akaratából is meríthetett
erkölcsi és anyagi erőket. A mecsetből hamarosan Krisztus hajléka lett. A főoltárra a
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,,Piéta’’, az Isten Fiát ölében tartó Fájdalmas Anya szobra került. A fából készült
kegyszobrot a bécsi rendház szervitái adományozták a szépülő egri rendház és
templom javára. Mindez 1689-re tehető.

Behem Imre házfőnök atya volt a templom újjáépítésének szervezője és
irányítója, aki mai formájában építtette újjá Isten szent hajlékát. A  munkálatokat
utóda, Elmer Atanáz fejezte be. A padok elhelyezése és egyéb belső felszerelések
beszerzése Csemy László perjelsége alatt történt.

A jelenlegi templom a torony kivételével 1732-re készült el. Csak a templom
felépítése után láttak neki a két vályogból készült lakóház átalakítási munkálataihoz.
A ,,magyaros külsőbe öltözködött’’ kolostor az akkori szomorú idők viszontagságai
miatt nem sokáig tölthette be kolostori szerepét. A kuruc-labanc harcok a várost nem
kerülték el, sőt hamarosan Eger nagy része a tűz martaléka lett.  Rákóczi Ferenc
sajnálattal, mint a krónikák megjegyzik szomorú szívvel értesült arról, hogy katonái
betörésekor a szerviták kolostora is elhamvadt. Igen jelentős összeget ajánlott fel,
hogy a korábbinál nagyobb rendházat építhessenek. E fejedelmi bőkezűség tette
lehetővé, hogy a vályog közé tégla és kő alapanyag is kerülhetett. Ebben az új
rendházban, szemben az előző közös szobáival, mindenki külön cellában lakott.
25-30 évig éltek abban a kolostorban szerviták. Ekkor határozták el, hogy az épülő
templom mellé nagyobb rendházat emelnek, mégpedig ,,ex materia bona’’, vagyis jó
építőanyagból.

A munkálatokat a Pestről Egerbe került Csemy László perjel szervezte meg, és
1728-ban vette kezdetét a nagy vállalkozás. Még azon év április 22-én ,,egyházi,
világi és katonai méltóságok jelenlétében és fényes ünnepség keretében gróf Erdődy
Gábor egri püspök a rend nagy jótevője, le is tehette az új zárda alapkövét, ami
közvetlen a templomtorony tövében a főbejárat alá került.’’

A templom főoltárképe 1820-ból Balkay Pál (1785-1846), egri festő fiatalkori,
érzelmes alkotásai közé tartozik, mely Szt. János  evangélista mennybevitelét
ábrázolja. A Szt. Peregrint ábrázoló mellékoltárképet Huetter Lukács festette
1754-ben. A templom mai épületének egységes barokk szerkezetéből semmi sem
utal török származására, homorú felületekkel előreugró homlokzata egyszerű
részletezésű. Tornya 1751-52-ben épült, melyet Hazael Hugó tervezett.

Az egri szervita rendházról 
A szerzetesek 1733-ban már be is költöztek a kolostorba, 1739-ben kilenc új

szobával és a boltíves ebédlővel gazdagodott az épületegyüttes. Mai alakját a
szerviták egri kolostora P. Kianast Győző perjelsége alatt, 1749-ben nyerte el.

A hétablakos rendház copfstílusban épült. Belsejének látnivalója az egykori
refektóriumban (ebédlő) Kracker János Lukács két, 1779-ből való freskója, egyik
Krisztust ábrázolja vörös köntösben, kék köpennyel, a másik ugyancsak őt a
szamáriai nővel. A szerviták 1779. augusztus 7-én Kracker munkáját egy hordó
borral honorálták.
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Itt lakott Szaicz Leó, aki Kazinczy egyik jó barátja volt és az egyházi újságírás
terén is bebizonyította átlagon felüli képességét.  

A szervita rend története
(Szűz Mária szolgái)

Az ősi hagyomány 1233-ra teszi a ,,Mária Szolgái’’ rend alakulásának évét.
Firenzétől északkeletre kb. 18 km távolságra, Senario -hegyen talált otthonra a hét
nemes ifjú, akik az Evangélium szellemében elhagytak mindent, hogy
remeteségükben csak Istennek és Máriának szolgáljanak: szegénységben,
szemlélődésben. Ez az esztendő egyben a rend nagy szentjének, Filippo Benizinek
születési éve is. Cosimo Favilla testvér 1512-ben ezt a hét nevet sorolja fel: 

,,Bonusfilius, Amidesus, Bonaiuncto, Manectus, Alexius, Sotegnius és Uguccio’’.
A Monte Senario-n aszketikus remeteéletet folytattak Ágoston regulája szerint.

A rendet 1249-ben és 1252-ben IV. Ince pápa megerősítette.
A rend kezdettől kimondottan máriás jellegű, amint ezt a falfestmények és a

kódexlapok is bizonyítják. 1273-ban fogadták el Folignóban az első plébániát a
város domonkos püspökének kérésére. A rendi szabályok megfogalmazása
valószínűleg Benizi Fülöp érdeme. A Mária-tisztelet egyre inkább a Fájdalmas
Anyára összpontosult.

V. Márton (1417-31) és VIII. Ince (1484-92) a szervitákat a kolduló rendhez
sorolták. Itálián, Spanyolországon, és Portugálián kívül a l7. századtól
mindenekelőtt Csehországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el.

1888-ban nagy ünnepet ült a rend világszerte: megtörtént a hét alapító szentté
avatása.

1939-ben elindult Marianum címmel a szervita rend tudományos mariológiai
folyóirata, 1950-ben, Rómában létrejött a ,,Marianum’’ teológiai fakultás, 1965-től
pápai fakultás.  

A szerviták Magyarországon
Magyar földre a szerviták viszonylag későn, csak a 18. században jutottak el,

Johann Rudolf von Stotzingen, 1644-ben meglátogatta az itáliai Lorettó kegyhelyet,
elkészítette a Casa Sancta kegyszobor másolatát, és saját birtokán ennek kápolnát
emeltetett, így született meg Lajtaszék (Stotzing) plébániája. Draskovits György
győri püspök felkérésére a német szervita tartományi helynök Michael Rauscher
bécsi szervitát küldte a nyugat-magyarországi Lajtaszék alapításába. A bécsi
szerviták 1644. december 7-én vonultak be az eredetileg női kolostornak készült
épületbe.

Az első magyarországi szervita alapítás színhelye tehát Lajtaszék volt. Mária
szolgái innen kerültek át Lorettomba (Ausztria) 1650-ben, s vették gondozásba a
kegyhelyet. A környék kegyura, Nádasdy Ferenc volt segítségükre.
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Lorettomban működött Nádasdy Ferenc nyomdája, szolgálva a katolikus
megújulást, itt jelent meg 1669-ben a Keresztyén Imádságos Könyvetske, majd a
,,Rövid summa szerént való bizonyítás a lutherista és calvinista Purgatóriumnak’’.
A lorettomi kolostort, ami túlélte a török pusztítást és a kuruc-labanc harcokat, II.
József oszlatta fel. A kolostor 1926-ban ismét a szerviták irányítása alá került, ekkor
már osztrák földön. 

Az erősödő magyar szervita közösség 1689-ben Pesten és Egerben alapított házat.
A 17. század végén létesítették Fraknó és Vát kolostorát. 1928-tól ők gondozták a
máriaremetei kegyhelyet, 1938-tól pedig Makkosmária templomát. 1940-től
fiúinternátust vezettek Makón, és lelkipásztori szolgálatot teljesítettek a csatkai
Szentkúton, 1947-ben még plébániát vettek át Törökszentmiklóson. 1950-ben a
magyar szervita rendtartománynak 41 fogadalmas tagja volt. 

Az 1989 óta újjászerveződött, lelkipásztori szolgálatot végző magyar
rendtartomány Pesten és Egerben működik jelenleg. 

A közösség hivatása: Szűz Mária tiszteletének terjesztése, szentélyeinek
gondozása, a harmadik világban a missziók ügyének ápolása, lelkigyakorlatok
vezetése, lelkipásztorkodás. Jelenleg három nyugdíjas tagja van, 2 aktív pap, három
növendék. Egyházjogi státusza: pápai jogú férfi szerzetes intézmény (papi).
A közösség jogi személy. 

A Szervita Nővérek
(Szervita Nővérek, a Fájdalmas Anya Szolgálói)

A Fájdalmas Anya Szolgálói Kongregáció Firenzében született a 19. század
második felében. Eredetük egy szervita harmadrendi csoporthoz nyúlik vissza, akik
a firenzei Ss. Annunziata (Legszentebb Angyali Üdvözlet) templomban gyűltek
össze, Giugliana Signorini vezetésével. Miután 1854 körül úgy döntöttek, hogy
közös életet kezdenek el San Frediano in Cestello-ban (Badia a Ripoli), alapvető
szolgálatuknak tartották, hogy képzést és nevelést nyújtsanak a nép legszegényebb
rétegeiből kikerülő leányainak. Az alapítónő 1873-ban bekövetkezett halálakor a
közösség már életképes volt és terjedni kezdett. 1877-ben hivatalosan a szervita
rendhez kapcsolták, és Firenze érseke jóváhagyta a szabályzatot. 1881-ben az
intézmény végleges helyére költözött Firenzébe a Faentina útra, ahol mindmáig a
kongregáció anyaháza található. A rend a pápai jóváhagyást 1931-ben nyerte el. 

A rend tagjai elkötelezik magukat Máriának, Jézus Anyjának aktív és csendes
megjelenítésére a világban. Elsődleges a gyermekek és fiatalok oktatása, és
nevelése, a világ legkülönbözőbb iskoláiban, kollégiumaiban, (Olaszország, Chile,
és India) elhagyott gyermekek teljes körű ellátása (Chile, Magyarország, Kolumbia),
valamint idősek gondozása (Olaszország, Kolumbia). Ezen felül, részt vesznek a
hitoktatásban, otthoni betegápolásban, belekapcsolódnak a plébániák liturgikus
életébe. 
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Jelenleg 232 nővér él 35 közösségben, Olaszországban, Chilében, Kolumbiában,
Indiában, és 1991-től Magyarországon.

A firenzei szervita nővérek a Fájdalmas Anya Szolgálói Kongregáció 1999.
december 4-én egyesült a szervita nővérek, Szűz Mária Szolgálóleányai (magyar)
kongregációjával. 

A magyar kongregációt Marchi M. Cirill szervita atya és Baitz M. Erzsébet
alapította 1922-ben. Az alapítás augusztus 23-án Benizi Szt. Fülöp ünnepén történt
Rákosszentmihályon. Az új kongregáció 1924. november 8-án kapta meg a végleges
egyházi jóváhagyást. A nővérek Rákosszentmihályon elemi iskolát és internátust,
Feldebrőn óvodát és elemit a fővárosban óvodát és napközi otthont, Kondoroson és
Győrött óvodát és elemit vezettek. Kőszegen saját házukban tartottak fenn óvodát és
napközi otthont, itt állami intézetben élő árvákkal is foglalkoztak. 1950-ben, a
feloszlatáskor 110 volt a szervita nővérek száma. Létszámuk 1997-ben 31 volt. 

A közösség nemzetközi központja Rómában van. A magyar központ
Mezőkeresztesen található. Magyarországi rendházak működnek még Győrött,
Ráckevén, Egerben és Budapesten. 

A Szervita nővérek sajátos vonása a Fájdalmas Anya tisztelete és megszerettetése.
Szűz Mária Szolgálói az ifjúságot, elsősorban a szegény és elhagyott

gyermekeket és a züllés veszélyének kitett leányokat nevelik a keresztény életre.
A közösség hivatása: gyermek- és ifjúságpasztoráció, idősekkel való foglalkozás,
egyházi szolgálat. Egyházjogi státusza: pápai jogú női szerzetesi intézmény.
A közösség jogi személy.

Az egri Fájdalmas Szűzanya tisztelete
Miután a mecsetből ismét templom lett, felkerült méltó helyére a Bécsből

adományozott faszobor, a ,,Piéta’’. Minden hónap harmadik vasárnapja lett a
Fájdalmas Anya ünnepe Egerben. Ilyenkor egész napos szentségimádást tartottak.
Német és magyar szentbeszédekben hirdették a Fájdalmas Anya jelentőségét.
Nemcsak a harmadrendi tagok, hanem az egész város krisztushívői lelkileg épültek
ezeken a harmadik hónapbeli vasárnapokon.

Preiner Ferenc, egri várkapitánynak csodás gyógyulása 1734-től nagyon sok
zarándokot vonzott Észak-Magyarországról és a Tiszántúlról. Hívők sokasága jött a
Fájdalmas Szűzanya lábai elé, hogy megpróbáltatásaira és szenvedéseire bátorítást
és oltalmat találjon nála. A Fájdalmas Szűzanya derűt és erőt adott mindannyiuknak,
buzdítva őket, hogy hittel hordozzák az élet fájdalmait. Sok beteg talált itt
gyógyulást. A kolostor krónikája és a Szűzanya oltára előtt elhelyezett régi
fogadalmi táblácskák bizonyítják a kapott számos kegyelmet. 

Szeptember harmadik vasárnapja lett az évi nagybúcsú állandó időpontja.
Szeptember első vasárnapján ülték az egriek a Rozália búcsút. A második vasárnapra
tették a Kisboldogasszony ünnepségét. A harmadik vasárnap lett a Fájdalmas
Szűzanya ünnepe. 
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Mária Szolgái, akik nagy tisztelői voltak a Szűzanyának, Egerbe érkezésüktől
fogva nagy buzgósággal mozdították elő a Fájdalmas Szűzanya szeretetét, mintegy
megújítva ezzel a Szűzanya a ,,Bűnösök Menedéke’’ iránti régi nagy tiszteletet. 

1691-től a templom főoltárára Szent János apostol és evangélista képe került, aki
az egri főegyházmegye oltalmazója. Ekkor került máig is meglevő helyére, az erre a
célra az oldalhajóban kialakított kegykápolnába a Fájdalmas Anya fából készült
kegyszobra. Ettől kezdve, mint azt a korabeli beszámolók feljegyezték ,,szinte
elárasztotta a Szűzanya kegyelemközvetítéssel a híveket. Érthető, hogy ennek
hamarosan híre ment a Magyarországi felső és keleti végeken, és hogy a jámbor
zarándokok tömege évről-évre növekedett.’’ 

Attól az időtől kezdve lett szokás, hogy szeptember harmadik vasárnapján
délután rendszerint a püspök, vagy valamelyik kanonok, szentséges körmenetet
vezetett a szervita templomtól a székesegyházba. Visszatérve onnan, a Te Deummal
fejezték be a Fájdalmas Anya ünnepét. Ekkor lett hagyománnyá, hogy a Fájdalmas
Anya kegyszobrát is magukkal vitték a körmeneten. A szeptemberi ünnep keretei
szép lassan túllépték Eger város határait. 

Az 1700-as évek második felétől igen megnőtt az idelátogató zarándokcsoportok
száma. Vállukon magukkal hozták fekete ruhába öltözött lányaik a körmenetben a
kegyszobor elkészített mását. Minden falu a maga kegyszobra köré rendeződve
haladt a végeláthatatlannak tűnő zarándokok áradatában.

Nem ritkán 25-30 településről és tájegységről érkezett tömeg hömpölygött a
templom felé. A zarándokok számának e nagymérvű növekedése újabb változásokat
tett szükségessé. A legfontosabb, hogy az ünnepet három naposra bővítették.
A szeptember harmadik vasárnapját megelőző csütörtökön délután érkeztek a
legtávolabbi vidékek zarándokai. Megszálltak a templomhoz épített emeleti,
oratóriumi helyiségekben.

Pénteken már egymást érték a búcsúsok kisebb- nagyobb csoportjai, úgyhogy a
szerviták környéke egész nap visszhangzott a buzgó népi vallásos énekektől. Az esti
ünnepi szentmise keretében már bevezető szentbeszéd volt, melyet ünnepélyes
litánia követett. Szombaton egész nap szentmisék követték egymást. Napjainkban
például a felnémeti hívek  szombaton déli 12 órakor kezdődő szentmiséje őrzi annak
emlékét, hogy számos településnek állandó időpontban volt az eucharisztikus
áldozata. Szombaton este, gyertyás körmenetben vitték az Oltáriszentséget és a
kegyszobrot, a kolostort körülvevő utcákon.

Vasárnap, a búcsú napján pedig a különböző falvakból hozott Mária-szobrokat
vitték ünnepélyesen a Székesegyházba. Onnan visszatérőben, a Te Deum
éneklésével fejeződött be az ünnepségsorozat, a búcsúi hétvége. A zarándokok közül
sokan megvárták a hétfő reggelt, és csak akkor vettek búcsút a Fájdalmas Anyától.

Napjainkban ismét kezdi visszanyerni többnapos búcsúi jellegét a Fájdalmas
Anya ünnepe. Pénteken kora délután Szűz Mária keresztútja, a Via Matris vezeti be
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az ünnepet. Azon az estén a környékről idezarándokolt családok közös szentmiséjét
tartják, melynek végén szentségi körmenetben mennek a Felsőváros emeletes házai
között, hogy a régi Cifrakapu téren néhány éve felépült Segítő Szűz Mária
Kollégiumának udvarán közös engesztelő szentségimádással járjanak közbe a
keresztény családokért Istennél és a Szűz Anyánál. A szombati, vasárnapi program
megegyezik a korabeli búcsúi programokkal. Ma már a körmenetekben csak a
kegyszobor másolatát, lobogókat, köztük a Kolping Család zászlaját, és számos
település körmeneti lobogóit szemlélheti az ideérkező zarándok. A korábbi
évszázadok hagyományos programjától annyi az eltérés, hogy a vasárnap délután
megtartott, főszékesegyházhoz vezető körmenet elmaradt. A búcsúsok elbocsátása
és kegytárgyak, imakönyvek, rózsafüzérek megáldása tesz pontot a három napig
tartó lelki programokra.

Egy zarándoklat a hitben
A búcsú mindig egy várt találkozás a Szűzanyával, és az iránta érzett mély

tisztelet kifejeződése. Nagyon sok hívő újra találkozása, akik imádkozni, énekelni
jönnek össze, hogy erőt találjanak az Úrnál ahhoz, hogy továbbra is hittel hordozzák
az élet adta megpróbáltatásokat, és szenvedéseket. Eljönnek imádkozni nagyon sok
testi-lelki betegért, hogy számukra a Fájdalmas Anya esdje ki a gyógyulás
kegyelmét. 

Minden zarándok vágyik arra, hogy szemeit a Fájdalmas Anya könnyel telt és
fájdalmas tekintetére emelje, amint ő magához szorítja Jézus holttestét, aki
megváltásunkért halt meg a kereszten. Jézus és legszentebb Anyja szenvedéséből
minden zarándok megtanulja, megérteni és hordozni saját fájdalmát, igyekszik Isten
végtelen szeretetében megtisztítani hitét, továbbá lélekben egyesülni Jézus
szenvedésével, felajánlva azt a világ megváltásáért.

A Szervita Rend alapítói
Szent Bonfiglio, Bonagiunta, Manetto, Sostegno, Amadio, Uguccione, Alessio
(Ünnepünk: február 17.)

Firenze városa, ahol ők heten éltek, az 1208-tól 1220 közötti rövid békés időszak
után ismét szüntelen háborúkba bonyolódott Pisa, Siena, és Pistoia ellen,
ugyanakkor a császár és pápa között évszázadok óta húzódó harcokban is részt vett.
A város két pártra szakadt: welfekre és ghibellinekre, akik egyik nap többé-kevésbé
békességben éltek, a másikon pedig engesztelhetetlen gyűlölettel támadtak
egymásra. A hét alapító kereskedő volt, azaz a kereskedők céhébe tartozott.
A céhnek saját törvényei és szabályai voltak, élénk kereskedelmi és üzleti
kapcsolatot tartott fel Kelet és Nyugat piacával, és a város konzulaira és sorsára nagy
befolyással volt. A kereskedők nemcsak a város növekedő jólétéhez járultak hozzá
jelentős mértékben, hanem új gondolatvilágnak, a fellendülő műveltségnek és
vallásos gondolatoknak is hordozói voltak.
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A ,,hetek’’ Franciaországban, Flandriában és számos itáliai városállamban tett
gyakori utazásaik alkalmával megfigyelhették egyrészt azokat a károkat, melyeket a
vallási elvadulás okozott, másrészt a vallási élet új felvirágozását is, különösen a
laikusok körében, akik testvérületekbe tömörültek. Megérezték az általános
nyugtalanságból, az akkori egyházi állapotok szülte ellenérzésekből, de minden
dolog megújulásának várásából is, amelynek fő szószólója Joachim a Fiore (+ 1207)
lett. 

Egy közelebbről meg nem határozható időben a ,,hetek’’ vezekelni kezdtek. Ilyen
vezeklő csoportok a 12. század végén elsősorban Itáliában keletkeztek, különösen
Firenzében. Mint a világban élő, a világtól azonban bensőleg elszakadt keresztények
arra törekedtek, hogy vezeklésben és szegénységben a szegény és megfeszített
Krisztus követésének éljenek. 

Valószínűleg 1233-re tehetjük első ,,megtérésüket’’, vagyis a bűnbánó testvérek
(,,frates de poenitentia’’) közé. Ez az év - hála a dominikánus és franciskánus
prédikátorok vallásos kezdeményezéseinek - Közép-Itália északi részében az
alleluja vagy másképp a nagy imádság éve lett. Az ,,Alapításlegenda’’ szerint ez az
év számít a Szervita rend alapítási évének, bár a történészek ezt kétségbe vonják.
Valószínűleg valamivel később szakítottak családi kötelékeikkel és vonultak vissza
a városkapu előtt lévő Cafaggióba, hogy ,,nagyobb szabadságban élhessenek a
szemlélődésnek’’ és amellett folytathassák az irgalmasság cselekedeteit, felebarátaik
javára. 

Szó szerint és válogatás nélkül akarták követni az Evangéliumot, mint Szent
Ferenc. Miután rátaláltak a ,,drágagyöngyre’’, az Apostolok Cselekedeteinek
egyházát vették példaképül, s szegénységben és felebaráti szeretetben akartak élni. 

Nemsokára azonban úgy látták, hogy Caffagióban még túlságosan is közel
vannak a világhoz, így távolabb eső helyet kerestek. Körülbelül 1241-ben a Monte
Senarióra vonultak vissza, mintegy 18 kilométernyire Firenzétől északra, hogy
remeteéletet éljenek és tökéletesen nyitottak és készségesek legyenek Isten
szolgálatára és indításaira.

Lehetséges, hogy Veronai Szent Péter, aki később a domonkos rend első vértanúja
lett, ajánlotta nekik, hogy vegyék fel a Szűz Mária társasága, Szűz Mária szolgái
megnevezést. (innen a szervita név). Firenzében 1245-től bizonyítható
okmányszerűen e név. Szent Ágoston reguláit fogadták el, és fekete rendi ruhát
választottak maguknak, amelyről fel lehetett ismerni őket. 

A társulást a firenzei püspök, majd 1249-ben Capocci bíboros, Toscana pápai
legátusa ismerte el és hagyta jóvá. A szervita rend 1255-ben nyerte el a végleges
pápai jóváhagyást.

Miután a ,,hetek’’ közössége a pusztában bensőleg és külsőleg megszilárdult,
életüket, az ünnepélyes szegénységi fogadalomra alapozták. Ez véglegesen
meghatározta törekvésüket, hogy a szegénység közösségében éljék az evangéliumi
életet. 
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Közösségi életük középpontjában a ,,lectio divina’’ (lelkiolvasmány, elmélkedés),
a mise, a zsolozsma és a szegények szolgálata állt. Közösségi útjuk az Evangélium
szellemében és a szemlélődő élet (remeteség) klasszikus ,,regulája’’ szerint alakult:
Isten keresése a világban a vezeklő élettel, elszakadás a világtól az evangéliumi
szegénységgel, s a mind nagyobb magány vállalása mindaddig, amíg Isten hegyének
,,kopárságában’’ el nem érik az Úrral való egyesülést. Krisztus útját követték akkor
is, amikor a ,,pusztaságból’’ visszatértek az emberi közösségbe: újból megtelepedtek
Firenze kapui előtt. Krisztus követését egyre erősebben összekötötték Anyjának
követésével.

Szűz Mária kifejezetten, vagy hallgatólagosan mindig jelen volt a ,,hetek’’
minden cselekedetében és gondolatában. Máriával való kapcsolatuk az
,,engedelmességből fakadó tettek, igaz szolgálatok és tisztelet megnyilvánulások
egész summájában’’ öltött konkrét formát. Minden liturgikus cselekmény, sőt a
közösség minden cselekedete Ave Máriával, vagy Salve Reginával - a kor vezeklő
mozgalmainak nagyon kedvelt imádságaival - kezdődött, és a szombat Isten
Anyjának napja lett. Olyan mozzanatok ezek, amelyek annak a kornak egyéb
rendalapításainál is megfigyelhetők. 

Így a ,,hetek’’ ájtatossági magatartása, miközben minden tettüket ,,Isten nagyobb
tiszteletének’’ szentelték és Krisztus ,,egészen különlegesen az Uruk’’ volt egyre
erősebben és világosabban máriás jellegű lett. Ezzel beálltak a máriás népi ájtatosság
akkoriban már erős sodrába, így gazdagítva azt a lelki életet, amelynek végül is
egyetlen középpontja és célja az Úr Jézus Krisztus. 

A birtoklástól való tökéletes elszakadásuk az Evangélium életerejéről és
hatékonyságáról tanúskodott polgártársaiknak különösen az előkelőeknek és a
gazdagoknak. Ezzel az Egyház megújulásához is hozzájárultak, hiszen a szószerinti
evangéliumi életet a hierarchia iránt tanúsított tökéletes engedelmességben, azaz az
egyház keretein belül élték meg. 

A hét alapító, akik közül három a hagyomány tanúsága szerint a rend általános
vezetője volt, egyre inkább visszavonult a hallgatásba. Az új rendi család pedig
növekedett és áldásosan munkálkodott. 

Amikor a hét rendalapító kultuszát az Egyház jóváhagyta, a rendben az ünnepet
a pápai jóváhagyás emléknapjára, február 11-re tették. A rendalapítókat 1888-ban
avatták szentté, és a római naptárba is február 11-re jegyezték be ünnepüket. Mikor
azonban 1907-ben bevezették erre a napra a Lourdes-i Szűzanya ünnepét, a
rendalapítókét február 12-ére tették át. 1969 óta február 17-én ünnepeljük őket, mert
a hagyomány úgy tudja, hogy az egyik rendalapító, Falconieri Alessio ezen a napon
halt meg. 

Kérünk, Urunk, áraszd lelkünkbe jóságosan a szent rendalapítók vallásos
lelkületét, amellyel odaadóan tisztelték a Boldogságos Szűz Máriát, Fiadnak
Édesanyját, és közelebb vitték hozzá a Te népedet!
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IMÁDSÁG A HÉT SZENTHEZ

Testvérek, forduljunk bizalommal a Hét Szent Atyához,
kiket Isten nekünk adott,
hogy az evangéliumi élet példáiként álljanak előttünk
és imáikkal közbenjárjanak érettünk.

Hozzátok, sietünk, szent Atyáink,
mint fiak, tanítványok és barátok,
hogy Tőletek,
kik Krisztus élő képmásai vagytok, megtanuljuk,
miként tudjuk együtt Isten dicséretét zengeni
és az Atya asztalánál összegyűlt testvérekként,
együtt megtörni az Élet kenyerét:
hogyan hallhatjuk meg a csendben a Lélek szavát,
s miként mélyül el a szó a hallgatásban;
s hogyan lehet élni,
ruhával, étellel, otthonnal nem törődve,
csak Isten országára és annak igazságára figyelve;
s miként kell a béke Evangéliumát hirdetni
és az Egyházért élni, szenvedni, meghalni.

Kísérjen minket, ó Szent Atyák,
a Ti példátok: ahogyan Istent kerestétek
és a Szent Szűzet szolgáltátok,
s közbenjárásotokkal segítsetek minket,
most, és életünk minden napján.
ÁMEN

(Elhangzott a Servita templomban 2009. június 30-án)
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Az egri szervita rendház és templom.
Fotó: Ágoston Boglárka
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A templom üvegablakai. 
Fotó: Ágoston Boglárka

A Szűzanya oltára.
Fotó: Ágoston Boglárka

A templom főoltárképe 1820-ból 
Balkay Pál (1785-1846), egri festő műve.

Fotó: Ágoston Boglárka



Renn Oszkár
Árpád-házi Imre király emléktáblája előtt

A sétacél kijelölésének előzményeiről indokolt néhány mondatban előjáróban
megemlékezni:

A várszékesegyház romos falán elhelyezett emléktáblát a millenniumi év utolsó
napján, 2001.augusztus 19-én leplezték le az ünnepi szentmise után, a közvélemény,
az ünneplő egriek és a média nem kis meglepetésére. Az emléktábla elhelyezését a
Szent György Lovagrend Egri Priorátusa kezdeményezésére, a Fertálymesterek
Testületének, a Vitézi Rendnek, az Egri Lokálpatrióta Egyletnek és a Várbarátok
Körének támogatásával, közadakozásból valósították meg. Az emléktáblát Dr.
Seregély István érsek áldotta meg.

Akkor még újdonságot jelentett az esemény, mert az egri közvélemény alig tudott
arról, hogy Egerben valamikor királyt temettek el a várszékesegyházban, Egernek
van királyi halottja és királysírja, pontosabban, üres sírkamrája, mivel az elmúlt
évszázadok során a sírrablók eredményesen működtek.

A megkésetten létrehozott emlékhely kialakításához és a királytörténethez
kapcsolódott a Szent György Lovagrend Egri Priorátusa 2004-ben tartott történelmi
emlékülése Árpád-házi Imre királyról, melyet halálának 800 éves évfordulójának
emlékezetére rendeztek és melynek vezető előadását dr. Besze Tibor főiskolai
docens, a korszak és a király történetének tudós kutatója tartotta meg.

A mai séta szomorú aktualitása az, hogy dr. Besze Tibor, az Árpád-házi királyok
elkötelezett kutatója, a történelmi időszak elismert főiskolai oktatója hirtelen,
fiatalon elhunyt és emlékének ez alkalommal is szentelhettünk néhány gondolatot.

Ki is volt Árpád-házi Imre király? Mit kell tudni róla, elsősorban az egrieknek?
Szülei, III. Béla király (aki 24 évig uralkodott!) és Chatillon Ágnes, vagy más néven
Antiochiai Anna (egy francia lovag és egy fejedelemasszony lánya). Imre 1174-ben
született (más források szerint 1172-ben, esetleg 1170-ben). Heten voltak testvérek,
négy fiú és három leány.

Imre volt az elsőszülött, s így a korszellemnek megfelelően már kezdettől fogva
kivételes nevelést és nevelőket kapott. Leghíresebb nevelője az etruriai Perugiai
Bernát páter volt, aki később Spalató érseke lett. Imre már gyerekként kijelölt
trónörökös lett és apja, Béla király 1994-ben meg is koronáztatta. A király
kormányzási, vezetési gyakorlatot is biztosított a fiatal trónörökösnek a tengerparti
tartományok (Dalmácia, Horvátország) irányításának átengedésével. 

Imre akadálytalanul vehette át a trónt Béla király halála után 1196-ban. Az atyai
parancsnak megfelelően András herceg, a másodszülött testvér lett volna a hivatott
a keresztes hadjáratok szervezésére. Erre a szükséges fedezetet, az anyagi
eszközöket az örökhagyó király biztosította András hercegnek, de az a tartalékolt
összeg nyakára hágott és a hadjárat előkészítése elmaradt.
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Imre uralkodásának nyolc éve, hét hónapja és hat napja a testvérharc jegyében
zajlott, kisebb-nagyobb szünetekkel, melyekben mindig Imre volt a megbocsátó
testvér. András herceg hatalomvágya és ellenszervezkedése lényegében Imre király
uralkodása alatt folyamatos volt és mindig talált akcióihoz partnereket (főpapokat,
főurakat, magyarokat és idegeneket). Már 1197-ben, Imre király uralkodásának
második évében, hadsereggel támadt királyi testvérére és győzött is. Imre
megalkudott és öccsét a tengermelléki tartományok urává nevezte ki, ahol András
herceg korlátlan hatalommal rendelkezett, teljesen független kül- és belpolitikával,
és udvartartással. 

A nyughatatlan herceg 1198-ban már a koronára vágyott. A főpapok egy része
támogatta összeesküvését és szervezkedését. Boleszló váci püspök az egyik vezető
erő, de ezúttal Imre kemény fellépése meglepetésszerűen hatásos volt. Erőszakkal
betört a váci püspöki kincstárba és megtalálta az összeesküvés bizonyító okiratait és
anyagi biztosítékait. Hiába tett felháborodott panaszt a váci püspök a pápánál, Imre
király határozott, kemény állásfoglalása meggyőzte a pápát és az egyházfő a király
oldalára állt. 1199-ben a király legyőzte lázadó öccsét, aki menekülésre kényszerült.
A pápa kibékítette őket, de figyelmeztette a keresztes hadjáratokban vállalt
kötelezettségeikre. A nagy látszatkészülődések ellenére, nem indult magyar
hadsereg a Szentföldre.

Imre király házassága II. Alfonz aragóniai király lányával, Konstanciával,
állítólag pápai közvetítéssel és akaratra történt (1200-1201). Egy évre rá meg-
született fiúk, a trónörökös László herceg.

Imre király igen aktív és erőteljes külpolitikát folytatott a Balkánon. A magyar
király először, a pápa kérésére beavatkozott Boszniában a bogumil eretnekség
felszámolásába. Igen eredményes ,,visszatérítő’’ munkáját Bernát spalatói érsek
(egykori nevelője) és János pápai legátus segítette. A visszatérítés jelentősen növelte
Imre király boszniai befolyását (még Kulin bán is megtagadta eretnekségét,
,,megtévesztettként’’ mutatva be magát). 

A király 1201-ben, a szerb belpolitikai konfliktust kihasználva, hadsereggel is
beavatkozott, új nagyzsupánt ültetett a székbe, Vukánt és felvette a ,,Szerbia
királya’’ címet. A második bolgár cárság elleni sikeres hadjárat után felvette a
,,Bulgária királya’’ címet is. Igaz, hogy ennek ellenére megengedte Kaloján cár
koronázását is. 

Politikai döntéseit még utólag sem tudják magyarázni, de a Balkánon sikeres volt.
Balkáni külpolitikáját mindig motiválta a pápához való sajátos hűsége, de
mindenkor ki akarta zárni a pápa közvetlen beavatkozását, és csakis a rajta keresztül,
ill. az ő közreműködésével történő intézkedéseket tűrte el, eléggé öntudatosan
érvényesítve akaratát.

III. Ince pápa és Imre király sajátos viszonya és közvetlensége levelezésükben
nyilvánult meg. A korszak kutatói ezt a kapcsolattartást tartják legérdekesebbnek
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Imre király uralkodásának történetében. A pápai jóindulatot meglehetősen
beárnyékolta az elmaradt magyar keresztes hadjárati részvétel. Az 1202-ben indult
hadjárat is a magyarok nélkül indult. Velence a pápai neheztelést a francia erőkkel
együtt ki is használta és lerohanták Zárát, lerombolták a várost és a magyar
fennhatóságot felszámolták. Igaz, a pápa később engesztelésül jóvátétellel és
kiátkozással sújtotta Velence urait, de a veszteséget ez nem egyenlítette ki.

A két magyar érsek viszálya is bonyodalmat okozott az uralkodónak. Jób
esztergomi és János kalocsai érsek vitájában a király az utóbbit támogatta. Meg is
írta Ince pápának, hogy Jób viszályt szít az országban és ezért nem is venné jó néven
pápai legátusi kinevezését. A királyi prépostságokat is ki akarta vonni az esztergomi
érsek felügyelete alól.

A testvérháború 1203-ban kiújult. Mivel Imrének Konstanciától született László
fiát a pápa trónörökösként elismerte, András herceg ismét harcba kezdett és
hadsereget toborzott a király ellen. Varasd mellett ütközött volna a két tábor, a Dráva
partján. András csapatai nagyobb erőt képviseltek, létszámban és fegyverzetben
egyaránt. De az ütközet előtti este váratlan dolog történt.

Imre király fegyvertelenül, egyedül, királyi öltözékében, jogarral a kezében,
bevonult az ellenfél táborába és higgadtan lépdelt a megdermedt fegyveresek között,
akik alázatosan utat engedtek neki. A hozzá fordulóknak feltette a kérdést: ,,Hadd,
látom, ki meri kezét emelni a királyi nemzetség vérére?’’ Egyenesen testvéréhez
lépett, elfogta és ellenállás nélkül kivezette a táborból. Esztergom várába
börtönöztette (a legendás eseményt Than Mór festménye örökítette meg). A láza-
dóknak megbocsájtott és a nyugalom helyreállt.

András herceg 1204 tavaszán kiszabadult a börtönből és akkor Imre
megkoronáztatta fiát, a még gyermek Lászlót, augusztus 26-án. Ekkor már betegség
gyötörte az uralkodót. Különösképpen érdekes, hogy a megkoronázott gyermek-
trónörököst a pártütő András herceg gondoskodására bízta, kormányzói
felhatalmazással.

1204. november elején kedves hívét, Katapán püspököt (1198-1217) látogatta
meg Egerben és a hónap végén rosszul lett, november 30-án meghalt. A vár-
székesegyházban temették el.

Viszonylag rövid, de eseménydús uralkodását áttekintve, érdemes kérdéseinkre
megadni a válaszokat. Milyen ember és király volt Árpád-házi Imre, az egyetlen
Egerben eltemetett király?

Bár nem a ,,nagy királyok’’ között tartja számon a történetírás, mégis bizton
állíthatjuk, hogy a ,,lovagkirályok’’ közé sorolható nagyformátumú uralkodó volt.
Kemény és következetes, de megbocsátó és nem kegyetlen. Ármánykodó András
öccsét is emberségesen kezelte, nem uralta tetteit a bosszúvágy.

Kiváló politikus volt. Különösen balkáni politikai sikerei növelték befolyását.
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Nagyszerűen építette kapcsolatát III. Ince pápával. Rendszeres levelezése,
tanácskérései, javaslatai, állásfoglalásainak határozottsága a pápa elismerését is
erősítették. Az egyházi befolyást mindig a megfelelő szinten tudta tartani és fölénye
ebben a kapcsolatban is megmaradt.

A Magyar Királyság érdekeit mindig szem előtt tartotta, a megegyezések híve
volt, de a katonai beavatkozásoktól sem riadt vissza, ha szükségesnek látta.

Tiszteletre méltó, elfeledett királyunk, Eger királyi halottja emlékhelyén okkal
állunk meg néhány percre, s hajtjuk meg fejünket (Imre volt első királyunk, akinek
függőpecsétjén megjelent a mai magyar címer egyik fontos eleme, a vörössel és
ezüsttel sávozott pajzs). 

(Elhangzott az emléktábla előtt, a várszékesegyházban 2009. augusztus 25-én)
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Than Mór: Imre király elfogja 
lázadó testvérét, Andrást. 1837.

Árpád-házi Imre király 
emléktáblája a várban.
Fotó: Ágoston Ottóné
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Egerben 1204-ben királyt temettek el a várszékesegyházban.
Fotó: Ágoston Ottóné

Valószínűleg itt volt Imre király sírja.
Fotó: Ágoston Ottóné



N. Lutter Katalin
A tablók árulkodnak…

Az egri irgalmasrendi kórház, 
mint a mai Markhot Ferenc kórház (egyik) elődje

Az egri Markhot Ferenc Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelkedően
Közhasznú Kft. felkérésére 2010. szeptemberében készült egy kórháztörténeti
kiállítás, amely az eredeti elképzelés szerint egy mindössze egynapos egészségügyi
rendezvénynek volt a része. Aztán a kórház vezetése úgy döntött, hogy maradjon ott
ez a kórház történetét 30 tablón bemutató anyag (a tárgyi emlékek sajnos nem
maradhattak).

A téli séta alkalmával tehát ezt a Knézich Károly utcában, a Rendelőintézet első
emeletén lévő, tablók formájában található kórháztörténeti kiállítást tekintettük meg. 

Köztudott, hogy a mai kórház két szerzetesrendi kórháznak az 1950-ben történt
jogi egyesítésével és államosításával jött létre. Egy korábbi ,,sétánk’’ alkalmával már
ismertettük az egyik ,,elődnek’’, a Széchenyi utcában lévő régi Szent Vince
kórháznak a történetét, s ekkor nagyvonalakban már felvázoltuk a város első
egészségügyi/szociális intézményeinek történetét is, így erre most nem térünk ki.
(A séta időpontja 2008. június 2. volt - Az egri Szent Vince kórház története, Egri
séták nemcsak Egrieknek I. kötet). És nem ismertetjük a mai kórház életéhez
kapcsolódó egyéb történéseket se, hanem a kiállítás megtekintésének csupán a régi
irgalmasrendi kórházra, (azaz az I. telephelyre) vonatkozó részét ismertetjük. 

Az Istenes Szent Jánosról elnevezett Irgalmasrend
A rend teljes elnevezése: Ordo Hospitalarius S. Joannis de Deo, röviden: O.S.J.

de Deo. Ez a betegápoló szerzetesrend tehát Istenes Szent János nevét viseli, aki
1495-ben született Portugáliában. 20 évesen katonának állt, de a spanyol-francia
háborúban megsebesült, fogságba esett, majd felgyógyulva a törökök ellen harcolt
Bécsnél. Később Avilai János hatására megvilágosodott előtte igazi élethivatása,
hogy a rászoruló szegény betegeken kell segítenie. Kezdetben kemény munkával
teremtette elő a betegek ellátásához szükséges anyagiakat, majd segítőtársai
kerültek, és a püspöke is segítette ebben a tevékenységében. Az emberek adták neki
az ,,Istenes’’ nevet. Egészségét hamar felőrölte a megfeszített munka: ötvenötödik
születésnapján, 1550-ben halt meg Granadában. Társai halála után is folytatták a
megkezdett munkát, így a közösség egyre növekedett. 1586 ban V. Sixtus pápa
kánonilag is elismerte a közösséget irgalmas testvérek néven.

Hazánkban, 1650-ben Szepesváralján telepedtek le először az irgalmas testvérek,
majd 1672 ben Pozsonyba, 1726 ban pedig Egerbe kaptak meghívást. 1856-ban 13
intézménnyel megalakult az önálló magyar rendtartomány, de Trianont követően
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már csak 5 intézményük maradt: Eger, Vác, Pápa, Pécs és Budapest városokban.
Intézményeiket munkájukból és adományokból tartották fenn. 

1989-ben újjászerveződött a magyar rendtartomány. Az irgalmas testvérek
Pécsett és Budán élnek, váci kórházukat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
közösen működtetik - az egri kórházat nem kérték vissza.

A szokásos hármas szerzetesi fogadalmon túl (tisztaság, szegénység,
engedelmesség) negyedik fogadalmuk a betegellátásra vonatkozik. A rend tagjai
orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi szakemberek, betegápolók, és csak igen
kevés pap van közöttük.

A rend szimbóluma a gránátalma. A Granadában honos gránátalma, valamint a
kereszt együttesen az irgalmasságot és áldozatot jelképezi. A felnyíló gyümölcs a
szeretet kiáradását jelképezi, míg a kereszt arra figyelmeztet, hogy áldozat nélkül
nincs irgalmasság! A gránátalma a szimbolikában többek között még a tisztaság, az
egészség és a gazdagság tartalmat is hordozza. Ez a szimbólum hazánkban Mátyás
király uralkodása alatt vált általánosan ismertté és a népi hímzésekben, faragásokban
ma is rendkívül gyakori motívum! A közösség jelmondata: Kapunk tárva, a szívünk
még inkább.

Az egri kórházalapítás közvetlen előzményei
A 18. századot nyugodtan nevezhetjük a pestis századának. Ez a szomorú tény

késztette I. Józsefet arra, hogy kórházépítésre vonatkozó rendeletet bocsásson ki.
A rendelet azonban sokáig csak leírt kívánság maradt, és csak igen lassan kezdett
valósággá lenni. Ennek több oka is volt. Egyrészt az akkori társadalom még nem
érett meg arra, hogy egyértelműen különbséget tudjon tenni a tételes tudás és a
kuruzslás között (néha még ma sem…). Másrészt látnunk kell, hogy rendkívül kevés
volt az egyetemen képzett orvos (egyetem is alig-alig volt még!), és az akkori
orvosképzés tudásanyaga is nagyon-nagyon a kezdeteknél tartott. És nem
elhanyagolandó az sem, hogy a kórházak létrehozásához és működtetésekhez pénz
is kellett! Jellemző a helyzetre, hogy 1737-ben III. Károly megismételte I. Józsefnek
a kórházépítésre vonatkozó rendelkezését.

Eger, a töröktől való felszabadulását (1687) követően némi viták után ismét
püspöki városként folytatta az életét, ezért a város elöljárósága a püspöktől kérte már
1697-ben, hogy hozasson ,,állandó tartózkodásra’’ orvost Egerbe. Kórház ekkor még
nincs, csupán a városi ispotály fogadja be az elesetteket (a későbbi Szent Vince
kórház a mai Széchenyi utcán). A Rákóczi-szabadságharc jelentősen igénybe vette
a város erejét, és 1709-10-ben pusztított a város történetének legnagyobb
pestisjárványa. Ezt látván Telekessy István püspök, ha kórházat nem is tudott
létrehozni, de 1713 ban megalapította a jezsuita patikát - ez ma a Telekessy
patikamúzeum. 

168

Egri séták nemcsak egrieknek II.



Az egri irgalmasrendi kórház alapítása és megnyitása
Telekessy halálát követően Erdődy Gábor (1715-1744) lett Eger püspöke. A 91

évig tartó török hódoltság és a szabadságharc után a város még mindig rendkívül
rossz állapotban volt, nagy szegénységben. De Telekessy után Erdődy is hatalmas
erőfeszítésekkel folytatta a város fejlesztését, mindenfelé építkezések voltak.

Aztán elérkezett az 1725. esztendő, amikor megérkezett a városba ez első
egyetemet végzett tisztiorvos, a kor megnevezése szerint: fizikus-orvos. Fontos
tudni, hogy itt az egyetemet végzett megjelölésen van a hangsúly, mivel ebben a
korban az egymásnak a gyakorlati tapasztalatokat átadó gyógyítókat (tehát nem
egyetemen tanultakat) nevezték orvosnak. 

Az igazi fordulatot a kórház tekintetében az 1726. esztendő hozta, amikor október
8-i dátummal megszületett a férfi kórház alapító okirata. Ez tulajdonképpen komoly
előkészítő munka után, a következő jogi személyek közös nyilatkozata révén jött
létre: az Irgalmasrend, Erdődy püspök, az egri káptalan, Eger város tanácsa és bírája.
Az irat a Heves Megyei Levéltárban található. 

Erdődy püspök a saját maga, valamint az irgalmas testvérek nevében terjesztette
be a két iratból álló beadványt III. Károlynak: egyik egy alapítványi, a ,,Püspök,
valamint az egri Káptalan aláírásaival és pecsétjeik rányomásával megerősítve, s egy
másik kiváltságosat, Eger püspöki város pecsétje alatt kiadva’’. 
Ezek az iratok azt tartalmazzák, hogy: 

- a püspök az irgalmasrendnek adományozza a káptalan beleegyezésével a Szent
József kápolnát (ez a minaret mellett volt kápolna, amely helyett 1843-ban
épült meg a rendházhoz kapcsolódó kápolna),

- valamint az ennek tőszomszédságában lévő Benedeki-féle elhagyott ház belső
telkét, melyet a püspök saját pénzén vásárolt,

- egyelőre háromezer rajnai forint tőkeösszeget ugyancsak a püspök
adományozott a kórház-rendház-patika céljára.

- Eger város tanácsa és népe az így átadott telkekre vállalta, hogy ,,örökre
kivétetik mindenféle bármiként nevezhető olyan teher alól, amilyen más
házakra és telkekre nehezedik’’.

- Valamint ,,Eger püspöki város Bírája, Tanácsa és az egész közönsége… az
Irgalmas Testvérek újonnan építendő Rendházának helyéül kijelölt beltelket
mostantól kezdve mindenféle urbéri tehertől, földesúri évi járulékoktól,
taksáktól, országos adófizetéstől és a többi közös, vagy polgári költségektől,
szállásadásoktól, végre azon beltelekkel együtt járó tehertől ., mindenkorra
kivette, mentesítette…’’.  

Hatalmas tervező-szervező munka indult. Az épület terveinek elkészítésével
Giovanni Battista Carlone mestert bízta meg a püspök. Éppen csak kitavaszodott,
amikor 1727. április 20-án sor került az alapkő ünnepélyes letételére. Érdekes, hogy
csak néhány nappal később, május 9-én kelt III. Károlynak az alapítást megerősítő

169

A tablók árulkodnak…



okirata; azt a szokásos módon kihirdették, ezzel a jogi elismerés (jogerőre
emelkedés) is megtörtént. 

A püspök igen elkötelezett, a jóra nyitott és szerény ember: megnyitja a püspöki
palotát, vagyis ideiglenes helyet ad a megérkező szerzeteseknek és a kórháznak is,
így 1727. augusztus 28-án négy ágyon megkezdhette tényleges működését Eger első
kórháza, amely már a kor színvonalának megfelelő kórház, nem ispotály! Néhány
hónap elteltével, novemberben újabb jelentős lépésre került sor: ugyancsak a
palotában a patika is megnyílt. Aztán újabb alapítvány lehetővé teszi, hogy két
ággyal gyarapodjon kórház, s immár hat ágyon fogadják a betegeket a palota-
kórházban. Tudnunk kell, hogy ekkor még nincs államilag finanszírozott
betegellátás, hanem csak az alapítványi pénzek nyújtanak fedezetet a kórházak
működtetésére, tehát az ágyszám ennek megfelelően növekedhet.

Folyik az építkezés, egyelőre egy kétszintes, durván L alakú épület emelkedik a
minaret és a hozzákapcsolódó Szent József kápolna (a korábbi dzsámi)
szomszédságában. 1728. december 27-én igen nagy ünnepléssel került sor az új
épületegyüttes átadására, a betegeknek az új kórházba történő átszállítására.
Időközben újabb adományok érkeztek, és újabb alapítványok születtek, így az új
épületben már tíz beteg gyógyítását tudták biztosítani. A szerzetesek és a betegek
tehát végre birtokba vehették a déli szárnyat, itt kapott helyet a Gránátalma patika,
mely ablakon át a lakosságot is kiszolgálta; valamint a nyugati szárnyat, melynek a
földszintjén kapott helyet a tízágyas kórterem. 

A 18. század további fejlesztései, fr Lucas Huetter munkássága
1729. május 12-én sor került a patakig terjedő temető megáldására, 1730-ra

befejezték a nyugati szárny építését és kőfallal vették körül a rendházat és a telket.
Ezt követően a déli szárny folyosóját, valamint az akkori refektórium belső felületeit
freskóval díszítették, - ezek később sajnos teljesen megsemmisültek. 

Kis pihenő után 1748-ra elkészült az északi szárny, amely szintén kétszintes.
Ennek emeletére költöztették a kórtermet, (ennek hossza 28 méter), s ezt követően
nagy átalakítást végeztek a nyugati szárnyon. A földszinti betegszobából
refektórium (azaz szerzetesi ebédlő) lett, az emeleten, pedig a szerzetesek kaptak
helyet. Közben 1747-ben meghalt az épületet tervező és építő Carlone mester, aki a
Szervita templom kriptájában pihen.

Az építkezések befejezését követően kezdődött a díszítő munka. A betegszobából
lett refektórium körös-körül faburkolatot kapott, amely rendkívül gazdagon díszített
csendéletekből, és evangéliumi témájú táblaképekből áll, a rendházban élő fr. Lucas
Huetter kiváló képességének köszönhetően. A testvér egészen rendkívüli
ebédlőasztalokat készített: az asztal végén lábként funkcionáló részek gazdagon
faragottak, minden asztalvéget gránátalma díszít. A készítés évszámát is
megtaláljuk,  1750-ben készültek. De Huetter a refektórium déli falára megfestette a
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Lábmosás c. freskót is, a betegágyakra díszes névtáblákat faragott, ám sajnos, egy
sem maradt meg belőlük, pedig a feljegyzések szerint ezek is művészi kivitelűek
voltak. A fa ablaktáblák sem maradtak díszítetlenül. Egerben és környékén szívesen
dolgoztatták Huetter testvért, több oltárképét ismerjük, pedig biztos, hogy sok
művének nyoma veszett.

Huetter fráteren kívül mások is értékes díszítésekkel gazdagították az épületet.
Ezek egyike J.G. Tobenz, aki a refektórium északi végfalán az Utolsó vacsorát
festette meg. Nagyméretű, míves cserépkályha is került a refektóriumba,
felsőtárkányi szürke márványból lavabo (kézmosó) készült, ez valószínűleg
C. Adami munkája, és egy egri mester (W. Rhein) elkészítette a szépséges, ma is
működő állapotban lévő XVI. Lajos stílusú órát. Ekkoriban kapott a minaretre néző
főbejárati homlokzat is díszes kiképzést. 

Az élet zajlik. Mária Terézia rendeletet adott ki, miszerint lakott területen belül
nem lehet temető. Így hát a patakpartig terjedő, mintegy ötven éve használt temetőt
1777-ben fel kellett számolni, a korábban oda temetetteket exhumálni kellett. 

Markhot Ferenc és az orvosegyetemi képzés
Csak néhány szóval emlékezünk most meg Markhot Ferencről, hiszen az ő

munkásságának az ismertetése egy külön előadás, azaz ,,séta’’ témája kell, hogy
legyen. De az irgalmasrendi kórház történetének ismertetésekor mindenképpen meg
kell emlékezni arról, akinek ma a nevét viseli ez az intézmény, és az általa
megkezdett orvosegyetemi oktatásról. 

Markhot Ferenc (1715?-1792) Barkóczy Ferenc (1744-1761) püspök hívására
1758-ban érkezett Egerbe. Rövid idő alatt szinte minden orvosi feladattal őt bízták
meg: orvosa volt a püspökségnek és a szemináriumnak, valamint ellátta a városi és
a vármegyei tiszti főorvosi teendőket is. 1767-től (de valószínűleg már korábban is)
az irgalmasrendi kórház vezetője. Eszterházy Károly (1761 1799) püspök megbízta
az orvosi egyetem megszervezésével, az oktatási tematika kidolgozásával, - a
Bolognában szerzett egyetemi diplomája erre képessé és alkalmassá tette őt. 1769.
november 25-től hat éven át az irgalmasrendi kórház falai között (is) oktatja a
Schola Medicinalis-nak a történelmi Magyarország első orvosi egyetemének a
hallgatóit. A megkezdett igen magas szintű oktatás és az alapító Eszterházy Károly
minden erőfeszítése ellenére Mária Terézia végül is megtagadta az intézménytől az
egyetemi rangot. Ez azért is fájdalmas, az észérvekkel ellentétes és mindenképpen
igazságtalan, mert Egerben Markhot személyében nem csak az oktatáshoz szükséges
képzettséggel rendelkező orvos volt biztosított, de adott volt a gyakorlati képzéshez
szükséges immár fél évszázados múlttal rendelkező kórházi háttér is, és ráadásul
maga az irgalmasrend is orvosszakmai szempontból igen komoly szaktudással
rendelkezett. A rend az orvosait, gyógyszerészeit a kórházak között folyamatosan
mozgatta, cserélte, vagyis szakmai tapasztalataik átadását szervezett keretek között
biztosították. 
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Markhot doktor mellőzötten, anyagi gondok közepette halt meg 1792. június
7-én Egerben, ahol a régi, Telekessy-Erdődy-féle székesegyház kriptájába
temették el.

A 19. és a 20. század emlékeiről, eseményeiről
Az 1843-as esztendő kiemelkedő jelentőségű volt a rendház életében. Már a

kórház alapításkor megkapták a szerzetesek a minaret mellett állott korábbi dzsámit
kápolna céljára, (a török idők előtt ez keresztény templom volt), amelyet 1841-ig
használtak. Ekkora azonban az épület már rendkívül rossz állapotú volt, ezért Pyrker
érsek engedélyével lebontották, és így épülhetett meg 1843-ra az a klasszicista Szent
József kápolna, amely a kórház-rendház addig U alakú épületegyüttesét lezárja, létre
hozva ezzel a rendházaknál szokásos zárt négyszögletes belső udvart, a quadrumot.
Az építkezés során a kórház régi, rendkívül díszes főbejárati homlokzata új,
egyszerűbb formát kapott, s a patikát ajtóval nyitották meg az utca felé.

Másik jelentős esemény az 1878. augusztus 31-i árvíz, amelyet ugyancsak
megszenvedett a kórház. A hajnali órákban érkező áradat mintegy másfél-két
méteres magasságát az utcai falon, valamint bent, a kórház refektóriumi folyosóján
és a patika falán is tábla jelzi.

1895-ben új 80 ágyas tébolyda kapott helyet, az e célra készült új épületben.
A 20. század eleje az igen energikus, széles látókörű perjel, Stészel Sándor

jóvoltából hatalmas fellendülést hozott. 1907-09. között teljesen újjá- és átépítették
a néhány esztendővel korábban felhúzott tébolyda épületet, amelyet a nyugati
oldalról illesztettek a rendház északi szárnyához. Az újabb nagyszabású építkezéssel
egy hatalmas méretű, két belső udvarral rendelkező tömb jött létre (ez ad ma helyet
többek között a hospice, a rehabilitációs és a szemészeti osztályoknak). Tekintettel
arra, hogy II. József óta az irgalmasok kifejezett feladata volt az elmebetegek
ellátása, ezeknek a belső udvaroknak igen nagy jelentőségük volt. 

Ugyanekkor tervezték és építették meg az eredeti kórházépület déli szárnyához
ugyancsak nyugati oldalról kapcsolódó egyemeletes szárnyat, a mai Markhot utcai
épületet. Megépült az udvaron a víztorony és saját szennyvízderítő is készült.
Az újonnan épült és az átépített kórházról (beleértve az eredeti épületeket is),
részletes ismertető található a Heves Megyei Levéltárban. Minden helyiségre
vonatkozóan tételesen ismerteti a helyiség funkcióját, az alapterületét,
belmagasságát, a különleges felszereltségét, stb. Ekkor valamennyi épület
kétszintes: földszint + egy emelet. 

Az építkezés befejeztével három fekete márványtábla készült. Ebből kettő
teljesen egyforma volt és az 1907-9 közti építkezésnek állított emléket. Ezek közül
egyiket a mai szemészeti osztály emeleti folyosóján helyezték el, ma is ott látható, a
Stészel Sándor nevéhez fűződő építkezésnek állít emléket. Ennek a mása,
a harmadik márványtáblával együtt (mely a kórház 1726. évi alapításáról szólt), a
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Markhot utcai épület emeleti lépcsőfordulójában került elhelyezésre. Ez utóbbi
kettőnek sajnos nyoma veszett. Csak feltételezni tudom, hogy az 1944-es
bombatámadás következtében semmisülhettek meg. Másik lehetőség, hogy az
államisítást követő 1954-57 közötti átépítéskor kerültek le a falról, és a most látható
emléktábla került a helyére. Ez a jelenlegi tábla már csak az Erdődy püspök nevéhez
kapcsolódó kórházalapításról, és az ötvenes évek átépítéséről emlékezik meg,
valamint az egyetemet alapító Eszterházy Károlyról és Markhot Ferencről. A Stészel
Sándor nevéhez köthető igen nagy volumenű építkezésekről már nem szól. Lehet,
úgy gondolták: elegendő, ha egy példány van belőle az emeleti folyosón. 

1926-tól 80 férfi és 25 női (!) ágyon már közkórházként működik az intézet, s
ekkortól újabb kiegészítő építkezések kezdődnek. A fejlesztések egyik oka, hogy a
Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium kötelező jelleggel kiadott rendeletét Eger
város nem tudja végrehajtani, ezért a város megállapodást köt a kórházzal, hogy ez
biztosítsa a ,,nemibeteg kéjnők és beteg titkosan kéjelgők kórházi’’ elhelyezését.
A korábbi jégverem helyén alakítják ki a szobákat. Egy a 20. század első felében
készült fotóalbum képein már hölgyeket is látunk a betegek között.

Az 1944-es bombatámadás megsemmisíti a Markhot utcai újnak nevezhető épület
nyugati (patak menti) szárnyát, a sebészeti osztályt. A bombatámadás 24 ember
életét követelte. A kiállítást ismertető ,,sétánkon’’ jelen volt Farkas Péter egri lakos,
aki elmondta, hogy tulajdonát képezik azok a fényképek, amelyeket közvetlenül a
bombázást követően készített egy Horváth nevű egri fényképész. A képeket a
fotósnak az Argentínában élő idős leányától kapta meg. Felajánlotta, hogy a jelenlegi
kiállítás egészüljön ki egy, az ezekből a képekből készülő tablóval. A tabló már
elkészült, és a jelenlegi kiállítás részévé válik. 

A háborút követően az irgalmasrend a keletkezett károkat helyreállította.
A lebombázott szárnyat azonban a korábbitól eltérően már földszint + két emelet
magasra építették olyan módon, hogy az épület külső magassága a korábbi maradt.
A tervezett további fejlesztések megvalósítására az 1950-ben bekövetkezett
államosítás miatt már nem kerülhetett sor.

A Gránátalma patikáról, a refektóriumról és a kápolnáról
A ,,Gránátalma’’ patikát 1843-ban nyitották meg ajtóval az utca felé, addig

ablakon át szolgálták ki a lakosságot. A patika nevezetessége volt az Egri víz, amely
nevével ellentétben nem víz, hanem gyógynövények alkoholos párlata. Eredetileg a
jezsuiták patikájában forgalmazták, a receptjét szigorú rendi szabályok szerint
őrizték. A jezsuita rend II. József által történő feloszlatását követően az utolsó
jezsuita gyógyszerészt (Neussel Jakabot) az irgalmasok kórházában ápolták. Halálát
közeledni érezvén, a gyógyszerész - hálából az ápolásért, s talán, hogy ne vigye
magával a titkot - 1773-ban elárulta az összetételt. Később a recept tulajdonjoga és
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valódisága miatt több vitára is sor került. Reggelenként azonban szívesen tértek be
a Gránátalma patikába az egriek, hogy vásároljanak egyet-egyet a kecses formájú,
kék színű parádi üvegben árult ,,vízből’’. Napjainkig újabb és újabb gyártók
állítanak elő és forgalmaznak (most már nem gyógyszerként) Egri vizet, a hitelesség
azonban ma is vitatott.

A patika első díszítését és berendezését is Huetter testvér készítette, ez azonban
megsemmisült. Ám a későbbi, ugyancsak igényes berendezés megmaradt. Az elmúlt
két évtizedben a helyiség is és a bútor is restaurálva lett, ez utóbbi a Dobó István
Vármúzeum raktárában várja, hogy ismét a helyére kerülhessen. A restaurátorok a
falakon két rétegben találtak díszítést. A felső réteg freskói az 1850-es években
készültek, tájképeket, illetve gyógynövényeket ábrázolnak. Ezt a réteget a
restaurátorok leemelték a falról, megfelelő szerkezetre tették, és jelenleg az
igazgatósági épületben lévő főorvosi tárgyalónak a falát díszítik. A patika falán az ez
alatt talált régebbi réteget állították helyre. A restaurálás ilyen tekintetben is készen
van, csak megfelelő funkciót kellene adni ennek a területnek. 

Az egriek (így Édesanyám is) még a 20. században is gyakran csonka mecset-nek
nevezték a minaretet. Egy 1823-ban készült ábrázoláson láthatjuk, hogy valóban
csonka volt akkoriban. A mellette álló romos dzsámi lebontásakor, vagyis a Szent
József kápolnának az újbóli megépítésekor azonban Pyrker érsek ezt kijavíttatta, és
akkor kapta meg a mai formáját. Vagyis, másfélszáz esztendeje már nem csonka!

A refeketórium sorsa hasonlít a patikáéhoz. Az államosítást követően dolgozói
ebédlővé, klubszobává alakult. Aztán e funkciók alól felszabadulva kezdetét vehette
a helyreállítás. A körbefutó, táblaképekkel díszített faburkolatát leszedték,
restaurálták, és jelenleg ez is a Dobó István Vármúzeum raktáraiban pihen. Ide
kerültek a mívesen faragott ebédlői asztalok és a gránátalmás thonet székek is.
Magának a helyiségnek a restaurálása hosszú évekkel ezelőtt megkezdődött, de
jelenleg ,,Csipkerózsika’’ álmát alussza. A mennyezet kész, a boltvállak készen
vannak, de az ablakmélyedések még várják a folytatást. A padozat félkész állapotban
van, és a Huetter-féle Lábmosás freskó restaurálása el se kezdődött…

A Szent József kápolna berendezését a bezárást követően az egyház elvihette.
A helyiség először az intézeti (belső) gyógyszertár raktára lett, majd ebbéli
funkciójából felszabadulva a kórház kórlaptárává vált. Jelenleg igen leromlott
állapotban, sok kilométernyi irat lakik benne.

E három, nagy múltú épületrész sorsa egyelőre rendkívül szomorú.
Tulajdonképpen mindegyiknél más-más ok miatt alakult ki a jelenlegi áldatlan
helyzet. Megoldani csak nagy-nagy akarással lehetne és oly módon, hogy a három
épületrésznek és az általuk közrefogott quadrumnak a sorsa egyszerre kerüljön
rendezésre. No és sok pénzre is szükség lenne mindehhez.
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Nem elég a múltunkra szavakkal büszkének lenni, hanem a tettek mezején is
adóznunk kellene azok emléke előtt, akik ránk hagyták ezeket az értékeket. És mi
mit hagyunk az unokáiknak?

(Elhangzott a Markhot Ferenc Kórház és Rendelőintézetben 2011.március 12-én)

Az irgalmasrendi épületek elhelyezkedése

Régi kórházi pecsét lenyomata; az irgalmasrend mai emblémája; a mai kórház
logója
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Huetter testvér által készített
refektóriumi asztal
gránátalmás lába, 
és a készítés dátuma
Fotó: N. Lutter Katalin

Tusrajz, az 1909-ben átadott épületszárnyakkal. Az udvaron látható a víztorony,
a patak partján pedig a ma is meglévő gazdasági épületek sorakoznak. 

A gazdasági területeket kőfallal választották le.
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2006-ban, a Kulturális Örökség Napjai alkalmával készített 
időszaki kiállítás a refektóriumban.  Fotó: N. Lutter Katalin

III. Károly királynak (VI. Károly császárnak)  a kórház alapítását 
engedélyező okirata (Heves Megyei Levéltárban). Fotó: N. Lutter Katalin



Szecskó Károly
Az egri Kisasszony temető - A Hősök temetője

Egerben a legrégibb temető a Szent Rókus, amelyet 1714-ben nyitottak meg.
Sajnálatos, hogy évtizedek óta rendkívül elhanyagolt állapotban van, mint a helyi
zsidótemető is. A Kisasszony temető a település másik legrégibb sírkertje. A temető
elnevezése Szűz Máriára utal, akit több névvel illetnek. Például Nagyboldogasszony,
Kisboldogasszony, Gyümölcsoltó Boldogasszony és Havas Boldogasszony.
Szeptember 8-án, Kisasszony (Kisboldogasszony) napján, évenként búcsút tartanak
itt. A temető már hosszú évek óta betelt, szükség volna egy új megnyitására. Erre
vonatkozóan a rendszerváltás előtt született is határozat, a Gyermekváros fölötti
térségben tíz hektárt jelöltek ki temető céljára. Az elképzelések szerint itt lett volna
hagyományos, urnás és úgynevezett szórásos temetés, mely anyagiak híján azóta
sem valósult meg. A Kisasszony temető adatait felvitték számítógépre, melynek
megszervezése Antalóczi Lajos plébános érdeme.

A temetőbe 1720 óta temetkeznek. Barokk kápolnája a temető délkeleti végében
szabadon áll. 1724 körül építtette Pirner Mihály egri kőművesmester, aki alapítványt
is tett a kápolna javára. A Kisboldogasszony kápolna homlokzata keletre néz,
tornyos és egyenes szentélylezáródású. A szentély egyik oldalán sekrestye, a másik
oldalán ravatalozó található. Az oromzat magasságában lévő fülkében Szűz Mária
szobor áll. A kápolna belső tere csehboltozatos, a hajó bejárati oldalán karzattal,
neobarokk falképekkel. Berendezése a 18-19. században készült. 1802-ben
Magurány József kivitelezésében átépítették. 2001-ben a bejárat melletti külső falon
helyezték el a 2000-ben elhunyt Antalóczi Lajos és az 1983-ban elhunyt Verrasztó
József egykori plébánosok márvány emléktábláját. Antalóczi tisztelendő úr földi
maradványait a bazilika altemplomában, Verrasztó Józsefét pedig a Kisasszony
temetőben helyezték örök nyugalomra. A 18. századból egyetlen síremlék sem
található itt, s a 19. századból is kevés. A II. világháború előtti évtizedek során a
sírkert útjait leaszfaltozták, s elkészültek bejárati kapui is. A következőkben
egyenként szólunk a temető neves halottairól. 

Id. Beniczky Miklós gyógyszerész, 1886-ban született Pusztaördögfalván, Egercsehi
mellett. Ő egy egri gyógyszerész dinasztia megalapítója. Fia ifj. Beniczky Miklós
szintén gyógyszerész volt, most unokája, dr. Beniczky Péter vezeti a patikát.
Remélhetőleg az egyik dédunoka is követi ősei hivatását. Idős Beniczky Miklós
1906-ban lépett a gyógyszerészi pályára. 1914-ben a kolozsvári tudomány-
egyetemen gyógyszerészi oklevelet szerzett. 1920-tól Egerben élt, ahol 1923-ban a
Tűzoltó térnél nyitotta meg patikáját, Isteni Gondviselés néven. Az épületet
1935-ben építtette, amelyben a gyógyszertár ma is működik. 1966-ban hunyt el
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Egerben, s nevét a városban mindmáig tisztelettel említik. Fia ifj. Beniczky Miklós,
városunkban született 1932-ben. 1951-ben érettségizett a Dobó István
Gimnáziumban. Egyetemi tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetem
Gyógyszerészeti Karán végezte, amelyet 1956-ban fejezett be. A diploma
megszerzése után Eger környéki településeken dolgozott. Mindennapi gyakorlati
tevékenysége mellett levéltári kutatásokat végzett az egri irgalmasrendi kórház,
illetve gyógyszertár tárgykörében. Ezen kívül vizsgálta Eger műemléki patikáit és
gyógyvizeit is. Kutatási eredményeiből nemcsak előadásokat tartott, hanem
publikációi is jelentek meg. Egerben hunyt el 1979-ben.

Csont István grafikus, 1944-ben született Egerben. Apja a város neves szűcsmestere
volt. Az érettségi után a helybeli főiskola biológia-rajz szakára iratkozott be, ahol
általános iskolai tanári oklevelet szerzett. Ezt követően rövid ideig a III. számú
általános iskolában tanított, majd előbb a Vármúzeumban, később a Megyei
Könyvtárban vállalt grafikusi állást. Az ő ötlete a Bródy Sándor Megyei és Városi
Könyvtár aulájának kiállító-helyiségként való használata, mely azóta is nívós
rendezvények színhelye. Csont István szerény ember volt, s nem tekintette magát
művésznek, pedig művész volt, a szó igazi értelmében. 

Frank Tivadar tisztviselő, 1886-ban született Egerben. Elemi és középiskolai
tanulmányait szülőhelyén végezte. 1910-től állt Eger város szolgálatában, a
Polgármesteri Hivatalban. Írnokként kezdett, 1924-ben már második tanácsossá
választották. Ezzel egyidőben a helyi adóhivatal vezetője is volt. Később tagja lett a
Városi Fürdő Részvénytársaság Igazgatóságának, ahol 1933-ban ügyvezető
igazgatónak nevezték ki. Ilyen minőségben az ő érdeme is, hogy még ugyanezen
évben átadták a város lakóinak a közös strandot. 1935-ben városi főjegyző és
polgármester-helyettes lett. 1925-től jelentős része volt a város fejlesztésében, a
vízvezeték és csatornázás megvalósításában. Közreműködött a városi szőlőtelepek
létesítésében, a gyümölcsértékesítés problémáinak megoldásában, sőt az
idegenforgalom fejlesztésében is.

Gyurkó Géza újságíró, 1928-ban született Budapesten. 1945 után költözött Egerbe
szüleivel együtt. 1949-ben került a Heves Megyei Népújság szerkesztőségébe, ahol
35 éven át dolgozott. Újságíróként végigjárt minden lépcsőfokot. Volt kifutófiú,
rovatvezető, hosszú ideig főszerkesztő-helyettes, 1982-től pedig haláláig
főszerkesztő. Több éven keresztül alelnöke volt a Magyar Újságírók Országos
Szövetségének. Egyike volt a Gárdonyi Géza Társaság alapítóinak, 1984-ig
szerkesztője a Hevesi Szemlének. Személyes érdeme, hogy az 1960-as évek elejétől,
amikor már gyengült a diktatúra, lehetővé tette az 1945 után mellőzött Kapor
Elemérnek, hogy írásaival helyet kapjon a Heves Megyei Népújság hasábjain. 
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Kalovits Alajos tanár, 1872-ben született Egerben. Városunkban szerzett tanítói
oklevelet 1892-ben. Először Bodonyban, majd Pusztahídvégen tanított. 1908-ban
Kolozsváron doktori címet szerzett. 1896-tól 1910-ig Egerben előbb római katolikus
elemi iskolában, majd 1910-től állami iskolában tanított. 1912-től a megyei
tanfelügyelőségen szolgált, ahonnan 1921-ben ment nyugdíjba. 1900-tól
szerkesztette a Népiskolai Tanügyet, 1918-19-ben pedig a Heves Megyei Tanügyet.
1919-ben szerepet vállalt a kommünben, de a diktatúra vezetői nem tartották
alkalmasnak a vallásellenes intézkedések végrehajtására. Kalovits karnagya volt az
Egri Polgári Dalkörnek. 1924-től 1939-ig a ciszterci főgimnázium iskolai vonós
zenekarát is vezette. 1959-ben hunyt el.

Kandra Kabos római katolikus pap, történész. 1843-ban született Felsőbányán (ma
Románia). Elemi iskoláit szülőhelyén és Szatmárnémetiben, a középiskolát 1858-tól
Egerben végezte. 1869-ben pappá szentelték. Először Szihalmon, majd Kistályán,
később Egerben volt káplán. 1877-ben helyőbábai, 1878-ban pedig nyírlugosi
lelkész. Még ebben az évben, addigi történetírói érdemei alapján, a Műemlékek
Országos Bizottságának kültagjává választották. 1886-tól az egri főkáptalan
hiteleshelyi levéltárának levéltárosa lett. Még 1885-ben megindította és
szerkesztette az Adatok az egri egyházmegye történelméhez című sorozatot. Több
időtálló monográfiát és forrásgyűjteményt adott ki, pl. Aba Samu, Szatmár megye
alakulása stb. Forráskiadványai közül kiemelkedik az Egri Egyházmegye Szent
János könyve. 1897-ben jelentette meg a Magyar Mythológia című művét, amely a
második ilyen kiadvány volt hazánkban, az elsőt a korábbi egri kanonok, Ipolyi
Arnold adta ki. 1905-ben hunyt el.

Keszlerffy József orvos. 1778-ban született, ismeretlen helyen. Apja Keszlerffy
János szintén orvos volt. 1801-ben kapta meg oklevelét. 1804-től Eger városa,
1831-től 1849-ig pedig Heves vármegye főorvosa volt. 1831-ben, az akkor dühöngő
kolerajárvány megfékezésére Benkő Ignác és Hanák Mihály orvosokkal együtt egy
röpiratot szerkesztett, amelyben leírták, hogyan kell eredményesen védekezni a
ragály ellen. 1849-ben lemondott főorvosi állásáról, Pestre költözött ahol orvostanár
lett. 1858-ban hunyt el.

Kösztler József orvos. 1848-ban született, születési helye ismeretlen. Az egri
ciszterci gimnáziumba járt, majd orvosi tanulmányokat folytatott Bécsben. Ennek
befejezése után Pesten dolgozott, később Mezőkövesdre került, ahol sebész lett.
1873-tól Egerben praktizált. Titkára volt a Heves megyei Orvos - Gyógyszerész
Egyletnek. Tagja volt a városi képviselő-testületnek és Heves Vármegye
Törvényhatósági Bizottságának. Kezdeményezésére indult el a 19. század végén egy
akció, amelynek célja a Dobó-szobor elkészítése volt. Az emlékművet, amely ma is
a Dobó téren látható, 1907-ben avatták fel. Kösztler doktor 1919-ben hunyt el.

181

Az egri Kisasszony temető - A Hősök temetője



Legányi Ferenc amatőr ősrégész. 1884-ben született Budapesten. A század végén
szüleivel Egerbe költözött, ahol érettségit tett. Ezt követően testvérével a város
melletti tanyájukon gazdálkodtak, az Eged-hegy oldalában. Még utat is építettek
Egertől a kisegedi úgynevezett Legányi-tanyáig, amely végül is felemésztette
vagyonukat. Már pesti lakos korában foglalkozott kövületgyűjtéssel. A Bükkben
végzett kutatásokat és a kövületeket a Földtani Intézetbe és a Természettudományi
Múzeumba küldte. Az 1930-as évek közepén megvalósult Egri Múzeumnak
gyűjteményéből több száz darabot adományozott kiállítás céljaira. 1947-ben Eger-
vidéki kőzetekkel és ásványokkal ajándékozta meg az Angolkisasszonyok Egri
Intézetének szertárát. 1951-ben az akkor megnyílt Heves-Eger Múzeumba került,
ahol haláláig dolgozott. Ekkor adományozta a magyar államnak nagy értékű
őslénytani gyűjteményét, amelynek egy része a budapesti Földtani Intézetbe és a
Magyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeumába került, a legjava pedig
az egri múzeumban maradt. A Mátra Múzeum paleontológiai gyűjteménye
körülbelül százezer darabot számláló anyagából mintegy nyolcvanezer darab
Legányi Ferenc gyűjtéséből és gyűjteményéből való. Az általa feltárt ősnövény és
ősállat maradványokból tizenötöt róla neveztek el. 1964-ben hunyt el. Testvére
Legányi Rudolf a Kisegeden nagyszerű szőlőültetvényt létesített, olasz mintára,
teraszok alkotásával.

Lenkey János honvédtábornok. 1807-ben született Egerben. Katonai pályára lépett.
1822-ben avatták fel hadapródnak a 33. gyalogezredben, a korneuburgi utászkari
iskolában képezték ki. 1827. január 1-jétől hadapródként a württembergi
huszárezredhez helyezték át. 1828-ban alhadnaggyá léptették elő, 1843-ban pedig
kapitánnyá. 1848 májusában századával megszökött Galíciából, s hazaérve
jelentkeztek a nemzet szolgálatára. (Kalandos hazatéréséről írta Petőfi Sándor a
Lenkei százada című versét.) Haditetteiért, amelyet a délvidéki lázadó szerbek ellen
végzett, 1848 szeptemberében őrnaggyá, októberében alezredessé léptették elő.
Az év december elején, mint ezredes és dandárparancsnok, Óbecsére került. 1849.
március 15-én tábornoki kinevezést kapott. Április 10-től 20-ig Komárom
várparancsnoka volt. Ezt követően romló idegállapota miatt júliustól szolgálaton
kívüli lett. A világosi fegyverletételkor fogságba esett. Aradi vizsgálati fogságában
megőrült, s 1850. február 9-én hunyt el az aradi vár börtönében. A város jeles fiának
földi maradványait 1936-ban hazahozatta és a Kisasszony temetőben helyezte örök
nyugalomra.

Lenkey Károly honvédtiszt, Lenkey János testvére. 1803-ban született Bécsben.
Tanulmányait az aradi minorita gimnáziumban végezte. 1819-ben a József nádor
nevét viselő 2-ik huszárezrednél lett hadapród. 1824-ben hadnaggyá, 1829-től pedig
főhadnaggyá léptették elő. 1836-ban százados és századparancsnok lett. 1839-ben,
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mint főszázados nyugállományba vonult. 1848 áprilisában, mint őrnagy részt vett a
nemzetőrség szervezésében, majd augusztustól a délvidéki harcokban. 1848. de-
cember 23-tól alezredes lett, de 1849. január 25-én lemondott rangjáról. 1849. április
2-től azonban alezredes lett, majd május 2-től a 13. huszárezred parancsnoka. Június
végétől hadosztályparancsnok a 10. hadtestben. Világos után Aradon tizenkét évi
várfogságra ítélték, de 1853-ban kegyelmet kapott. 1867-ben a kiegyezés után tagja
lett az Eger városi gyámügyi szakosztálynak. Még ugyanebben az évben Heves
megye főszámvevőjévé választották. Élete utolsó éveiben papírra vetette
1848-1849-es emlékeit. Emlékirata részletekben jelent meg a Honvéd lapban.
Dr. Misóczki Lajos főiskolai tanár kötetben adta ki Lenkey Károly emlékiratát
(Eger, 1999). Miután 1874-ben elhunyt, földi maradványait a Kisasszony temetőben
helyezték el édesanyja mellé. Lenkey Károly és édesanyja fölé helyezték el
1936-ban Lenkey János maradványait. Ekkor azonban nem tüntették fel a
síremléken Lenkey Károly nevét, melyet azóta sem pótoltak.

Kátai Mihály festőművész, 1906-ban született Karcagon. Az Iparművészeti
Főiskolát 1932-ben fejezte be. 1935-ben szülővárosában telepedett le, ahol a
helybeli ipari szakiskolában dolgozott helyettes tanárként. Karcagi évei alatt
készítette el az akkor épülő Katolikus Legényegylet székházának tervét. 1941-ben
családjával Egerbe költözött, ahol a helybeli ipari iskola rendes tanára lett. Egri
évtizedeiben sokrétű munkásságot fejtett ki. Városbeli működésének talán
legfontosabb része freskófestési tevékenysége. Az 1940-es évek elején freskót
készített az úgynevezett háromfalu (Mátraszentimre, Mátraszentistván
Mátraszentlászló) temploma számára. A nagyméretű oltárkép a templom
védőszentjének, Szent István királynak építő és térítő tevékenységét ábrázolja.
1943-ban a csokvaományi templom részére festette meg Mária mennybevételét. Az
1950-es évek elején a kállósemjéni templom számára készített egy Pietát. A folyási
kápolna oltárképén pedig Szent Lászlót festette meg. Az 1960-as évek elején
Verrasztó József plébános kérésére készítette el a Kisasszony temető kápolnájának
Lourdes-i barlangját. 1913-ban hunyt el Egerben.

Nagy Miklós tanár, népdalgyűjtő, 1933-ban született Egerben. Nevelőapja a város
híres mézeskalács készítője, Ódry Dániel volt. Az elemi iskola elvégzése után
Debrecenbe került az ottani zenei iskolába. Tanulmányait befejezve visszatért
Egerbe, ahol előbb a városi zeneiskola, majd a főiskola tanára lett, adjunktusi,
később docensi beosztásban. Mindenkori oktató-nevelő munkája mellett
rendszeresen gyűjtötte Eger és környékének népdalait és népballadáit.
Gyűjtőmunkája eredményeként három önálló könyvet adott ki. Ezek közül talán a
legjelentősebb a Szállj el fecskemadár… Egeren keresztül. Ebben 101 balladát és
balladaszerű költeményt adott közre. Egerben 1996-ban hunyt el.

183

Az egri Kisasszony temető - A Hősök temetője



Sasi Péter középiskolai tanár, 1938-ban született Kassán. 1946-ban szüleivel együtt
kitelepítették és Egerbe költözött. Itt végezte elemi iskolai és gimnáziumi
tanulmányait. Magyar-történelem szakos tanári diplomáját az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen szerezte 1961-ben. Ezt követően tíz évig a verpeléti általános
iskola tanára volt. 1971-től nyugdíjazásáig Egerben kollégiumi nevelőtanárként
dolgozott. A város egyik legkiválóbb és legműveltebb pedagógusa volt, de túlzott
szerénysége miatt mindig háttérbe szorult. Szép verseket és aforizmákat is írt.
2008-ban Egerben hunyt el.

Stészel Sándor irgalmasrendi szerzetes, Egerben született 1860-ban. Tanulmányait a
helybeli ciszterci gimnáziumban végezte. 1880-ban belépett az irgalmas rendbe.
Szolgálati helyei voltak: Pozsony, Nagyvárad, Vác, Budapest, Pécs, ismét Budapest,
Zágráb, Nagyvárad, s ismét a főváros. 1903-tól haláláig az egri rendház tagja, majd
főnöke volt. Házfőnöksége idején épült fel a rend ma is látható új kórháza. 1907-től
1909-ig tagja volt a város képviselőtestületének és a vármegyei törvényhatósági
bizottságnak, valamint elnöke az egészségügyi bizottságnak. Egerben hunyt el
1922-ben.

Turtsányi Ambrus római katolikus főpap, 1890-ben született Budapesten. 1913-ban
szentelték pappá. Ezt követően 1915-től Diósgyőrben, 1918-tól pedig Gyöngyösön
volt káplán. 1923-ban az Egri Érseki Papnevelő Intézet teológiai tanárának nevezték
ki, ahol 1928-tól aligazgató. 1941-ben érseki tanácsos, 1946-ban főszékesegyházi
kanonok lett. 1960-ban ő lett a káptalan nagyprépostja. 1925-től 1929-ig
szerkesztette az Egri Egyházmegyei Közlönyt. 1971-ben Egerben hunyt el.

Turtsányi Gyula orvos, 1861-ben született Malomszegen. Középiskolai
tanulmányait Esztergomban végezte, majd Budapesten orvosi egyetemre járt. Az
egyetem elvégzése után egy ideig tanársegéd volt Kovács professzor mellett, majd
gróf Károlyi Lajos birtokán lett családi és uradalmi orvos. 1893-tól 1921-ig,
nyugállományba vonulásáig, Heves vármegye tiszti főorvosa volt. Tagja volt a
városi képviselőtestületnek, a vármegyei törvényhatósági bizottságnak. 1911-ben
királyi tanácsosi címet kapott. 1898-ban az ő szőlőjében tárta fel Bartalos Gyula a
honfoglaláskori sírokat. 1941-ben hunyt el Egerben.

Türk Frigyes tanár, történész, irodalomtörténész. Egerben született 1852-ben. Elemi
és középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte. 1876-ban a budapesti
egyetemen szerzett görög és latin nyelvből középiskolai tanári oklevelet, majd több
éven át nevelő volt. 1890-től az Egri Állami Alreáliskolában (ma Dobó István
Gimnázium), német és magyar nyelvet, valamint földrajzot oktatott. Eger város
tanácsának megbízásából hozzáfogott szülőföldje monográfiájának megírásához.
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Halála miatt azonban ezt nem fejezhette be. A Magyarország vármegyéi és városai
sorozat, Heves megyei kötetébe ő készítette el Eger leírását. Irodalomtörténeti
tanulmányai közül kiemelkedik, amit Ovidiusról írt. Halála után tisztelői kiadták
válogatott írásait. 1913-ban szülőházán márványtáblát helyeztek el. 1911-ben hunyt
el szülővárosában. 

Vályi István cipész, 1879-ben született Egerben. Az elemi iskola elvégzése után
cipészsegédi oklevelet szerzett, majd önálló mesterként dolgozott. Műhelye a Dobó
utcában volt, a hajdani légópince helyén, ahol ortopéd cipők készítését is vállalta.
Olvasott, gyors észjárású szakember volt, aki kiválóan sakkozott. Részt vett az
I. világháborúban, ahol megsebesült. A frontról hazatérve elnöke lett a
Hadirokkantak Országos Szövetsége Egri Csoportjának. Az 1930-as évek elején
bekapcsolódott az akkor szervezett Kisgazda Párt munkájába. 1945-től a Nemzeti
Parasztpárt helyi szervezetében tevékenykedett. Mint kisgazdapárti tag a Független
Kisgazda című lapban értékes cikket közölt a város népi hagyományairól. Egerben
hunyt el       1951-ben.

Verrasztó József római katolikus plébános, 1913-ban született. Az egri teológia
elvégzése után különböző helyeken szolgált. Még 1945 előtt Egerbe került, ahol a
Kisasszony plébánia lelkipásztora lett. Igazi papi egyéniség volt, akit hívei szerettek.
Az 1960-as évek végén a Kisasszony plébánia udvarán lévő pincében baráti
társaságot szervezett, amely 1990-ig egyik gyülekezőhelye volt a város ellenzéki
személyeinek (például papok, az 1956 utáni megtorlás áldozatai, stb). 1983-ban
hunyt el Egerben.

A következőkben a Kisasszony temető végén elhelyezkedő Hősök temetőjéről
írunk, melyet 1920 után létesítettek. Ide az első világháború áldozatait temették,
mintegy nyolcszáz főt. A temetőbe az Osztrák-Magyar Monarchia egész területéről
kerültek elhunytak. Ezt bizonyítják a sírkövek feliratai, például a szerbkeresztúri
Vnity David, a przemysli Kocsmárszky András, a pavlovszki Ivan Cserkasz is itt
nyugszik. 1939-1944 között kilenc lengyel katonát is ide temettek és a II. világ-
háború végén néhány német katonát. Miután a temetőt kialakították, a sírokat
betonkerettel vették körül és a síremlékekre rávésték az elhunyt nevét, életkorát és
származását. Hajdanán a temető területén gondnoki lakást építettek, gondoskodtak
kivilágításáról és alapítványt létesítettek, amelynek évi kamatai szolgáltak a
fenntartásra. A II. világháború után a Hősök temetője, a kor politikai viszonyai miatt,
elhanyagolttá vált. 1961-ben itt helyezték el a színházzal szemben lévő térről
eltávolított, 1932-ben felavatott I. világháborús emlékművet. Az ezzel kapcsolatos
ürügy az volt, hogy egyrészt az egri 60. gyalogezred katonái az 1848-1849-es
szabadságharc kivételével idegen érdekekért harcoltak. A másik ok, hogy 1956.
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december 10-én az Emberi Jogok Napján az obeliszk előtt nagy tüntetés zajlott.
A Hősök temetőjében az obeliszk darabokra esett szét, s csúnya látványt nyújtott.
Halottak napján 1986-ig a hozzátartozók a nagy kőtömböknél róhatták le a hősök
iránti tiszteletüket. Eger egyes polgárai ezt tűrhetetlennek tartották. 1983 körül
Mártonffy Dénes volt honvédszázados és Kiss Árpád volt honvédezredes olvasói
levelet intézett a megyei napilap szerkesztőségéhez, amelyben kérték, hogy az
obeliszk sorsát rendezzék. Ezt követően több egri polgár levélben fordult a Hazafias
Népfront megyei titkárságához és kérte a probléma orvoslását. Felmerült az is, hogy
megsemmisítik az emlékművet. Javaslatomra 1986-ban az obeliszket a Hősök
temetőjében helyreállították. Ekkor az adott politikai viszonyok miatt még nem volt
lehetséges az eredeti helyén való felállítása. Erre csak a rendszerváltás után,
1992-ben került sor, amikor a Hatvani kapu téren ismét elhelyezték. Az idők során
a Hősök temetőjébe szállították az 1940-es évek végén felállított úgynevezett
munkásmozgalmi emlékművet, mely egy kőtömb volt, tetején egy összezárt ököllel.
Az 1970-es években, a mellette lévő kőfaragó üzem bővítése miatt, lebontották a
Hősök temetőjének eredeti bejáratát és több sírt is exhumáltak. A Hősök temetőjének
fenntartója a város. 2000-ben védetté nyilvánították.

Egerben közel kétszáz éve szolgál temetkezési helyül a Kisasszony temető, ez a
szépen gondozott árnyas temetőkert, mely a város egyik legszebb fekvésű sírkertje.

(Elhangzott a Kisasszony temetőben 2009.június 23-án)
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Az egri Kisasszony temető - A Hősök temetője

A Kisasszony temető kápolnája.
Pirner Mihály egri polgár építtette 1724 körül.

Fotó: Ágoston Ottóné
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A Hősök temetője.
Fotó: Ágoston Ottóné

Lenkey János sírja.
Fotó: Ágoston Ottóné
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