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Kedves Eger iránt rajongó Olvasó!

„Három a magyar igazság”…

Nem is gondolkodtam más kezdő mondaton, mert, hogy őszinte legyek, büszkeség
van a szívemben. Nagyon örülök ennek a kötetnek, a triplázásnak: „Egri séták
Egrieknek” és kötetek - már három - nemcsak Egrieknek…
„Nemcsak”, mert Eger mindenkié, aki szereti ezt a várost. Mindenkié, aki szeretettel
érkezik a hazafiság, a hősi helytállás otthonába, mindenkié, aki szívébe zárta
történelmünk Gárdonyi által magasba emelt alakjait. „Nemcsak”, mert Eger
mindenkié, aki felüdülésre, nyugalomra vágyik, de kedveli a legendát. Mindenkié,
aki hajlandó meglátni, megízlelni a szépséget. „Nemcsak”, mert mindenkit hazavár,
aki szívesen barangol a művészetek, a különböző korok és borok világában.
Az Egert mélyen a szívébe záró Márai Sándor azt írta: ,,Ezt a várost nem hatalom és
tömeg, hanem ízlés és lélek alkotta.’’ Meggyőződésem, hogy Eger szellemére,
értékeire, ezredéves hagyományaira lehet jövőt építeni!
Mi, lokálpatrióták előbb végigjárjuk, majd összegyűjtjük az egri kincseket, s jó
szokásunknak megfelelően az első és második kötet után hamar jött a harmadik.
Nemcsak megőriztük a lelkesedést, de túl vagyunk a jeles, századik sétán, ami
bizonyítja, hogy komolyan gondoljuk az értékpártolást. Ehhez a tevékenységhez
igyekszünk mindig az értéket szerető, az értékest ápoló embereket szövetségnek
hívni. A mesélők szokás szerint vegyes műfajban írtak, de a Márai-féle gondolat e
kötetben is tetten érhető: „A világhoz nem lehet ugyanarról és ugyanolyan hangon
beszélni, mint az otthonhoz.”
Tisztelettel kívánok az Olvasónak jó sétát, gazdag élményeket és sok, lelkében
tovább élő egri történetet a MI városunkban!

Tisztelettel:
Habis László
polgármester 

az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke
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A harmadik emlékkönyv

A kíváncsi, sétáló egriek már évek óta a téli és nyári séták előadásainak,
bemutatóinak lelkes hallgatói, az első és második kötet megjelenése után, a
harmadik emlékkönyvet is kezükbe kaphatják. Az Egri Lokálpatrióta Egylet és a
Cíves Pro Urbe Alapítvány megteremtette a feltételeket a III. kötet megjelenéséhez. 

A mesélő szerzők munkái immár három kötetben, nem időrendbe sorolva lettek
Eger város mítoszának őrzői, ápolói, de teremtői is. A több mint ezer éves város
gazdag emlékei, mint azt az eddigi séták példázzák, kimeríthetetlen kínálatot tárnak
az érdeklődök elé. A harmadik emlékkönyv megjelenése, a 17 emlékeztető írás,
további érdeklődést kelthet, új ötletekkel gazdagítva a találkozók régi és új céljait,
feltárva már feledésbe merült történeteket és eseményeket, egykor volt történelmi
jelentőségű személyiségekről, létesítményekről és műalkotásokról. 

A helytörténeti kutatásokra vállalkozók száma is gyarapodott az utóbbi időben. A
már ismert előadók és mesélők köre is bővült. Egyre többen foglalkoznak családjuk
múltjával, a padlásokon rejtőzködő iratokkal, levelekkel, régi fényképekkel és
használati eszközökkel. A családtörténeti emlékek sok, eddig még ismeretlen adatot
tárnak fel, pontosítanak időpontokat és helyszíneket.

A kötetek megjelenése bizonyára hozzájárul és ösztönzőleg hat a mind nagyobb
számban és széles körben megrendezett városismereti rendezvények sikeréhez, a
szervezést vállaló civil szervezetek, oktatási és kulturális intézmények
kezdeményezéseihez.

Azt is örömmel állapíthatjuk meg, hogy a sétálók vigyázóbb szemmel járják
útjaikat, figyelemmel kísérik a változásokat, adott fórumokon esetleg véleményüket
is nyilvánítják városuk, az otthonuk alakításáról. Lehet tehát, a már csaknem
hagyománnyá nemesülő mozgalmat folytatni és még ötletgazdagabbá tenni. Így a
város jövőformálásához a sétálók is hozzájárulhatnak.

Eger, 2012. július

Renn Oszkár
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Löffler Erzsébet
A Szeminárium és kápolnája

A papképzés az egri egyházmegyében
Az egri Szeminárium, illetve papképzés nem előzmények nélküli. A hatalmas

kiterjedésű egri egyházmegyét mindig el kellett látni papokkal, akkor is, amikor
saját hatáskörben az egyházmegye megfelelő intézmény híján nem tudott papokat
képezni. 1641-ben Lippay György egri püspök egy bécsi épülethez jutott, amelyben
egri papnövendékeket helyeztek el, az intézményt pedig a Pazmaneum felügyelete
alá helyezték. A ház lakóit egy jezsuita atya felügyelte. A működtetés pénzügyi
fedezetének biztosítására létrehozott egy alapítványt is. Az itt lakó papnövendékek
a bécsi egyetemen folytatták tanulmányaikat. Később Fenessy György püspök ezt a
konstrukciót 1687-ben Nagyszombatba helyezte át. 1777-ben a nagyszombati
egyetemet Mária Terézia Budára helyezte, így az egri kispapokat, illetve egy
részüket ettől kezdve a budai papnevelőben képezték. Voltak azonban az egri
egyházmegyés kispapok számára egyéb alapítványi helyek más szemináriumokban
is, például Nagyszombatban, Bécsben és persze, Rómában a Collegium Germaicum
et Hungaricumban. 

Az egyházmegye első saját fenntartású és irányítású szemináriuma nem Egerben,
hanem Kassán létesült, abban az időben, amikor a püspökség és a káptalan
székhelyét részben a török hódoltság, részben pedig a protestánsokkal már 1540
körül elkezdődött ádáz összecsapások miatt Kassára, illetve Jászóra volt kénytelen
költöztetni. A kassai szeminárium alapítója Kisdy Benedek püspök volt. Kisdy
Benedek 12 évig állt az egri egyházmegye élén, tanulmányait a római Szent Gergely
Egyetemen végezte, miközben a Collegium Germanicum et Hungaricumban lakott.
Pázmány Péter udvari papja volt, hatalmas műveltségre tett szert. Elkötelezettje volt
a katolikus oktatásügynek. Már 1648-ban egy alapítványt hozott létre a tervezett
Szent László Szeminárium javára, ez azonban csak a püspök halála (1660) után,
1665-ben nyitotta meg kapuit, az intézmény neve az alapító püspök után Kisdiánum
lett. Ennek persze, feltétele volt a jezsuiták kassai működése, akik már 1601-ben
megjelentek a városban. Köztük volt Pázmány Péter is. A rend tagjai 1643-ban
nyitottak Kassán iskolát, 1654-ben rendszeressé vált a gimnáziumi oktatás, ami
alapjává vált a Kisdy-féle szemináriumnak. Az úgynevezett akadémián pedig – ami
a következő lépcső volt az egyetem megvalósulásához – már teológiát és bölcseletet
oktattak.  Az iskolát a nagyszombati egyetem mintájára szervezte. 

Eger 1687. december 17-én szabadult fel a török hódoltság alól. Ekkor már itt is
megjelentek a jezsuiták, akik a felmentő seregekkel együtt érkeztek. Ők már a
következő évben megkezdték az iskola szervezését, a gimnáziumi oktatást, amely
bázisává vált a teológiai képzésnek is. 
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A Szeminárium alapítólevelét a püspök 1709-ben adta ki, a tanítás azonban már
korábban megindult. 1705-ből van adatunk arra, hogy Telekessy fölszentelte az első
négy papot, akik már Egerben végezték tanulmányaikat. Sajnos, a Rákóczi-féle
szabadságharc idején a jezsuitáknak el kellett hagyniuk Egert (1706. július 23-án
kelt Rákóczi azon rendelete, melyben megtiltotta az országban a jezsuiták
tevékenységét) és csak 1711-ben jöhettek vissza a városba. A püspök megteremtette
az oktatás anyagi bázisát is, a bélháromkúti apátság jövedelmeit rendelte az
intézmény javára. Nyolc papnövendéket és tíz nemes ifjút taníttatott, akiknek lakása
a Szeminárium épülete volt, a tanítás azonban a jezsuiták gimnáziumában folyt. A
papnövendékek a beköltözés előtt lelkigyakorlaton vettek részt, ezután egy éven
keresztül gyakorlati erkölcstant tanultak, végül pedig pappá szentelték őket. Ez a
gyakorlat messze volt még attól, amit római Collegium Germanicum et Hungaricum
jelentett, ahol Telekessy püspök is végezte tanulmányait, vagy amit a jezsuiták
képviseltek, de valahogy el kellett indulni. Szó volt arról, hogy világiak is
nevelkedtek a Szemináriumban. A püspök azt akarta, hogy kinevelődjön egy világi
értelmiségi réteg is, amelyik alkalmas lesz közhivatalok betöltésére. 

A Szeminárium rendje (fegyelmi kérdések, étkezés, napirend, egyenruha, stb.) a
nagyszombati szemináriumét követte. 

Az egyéves kurzuson alapvető teológiai ismereteket, a szentségek ismeretét, és a
tízparancsolat magyarázatát oktatták. Ez volt az első tanszék, az egyéves tanterv
több éven át működött azon hallgatók számára, akik szerényebb képességeik miatt
tovább nem tanultak. Később újabb tanszékek jöttek létre, de az első, alapvető
évfolyamot azoknak is el kellett végezniük, akik utána tovább folytatták
tanulmányaikat, hisz ezekre a gyakorlati ismeretekre nekik is szükségük volt a
későbbiekben. Bozsik Pál így ír erről az egri papnevelés történetéről szóló
munkájában: ”Midőn az első papnevelők megalakultak, égető szükség volt nálunk a
papokra, azért nem lehetett alaposan kiképezni őket.” Később azonban az indokolta
a „gyorstalpaló” képzést, hogy „az egyháznak középszerű műveltséggel bíró
plébánosokra van szüksége, mert a tapasztalat azt bizonyítja, hogy tudós papok nem
szívesen mennek gyenge plébániákra. Inkább legyenek Istennek jámbor és derék
papjai, mint tudósok.” „A rektornak is inkább a jámborság fejlesztésére, mint a nagy
tudományra legyen gondja.”

Az egri teológiai főiskola fejlődése nagyobb lendületet vett Erdődy és Barkóczy
püspökök idején, amikor elérte azt a színvonalat, mely a kor követelményeinek
megfelelt. Az oktatás jezsuita típusú volt. A felsőbb oktatás (studia superiora) náluk
két részből állt: filozófiai (facultas artium) és teológiai (facultas theologiae). Az első
három, a második négy évig tartott. A filozófia alá volt rendelve a teológiának, ami,
mivel a tárgya Isten, magasabb rendű, mint a filozófia. A filozófia tanításának alapját
Arisztotelész adta, a teológiai fakultáson az oktatás magvát pedig Aquinói Szent
Tamás Summa Theologicája. Foglalkoztak a Szentírással, a bibliai nyelvek (görög,
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héber) tanításával, a hallgatókat felkészítették a gyóntatásra, valamint a
protestánsokkal való hitvitákra. Ez a tanterv eleinte elsősorban a jobb képességű
hallgatók számára készült, akik kevésbé voltak tehetségesek, egy ideig még az előbb
említett egyetlen tantárgy, a gyakorlati ismeretek elsajátítása révén szerezhették meg
a képesítést. 

A második tanszéket, vagyis a második évfolyamot 1719-ben szervezte meg
Erdődy püspök. Itt a vitás hittételeket tanították. Ahogy említettem, a
protestánsokkal való hitvitákra készített föl. Évente 20-23 papnövendék és 10 világi
hallgató tanult a teológián.

A harmadik, a jogi tanszék megszervezése Foglár György kanonok nevéhez
fűződik, 1740-ben nagy anyagi áldozatok árán nyitotta meg a jogi iskolát, elsődleges
célja a katolikus jogászképzés volt, Foglár azonban tett egy alapítványt, melynek
segítségével tartottak egy tanárt, aki a papnövendékeknek kánonjogot tanított.
Nedeczei László jezsuita volt az első jogtanár. 1725/26-tól emelkedett három évre a
tanulmányi idő. 

Ez a három kurzus jelentette együttesen a püspöki iskolákat.
Az előadások a jezsuitáknál szokásos módon történtek, a tanár magyarázott, a

diák pedig jegyzetelt. A tudásról nyilvános vitákon, az úgynevezett disputákon adtak
számot, ezek részben ünnepi alkalmak voltak és valamilyen nagyobb teremben
zajlottak. A Szemináriumban, vagy a jezsuiták ebédlőjében, a jezsuita templomban,
később, a század végén a Líceum dísztermében volt a helyszínük. A kérdező az
ünnepélyesebb alkalmakkor nem a tanár volt, hanem maga a püspök, valamelyik
kanonok, vagy szerzetesrendi elöljáró. A jelölt diák írásban elkészítette téziseit, ezek
nyomtatásra is kerültek a kérdező tanár kérdéseivel együtt. Ezek voltak az
úgynevezett liber graduálisok, vagyis vizsgakönyvek, melyek a püspöki nyomdában
készültek, és rengeteg fennmaradt belőlük. 

1754-ben Barkóczy püspök újjászervezte a szemináriumi oktatást. Ennek több
oka volt, elsősorban sok kritika érte a jezsuiták oktatási módszereit, másodsorban a
felvilágosult abszolutizmus jegyében az uralkodó saját befolyása alatt kívánta tudni
az oktatást, és állami szempontok alapján kívánta azt megszervezni. Barkóczy
püspök rendkívül jó viszonyban volt az uralkodó Mária Teréziával, ezért sietett a
teológiai oktatást a királynő elvárásainak megfelelően átszervezni. Eközben nem
győzte hangsúlyozni, hogy a reform nem a jezsuiták kiszorítását célozza, hanem az
oktatás színvonalának emelését, és a művelt világi papok számának növelését. A
gyors megvalósításban segítségére volt a bécsi egyetem reformja. Az oktatást
mindenekelőtt kivette a jezsuiták kezéből és világi papokra bízta azt. Egyidejűleg
megszüntette a kassai szemináriumot és beolvasztott azt az egribe. 

Az ő általa kidolgozott tanterv a Reformatio Scholae Epsicopalis Agriensis címet
viselte. A tanulmányi időt négy évre emelte. Két tanár négy éven keresztül tanította
a skolasztikus teológiát, a harmadik tanár a Szentírást magyarázta, két évig az
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Ószövetséget, két évig az Újszövetséget. Ugyanez a tanár ékesszólást is tanított,
nemcsak a szónoklattan szabályait, hanem hogy hogyan és miről kell a nép előtt
beszélni. A negyedik tanár két évig tanította a kánonjogot, két évig pedig az
egyháztörténetet. Az ő feladata volt a misekönyv és a breviárium használatának
tanítása is (ma már hat évfolyamos az oktatás).

Megszervezte a teológuskanonoki stallumot, az első ilyen kanonok Ambrosovszky
Mihály lett, aki a püspöknek Rómában iskolatársa volt, és aki lényegében a
Szeminárium rektori teendőit látta el, mellé pedig több teológiai tanárt nevezett ki.

Ezek az intézkedések korszerűsítették és életszerűvé tették a tanítást. Szem előtt
tartották a tanárok személyes példamutatásának fontosságát is. Neki már más
véleménye volt a papság műveltségéről: „Akkor romlottak meg az erkölcsök úgy a
papság, mint a világiak soraiban, amidőn a papok nem szerették a tudományokat. A
tudománykedvelő pap nem ismeri a tétlenséget, a tudatlan pedig nem tudja, de nem
is akarja végezni hivatalos teendőit sem.”

Itt érdemes megemlíteni, hogy a Barkóczy püspök által átszervezett teológiai
főiskola oktatási tevékenysége nem a Szeminárium épületében folyt, hanem a
püspöki rezidencia és a Szeminárium épülete között lévő házban, amit Kiss János
nagypréposttól vásárolt meg a püspök. Ez a későbbi Szent József internátus. Itt 13
évig folyt a tanítás, ahonnan Eszterházy püspök a Foglár kollégiumba helyezte azt,
vagyis a mostani Angolkisasszonyok épületébe, 1774-ben pedig a Líceum épületébe,
ahol lényegében véve a II. világháború végéig működött. A Szeminárium épülete
gyakorlatilag a kollégium volt. 

Barkóczy utóda, Eszterházy Károly is folytatta elődje reformjait. Mivel görög
katolikus papokat is képeztek, az oktatást nemcsak héber, hanem a rutén nyelvvel is
bővítette és a görög liturgiának is külön tanára lett. 1772-ben bevezette az előkészítő
évfolyamot, így a tanulmányi idő öt évre emelkedett. Az előkészítő évfolyamon
héber, görög, rutén nyelvet, ékesszólást és egyháztörténelmet tanítottak.

Komoly bonyodalmakat jelentett az egri papképzés életében II. József
uralkodása, aki elhatározta, hogy megszünteti az egyházmegyei szemináriumokat,
és helyette állami irányítás és fenntartás mellett kerületi szemináriumokat fog
létesíteni. Eszterházy püspök ennek nem örült, de az uralkodó kilátásba helyezte,
hogy az egyik ilyen kerületi szeminárium Egerben lesz. Ezen felbuzdulva a püspök
újabb épületbővítésbe fogott, azonban mire elkészült, kiderült, hogy a király
mégsem itt kívánja működtetni az új szemináriumot, halálos ágyán pedig
visszavonta összes, az egyházzal kapcsolatos rendelkezését.
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Az épület, amely több mint 300 éve a papképzést szolgálja
Eger 1687. december 17-i felszabadulása után Telekessy István volt az első

püspök, aki 1699-es kinevezését követően azonnal visszatette székhelyét Egerbe,
annak ellenére, hogy a 91 évig tartó török uralom idején mind a székesegyház, mind
a templomok és rendházak, mind pedig a püspöki palota teljesen az enyészeté lett.

Nemcsak az épületekben keletkezett rettenetes pusztulás, hanem a lelkekben is,
hihetetlen mértékű volt az elnéptelenedés és a paphiány. Alig néhány pap működött
az egyházmegye területén. A püspök tucatjával hozatta rendbe a templomokat, a
Szent Mihály plébániatemplomot pedig kijelölte székesegyház céljaira és a
közelében lévő épületeket pedig, melyeket a korabeli dokumentumok kastélyként
emlegetnek, a püspökség számára vette igénybe. A paphiány mérséklése érdekében
elhatározta, hogy székvárosában papnevelő intézetet létesít. Ennek érdekében a
mostani épület helyén állott kisebb épületet, a jezsuiták szomszédságában lévő házat
vásárolta meg, amit kibővíttetett és ahol a már említett nyolc kispap és további tíz
nemesi konviktor számára biztosított szállást. Ez az épület 1756-ban villámcsapás
következtében porig égett. Az újjáépítésről nem sok adattal rendelkezünk, annyi
azonban bizonyos, hogy elsőként az a szárny épült fel, amelyik a Városfal utcával
párhuzamos, és ami a későbbiekben emeletráépítéssel bővült. A Szeminárium
bővítésére ezek az első konkrét adatok. Eszterházy Károly püspök fordított a legtöbb
gondot az intézmény fejlesztésére, a meglévő épületre 1772-ben nemcsak egy újabb
emeletet húzatott, hanem egy új, az előzőre merőleges kelet-nyugati tájolású
épületrésszel bővítette azt, ami a mai Foglár utcai szárny és ahol a kápolna, a
refektórium és a főlépcsőház foglal helyet. 1772-ben Fellner Jakab készítette el a
bővítés terveit, ebből azonban egyelőre mindössze az eme letráépítés valósult meg.
Amikor 1784–85-ben ismertté vált, hogy II. József az egyik kerületi szemináriumot
Egerbe akarja telepíteni – azt már tudjuk, hogy ettől később eltekintett – Eszterházy
lázas sietséggel emeltette hozzá a szóban forgó kelet-nyugati szárnyat. Miután II.
József halála után visszaállt a régi rend, az ily módon túlságosan naggyá vált
épületben a püspök módot kívánt arra biztosí tani, hogy más egyházmegyék
növendék papságát is itt képezzék. Ennek érdekében tovább folytatta a bővítést,
1793-ban az egész épülettömbre ráemeltette a har madik emeletet is. A Historia
Domusban erről a következők szerepelnek: „a szeminárium tetejét a negyedik
contignatio (3. emelet) ráépítése céljából egy emelőszerkezettel megemelték, de
mivel nem tudták egyensúlyban tartani, lesza kadt. Ezért a püspök elrendelte az
emelőgép szétbontását, majd felépítették a fala kat és ráépítették a tetőt.” 

A Foglár utcai szárnyon egy alig észrevehető enyhe rizalit látható, ami a kápolna
helyét jelzi, amely kétemeletnyi magasságot foglal el. A kápolna alsó ablakai enyhén
íveltek, így különböznek az épület többi ablakától. 

A kápolna oltára szürke felsőtárkányi márványstukkóval bevont építmény. Az
oltárasztal szarkofág alakú, fölötte tabernákulum két oldalt térdeplő angyalokkal.
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1800 körül készült, klasszicizáló stílusban, a füzesabonyi templom főoltárának
párdarabja, mindkettőt Antzenhoffer Ignác egri szobrász készítette. A főoltárkép
Hesz Mihály alkotása, 1815-ből, olaj- vászon, a Szűz Mária mennybevételét
ábrázolja. A kép alsó térfelében Jézus tanítványainak mozgalmas csoportja látható,
felső részében pedig a két angyal által magával ragadott Szűz Mária. 

A kápolna egész boltozatát elborítja a mennyországot ábrázoló freskó. A kép a
Líceum kápolnafreskójának mintájára készült, annak tulajdonképpen kicsinyített
mása. Az oltár fölötti részen magyar szentek, Szent István, Szent Imre és Szent
László. A boltfiókok között a négy evangélista, továbbá Szent Péter és Szent Pál, az
orgonaház fölött Szent Cecília és Szent Dávid. Körben az egyház úgyszólván
valamennyi, Közép-Európában népszerű kanonizált szentje, mártírok, egyházatyák,
főpapok, szerzetesek, mindnyájan attributumaikkal.  Köztük Keresztelő Szent János,
Szent József, Szent Borbála, Alexandriai Szt. Katalin, Szt. Apollónia, Ligouri Szt.
Alfonz, Árpád-házi Szent Erzsébet Szent Margit, stb. Középen, a Szentháromság, az
Atya, a Fiú és a Szentlélek. A kórus mellvéd mellett a déli falon a művész kilétére
utaló felirat: Steph. Bravn (Braun István) Pinx. 1825. 

A sekrestyében lévő vitrin tartalmazza azokat a liturgikus tárgyakat, melyek
védelem alatt állnak. Fontos említést tenni a kályhákról, melyek egy része a 18.
században készült.  Ezek készítője ismeretlen, sajnos időközben sok darab
lebontásra került.

A kápolna előtti folyosó keresztúti stációképeit Takács István festőművész
készítette 1950 körül, akinek több jelentős munkája díszíti a Bazilikát is.

Az államosítást követően a szeminárium első emeleti folyosóján nyertek
elhelyezést az Irgalmas Rendház és Kórház festményei. A képeken mindenütt látható
az irgalmasok szimbóluma, a gránátalma. Egyre közülük fel is hívjuk a figyelmet:
ez Istenes Szent Jánosnak, a rend alapítójának halálát ábrázolja.

További figyelemre méltó festmények is díszítik a Szeminárium épületét, az
Aloyziánum (Gonzága Szent Alajosról elnevezett díszterem, ami még a jezsuita
atyák itteni működésére utal) egyik ékessége a Telekessy István alapító püspököt
ábrázoló festmény, ismeretlen 18. századi egri festő munkája.  Az Eszterházy
püspököt ábrázoló portré valójában Kracker mű, azonban később erősen átfestették.
Georg Tobenz nagyon kvalitásos műve, a Mater boni Consilii, vagyis a Jótanács
Anyja (Szűz Mária megszólítása, vagyis invocatio a Lorettói litániában), és Kracker
másik műve, a Szent József halálát ábrázoló kép, mely a Szent József internátusból
került a Szemináriumba. 

A folyosókat további jelentős festmények is díszítik, egyikük egy, a földgömbön
álló liliomos Szűzanya Szentháromsággal és a 14 segítőszenttel. (Névsoruk változó,
a legszokásosabb Achatius (jún. 22.), Balázs (febr. 3.), Borbála (dec. 4.), Cirjék (aug.
8.), Dénes (okt. 9.), Egyed (szept. 1.), Erazmus (jún. 2.), Euszták (szept. 20.),
György (ápr. 24.), Alexandriai Katalin (nov. 25.), Kristóf (júl. 25.), Antiochiai
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Margit (júl. 13.), Pantaleon (júl. 28.) és Vid (jún. 15.). Egyikük-másikuk helyett
néhol Apollónia (febr. 9.), Lénárd (nov. 6.), Miklós (dec. 6.), Oszvald (aug. 5.) és
Rókus (aug. 16.) szerepel. Hogy miért 14-en vannak? Erre két magyarázat is van: az
irgalmasságnak összesen 14 testi és lelki cselekedetét ismerjük (az irgalmasság testi
cselekedetei: 1. az éhezőknek ételt adni, 2. a szomjazóknak italt adni, 3. a
szegényeket ruházni, 4. az utasoknak szállást adni, 5. a betegeket és 6. a börtönben
levőket látogatni, 7. a halottakat eltemetni. Az irgalmasság lelki cselekedetei: 1. a
bűnösöket meginteni, 2. a tudatlanokat tanítani, 3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni, 5. a bántalmakat békével tűrni, 6. az ellenünk
vétkezőknek megbocsátani, 7. az élőkért és holtakért imádkozni. Másik magyarázat
szerint a 14-es számnak a zsidó-keresztény számmisztikában kivételes hely jut
(Amint például Máté előszámlálja evangéliumában, „az összes nemzetség tehát
Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség, és Dávidtól a babiloni fogságig
tizennégy nemzetség, és a babiloni fogságtól Krisztusig tizennégy nemzetség”). (Mt
1,17) és a keresztútnak is tizennégy stációja van. A kép 1743-ban készült, egri festő
műve. Itt látható továbbá I. Ferenc és harmadik felesége, Mária Ludovika portréja,
valamint V. Pál arcmása, aki 1605-ben lett pápa.

(Elhangzott: 2009. augusztus 18-án, a Szemináriumban)
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A Szeminárium kápolnája  Fotó: Balogh Ferenc
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Freskórészlet a magyar szentekkel
Braun István 1825

Fotó: Balogh Ferenc

Folyosórészlet
Fotó: Balogh Ferenc



Kárpáti János
A Nagypréposti palota és környezete

Az épület mai funkciója
Eger műemlékekben gazdag belvárosában a Kossuth Lajos utca egyik legszebb

barokk épülete, a Nagypréposti palota –, a mai ember tudatában a Bródy Sándor
Megyei és Városi Könyvtár otthona. A nagy múltú palota impozáns, hangulatos terei
vonzó, barátságos környezetet biztosítanak az intézmény látogatóinak. Az 1952-ben
a 8 ezer kötetet sem elérő induló állománnyal alakult könyvtár ma már közel 300
ezer dokumentumból álló gyűjteménnyel szolgálja használóit. Gazdag könyv,
folyóirat, CD, DVD választékában valamennyi korosztály megtalálja szellemi
táplálékát. A város színes kulturális életéhez számos szállal kötődő intézmény
közkedvelt közösségi hely, amely változatos irodalmi, zenei, képzőművészeti és
ismeretterjesztő rendezvényeivel igényes kikapcsolódást és találkozási alkalmat
kínál mindenki számára. Az épület aulája, a könyvtár galériája rangos kiállítótér a
helyi és országos hírű alkotók műveinek bemutatására.

Az egriek számára természetes, hogy e szép, régi épületben, rendkívül kellemes
környezetben akár órákat is eltölthetnek friss folyóiratok, könyvek társaságában,
elmélyülhetnek több száz éves dokumentumok kutatásában, vagy éppen
szörfölgethetnek az interneten a legújabb információk nyomában. A szolgáltatások
sokszínűségén túl a lenyűgöző épített környezet minden bizonnyal hozzájárul a
vendégek marasztalásához. A betérők közül azonban kevesen tudják, hogy a hely,
melyet oly szívesen használnak, a nagyprépost számára készült a 18. század végén,
s kisebb megszakítással 1949-ig egyházi hivatalként működött. 

Először a „Tanácsköztársaság” diktatórikus hónapjaiban, 1919-ben
államosították, s a munkásbiztosító pénztár, valamint a rendelőintézet kapott itt
elhelyezést. Az 1949-es államosítást követően a Bükki Erdőgazdaság, majd 1957-
ben a Heves Megyei Tanács VB Könyvtára költözött emeletére. Az Országos
Műemléki Felügyelőség a könyvtári célok figyelembe vételével 1959-ben
restaurálta az épületet. Ismételt felújítására, korszerűsítésére 1970-ben került sor. A
földszinti lakásokat megszüntették, s a könyvtár az egész palotát birtokba vehette.
Napjainkban az intézménynek a központi épületen kívül a város több pontján
működnek részlegei és fiókkönyvtárai.

A káptalan négy oszlopa
Elöljáróban vázlatosan arra a kérdésre próbálunk válaszolni, mit tudunk a

nagyprépostról, hol helyezkedik el az egyházi méltóságok sorában, mi
tevékenységének fő területe? Ismeretes, hogy Eger ősi egyházi központ, az egri
püspökség székhelye. A korai Eger, István király 1004-1009 közötti egyházalapítása
óta egy óriási egyházmegye központja. Kezdettől az esztergomi érseknek alárendelt,
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ahogyan a többi püspöki székhely. Egerben a legfelső egyházi méltóság tehát a
püspöké, az egyházmegye születésétől egészen 1804-ig, amikor érseki központ lesz,
élén az érsekkel. Noha a 18. században többször felmerült az óriási egri
egyházmegye földarabolásának gondolata, végül 1804-ben VII. Pius pápa osztotta
három részre, és állíttatta fel a kassai és a szatmári püspökséget, miközben az egrit
érseki rangra emelte. 

A középkori püspökség fennhatósága alá tartozó főesperességek, esperességek az
egyházmegye hitéletének szervezeti egységei. A püspökséghez tartozik az egyházi
közigazgatás adminisztratív központja, a káptalan. Vezetője a nagyprépost,
helyettese a kisprépost, a testület tagjai a kanonokok. A káptalan fő feladata az
egyházmegye jogi és szervezeti egységének biztosítása. Kisebb szervezeti egységei
a prépostságok. A prépostságok vezetője, elöljárója a kanonokok által választott
prépost (praepositus = elöljáró). A prépostság papjai a püspök egyházi, templomi
szertartásain a ceremóniában segédkeznek. Funkciójuk visszatükröződik
hierarchiájukban is. A káptalan négy oszlopa: 1. a prépost, majd 2. távollétében
helyettese, a kisprépost, 3. az olvasókanonok (lector), 4. az éneklőkanonok (cantor),
végül 5. az őrkanonok (custos). A káptalan tagjai, a kanonokok kezdetben szerzetesi
közösségekben szerveződtek, ahol szabályok, regulák szerint éltek. Később, a
középkorban a folyamatos vagyonosodás indíttatására egy részük elhagyja
közösségi életét, ők a világi kanonokok (canonici saeculares). 

A káptalan hiteleshelyi tevékenysége
Fontos szót ejtenünk a kanonokok képzettségéről, melyben a latin nyelv és írás

alkalmazásán, a hitélethez szükséges tudományokon kívül kiemelkedő szerepe van
a jogi ismereteknek. Ugyanis a káptalan szervei, a prépostságok tagjai jogi tudásuk
révén biztosították az egyházmegye hiteleshelyi tevékenységét. Egyaránt fő
feladatuk az egyházi és világi jogi ügyek írásba foglalása és hitelesítése. Az iratok
eredetijének és másolatának elkészítése után, a hitelesítés egyik legfontosabb
ceremóniája az aláírás és pecsételés művelete. A káptalan az itt elkészült
dokumentumok valódiságát, hitelességét szavatoló, aláíró, pecséttel ellátó hivatalos
intézmény a középkorban. Oklevelét hitelesnek kellett elfogadni, ahogyan manapság
a közjegyzőét. Szinte valamennyi jelentős adásvételi szerződés a káptalan kezéből
került ki. Ugyancsak lényeges, hogy az iratokról hiteles másolat is készült, melyet
több évszázadon keresztül a prépostságok irattáraiban őriztek. Így nemzedékeken át
visszakereshetővé vált a birtokok adásvételének latin nyelvű okirata, vagy
bizonyítható volt egy földterület, falu ősi tulajdonlása. Érzékelhető tehát, milyen
meghatározó intézmény vezetője volt a nagyprépost, kinek aláírásától függött az
okirat hitelessége. Tevékenységi körébe tartozott rendszeres időszakonként az
egyházmegye plébániáinak személyes ellenőrzése is. A látogatáskor készültek a
„canonica visitatiós” jegyzőkönyvek, az adott egyház hitéletének, gazdasági
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helyzetének a vizsgálatkor felvett, s az ellenőrzés során rögzített állapotát bemutató
jegyzékek. A prépost kötelessége kiterjedt arra is, hogy a püspököt országos, hosszú
útjára elkísérje.

A legkorábbi egri hiteleshelyi és oklevélkiadói tevékenységre vonatkozó adatok
sajátosságait Kovács Péter tanulmányából ismerhetjük meg.1 Az írásbeliség
terjedésével, a városi hivatalok kialakulásával fokozatosan csökken a hiteleshelyek
szerepe, míg a 19. század végére tevékenységüket a közjegyzői intézmény veszi át.

Az egri káptalan és prépostságai
Röviden ki kell térnünk a lassú változásokon áteső egri káptalan történetére is.

Első vizsgálója, Balássy Ferenc már 1865-ben, a Bartakovics emlékkönyvben
megjelent dolgozatában arra a következtetésre jutott –, lehetséges, hogy a káptalan
kialakulása István király korából eredeztethető, de iratok hiányában
megalakulásának ideje a „múlt homályába vész.” Annyi bizonyos, hogy II. Márton
egri püspök idején (1307-ig) a kanonokok száma megemelkedett, s a püspök az
akkori 30 főről, a korábbi 20 főre állította vissza létszámukat.2 Balássy véleménye
szerint a káptalan tagjai igen szerény körülmények között éltek. A kezdeti
időszakban mindannyian fent a hegyen, a püspöki székhely közelében laktak, s
később költöztek le jó néhányan a völgyben lévő „városba”. Úgy gondolom, a
legkorábbi időszakban, amikor szerzetesi egyszerűség jellemezte életmódjukat,
életterük egyik fontos helyszíne az egri várdomb belsejében húzódó – mostanában a
kutatások előterébe került – barlangrendszer lehetett. E körülmény, mint a világi
élettértől való visszavonulás szokásos módja, magyar területről, de világszerte
sokfelől ismert.

Később Böhm János írása foglalkozik a Szt. Istvánról és Szt. Péterről nevezett
egervári prépostságok történetével.3 E prépostságoknak a mai egri Vár területe,
korábban az egri püspökség székhelye, a 13. századtól folyamatosan épülő
püspökvár adott otthont. Iratokkal igazolható, hogy a prépostságok a 15. század
elején már álltak. Majd Böhm nyomán Nagy Árpád érinti egy munkájában a külső
vár területére eső, Szt. Péterről nevezett egervári prépostság kérdését.4

Újabban pedig e sorok írója elemzi műemlékvédelmi, régészeti kutatásokra
támaszkodva a prépostságokat, közöttük az eddig még nem említett, Boldogságos
Szűzről nevezett egri prépostság valószínűsíthető helyét is.5 Problémaköre abban
rejlik, vajon a Boldogságos Szűzről nevezett prépostság új alapítású-e, vagy a 15.
században újból alapított? A régészeti kutatások nyomán már 1935-ben napvilágot
látott egy épületegyüttes, melynek falai két építési periódusról vallanak – nemcsak
horizontálisan, hanem vertikálisan is –, vagyis egymás fölött két különböző korból
származó rommaradvány került elő. 1937-1938 telén felszínre jutott a 15. századi
Szt. István prépostság és temploma, majd alatta egy román kori, kisméretű templom
a 12. századból, mely az előbbi, kétszintű rom alsó építményeihez tartozik. Az alsó
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szinten húzódó romok: az épület és temploma lehetett a Boldogságos Szűzről
nevezett korai prépostság maradványa. Később, a 15. században, hogy kárpótolják a
Boldogságos Szűzről nevezett prépostságot, egy másik helyen újjáalapítják –, csak
kisebb méretben. A románkori székesegyház déli kápolnasorában kap helyet, s
valószínűleg birtokot is adományoznak számára. Sőt az is felmerül, hogy ezt a
prépostságot újjáalapításakor összekapcsolták a zempléni főesperességgel.

A török korban az ellenséges hadak közeledtével senki és semmi nem volt
biztonságban, nőtt a fenyegetettsége az értékes irattáraknak is. A védelem
megkívánta az elővigyázatosságot, ezért az egri püspökség Kassára, míg a káptalan
Jászóra tette át székhelyét, s mentette át értékeit. A veszély dacára a két török ostrom
között Verancsics Antal püspök a katolicizmus védelmében visszatért Egerbe és öt
éven át a Várban, ősi székhelyén lakott (tudjuk, hogy Egerben már 1542-ben
megjelent a reformáció). A káptalan egy része is visszaköltözött, de féltett irattárukat
Jászón hagyták. (ebből az időből, 1587-ből maradt fenn a káptalan címeres köve).
Amikor 1596-ban Eger vára elesett, a 91 éves török uralom alatt a káptalan részei,
az egervári prépostságok is elpusztultak.

Eger 1687-es visszafoglalása ugyan meghozza a káptalan visszatérését is, de az
élet már más irányt vesz, a káptalan elhagyja a Várat és tagjai a városban telepednek
le. A háborúk, és egyéb sajnálatos események következtében elpusztult prépostságok
nevei azonban nem tűnnek el a történelem viharában, hanem a prépostok címeiben
tovább élnek. Így a nagyprépost, akiről e palota a nevét kapta, Szt. István prépostja,
a kisprépost a Boldogságos Szűzről nevezett egervári préposti címet viseli.

A törökök kiűzése után Eger rövid időre I. Lipóttól szabad királyi városi rangot
kap, de 1695-től Fenessy György püspök szorgalmazására hamarosan ismét püspöki
város lesz. Az egri püspök és a káptalan városi berendezkedése, a város fejlődésének
megindítása rendkívüli erőfeszítéseket kívánt. A 18. század második felére
normalizálódik a helyzet, és megteremtődik az újjáépítés gazdasági alapja. Csaknem
valamennyi jelentős középületünk, templomaink többsége, Líceumunk ebből a rövid
korszakból származik. Eszterházy Károly egri püspök még egy teljesen új városrész,
a Károlyváros határait is kitűzi. E pezsgő időszakban emelt barokk épületek
határozzák meg ma is Eger belvárosának vonzó arculatát. Az egri püspökök
elévülhetetlen érdeme e rendkívüli korszakban elkötelezettségük a város ismételt
felemelkedése mellett, törekvésük arra, hogy Eger az új országépítő program
részeként a magyar tudomány és kultúra fellegvára legyen. Ebbe a nagyszabású
építkezési vonulatba esik a Nagypréposti palota emelése is. 

Az utca kialakulásának históriája
A mai Kossuth Lajos utca kialakulását elsősorban a középkori magyarországi

úthálózat Egerbe futó szakaszai alapján rekonstruálhatjuk. A Buda, Visegrád,
Esztergom felől ide vezető út az egri püspökvárhoz érkezett. Később, a 16.
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században a kérdéses útszakasz, mint hadiút szerepelt. A régészeti megfigyelések
nyomán a hadiút részei az utca több pontján felszínre kerültek: a Butler-ház előtt egy
csővezeték építése során, majd később az utca végén, az Almagyar utca hajlatában,
200 méter hosszan egy többrétegű, fából készült, egyszerű dorongút maradványai
láttak napvilágot. Az utcák kialakulását alapvetően befolyásolta a várost körülvevő
palánk, majd a kőből épült városfal nyomvonala is. Tudjuk, hogy már 1552-ben volt
a városnak tapasztott palánkból készült városfala, melyet Tinódi híres krónikájának
1553-as kolozsvári kiadása is megemlít.

A török kivonulását követő időszakban ez az utca erősen magán viselte a
hódoltság időszakának nyomait. A városfal Hatvani-kapuja előtt a bektasi dervisek
kolostora állt. A városkapun belépve a mai Líceum helyén egy török taverna létesült.
Nem is messze, az utca túlsó oldalán, a ferencesek kolostora és temploma helyén egy
török imaház és minaret látványa fogadta az ide érkezőt. A városba elsőként
visszatelepedő ferences atyák templomuk felépítéséig itt tartották szertartásaikat. A
patak régi hídján átjutva bal kéz felől a Valide szultána török haman, azaz gőzfürdő
akkor még viszonylag ép állapotban volt látható. Ezt követően már a várkapu elé ért
az utazó, melytől jobbra, a török kapubástya mellett, a mai várköz középtáján egy
újabb török minaret és mecset emelkedett.

A város régi lakossága kicserélődött, sok új letelepedő érkezett, de számos
kereszténnyé lett török család is itt maradt. 1687 és 1690 között a lakónépességről
és az ingatlanokról több összeírás született, amelyekből Kovács Béla feldolgozása
nyomán jól követhetők a változások.6 Az Újszerzeményi Bizottság (Neoaquistica
Comissio) 1690-ben történt regisztrációja 467 épületet vett számba –, olvashatjuk
egy korábbi, Sugár István tanulmányban.7 Adatai nem csak a város egészéről, hanem
az egyes, jól körülhatárolható részleteiről is pontos információkat közölnek. Fény
derül arra is, hogy a különböző társadalmi rétegek származásuknak megfelelően,
mely városrészt részesítették előnyben, milyen kiépítettségű házakban laktak,
mekkora belső kertekkel rendelkeztek. A nemesek, s az Eger visszafoglalása
kapcsán meggazdagodók egy része a Hatvani városkapu és a vár közötti utcában
telepedik le, melyet ekkor Hatvani majd Urak utcája névvel illettek. Az összeírás
szerint a legjobb lakáskiépítettséggel is ebben az utcában találkozunk.

Heves megye és Eger kissé későbbi, 1730-1735 közötti állapotáról Bél Mátyás
leírásából értesülhetünk.8 Széles körben ismert, a század derekáról származó, 1753-
as Hazael Hugo szerzetes és geometra Eger térképe. 

Az egri káptalan Jászóról visszatért tagjai a napjainkra fennmaradt egyetlen török
minaret közelében húzódó utcában telepedtek le, amelyet ezután Káptalan utcának
neveztek (ma Knézich Károly utca). A hely azonban elég messze esik a még
Telekessy püspök (1699-1715) korában újjáépített főtemplomtól, ezért a kanonokok
kérvényben fordultak a püspökhöz, hogy a Szt. Mihály templomhoz (a Bazilika
építése előtt itt álló templom) közeli Urak utcájában vásárolhassanak telkeket, s oda
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költözhessenek át. Amikor a ferences barátok letelepedtek itt és megkezdték
építkezéseiket, az utca egy ideig a Barátok utcája néven is szerepelt. A kanonoksor
teljes kiépülése után az utcát 1945-ig Káptalan utcának hívták.

A Nagypréposti palota építése
A 18. század második felében a felgyorsuló társadalmi és gazdasági

változásokkal összefüggően az utca középtáján is rendkívüli átalakítások, új
építkezések indulnak el. A ferences rendi barátok, akik még Rákóczitól kapták
harangjukat 1714-1749 között építik kolostorukat. Új templomuk alapkövét 1736-
ban tették le, a templom hajója 1750-től, tornyai 1772-73-ban épültek. Franz
Matthias Gerl bécsi építész tervei alapján 1748-1756 között elkészül a
Vármegyeháza, majd udvarán a börtönépület (1760-1766). E lázas építkezések
kihatottak a megyeházával szemben lévő telkek sorsára is. A későbbi nagypréposti
lak helyén korábban Körber élelmezési biztos háza állt, mely utóbb Tarródy István
egri alispán birtokába került. Az 1726-ból származó adatok alapján Tarródy Handler
György egri kanonoknak adta el, aki nagyrészt újjáépítette. A ház azonban a század
második felére már olyan rossz állapotba jutott, hogy rövidesen össze is dőlt. A régi
káptalani ház romjainak telkét Batthyány Ignác éneklőkanonok vásárolta meg,
melyet még megtoldott az előzőleg a ferencesek birtokában álló sütőház telkével is.
Az építkezések már egy évvel Batthyány 1773. március 22-i nagypréposti
kinevezése előtt megkezdődtek.

Az új palota tervezése Fellner Jakab nevéhez fűződik, aki Josef Ignaz Gerl
távozását követően Eszterházy Károly püspök megbízásából az 1763-1782 között
épült Líceum terveit is készítette. A nagy városépítő püspök segítő kezét láthatjuk
abban, hogy a Nagypréposti palota terveit kitűnő tatai főépítésze dolgozta ki. A
meglehetősen elhúzódó építkezések részleteiről azonban semmilyen irat nem maradt
fenn. Fellner halálának évében, 1780-ban Batthyány Ignácot erdélyi püspökké
nevezték ki, és Gyulafehérvárra távozott. Nem ismeretes, vajon Batthyány lakott-e
akár csak egy kis ideig is e palotában, az azonban bizonyos, hogy kinevezett utódja,
Dobronyay Miklós kanonok, majd 1783-tól nagyprépost fejezteti be az építkezéseket
1774-1776 között. A palota utca felé néző erkélyének vasrácsozatán már az ő
nevének kezdőbetűi olvashatók (N D, vagyis Nicolaus Dobronyay). 9

A Nagypréposti palota környezete
A palota korunkban két utca találkozásánál, saroképületként látható, de elkészülte

idején területe összeért a ferencesek telkével. A két telek közötti új utca csak a 19.
században alakult ki, amikor Pyrker érsek 1841-ben megnyitotta, hogy a fürdők
könnyebben megközelíthetők legyenek. Az utcát Siskovics Mihály érseki mérnök
tervei alapján kétoldalt jórészt falak határolták. Előbb Erzsébet királyné tiszteletére
Erzsébet sétányként, majd Pyrker utcaként hívták. A 19. század végén, az utca
középtáján épült meg a főispáni lak is, a későbbi Egészségház. Innen ered napjaink
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Egészségház utca elnevezése, bár az épületet azóta már lebontották. A palotához
építésének idején nagyméretű udvar, valamint hosszú, gondozott kert is tartozott,
amely egészen a mostani fürdők hídjáig elért. A régi nagypréposti kert maradványai
között még gyermekkoromban is üvegházak sorakoztak. Helyükön később készült el
a Kertmozi és a Gólya utcai lakótelep.

A palota kívülről és belülről
Az utcavonalban álló, „E” alaprajzú emeletes barokk palota nagyságrendjében

megelőzi az ugyancsak ebben az utcában található Kispréposti palotát, díszítettsége
azonban sokkal visszafogottabb. A játékos rokokó formák helyett szigorúbb
építészeti iránnyal szembesülhetünk. A copfstílusú, impozáns épület ma hófehérre
meszelt, méltóságot sugárzó, elegáns belső tereivel ejti rabul a látogatót. Ha a
legközelebbi Fellner építményre, a Líceum monumentalitásra törekvő belső tereire
gondolunk, felismerhetjük, hogy az építész itt, a Nagypréposti palotánál is hasonló
szellemben gondolkodott. Egy sokkal kisebb alaprajzú palotánál megvalósított, de a
nagyprépost rangjának megfelelő tágas terek ezek.

Több helyen, de szűkszavú leírását találjuk az épületnek. Legrészletesebb
elemzéséből, a Heves megye műemlékeinek II. kötetéből idézünk:

„Külső: Középmagas kő lábazatában fekvő pinceablakok. Homlokzatán enyhe
kiülésű – kéttengelyes – középrizalit, majd két-két ablak és alig hangsúlyozott – egy-
egy tengelyes – oldalrizalitok. A földszint nyílásritmusa: a+b+b+C+b+b+a. Az
emelet nyílásritmusa: a+b+b+c+c+b+b+a, azaz a középrizalit az emeleten két
ütemre vált át. A homlokzat kialakítása zavaros. Csupán a kapu és a fölötte lévő –
közös oszlopszékről induló két páros, ion fejezetes oszlopon nyugvó, díszesen
kovácsolt erkéllyel s a faragott csokrokkal és konzolokon pihenő nyitott
timpanonokkal ékesített – páros rizalitablak alkotnak egységes kompozíciót.

Jobbra-balra a két-két íves záródású, zárköves ablak falsíkja vízszintes sávozású.
Az oldalrizalitokon az ablakokat keskeny faltükör s két széles falsáv keretezi. A
gazdag kosaras és oromzatos kovácsoltvas rácsok s az ablakoknak az
osztópárkányig felfutó szártagjai és zárkövei között esztétikai kapcsolat nincsen. Az
emeleten – a mélyített tükrű – kötények fölött emelkedő ablakok keretszárai, ill.
gyámokon nyugvó szemöldökei a főpárkányhoz tapadnak. Az emeleten a rizalitok
szegélyei sávozottak, a két szélső rizaliton – nagyjából a földszinti falsávokon álló –
mélyített tükörrel élénkített keskenyebb falsáv. 

Egyszerű ereszpárkány, vájatoltan faragott kapu, rokokó vasalásokkal, az
aszimmetrikus elemekből komponált erkélyrácson N. D. (Nicolaus Dobronyay)
névbetűk. A csekély lejtésű kontyos tető ormain két rokokó fémváza. 

Belső: Több csehboltszakaszból álló, igen hosszú kapualj, balra kőből faragott,
fonadékos karú, gazdagon kialakított lépcső vezet az emeletre. A földszinten
csehboltozatos, az emeleten részben síkmennyezetes szobákkal.”
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A könyvtár a földszint középtengelyében húzódó, hosszú, csehboltszakaszos
kocsibejárót galériaként hasznosítja. Érdemes szólnunk az innen balra nyíló, rövid
folyosóról. Az érkező hintók bal oldali ajtaja épp ide nyílott, s az előkelő utas pár
lépéssel az emeletre vezető, díszes főlépcsőhöz juthatott. A lépcsőház eredeti
ajtajának fakeretén a népművészet egyik remek díszítőmotívuma, a Boldoganya
faragványa vonzza magához a tekintetet. Belépve rajta kinyílik a tér, s feltárul a
hatalmas lépcsőház, melyből a lépcső egykor a nagyterem elé futott.

Az emeleten az utcafront mögötti nagyobb terek a nagyprépost hivatali helyiségei
lehettek. Az ÉNy-i sarokhelyiség hivatali szobája bejárati ajtajának faburkolata
mögött egy titkos kis kamra található. Az emelet reprezentatív helyisége, a déli oldal
nagyméretű díszterme, amely kazettás, síkmennyezetes volt, s közösségi
összejövetelek, fogadások, ünnepségek tartására szolgált, ahogyan jelenleg is. A
helyiség funkciójában visszautal a középkorban használatos káptalanteremre. Az
emelet naposabb déli felén, a díszterem két végét egy-egy melegebb lakószoba
uralja. A DNy-i sarokhelyiséget vendégszobaként feltételezzük, melynek ajtajában
szintén fellelhető egy apró, falszélességnyi rejtekfülke. Napjainkban itt a könyvtár
gazdag helytörténeti gyűjteménye várja a kutatókat. A bejárattal szemben a falon
Eger két kiemelkedő írója, Gárdonyi Géza és Bródy Sándor, Kishonthy Jenő egri
festőművész által készített portréi vigyázzák a teret. A másik, a díszteremtől DK-re
eső, napos sarokszoba a nagyprépost belső, személyes használatú lakrésze lehetett.

Utaltunk rá, hogy az emelet magas, impozáns belső terei Fellner Jakab tervének
Líceumot idéző erősségei. A korunkban hófehérre festett falak nemesen egyszerűvé
teszik a belső teret. Hogy a már többször renovált épületben, milyen lehetett a falak
díszítése, nem tudjuk. A Kispréposti palota belső falfestményeit nagy művészek
alakították –, felmerülhet, hogy a Nagypréposti palota is színesebb volt egykor. A
Líceum közelmúltban zajló helyreállítása során 2010-ben, a földszinti, igen magas
helyiségek többségében díszítőfestés nyomai kerültek elő. Valószínűleg hasonló, az
épület alaphangulatát meghatározó díszítőfestés jelenlétére gondolhatunk a
Nagypréposti palota belső falfelületein is. A boltozott helyiségek eredeti, e magas
belső terekhez igazodó, szintén a líceumira emlékeztető, reprezentatív
ajtószárnyakkal felszerelt ajtói is mind fennmaradtak. 

Ekkora terek felmelegítéséhez fűtőtestek egész sorára volt szükség. A helyiségek
hangulatos cserépkályhái közül ma csupán egy kései, a 19. század második feléből
származó, fehérmázas kályhában gyönyörködhetünk. A romantikus historizmus
stílusjegyeit, s a barokk jellegzetességeit is magán viselő, leveles, rombuszos
díszítésű, svéd fűtési rendszerű kályha, noha már nem eredeti helyén áll, fenséges
hatást gyakorol a szemlélőre. A kályhát eredetileg hátulról, a folyosó felől fűtötték,
s csak utóbb szerkesztették át úgy, hogy elölről, a szoba irányából táplálhassák. A
helyszínen olvasható Dávid Ferenc művészettörténész a kályháról készített részletes
szakvéleménye.
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Minden bizonnyal az alsó szinten a prépostság személyzete, titkársága, irattára,
konyhája és szolgalépcsőháza helyezkedett el. A földszinti, jobb oldali rövid
folyosón balra a pince lejáratát találjuk, majd kicsit beljebb sétálva, innen vezetett
az emeletre a szolgalépcső. Jobbra a földszinti sarokhelyiségbe, az egykori
konyhába léphetünk. Említésre méltó még a pincével kapcsolatban álló, szintén
téglaboltozatos, hatalmas szikkasztó helyiség, amely a földszint DK-i, legnagyobb
terme alatt húzódik. A 18. században az Eger-patak gyakori áradásait követően, a
visszamaradt fölösleges víz és hordalék gyors levonulását segítette elő.

A palotát a híradások szerint kétszer is érte tűzvész. Arról is tudomásunk van,
hogy az Egészségház utca felőli kőfalhoz egy 18. századi, azóta már lebontott,
manzárdtetős magtárépület tapadt.

A palota nevezetes lakói
Feljegyzések tanúskodnak arról, hogy a kis- és nagyprépostok között rövid időre

palotacsere történt. Dobronyay kisprépostként a Nagypréposti palotában, míg
Zábráczky József nagyprépost a Kispréposti palotában lakott –, tudjuk meg
Szmrecsányi Miklóstól.10

A két épületet mindkettejük halálának évében, 1809-ben adták vissza
rendeltetésének.

A ház lakói közül a város történetének elismert személyisége volt Rajner Károly
kanonok, aki 1831-1836 között jelentősen kivette részét az új főszékesegyház
építkezéseinek támogatásából. A Pyrker János László egri érsek megbízásából Hild
József tervei alapján épült klasszicista stílusú bazilika hazánk második legnagyobb
székesegyháza lett. A másik jeles lakó Lévay Sándor nagyprépost, az ő idejében
zajlott az 1848/49-es szabadságharc. A kápolnai csata előestéjén, 1849. február 25-
ről 26-ra virradóra a palotában látta vendégül Dembinszky Henrik tábornokot, a
magyar hadak fővezérét, valamint Görgey Artúr és Klapka György tábornokokat.
Dembinszky a palota erkélyén fogadta Eger népének fáklyás felvonulását. Másnap
innen indultak a később vesztesnek bizonyuló, kápolnai csata helyszínére. A palota
főhomlokzatán ma tábla emlékezik meg az eseményről, és az életüket áldozó
honvédekről. 

A Bródy Sándor nevét 1988-tól viselő Megyei és Városi Könyvtár méltó
használója és gondozója a patinás épületnek. A palota legújabb kori történetéről, a
könyvtár több mint fél évszázados tevékenységéről, szolgáltatásainak fejlődéséről
részletesen tájékozódhatunk a 2009-ben napvilágot látott, a gyűjtemény változásait
nagy alapossággal bemutató, számos képpel illusztrált, jubileumi könyvtártörténet
kötetéből. 11

(Elhangzott a Nagypréposti palotában 2010. március 20-án)
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Nagypréposti palota, jelenleg a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Fotó: Ágoston Ottóné
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Lépcsőkorlát
Fotó: Ágoston Ottóné

Kapualj, jelenleg a könyvtár galériája
Fotó: Ágoston Ottóné



Szecskó Károly
A Fájdalmas Szűz (Hatvani) temető

A Fájdalmas Szűz (Hatvani) temetőt 1752-ben nyitottak meg. A temető
kápolnájának alapkövét 1776-ban tették le, melynek megépítését Horváth Mihály
egri polgár bőkezűsége tette lehetővé. A kápolnán belül a hajó bejárati oldalán karzat
található. A szentélyhez egy-egy oldalági melléktér csatlakozik. Berendezése 18-19.
századi, mellékoltárképei Wittmann János és Kovács Ferenc munkái. 

A Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság Timon Zsigmond 1848-as őrnagy,
Pócsik Dénes olimpiai bajnok vízilabdázó, Rapaics Dániel 1848-as ezredes,
Szőkefalvi-Nagy Zoltán kémikus, geológus, tudománytörténész, főiskolai tanár;
Kracker János Lukács  festőművész, Breznay Imre történész, pedagógus; Cserey
Ignác 1848-as ezredes, Pataki Vidor János  ciszterci szerzetes, történész,
művészettörténész, régész; Szvorényi József ciszterci szerzetes, irodalomtörténész,
nyelvész, az MTA tagja sírjait védi.

A sírkertben a 18. századból csak néhány síremlék található, a 19. századból már
sokkal több. A következőkben a teljesség igénye nélkül röviden bemutatom az itt
nyugvó neves személyiségeket.

Albert Ferenc, montedegoi (Klagenfurt, 1811 – Eger, 1883) csillagász, könyvtáros.
1851-től Egerben a csillagvizsgáló igazgatója, érseki könyvtáros és a Líceum tanára.
1852-ben a csillagda tornyában meteorológiai megfigyelő állomást rendezett be.
Nevéhez fűződik 1860-ban az Egri Értesítő című újság elindítása. Az általa
szerkesztett Heves és Külső Szolnok törvényesen egyesült vármegyék leírása című
kötetben ő írta a megye földrajzi viszonyait bemutató fejezetet. Egerben
emléktáblája a Széchenyi u. 2. sz. épület falán található.

Babocsay Sándor (Eger, 1846 – Eger, 1930) ügyvéd, politikus. 1863-tól a
fővárosban jogot tanult. 1866-ban bírói, majd 1868-ban ügyvédi vizsgát tett. 1869-
től 1884-ig Eger város főügyésze. 1871-ben országgyűlési képviselővé választották.
1893-tól 1919-ig a Heves Vármegyei Hírlap főszerkesztője volt. 1894-ben ő vezette
a város küldöttségét Kossuth Lajos temetésére. A Dobó szobor leleplezési
ünnepségén 1907-ben ő volt az ünnepi szónok. 1923-ban megkapta a magyar királyi
kormányfőtanácsosi címet. Egerben utcát neveztek el róla.

Balogh Gábor (Salgótarján, 1857 körül – Eger, 1919) cigányzenész. Már tizenhat
éves korában a nógrádi főispán szerződéses zenésze, a saját maga által alakított
bandával. Később Hajnácskőn, Várgedén volt prímás, majd a felvidéken muzsikált
Bártfán és Lublón. 1885-ben a fővárosba szerződött. Többször járt külföldön is.
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Időközben Egerbe került, ahol a Kaszinó épületének földszintjén lévő étteremben
játszott. Tisztelői a temetőben díszes síremléket állítottak számára, amelyre rávésték
Borsodi (Frint) László tanító barátja őt méltató versének egyik szakaszát. 

Bartalos Gyula (Szepsi, 1839 – Eger, 1923) római katolikus pap, régész. 1854-től
Egerben teológiai tanulmányokat folytatott. 1861-ben szentelték pappá. 1871-től
1879-ig Olaszországban élt. Hazájába visszatérve hitoktató, Markazon lelkész, majd
Egerben főszékesegyházi gyóntató, később sekrestyeigazgató. 1891-ben tagjává
választotta az Országos Régészeti és Embertani Társulat. 1905-ben az egri
főkáptalan hiteleshelyi levéltárának jegyzője, 1909-ben tiszteletbeli kanonok lett.
1898 decembere és 1899 januárja között Egerben, a Szépasszony-völgy határában
honfoglalás-kori sírokat tárt fel. Régiséggyűjteményét 1909-ben az Egri Érseki
Líceum Múzeumának adományozta. Régészeti, történeti írásai az Adatok az Egri
Egyházmegye történetéhez című sorozatban (1885-1888), az Archeológiai
Értesítőben, az Egri Híradó és az Eger című lapban láttak napvilágot. Egerben utca
őrzi nevét.

Benkóczy Emil (Földes, 1899 – Eger, 1944) tanár, történész. Tanári pályáját 1906-
ban Léván kezdte. A következő évtől az Egri Érseki Tanítóképzőben földrajzot és
történelmet oktatott 1943-ig, nyugdíjba vonulásáig. Legjelentősebb munkája az Egri
Érseki Tanítóképző Intézet története 1928-ban, a Heves vármegye vitézei című kötete
1936-ban jelent meg. A 20. század elején több néprajzi tárgyú cikket írt az
Ethnographiában, amelyekben főleg az egri szőlő- és bortermelés hagyományaival
foglalkozott.

Berzy András (Magyarpécska, 1907 – Eger, 1972) főiskolai tanár. Szegeden a
Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolára járt, ahol magyar-történelem és testnevelés
szakos tanári oklevelet szerzett. 1952-től az egri főiskola tanára. Az 1930-as évek
elejétől verseket és kritikákat írt pesti folyóiratokba. Verseit kötetbe rendezte
Csirrenő fürjek címmel, melynek kézirata a II. világháborúban elkallódott. A
Főegyházmegyei Könyvtár anyagából több dokumentumot közölt magyarázattal a
főiskola évkönyvében. József Attila baráti köréhez tartozott.

Bitskey Aladár (Eger, 1905 – Eger, 1991) katonatiszt, úszó. Az elemi és a
középiskolát szülővárosában végezte. 1925-ben érettségizett. Tanulmányait a
Honvéd Ludovika Akadémián folytatta, ahol 1929-ben főhadnaggyá avatták.
Tizenegy éves korától úszott. Hátúszásban az 1927-ben Bolognában és az 1931-ben
Párizsban rendezett Európa-bajnokságon 2. helyezést ért el. 1928-ban részt vett az
amszterdami olimpiai játékokon. 1929-től 1936-ig Egerben teljesített katonai
szolgálatot. A II. világháború után az egri versenyuszodában oktatta az úszást. 1956
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októberében tagja volt az Egri Városi Forradalmi Bizottságnak, ezért 1957-ben
börtönbüntetésre ítélték. Kiszabadulása után ismét folytatta úszóoktatói
tevékenységét. Egerben 2000-ben róla nevezték el az új fedett uszodát.

Braun Károly (Eger,1876 – Eger, 1958) jogász. Az Egri Érseki Jogakadémián
végzett. 1902-ben a városi közgyűlés tanácsnoka, 1917-ben tiszteletbeli vármegyei
főjegyző, 1924-ben Eger főjegyzője. 1931-ben került a polgármesteri székbe. Tagja
volt több gazdasági és művelődési szervezetnek. (Egri Hordó- és Faárugyár
Részvénytársaság, Egri Szőlőművelési Részvénytársaság, Egri Dalkör, stb.). 

Breznay Imre (Eger, 1870 – Eger, 1944) tanár, helytörténetíró, lapszerkesztő.
Tanítói oklevelét Egerben kapta meg. 1891-1894 között Budapesten felsőnép- és
polgári iskolai magyar nyelv és történelem szakos tanítói oklevelet és tanítóképző
intézeti tornatanári diplomát is szerzett. 1895-től az Egri Érseki Tanítóképző tanára,
ahol történelmet, természettant és mennyiségtant oktatott. 1924-től 1930-ig,
nyugdíjazásáig címzetes igazgató. Mindenkori tanári munkája mellett ideje jó részét
a történelemkutatásra fordította. Fontosabb munkái: Eger a XVIII. században, Eger
múltjából, Az egri fertálymesterségről stb. Írásai máig alapvető forrásai a 18. századi
Eger történetének. Breznay Imre több újságot is szerkesztett: Népiskolai Tanügy,
Eger, Egri Népújság. Közéleti ember volt. Breznay Imréről mintázta Stróbl Alajos a
Dobó-szobor egyik mellékalakját, Mekcseyt. Egerben utcát neveztek el róla, Jókai
utcai lakóháza falán pedig emléktábla található.

Cserey Ignác (Bardóc, 1803 – Eger, 1897) 1848-as honvédtiszt. 1922-től szolgált a
katonaságnál. 1848 tavaszán főszázados lett a 33. gyalogezredben. Április végétől
az Országos Nemzetőrségi Haditanács gyalogsági osztályának főnöke. Júniusban
őrnaggyá lépett elő, és a 2. honvédzászlóalj szervezője és parancsnoka lett.
Szeptembertől alezredes, az Erdélyben alakuló honvédzászlóaljak felügyelője. 1848
novemberétől a kolozsvári, majd emellett a nagyváradi hadmegye parancsnoka,
1849 májusától ezredesi rangban. Világos után Aradon hét évi várfogságra ítélték, de
1852-ben kegyelmet kapott. 1867-től Heves megye közgyámja volt. 1888-tól 1896-
ig a budapesti honvédmenház parancsnokaként szolgált. 

Csiky Sándor (Eger, 1805 – Eger, 1892) ügyvéd, politikus. 1826-ban szerzett
ügyvédi oklevelet. 1828-tól Egerben lett az Ájtatos Alapítvány ügyésze. 1936
legelején a város képviselőtestülete városi tiszti ügyésznek nevezte ki. Az 1848-49-
es forradalom és szabadságharc idején az irányításával szervezett nemzetőrség
ezredese, Eger város országgyűlési képviselője volt. 1949 januárjában a kormányzó
kinevezte Heves vármegye kormánybiztosává. A szabadságharc leverése után
bujdosott. 1851-ben várfogságra ítélték, 1854-ben amnesztiát kapott. 1861-ben Eger
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polgármesterévé választották, az 1861-es, az 1869-es, az 1872-es országgyűlési
választásokon városunk képviselője lett. Nem szavazta meg az 1867-es kiegyezést.
A Szélsőbal, illetve a Függetlenségi 48-as párt egyik vezető egyénisége volt. Még
1868-ban megszervezte az Egri Demokrata Kört. Fontos szerepe volt az Egri
Színkör Részvénytársulat megalakításában. 1885-ben még életében az addigi
Speciális utcát róla nevezték el. Mivel harcias, bátor ember volt, ezért tisztelői az
„egri tigris” jelzővel illették. Eger belvárosában ma is utca viseli a nevét.

Dancza János (Eger, 1899 – Eger, 1985) lakatossegéd, amatőr ősrégész és
barlangkutató. 1916-ban kapott segédlevelet, majd Budapestre költözött, ahol
különböző üzemekben dolgozott. Az 1918-as polgári demokratikus forradalom
idején beállt nemzetőrnek, a Tanácsköztársaság időszakában vöröskatona volt.
1924-ben visszatért Egerbe. Bekapcsolódott az 1922-től újjászerveződő baloldali
szakszervezeti mozgalomba. 1927-ben belépett a Természetbarátok Turista
Egyesületének Egri Csoportjába. A természetbarát mozgalom az 1920-as évek végén
elvezette a barlangkutatáshoz. 1932 telén, Subalyukon megtalálta az első
magyarországi ősember maradványait, amely őt az ősrégészeti szakmában
világszerte ismertté tette. Időközben részt vett a Városi Múzeum szervezésében.
1944-ben rendőrkapitánynak nevezték ki. Ilyen minőségben szervezte meg 1945
januárjában, a várban az internáló tábort, amely máig vitatott cselekedete volt.
1949-1953 között az aggteleki cseppkőbarlang igazgatója. Majd visszatért Egerbe,
ahol több helyen dolgozott. 1960-tól a Dobó István Vármúzeum munkatársának
nevezték ki. Múzeumi szolgálata alatt létrehozta az intézmény legújabb kori
gyűjteményét. Az Aggteleki karszton barlangot neveztek el róla, sajnálatosan
helytelen írással (Danca-barlang).

Erdélyi József (Eger, 1827 – Eger, 1869) író, költő. Pesten jogot végzett. Részt vett
az 1848-as márciusi eseményekben Pesten. 1848. június 3-án Heves vármegye
aljegyzőjévé választották. A szabadságharc leverése után az 1850-es években,
városunkban íróként, költőként tevékenykedett. 1861-ben Heves vármegye
tiszteletbeli főjegyzővé, 1867-ben pedig rendes főjegyzőjévé választották. Ő volt az
Egri Posta című újság szerkesztője is. 

Gál Elemér (Csíkszereda - Csíkzsögöd, 1929 – Eger, 2007) középiskolai tanár, író,
újságíró, szerkesztő. Egyetemi oklevelét a kolozsvári Bólyai Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Karán szerezte 1952-ben, magyar irodalom szakon. Írásait
kezdetben a kolozsvári Igazság, a Szatmári Hírlap és a Tanügyi Újság közölte.
Alapító tagja volt a Hármashatár nevű irodalmi társaságnak, főszerkesztője (1990-
1993) a Szamoshát szépirodalmi, művelődési folyóiratnak. 1994-től Egerben élt. A
városba való költözése után cikkei az Új Hevesi Naplóban, a Heves Megyei
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Hírlapban az EgRiportban jelentek meg. 1997-ben egy nemzetközi pályázaton
elbeszélésével I. díjat nyert. Egerben írta meg 2006-ban legjelentősebb művét, a
Héthavas című „őstörténeti hitregényt”. A szeretet vár valahol című kötetét 2009-
ben Egerben adták ki, amely válogatás a szerző kisprózáiból. 2006-ban vitézzé
avatták. A Szent György Lovagrend tagjaként a rend kiadványait szerkesztette,
amiért a rend Tiszti Kereszttel és az Örökös Tag címmel tüntette ki. 

Gárdonyi Sándor (Győr, 1887 – Eger, 1965) Gárdonyi Géza fia. Közgazdászi
oklevelet szerzett. Nagy érdeme, hogy a második világháború alatt megmentette
apja hagyatékát, mely bekerült a Dobó István Vármúzeumba, és hazánk egyik
legnagyobb irodalmi gyűjteményét alkotja. A világháború után szoros kapcsolatot
alakított ki Okos Miklóssal és az író életével és munkásságával foglalkozó Nagy
Sándor főiskolai tanárral. 

Grónay Sándor (Eger, 1842 – Eger, 1897) jogász. Elemi és gimnáziumi
tanulmányait szülővárosában végezte. Itt kezdte el jogi tanulmányait is, de a
fővárosban fejezte be. 1867-ben Egerben második aljegyzőnek választották meg.
1875-től városi közigazgatási tanácsnokként dolgozott. 1878-ban a város
rendőrfőkapitánya lett. 1886-tól Eger polgármestere, amikor a város rendkívül sokat
fejlődött. Ebben az időszakban, 1890-ben jött létre a reáliskola, 1891-ben megkezdte
működését az Épület és Bútorvasalási Gyár. 1892-ben megalakult a Közvilágítási
Bizottság. 1894-től megindult a termelés a dohánygyárban. Grónay tagja volt a
vármegyei törvényhatósági bizottságnak és a város számos közhasznú
egyesületének. Egerben utcát neveztek el róla.

Fogel Ágoston (Rozsnyó, 1848 – Eger, 1924) kereskedő. Tanulmányait
szülővárosában végezte. 1868-ban Egerbe költözött, ahol alkalmazottja, majd
cégtársa lett Kaán Sándornak. 1893-tól Eger határában kőszén után kutatott. Többek
között tagja volt a városi képviselőtestületnek, Heves Vármegye Törvényhatósági
Bizottságának, a Heves Megyei Takarékpénztár, az Első Magyar Lakatos és
Lemezárugyár Részvénytársaság igazgató tanácsának stb.

Glósz Kálmán (Eger, 1863 – Eger, 1927) orvos. 1900-tól szülővárosa tiszti főorvosa
volt. Még 1897-ben az Egri Önkéntes Tűzoltóegyesület orvosa lett, ahol
megszervezte a mentő részleget. 1914-től a Szent Vince Kórház belgyógyászati
osztályának és elmeosztályának vezető főorvosa. Egyik alapítója volt a Vöröskereszt
helyi szervezetének. Az Egri Érseki Jogakadémián az egészségtan előadója.
Gárdonyi Géza háziorvosa és barátja volt.
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Hevesy Gusztáv (Eger, 1875 – Eger, 1961) jogász. 1899-től a közigazgatásban
dolgozott. Egerben előbb gyakornok, majd járási szolgabíró volt. 1906-tól
vármegyei aljegyző, később másodfőjegyző, majd 1925-től vármegyei főjegyző
volt. Jelentős szerepe volt a megye villamosításának előkészítésében. Tagja volt a
városi képviselőtestületnek és a vármegyei törvényhatósági bizottságnak. Felesége
Molnár Ida (Naszály, 1893 – Eger, 1944) kezdeményezésére jött létre az Egri
Műkedvelők Köre (1920), melynek első rendezője volt, és női főszerepeket játszott.
Tagja volt az Egri Gárdonyi Géza Társaságnak. Olaszországi útinaplója 1928-ban
nyomtatásban is megjelent. 

Hevesy Sándor (Eger, 1902 – Eger, 1985) építészmérnök. 1826-ban a József Nádor
Műegyetemen építészmérnöki diplomát szerzett. Ezt követően professzora, Wälder
Gyula építési irodájában dolgozott. 1928-ban visszatért Egerbe, ahol a Városi
Mérnöki Hivatalban kapott állást. 1929-ben megválasztották főmérnöknek. Nevéhez
fűződik több egri világi és egyházi épület tervezése: a vízmű Petőfi téri létesítménye,
a lajosvárosi Szent Lajos templom (1937), stb. Megkapta az a „Eger város örökös
főmérnöke” címet. 1957-től a Városi Tanács Ipari és Műszaki Osztályának vezetője.
Ilyen minőségben elévülhetetlen érdemeket szerzett a város műemlékeinek
megóvásában. Kezdeményezésére szervezték meg az Egri Műemléki Bizottságot
(1956), melynek ő lett az elnöke. Irányításával helyezték el Egerben a műemlék és
műemlék jellegű épületeken ma is látható táblákat. Mindenkori gyakorlati mérnöki
munkája mellett a műemlékek múltjának kutatásával is foglalkozott. Kutatási
eredményeit számtalan cikkben fogalmazta meg, amelyek főként a Heves Megyei
Népújságban jelentek meg. A filmezés, fotózás szerelmeseként készített képei és
filmfelvételei forrásértékűek. Szülővárosában utcát neveztek el róla.

Hibay Károly (Eger, 1890 – Eger, 1924) orvos. Gimnáziumi tanulmányait Egerben
végezte, majd 1913-ban Budapesten szerzett orvosi diplomát. 1922-től az egri
Alapítványi Női Kórház szülés-belgyógyász főorvosa lett. 1924-ben kiütéses tífuszt
kapott egy betege vizsgálata közben, amely halálát okozta. Dr. Hibay Károlyt
fáradhatatlan munkakedv, szívélyes modor és a betegek iránti szeretet jellemezte.
Egerben óriási részvét mellett temették el. Személye a hivatását haláláig teljesítő
orvos szimbólumává vált. Eger belvárosában utcát neveztek el róla.

Horváth Zsigmond (Győr, 1822 – Eger, 1886) tanár. 1840-ben belépett a ciszterci
rendbe. 1845-ben szentelték pappá. Tanított Székesfehérváron, Egerben, Pécsett.
1855-től ismét Egerben oktatott. 1873-tól a rendház alperjele. A ciszterci
gimnáziumban iskolai könyvtárat alapított. Nagy érdeme az intézmény
természettani gyűjteményének gyarapítása. Az 1870-es években a város polgárai
részére szervezett népszerű tudományos felolvasások egyik előadója volt.
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Hazánkban a fényképészet úttörője, sőt „az országos meteorológiai intézet egri
észlelőjének felügyelője”. 

Huszty Zoltán (Kolozsvár, 1894 – Eger, 1974) muzsikus, karnagy. Tanulmányait a
Zeneművészeti Főiskolán kezdte, ahol Kodály Zoltán volt a mestere, de az
akadémiát nem fejezte be. Az I. világháború végén Erdélyből Egerbe került, ahol az
Egri Dalkör másodkarnagyává, majd karnagyává nevezték ki. Ezzel párhuzamosan
a Polgármesteri Hivatalban a polgármester titkára volt. Vezetésével a Dalkör óriási
sikereket ért el, s 1929-ben Debrecenben elnyerte a Kormányzói díjat és a
Királydíjat. A Dalkört 1957-ig vezette. Síremlékét Király Róbert szobrász készítette.

Iványi Sándor (Jásztelek, 1917 – Eger, 1983) pap, könyvtáros. Az elemi iskolát
szülőfalujába végezte, a gimnáziumot pedig az egri ciszterci főgimnáziumban. Ezt
követően városunk teológiáján tanult. 1953-tól az Egri Főegyházmegyei Könyvtár
munkatársa. 1956-1959 között a könyvtár szak elvégzése után a könyvtár vezetője
lett. Hasonmás kiadásban megjelentette a könyvtár egyik legfontosabb kódexét
(Hóráskönyv), amelyhez tudományos előszót írt. Jelentős munkája volt még a
könyvtárban őrzött kéziratok katalógusa, melynek bevezetőjében igényes
könyvtártörténeti ismertető olvasható. 1973-tól közölte Heves megyére vonatkozó
történeti írások bibliográfiáját a Heves Megyei Levéltár Archívum című
kiadványában. Címzetes apát lett. Könyvtárosi tevékenységét elismerte a
Művelődési Minisztérium is. 

Kapor Elemér (Rimaszombat, 1907 – Eger, 2000) költő, író, újságíró, szerkesztő.
Elemi iskolai, gimnáziumi és jogakadémiai tanulmányait Egerben végezte. A jogi
diploma megszerzése után az Egri Újság újságírója, majd szerkesztője lett. Ezt
követően az Eger című hírlap szerkesztőjeként dolgozott. 1944-ig az egri amatőr
színjátszás, kóruséneklés, valamint a kulturális élet egyik kiválósága volt. Első
verseskötete 1935-ben a fővárosban jelent meg Mindenki nagynak születik címmel
Apor Elemér álnéven. Ő volt Kálnoky László költő fiatalkori mentora. 1945-ben
jogtalanul börtönbüntetésre ítélték. Ezt követően a városban előbb üldözött, majd
megtűrt személy. Írásait a Heves Megyei Népújságban csak az 1960-as évek
közepétől publikálták. 1988-ban jelent meg a fővárosban második verseskötete,
Mindenütt téged kerestelek címmel, mely válogatás volt addigi költeményeiből. A
Kisváros a felhők fölött című műve történeti elbeszéléseit tartalmazza. Megírta Dobó
István regényes életrajzát Feje fölött a pallos árnyéka címen (1992). 1996-ban
összegyűjtött versei Pont a semmi falán címmel láttak napvilágot. Munkásságát
elismerve 1991-ben a város díszpolgárává választotta. A következő évben a Magyar
Köztársaság Arany Érdemkeresztjével tüntették ki. Egerben utcát neveztek el róla.
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Kolacskovszky Lajos (Jászárokszállás, 1891 – Eger, 1954) jogász, történész,
turisztikai szakíró. Az elemi iskolát és a gimnáziumot Egerben végezte. Érettségi
után beiratkozott a helyi Római Katolikus Érseki Jogakadémiára. Doktori címet
azonban nem szerzett. 1918 őszén a polgári demokratikus forradalom győzelme után
Módly László kormánybiztos titkára lett. 1919. március 21 után, a proletárdiktatúra
kitörésekor megválasztották a megye hivatalfőnökének. Ezen tevékenységéért előbb
halálra, majd börtönbüntetésre ítélték. A börtönből a zalaegerszegi internáló táborba
került, ahonnan 1922-ben szabadult. Szegedre költözött, majd a fővárosba került,
ahol alkalmi munkákból élt. Budapesti évei alatt bekapcsolódott a Szociáldemokrata
Párt munkájába, valamint részt vett a Természetbarát Társaság munkájában. A
Természetbarátban és a Népszavában számos turisztikai tárgyú írása látott
napvilágot. 1942-ben visszatérhetett Egerbe. 1944 decemberétől az egri levéltár
főlevéltárosa lett. 1947-ben került nyugállományba. Nyugdíjas éveit történelmi
kutatásokra fordította. Írásainak többsége kéziratban maradt. Egerben utcát neveztek
el róla. Bélapátfalva közelében, a Telekessy-menedékház előtt áll emlékoszlopa, a
közelben pedig a róla elnevezett forrás.

Korompai (Kaknics) János (Eger, 1919 – Eger, 1996) politikus, irodalomtörténész.
Földműves, napszámos családból származott. Közgazdász diplomát szerzett.
Számos nyelven beszélt (német, francia, angol, olasz, orosz) kiválóan. 1945
áprilisától 1949 júniusáig Egerben dolgozott a Polgármesteri Hivatalban
főjegyzőként, később polgármesterként. Ekkor leváltották állásából, s az Egri Textil
Nagykereskedelmi Nemzeti Vállalatnál főkönyvelő, majd a Heves Megyei Tanács
Tervosztályán beruházási előadó lett. 1945-ben belépett a Szociáldemokrata Párt
egri szervezetébe, városi, majd megyei SZDP elnök lett. 1948-ban „angol barátsága
miatt” kizárták a pártból, de a vád alaptalan volt. 1956. október 23 után
megválasztották a Heves Megyei Munkástanács elnökének. 1956-os
tevékenységéért koholt vádak alapján nyolc év börtönbüntetésre ítélték. 1963-ban
amnesztiával szabadult. Ezt követően visszatért Egerbe, ahol segédmunkásként
tudott elhelyezkedni a Bútoripari Vállalatnál. Majd lehetővé tették, hogy a Dobó
István Vármúzeumhoz kerüljön adminisztrációs munkakörbe. Később
főmunkatársnak nevezték ki, s megbízták a Gárdonyi-hagyaték kezelésével.
Gárdonyival kapcsolatos kutatásait folyóiratokban, évkönyvekben publikálta.

Kovács Mihály (Abádszalók, 1818 – Budapest, 1892) festőművész. Pesten és
Bécsben tanult a Képzőművészeti Akadémián. Tanulmányai befejezése után
Olaszországba ment. 1849 júniusában ismerkedett meg Tárkányi Béla pap-költővel,
s rövidesen Egerbe költözött. Műtermét előbb az érseki palotában, majd a
Líceumban rendezte be. Tagja volt annak a tudományos és művészeti körnek, amely
ebben az időben szerveződött. Egri éveiben festette meg többek között Szvorényi
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József nyelvész arcképét. 1858-ban városunkból Pestre költözött, majd 1863-ban
Spanyolországba ment. Élt Münchenben, Bécsben, Velencében, mielőtt végleg
Budapesten telepedett le. Száznál több festményét az Egri Érseki Líceum
Múzeumára hagyta. Hamvait 1930-ban a város hazahozatta.

Kovács Vendel (Ásvány, 1913 – Eger, 1970) tanár. A szegedi Polgári Iskolai
Tanárképző Intézetben magyar-történelem, az Apponyi Kollégiumban pedig
pedagógia-filozófia szakos diplomát szerzett. 1939-től a kiskunmajsai polgári
iskolában tanított. 1942-ben Somos Lajos igazgató meghívta az Egri Érseki
Tanítóképző Intézetbe. 1959-ben megszüntették az intézetet, ezért 1961-ig a
Gárdonyi Géza Gimnáziumban tanított. 1961-től az Egri Tanárképző Főiskolán
előbb adjunktusként, majd docensként dolgozott. 1967-ben elnyerte a
neveléstudományok kandidátusa tudományos fokozatot. Kovács Vendel a hazai
általános iskolai alsó tagozati oktatás egyik legjobb szakértője volt. 

Kőnig Ferenc (Budapest, 1856 – Eger, 1945) nyomdász. Az elemi iskola elvégzése
után szülőhelyén a Légrády testvérek híres nyomdájának tanulója volt.
Segédlevelének megszerzése után néhány évig a fővárosban dolgozott, majd
külföldön fejlesztette szaktudását. Visszatérve Miskolcon egy kisebb nyomda
társtulajdonosa lett. Később Egerbe került, ahol 1894-től az Egri Nyomda
Részvénytársaság igazgatója lett. Nyomdáját országos hírűvé fejlesztette, különös
tekintettel a jegygyártásra. A Kőnig-féle nyomda a jegykészítésben olyan híres volt,
mint a gyomai Kner-nyomda. Termékeivel 1908-ban a londoni világkiállításon
elnyerte a nagydíjat. 1936-ban, nyugdíjba vonulása után az üzem vezetését fiaira
bízta. 

Kracker János Lukács (Bécs, 1719 – Eger, 1779) festő. A bécsi festőakadémián
tanult 1738-tól 1749-ig. Diplomájának megszerzése után előbb Morvaországban,
majd Csehországban dolgozott. Prágában leghíresebb freskója a Szent Miklós
templomban található. Csehország után a felvidéki Jászón működött, ahonnan 1767-
ben Eszterházy Károly püspök meghívására Egerbe költözött. Városunkban első
alkotása a püspöki palota kápolnájának tűzvészben elpusztult mennyezetfreskója
volt. 1769-ben elkészítette a Papnevelő Intézetben található Szent József halála című
oltárképet. 1770-ben megfestette a Minorita templom oltárképét, majd a Jezsuita
(jelenleg Ciszterci) templom falfestményeit. 1773-ban alkotta a Főszékesegyház
Szent István és Szent László oltárképét. 1775-ben a Ciszterci templom Szent Annát
ábrázoló képét festette meg. Legjelentősebb alkotása, a Líceum barokk
könyvtártermében található, amelyet a tridenti zsinatot ábrázolja. Krackernek az egri
egyházmegyében is több freskója található (Egerbakta, Szihalom, Tiszapüspöki
stb.). Síremlékét, amely egy térdeplő nemtőt ábrázol, Bauer György szobrász
készítette. 
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Lénárt János (Feldebrő, 1896 – Eger, 1971) középiskolai tanár. Budapesten szerzett
történelem-földrajz szakos tanári diplomát. 1923-ban Nyíregyházáról Egerbe
költözött, ahol az Érseki Felsőkereskedelmi Iskola oktatója lett. 1934-ben
bölcsészdoktori címet szerzett. Aktívan részt vett a cserkészmozgalomban. 1925-ben
kezdeményezte az egri Vár feltárását, amelyben Pálosi Ervin és Pataki Vidor János
segítette. A tervszerű feltárás nyomán 1930-tól megindult a turizmus. Miután 1938-
ban Pálosi Ervint a kolozsvári egyetem tanárának nevezték ki, ő vette át az ásatás
vezetését. 1946-ban a hadifogság után visszatért intézetébe, amelynek igazgatójává
nevezték ki. 1950-ben koholt vádak alapján internálták. 1953-ban szabadult, s utána
egy évig segédmunkásként dolgozott. 1955-től nyugállományba való vonulásáig az
egri tanítóképző oktatója lett. 1957-ben ő szervezte meg az Eger Vára Barátainak
Körét. Szarvaskő közelében forrást neveztek el róla. 1976-tól évente dr. Lénárt János
túraversenyt rendeznek.

Luga László (Fony, 1840 – Eger, 1905) pap, nyomdaigazgató, lapszerkesztő. Az
elemi iskolát szülőhelyén, a gimnáziumot Kassán és Egerben végezte a ciszterci
rend főgimnáziumában. 1862-ben szentelték pappá. Ezt követően Egerszalókon,
Diósgyőrben és Hevesen volt káplán. 1872-ben az érsek megbízta a nyomda
vezetésével, ahonnan 1897-ben vonult nyugdíjba. 1969-től ő szerkesztette és adta ki
hazánk első római katolikus hetilapját, az Egri Népújságot. 1872-ben indította el az
Egri Népkönyvtár sorozatot. 1876-ban alapította és szerkesztette hazánk első római
katolikus könyv- és folyóiratszemléjét Irodalmi Szemle címmel. 1872 és 1878 között
kiadta és szerkesztette az Egri Képes Naptárat. 

Maczky Valér (Eger, 1847 – Eger, 1921) ciszterci szerzetes tanár,
irodalomtörténész. Elemi iskolai és a gimnáziumi tanulmányait szülővárosában
végezte. 1867-ben belépett a ciszterci rendbe. Zircen végezte a teológiát, majd 1869-
től Pesten bölcsészhallgató volt. 1870-ben Veszprémben szentelték áldozópappá.
1876-ban szerzett bölcsészdoktori címet. 1877-től Egerben a ciszterci gimnázium
tanára lett, s ezzel egy időben, a joglíceumban bölcseleti erkölcstant oktatott. A
gimnáziumban elnöke volt a Vitkovics önképző körnek. Tevékenyen közreműködött
az Egri Kaszinóban. Miután 1918-ban nyugállományba került, a Líceumban tovább
tanította a művelődéstörténetet. Tanári és közéleti munkája mellett jelentős
irodalomtörténeti munkásságot folytatott. Népszerű felolvasások a magyar irodalom
történetéből (1894) című könyvének bevételét az Egerben felállítandó Dobó-szobor
alapjára szánta. Gárdonyi egyik legjobb barátja volt. Szülővárosában utcát neveztek
el róla, ahol látható a Hevesy Sándor mérnök által tervezett emléktábla. 2010-ben
felállították a Ciszterci templom előtt egészalakos szobrát, Kő Pál alkotását. 
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Mindszenty Gedeon (Jolsva, 1829 – Eger, 1877) pap, költő, egyházi szónok.
Iskoláit Miskolcon és Nagyváradon végezte, a teológiát pedig Egerben. 1852-ben
szentelték pappá. Ezt követően Jászárokszálláson, majd egy év múlva Egerben volt
káplán. Városunkban rövidesen főszékesegyházi szónok lett. Bartakovics érsek egy
idő után a tanítóképző tanárává és igazgatójává nevezte ki. Hitszónoki hivatalát
1864-ig megtartotta. Ekkor gyakori szédülései miatt lemondott állásáról. Betegsége
miatt főpásztora 1866-ban Bükkszenterzsébetre nevezte ki plébánosnak. 1874-ben
esperesi kinevezést kapott. 1877 májusában Egerbe, az Irgalmas Rend kórházába
ment gyógyulást keresni, de már nem lehetett megmenteni életét. Halála után az
Egri Egyházmegyei Irodalmi Egyesület díszes obeliszket állított sírja fölé. Versei
több kötetben jelentek meg. 1929-ben Egerben válogatást adtak ki verseiből,
amelyek az Egri Népkönyvtár sorozat 19. köteteként jelentek meg. Életét és
költészetét először Sík Sándor piarista szerzetes dolgozta fel 1910-ben. Mindszenty
Gedeon a magyar katolikus költészet egyik legkiválóbb alakja volt. 

Mlinkó István (Vác, 1872 – Eger, 1924) gyógypedagógus, igazgató. 1896-ban
hazánkban elsőként szerzett a siketnémák oktatására képesítő tanári oklevelet. Ezt
követően a váci intézetben tanított. 1901 júniusában egri tanárrá nevezték ki. Mlinkó
Istvánnak nagy szerepe volt a helyi siketnéma intézet létrehozásában. Ez a munka
1901 tavaszán indult. Az iskola különböző helyeken működött. 1911-ben Eger
képviselőtestülete új intézet építését határozta el. Már a terveket is elkészítették, de
az I. világháború meghiúsította ezt.  Mlinkó egri évei alatt sokoldalúan segítette a
siketnémák oktatását. Rendszeresen tartott népszerűsítő előadásokat, bemutató
gyakorlati foglalkozásokat, több cikket írt a siketnéma oktatásról a Magyar
Siketnéma Oktatás című folyóiratba. Felkarolta a tanulók testi nevelését,
játékdélutánokat tartott növendékeinek, sőt azok kulturális nevelésével is
foglalkozott. Az új intézet felépítését korai halála miatt nem érhette meg. Elhunyta
után az intézet vezetését Leopold Rezső tanár kollégája vette át. 1926-ban tisztelői
megalapították a Mlinkó István Vándordíjat. 

Nagy Benjámin Jenő (Nagykanizsa, 1874 – Eger, 1917) ciszterci szerzetes tanár. A
rendbe 1889-ben lépett be és 1896-ban szentelték áldozópappá. Ebben az évben a
fővárosban bölcsészdoktori címet szerzett. 1896-tól 1900-ig Pécsen tanított, majd
Egerbe került a ciszterci rend főgimnáziumába. Tagja volt az Egri Egyházmegyei
Irodalmi Egyesületnek. Történészként elsősorban a ferences rend hazai múltjával
foglalkozott. A Magyarország vármegyéi című kötetben megyénk történetét 1815-ig
írta meg.

43

A Fájdalmas Szűz (Hatvani) temető



Nagy János (Eger, 1877 – Eger, 1926) római katolikus főpap. Az elemi iskolát és a
gimnáziumot, valamint a teológiát szülővárosában végezte. 1901-ben szentelték
pappá. Ezt követően dévaványai segédlelkész lett. Főpásztora 1903-ban Egerbe
rendelte székesegyházi karkáplánnak és hitoktatónak. Miután megszerezte a
teológiai doktori címet, 1907-től az Egri Hittudományi Főiskola tanára lett. 1920-
ban érdemei elismeréseként Szmrecsányi Lajos érsek tiszteletbeli kanonokká
nevezte ki. Az 1920-as évek elején nemzetgyűlési képviselővé választották. A
nemzetgyűlésben tartott beszédében főleg szociális kérdésekkel foglalkozott. Az
1920-as évek közepén tényleges kanonok lett, s megválasztották a város
díszpolgárává is. Ő alapította Egerben a Keresztény Szociális Egyesületet. 1920 után
elnöke volt a Katolikus Legényegyletnek. Részt vett a megye és a város közéletében
is. 1926 októberében máig nem tisztázott körülmények között öngyilkos lett. Halála
nemcsak Egerben, hanem az egész országban is nagy részvétet váltott ki. Eger
belvárosában utcát neveztek el róla.

Okos Miklós (Eger, 1905 – Eger, 1969) asztalos, politikus, író. Asztalos tanoncként
1922-ben kapott segédlevelet. 1929-ben a fővárosba költözött, ahol belépett a
Magyarországi Szociáldemokrata Pártba. 1928-ban visszatért Egerbe, ahol
bekapcsolódott a helybeli szociáldemokrata mozgalomba. Városi titkárként jó
kapcsolatot épített ki a szervezet központi vezetőivel, Takács Ferenccel és Kéthly
Annával. Tollforgató emberként 1936-ban Egri Hangok címmel lapot indított,
melyet 1937-ben betiltottak. 1939-ben a pártközpont városunkból a felvidéki
Losoncra helyezte, ahol megbízták az MSZDP szervezet újjáalakításával. 1945 után
Miskolcon párttitkár lett. Az év végén ugyancsak a pártközpont utasítására
visszaköltözött Egerbe, ahol 1948 elejéig a megyei párttitkár. Az év tavaszán
azonban jobboldaliság vádjával kizárták pártból. Asztalosként dolgozott. 1956 őszén
részt vett az SZDP újjászervezésében. Az 1960-as évek elejétől az egri nyomda
korrektora lett. Gárdonyi Gézáról Író Királyszéken címmel regényt írt. 

Pataki Vidor János (Pécs, 1901 – Budapest, 1973) ciszterci szerzetes tanár,
történész. 1917-ben lépett be a rendbe. 1924-ben szentelték pappá. A fővárosban
szerzett magyar-történelem szakos középiskolai tanári oklevelet, s hamarosan
doktorált is. 1925-től 1938-ig az egri ciszterci gimnáziumban tanított. Oktató-nevelő
munkája mellett 1925-től részt vett az egri Vár feltárásában. Ő biztosította a
kutatómunka tudományos hátterét alapos tanulmányaival. 1938-ban Budapestre
került, ahol a Szent Imre Ciszterci Gimnáziumban tanított. Miután 1948-ban a
gimnáziumot államosították, 1948-tól 1953-ig lelkészi munkát végzett. A fenti évtől
1971-ig kisegítő lelkész volt és kutatásokat végzett. Tagja volt az Egri Gárdonyi
Géza Társaságnak is. 
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Petró Kálmán (Miskolc, 1888 – Budapest, 1942) jogász, ügyvéd, politikus. 1906-
ban édesapját az egri főkáptalan ügyészének nevezték ki, és családjával Egerbe
költözött. Beiratkozott az Egri Érseki Jogakadémiára, amelynek két évig volt
hallgatója volt. Majd Münchenben, Innsbruckban és Budapesten tanult. A Pázmány
Péter Tudományegyetemen jog- és államtudományi doktorátust szerzett. 1913-ban
ügyvédi vizsgát tett, majd visszatért Egerbe. Még ebben az évben tagja lett a városi
képviselőtestületnek. 1915-ben bekerült Heves Vármegye Törvényhatósági
Bizottságába. 1918 őszén Egerben megszervezte az Ellenforradalmi Földműves
Pártot, ezért 1919 márciusában letartóztatták. A proletárdiktatúra leverése után az
Egri Egyházmegyei Takarékpénztár, a Szent Ferenc Rend budai tartományának
jogtanácsosa és több ipari vállalat megbízottja lett. 1931-ben kormánypárti
programmal országgyűlési képviselővé választották. Megszervezte az úgynevezett
Egri Normát, amiről könyvet is írt. Az Egri Norma elveit elfogadta a
Belügyminisztérium is, ezáltal az egri szegénygondozás országszerte példává vált,
majd az eszme külföldön is elterjedt. Sokat tett az egri bor, gyümölcs és zöldség
értékesítéséért. Halála nemcsak Egerben, hanem az egész országban nagy részvétet
keltett. 

Pócsik Dénes (Kunágota,1940 – Eger, 2004) olimpiai bajnok vízilabdázó, edző.
1954-től az Egri Fáklya, 1956-tól az Egri Dózsa, illetve az Eger SE úszója és
vízilabdázója volt. 1960-tól 1972-ig nyolcvanhat alkalommal szerepelt a magyar
válogatottban védőjátékosként. Három olimpiai érmet, egy Európa-bajnoki címet és
két Universiade-győzelmet szerzett. 1966-ban edzői, 1972-ben szakedzői oklevelet
kapott. 1974-től egyesülete edzője lett. Visszavonulása után 1980-ig Kuvaitban
vezetőedző, majd 1990-ig a holland válogatott szövetségi kapitánya volt. Hazatérése
után egri klubja vezetőedzőjeként, és igazgatójaként tevékenykedett. Ausztráliában
(Perth, Canberra) élt 1995-től. Gyógyíthatatlan betegsége tudatában 2000-ben
visszatért Egerbe. Tevékenységét a város 2003-ban díszpolgári címmel ismerte el.

Ringelhann Béla (Eger, 1917 – Budapest, 1998) orvos. Az elemi iskolát és a
gimnáziumot Egerben végezte. Ezt követően a Pázmány Péter Tudományegyetem
Orvostudományi Karán szerzett doktori címet. Visszatért szülővárosába, ahol az
Irgalmas Rend kórházában különböző beosztásokban, végül osztályvezető
főorvosként dolgozott. Az 1960-as évek közepén Ghánába ment, ahol az acrai
egyetem trópusi betegségekkel foglalkozó kutatója volt. Innen hazatérve
Budapesten az Országos Reumatológiai Intézet főorvosa. Tudományos munkássága
során elsősorban a vérképző szervek betegségeivel foglalkozott. Elnyerte előbb a
tudományok kandidátusa, majd doktora címet. 
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Somos Lajos (Pusztaterem, 1904 – Eger, 1988) főiskolai tanár. 1929-ben a
debreceni egyetemen magyar-német szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett.
1930-tól az Egri Érseki Fiú Tanítóképző Intézet tanára, majd igazgatóhelyettese,
1938-tól pedig igazgatója lett. 1933-ban doktori címet szerzett. 1939-től az Egri
Nevelők Körének elnöke. Az egyházi iskolák 1948-as államosítása után a
tanítóképző, annak 1959-es megszüntetése után a Gárdonyi Géza Gimnázium tanára
lett. Még ebben az évben az Egri Pedagógiai Főiskola oktatójának hívták, előbb
adjunktusi, majd docensi, végül főiskolai tanári beosztásban. Időközben
igazgatóhelyettes, és a Neveléstudományi Tanszék vezetője volt. Mindenkori nevelő
és oktató munkája mellett széleskörű tudományos tevékenységet végzett, különös
tekintettel a didaktika kérdéseire. 1943-ban jelent meg a Népiskolai nevelés című
könyve, amelynek megállapításai jelenleg is időtállóak.

Soós Imre (Rábakecöl, 1910 – Eger, 1997) levéltáros, történész. 1935-től a pécsi
egyetemen történelem szakot végzett. 1941-ben Kolozsváron doktori címet szerzett.
Az év decemberétől Heves megye főlevéltárnoka lett. 1968-ban a Heves Megyei
Levéltár igazgatójává nevezték ki. 1970-ben Brezanóczy Pál érsek megbízta az Egri
Érseki Levéltár vezetésével is, másodállásban. A Heves Megyei Levéltárból 1973-
ban ment nyugdíjba. Munkásságáért megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát
és a Szabó Ervin díjat. Legjelentősebb munkái: Heves megye községeinek története
1867-ig, Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése.

Sugár István (Budapest, 1917 – Eger, 1999) történész. Az elemi iskolát
szülőhelyén, a gimnáziumot Szolnokon és Egerben végezte. Középiskolai
tanulmányai után felvették az Állatorvos Tudományi Főiskolára, amelyet azonban
nem fejezett be. A II. világháború időszakában hadifogságba került, ahonnan 1947-
ben szabadult. Ezt követően a Demokrata Néppárt Heves megyei titkára lett. Az
1950-es évek elején politikai okok miatt elhagyta városunkat, s más megyébe
költözött. 1954-ben jött vissza Egerbe, ahol a Városi Tanács Építési és Műszaki
osztályán üdülési előadóként dolgozott. 1964-től haláláig szabadfoglalkozású
történészként dolgozott. Számtalan könyve, tanulmánya és cikke látott napvilágot.
Történetírói munkássága főként az egri Vár kutatására terjedt ki. Eger múltjának
olyan részeit tárta fel, amelyekről addig nem volt tudományos feldolgozás (az egri
bikavér, az egri víz, az egri bulyavászon, stb.) Sokoldalú munkásságáért Zrínyi
Emlékéremmel és Eger város díszpolgári címével tüntették ki. A városban utcát
neveztek el róla, a várban pedig emléktáblán örökítették meg nevét.

Szügyi Trajtler Géza (Hevesvezekény, 1888 – Eger, 1978) népiskolai tanító.
Oklevelének megszerzése után a kápolnai elemi iskola oktatója, később igazgatója
lett. Kápolnai működéséért megkapta a Rajner-díjat. 1927-től az Egri Érseki
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Tanítóképző Intézet gyakorló iskolájának vezetője volt. Az Országos Katolikus
Tanügyi Tanács (1932) és a Gárdonyi Géza Társaság tagja. Történelem tankönyvet
írt a népiskolák VI. osztálya számára. Megírta Szent Buldus Eger vértanú püspöke
életrajzát. Hatvanasok címmel verseskötetet adott ki. 1948-ban a tanítóképző
intézetet államosították, nyugállományba küldték. Élete végéig szorgalmasan
gyűjtötte a Heves megyei bibliográfia adatait, melynek anyaga a Heves Megyei
Könyvtárba került. 

Szvorényi József (Sáta, 1816 – Eger, 1892) ciszterci szerzetes tanár, nyelvész,
irodalomtörténész. Az elemi iskolát szülőfalujában végezte, a gimnáziumot pedig
Egerben. 1836-ban belépett a ciszterci rendbe, 1848-ban szentelték pappá. Előbb
Székesfehérváron, majd Egerben tanított a ciszterci gimnáziumban 1849-től
haláláig. 1866-tól az egri intézet igazgatója volt. 1847-ben megválasztották a
Magyar Tudós Társaság tagjának. Számos irodalom és nyelvtan könyvet, pedagógiai
értekezést írt. A ciszterci gimnáziumban tartott nagysikerű előadásai külön kötetben
is megjelentek, amelyek máig érvényes gondolatokat tartalmaznak. A városban utcát
neveztek el róla, a gimnáziumban emléktáblát helyeztek el tiszteletére.

Tóth József (Szombathely, 1897 – Eger, 1980) jogakadémiai tanár. Egyetemi
tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Jogi Karán végezte.
1923-tól Győrben a városi törvényhatóságnál dolgozott. 1930-tól 1949-ig az Egri
Érseki Jogakadémián oktatott. Időközben Pécsett megszerezte az egyetemi
magántanári címet.  1946-tól 1949-ig a jogakadémia dékánja volt. Annak 1949-es
megszüntetése után nyugdíjba küldték. 1946-tól jelentős része volt az Egerben
létesítendő Magyar Katolikus Egyetem szervezésében, melyet politikai okok miatt
nem lehetett megnyitni. 1952-ben nyugdíját megvonták. A Heves Megyei FÜSZÉRT
Vállalatnál volt gondnok, majd jogtanácsos. Az 1930-as évek közepétől
szerkesztette a jogakadémia folyóiratát, Vita Academica címen. Itt jelent meg a
Katolikus egyetemi gondolat című írása. Az 1940-es évek elején előadást is tartott e
témáról az esztergomi Katolikus Nyári Egyetemen. 

Trák Géza (Püspökladány, 1877 – Eger, 1936) jogász. 1917-ben került Egerbe, ahol
városi főjegyző lett. 1919 végén, Jankovics Dezső polgármester nyugalomba
vonulása után megválasztották helyettes polgármesterré, majd 1924-ben
polgármesterré. Rendkívül sokat dolgozott a város modernizálása érdekében, ahol
ebben az időszakban nagy építkezések folytak. A Peyer-kölcsön igénybevételével
számos új beruházás létesült: vízvezeték és csatornázás, utak, utcák, közterek
újjáépítése, parkosítás, stb. Wälder Gyula budapesti építész tervei alapján többek
között felépült a Korona Szálló, a Pénzügyi Igazgatóság, a Főposta. Létrehozta az
idegenforgalmi hivatalt, különös tekintettel az egri Vár hírének növelésére. Az Egri
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Fa- és Építőanyag Kereskedelmi Rt., az Egri Hangya Szövetkezet, az Egri
Városfejlesztő Rt., valamint az Egri Egyházmegyei Takarékpénztár Rt.
igazgatótanácsának tagja, és az Egri Szegénygondozó Bizottság első elnöke volt. 

Varga Béla (Aszód, 1911 – Eger, 1985) orvos. Diplomáját 1939-ben vette át.
Szolgálatát a fővárosi Rókus Kórház Szemészeti Osztályán kezdte, ahol előbb
gyakornok, majd segéd, később alorvos lett. 1944-ben Egerbe került, ahol Szent
Vince Kórházban az általa megszervezett szemészeti osztály főorvosa lett. 1962-ben
elnyerte a kandidátusi címet. 1984 végéig közel 700 könyvet, tanulmányt, cikket írt.
Publikációi nemcsak hazánkban, hanem külföldön is megjelentek. Első önálló
kötete: a Szemészet (1937) az Újabb eredmények a szemészetben, című sorozatban,
míg a Marfan-syndroma magyarországi előfordulásáról írt munkája az Országos
Szemészeti Intézet gondozásában jelent meg (1976).  1955-ben az egészségügy
kiváló dolgozója, 1957-ben Érdemes Orvos lett. 1976-ban nyugdíjba vonulásakor a
Markhot-emlékérmet is megkapta. 

Wolf Jánosné, Gráf Leopoldina (Eger, 1900 – Eger, 1971) osztrák származású
fotográfus. 1927-ben apja halála után, átvette a műterem (Széchenyi utca 37.)
vezetését, ahol haláláig dolgozott. A fotográfia igazi művésze lett. 1944-ben férjével
átmenetileg Ausztriába költöztek, ahová három bőrönd negatívot vittek magukkal.
1945 tavaszán tértek haza. A megmentett negatívok felhasználásával számos, a II.
világháborúban elhunyt katona, polgári személy fényképét készítette el. 1957-től
már oly sok munkája volt, hogy dr. Kapor Elemért munkanélküli újságírót
alkalmazta adminisztrátornak. Eger város szeretett Pojci nénije 1971-ben hunyt el. 

Zalár (Hizli) József, (Gyöngyös, 1825 – Eger, 1914) vármegyei hivatalnok, költő.
Elemi és gimnáziumi tanulmányainak befejezése után az egri teológiára került,
amelyet azonban nem fejezett be. Teológusként 1844-ben részese volt Petőfi egri
látogatásának, amelyről jóval később visszaemlékezést írt, mely forrásértékű.
Egerben jogi tanulmányokat folytatott, amelyet abbahagyott. 1848-ban beállt az
önkéntes nemzetőrök közé és részt vett a délvidéki harcokban. A szabadságharc alatt
Damjanich János tábornok történetírója volt. 1849 januárjában Debrecenbe követte
az odaköltöző kormányt. A szabadságharc leverése után bujdosott, majd
Gyöngyöshalászon az Almássyaknál nevelő volt. 1860-ban vármegyénk
aljegyzőjévé nevezték ki. Később tiszteletbeli főjegyző, 1969-ben főjegyző lett.
Sokat tett az Egri Színkör létrehozásáért. 1892-ben megyei alispánná választották.
Munkássága elismeréseképpen megkapta az aranytollat. Első verseskötete 1849-ben
jelent meg. 1897-ben lemondott alispáni állásáról, csak irodalommal foglalkozott.
1902-ben láttak napvilágot három kötetben összegyűjtött versei. 
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Zsasskovszky Endre (Alsókubin, 1824 – Eger, 1882) orgonista, karnagy.
Zsasskovszky Ferenc orgonista öccse. Zenei oktatását kántortanító apja, id.
Zsasskovszky Endre kezdte el, aki 1852-ben az egri főszékesegyház hegedűse lett.
A gimnáziumot Kassán végezte, majd az egri Líceumban jogot tanult. Kisegítő
zenész volt Egerben és a líceumi kápolnában is orgonált. Zsasskovszky Endre
helyettesítette Bartmann József főszékesegyházi orgonistát, akinek 1849-ben
bekövetkezett halála után utódjává nevezték ki. 1851-1852-ben elvégezte a prágai
orgona iskolát. 1851-ben az Egri Római Katolikus Tanítóképző Intézet ének-zene
tanára lett. 1857-től 1868-ig a ciszterci rend gimnáziumában is tanított. 1863-ban
megkapta a másodkarnagyi címet. 1871-ben Eötvös József miniszter temetésén
találkozott Liszt Ferenccel, ahol Zsasskovszky Mozart Requiemjét adta elő.
Bravúros játéka annyira meglepte Lisztet, hogy a következő évi londoni
világkiállításra orgonistának hívta meg, ő azonban betegségére hivatkozva
elhárította a megtisztelő felkérést.  Számos egyházi művet (4 mise, 10 graduále, 12
offertórium, Te deum, vesperák stb.) írt. Kiemelkedő munkája az 1855-ben
megjelent Katolikus Énektár. 1880-ban adta közre Gyakorlati orgonász című művét.
Többször közreműködött testvére egyházzenei munkáiban is.

(Elhangzott a Hatvani temetőben 2010. július 6-án és július 27-én) 
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Kracker János Lukács
festőművész síremléke

Fotó: Ágoston Ottóné

Kovács Mihály
festőművész síremléke
Fotó: Ágoston Ottóné
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A Hibay család
síremléke

Fotó: Ágoston
Ottóné

A Csiky család síremléke, 
amit az Egri Városszépítő
Egyesület újított fel
Fotó: Ágoston Ottóné



Farkas Péter
Bombázások Egerben 1944 őszén

A szakértőknél is vita tárgya, hogy a II. világháború során pontosan mikor
hullottak bombák először Magyarországra. 1943 őszétől kezdve az angolszász
kötelékek rendszeresen átrepültek Magyarország légterén.

Június elején már az ország keleti részét is támadták az angolszász bombázók.
Támadás érte Debrecent, Miskolcot, Szegedet, Nagyváradot, Kolozsvárt. Az
amerikai kötelék egy része az „Operation Frantic Joe” keretében továbbrepült a
Szovjetunióba, ahol újratöltötték őket és olaszországi bázisaik felé repülve, újra
csapást mértek a kijelölt célpontokra. A két legkeményebb hónap 1943-ban július és
augusztus volt.

Ebben a két hónapban érte hazánkat a legintenzívebben az angolszász légierők
támadása. Természetesen a magyar vadászgépek és a hatótávolságon belül
tartózkodó német egységek mindent megtettek, hogyha megakadályozni nem is
tudják, de legalább megnehezítsék a bombázások végrehajtását.

1944 őszén, szeptember 3-án az amerikai bombázók közlekedési célpontokat
támadtak. Szeptember 5-én kezdődött a Budapest elleni támadássorozat, ami
szeptember végéig tartott. A szeptember 13-21 közötti időszakban 13 légitámadás
érte Magyarország főbb közlekedési csomópontjait, Szolnokot és tiszai
átkelőhelyeit. A támadások kisebb-nagyobb intenzitással folytatódtak szeptember-
október folyamán is.

Az egri lakosság már 1944 őszének elejétől állandó légiriadók közepette élt és
mivel a várost nem védte légvédelmi tüzérség, ezért a „Légoltalmi rendelkezések”
voltak érvényben így naponta körülbelül kétszer kényszerültek a föld alá.

Légoltalmi rendelkezések
1941. június 23-tól, Németország Szovjetunió elleni támadásának másnapjától

légvédelmi készültség volt életben Magyarországon, főleg a keleti országrészben,
amelynek szigora a front keletre tolódásával egyre inkább csökkent, majd annak a
Donnál való elakadásával újra nőtt.

A háború hatására nagyszabású légoltalmi munka indult Egerben: még az év
elején 60 körzetre és 282 alkörzetre osztották a várost, amelyeknek élére
parancsnokokat és helyetteseket képeztek ki. Még azoknak is részt kellett venniük
rajta, akik már voltak előzőleg hasonlón. A ház és házcsoport parancsnokokat és
helyetteseiket az ingatlan tulajdonosának javaslata alapján a polgármester nevezte
ki. Minden férfi 50 év felett, tiszti rangban 60 év felett, vagy nő jelölhető volt, aki
erkölcsi illetve nemzethűség szempontjából nem esett kifogás alá, magyar
állampolgár és a közelben lakó volt.  A tűzoltóság ellenőrizte a padlásokat, hogy
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megfelelnek-e a Honvédelmi Minisztérium 1937-es rendeletének, miszerint a
padlásokat a gyúlékony anyagoktól meg kellett tisztítani, és csak a háztartáshoz
szükséges bútorok és a könnyen elmozdítható ládák maradhattak, amelyek 160
centiméternél nem voltak magasabbak. Annyi száraz homokot vagy hamut kellett
felhordani, ami a padlás földjét 1-2 centiméterre beborítja, és 2-3 hektoliter víznek
is lennie kellett fent. Megkezdődött a pincék légoltalmi vizsgálata, hogy melyik
pince alkalmas légoltalmi óvóhelynek, és hányan férnek el benne szükség esetén. 

Megtartották az első légvédelmi próbariasztást, amelyen mindenkinek végre
kellett hajtania a kötelező elsötétítési és légvédelmi szabályokat, az utcákat ki kellett
üríteni.  A negyedórás gyakorlat kezdetét valamennyi harang időközönkénti,
szaggatott megszólaltatása, a tűzoltók szirénázása és a mozdonyok füttye jelezte.
Míg a gyakorlat végét az összes harang folytonos zúgásából lehetett tudni.

A próbariasztások eleinte nem sikerültek, mert a hangjelzéseket sok helyen nem
lehetett hallani. Ezért a város vezetése úgy döntött, hogy erős hangú szirénákat kell
beszerezni. Ezeket a következő területeken helyezték el: Dobó utca 30, Ráckapu tér,
a Vörösmarty utca és a dr. Nagy János utca kereszteződése, a Kertész utca és a Mély
utca kereszteződése, az Árpád út és a Szvorényi út kereszteződése, Széna tér,
Eszterházy tér, a Tizeshonvéd utca és a Kilián utca kereszteződése.

Kiépítették a légoltalmi központot, ami a Dobó utca 30. szám alatti pincében volt.
Ez a pince mélyen benyúlt a vár alá, így 16 méter vastag tufa és darázskő volt felette,
ami 1000 kilogrammos bombának is ellenállt. Itt helyezkedett el a légoltalmi
parancsnokság, és még 150 személy számára volt hely. 

Kialakítottak hat nagyobb magánóvóhelyet: a cisztercieknél, az
angolkisasszonyoknál, a Vármegyeházán, a Szent Vincés nővéreknél, a Nemzeti
Bank egri fiókjában és a Pénzügyi Igazgatóságon. 

Nyilvános óvóhelyek voltak: a Dobó utca 30, a Széchenyi utca felső vége, az
Eszterházy tér, a Vasút utca és a Csiky Sándor utcai borszövetkezet. A nyilvános
óvóhelyeket a már meglévő pincékből alakították ki. Általában mindegyiket
bővíteni kellett, és némelyikük megerősítésre is szorult.

A légoltalmi rendelkezésekről az Eger c. újság folyamatosan tájékoztatta a
lakosságot. Megalakult a Légvédelmi Liga női csoportja, amely a 16 és 70 év közötti
nőknek elsősegély nyújtási, míg a Vöröskereszt ápolónői tanfolyamot indított.
Mindkettőre nagy tömegekben jelentkeztek.

1944. szeptember 19. Az első (angolszász) bombázás. A bombázást B24-es
(Liberátor) nehézbombázók hajtották végre. Több 105 kg-os bomba esett az egri
vasútállomásra, de csak kisebb rombolás volt az épület bal oldalánál. Egy légibomba
a váltószerkezetet és a síneket rongálta meg, a többi bomba a vasút melletti mocsaras
területre esett. Ez időben az állomástól távolabb, a Kerecsendi útra is bombák
hullottak.
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A frontvonal közeledtével megnőtt a légibombázások veszélye. A Vörös
Hadsereg egyre hevesebb előretörése során, 1944. október 20-án elérte a Tisza
vonalát, ahol igen komoly ellenállásba ütköztek, ugyanis a folyó jobb partján a
magyar és német katonai erők meglehetősen erős védőövet alakítottak ki: Poroszló,
Sarud és Tiszanána térségében erős tüzérségi bázisokat rendeztek be. Az így
kialakult frontvonal mögött Eger volt az egyetlen jelentékenyebb város, bár
számottevő katonai bázisnak nyoma se volt a megyeszékhelyen.

1944. október 27. Eger második bombázása, amelyet egy orosz repülőgép hajtott
végre. A bombák a Knézich Károly utcára hullottak. Találat érte az Irgalmas Rend
kórházát, 24 beteg meghalt és ugyanannyi megsebesült.  Lerombolódott a Káptalani
major (A mai Knézich Károly, Széchenyi utca, az Eger-patak, és az Irgalmas Kórház
által határolt terület). Bomba robbant a Grőber-ház udvarán. (A mai Bajcsy
Zsilinszky u.6.) Bombatalálat érte a Deák Ferenc utcát is. A református templom
melletti házak égtek ki és dőltek romba.

1944. október 30. Eger harmadik bombázása, amelyet szintén orosz repülőgép
hajtott végre. Ennek során megsemmisült a Horánszky Nándor-féle pince és borház
(A mai Bárány utca), Muszka Sándor lakóháza a Szalapart úton (A mai Szalapart út
34.), itt életét vesztette két nő és egy gyermek.

Eger lakossága a tüzérségi belövéseket is bombázásként élte meg. Ezért a
frontvonal közeledtével, november első napjaiban sokan leköltöztek a föld alá, a
kijelölt óvóhelyekre.

1944. november 22. Eger bevételéhez a támadást mindenki kelet felől várta, ezért
a németek a város hídjait aláaknázták. A várakozással ellentétben a támadás
délnyugati irányból történt. 

Az első tüzérségi belövések Ostoros felől jöttek, melynek során találat érte a
Rossztemplomot, amely kigyulladt: „Fekete füstje a késő ősz szomorú
napsütésében, mint valami gyászfátyol lebegett a megrémült város felett” - írta egy
korabeli naplóíró. Akkor égett le a Trinitárius laktanya is. Találatot kapott a Megyei
Árvaszék. Tüzérségi találat érte a Líceum délkeleti sarkát. Ekkor már az első harcok
is megkezdődtek Egerben. 

1944. november 27. További orosz erősítések érkeztek. A Szépasszony-völgyben
ádáz harcok folytak. A Hatvani hóstyát, különösen a Fájdalmas Szűzről elnevezett
sírkertet (Hatvani temető) és környékét nagy tüzérségi erőkkel lőtték a szovjetek.
Sok síremlék elpusztult. A Szépasszony-völgyben közelharc dúlt a pincékért. Az
odamenekült egriek alig győzték a halottakat eltalicskázni.
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1944. november 30. Hajnalra a 8. német vadászhadosztály és az
alárendeltségében lévő más német és magyar csapatok Egertől északra, valamint
északnyugatra és északkeletre, a Sirok, Egerbakta, Felnémet, Várhegy és
Felsőtárkány terepszakaszon új védelmi vonalat alakítottak ki, s új állásaikat 1944.
december 12-ig szívósan védelmezték. A német csapatok egy része Felnémet, míg
másik része Egerbakta felé hátrált. Felnémet 12 napig tartotta állásait.

A szovjetek ütegeiket a Malom utcában állították fel. Eger városát innen, és észak
felől lőtték.

A németek a Várhegyet erőddé alakították. A lakóhelyük a menedékház volt.
Innen zavarták az orosz előrenyomulást. A szovjetek csak súlyos harcok árán tudták
bevenni ezt az erődítmény rendszert és a harcok itt befejeződtek. Ezen a csütörtöki
napon Eger elesett. 1944. december 2-án a városban plakátok hirdették, hogy
mindenki térjen vissza otthonába és kezdje meg a békés építőmunkát.

1944. december 12. Délelőtt 9 óra 30 perc körül erős német csatarepülőgép
támadás érte a szovjet támadás összpontosítási bázisát képező Egert. A becsapódó
bombáktól húsz lakóház romba dőlt: a Jankovich Dezső utcában egy egész házsor
semmisült meg. A Fellner Jakab utca is romokban hevert. A Bárány utcában a
„Szalkai ház”, rombolódott le. A Mária utcában két házat talált el láncos légibomba.
A Csiky Sándor utcában több házat és udvarát érte légi gépfegyvertűz.

A Balassa Bálint u. 16. szám előtt két hatalmas bombatölcsér keletkezett.
(Valószínűleg azért bombázták a németek, mert az udvarban orosz hadiraktár
működött.)  A légitámadás után 33 polgári személy meghalt, 87 személy
megsebesült. A halottakat a Kisasszony temetőben közös sírba temették. A német
csatarepülő támadással Eger város háborús szenvedései lezárultak. 

1944. december 23-án Egerben megjelent az első újság, „Igazság” címmel.

A bombázások, illetve a tüzérségi támadások után keletkezett károkról és
emberáldozatokról

A város 5400 lakóépülete közül, az 1944. szeptember 19-től december 12-ig tartó
időszakban, a városban és város körül dúló harcok következtében 3700
megrongálódott. Teljesen elpusztult 190 lakóház. Felrobbantottak tizenöt különböző
hidat és átereszt. Meghalt 460 ember, közülük 364 szovjet, német és magyar katona,
valamint 96 főnyi polgári személy (32 férfi, 48 nő, 16 kisgyermek).

A világháború utolsó hónapjait több videó felvételen sikerült felidézni. Három
egri szemtanú gyerekkoruk megrázó történeteit osztotta meg az utókorral. Sugár
István visszaemlékezései és kutatásai is segítettek az Irgalmas Kórház bombázásával
kapcsolatban.  
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Szerencsés véletlennek köszönhető az is, ahogyan hozzám került a
bombázásokról közel 100 darab archív felvétel. Több éve levelezést folytattam az
Argentin Magyar Hírlap szerkesztőségével. A főszerkesztő asszony jelezte, hogy él
Buenos Airesben egy idős hölgy, akinek vannak felvételei az 1944-es időkből, Eger
bombázásáról. A szerkesztőségtől érkezett 90 darab 6x6 cm-es fekete-fehér negatív,
melyet egy egri fényképész, Horváth János készített az Irgalmas Kórház bombázása
után fél órával. Pár nappal később ott volt a Szalapartot ért bombatámadásnál és ott
is fotózta a látottakat.  Horváth Jánosnak fotószalonja volt abban az időben, a
Széchenyi utcában. A fotókról rövid videó filmet készítettem, melyet 2010. október
29-én az Egri Városi Televízió is bemutatott. 2011 januárjában egy terjedelmesebb
újságcikk is megjelent a Heves Megyei Hírlapban Szuromi Rita tollából, az Irgalmas
Kórházat és a Szalapartot ért bombázás témáját feldolgozva. 

Ekkor már több idős szemtanú jelentkezett, hogy bővebb információt tudnak
adni. Velük készítettem riportokat, melyet rövidített formában lejegyeztem.

Riportok és visszaemlékezések
Sugár István, helytörténész visszaemlékezése:

„Pénteki nap volt. A Barkóczy Ferenc (ma: Hadnagy) utca 8. szám alatti lakásunk
kertjéből jól láttam a dél felől, Maklár irányából, meglehetősen alacsonyan szálló
nem nagy repülőgépet, amint a város magja felé tartott. Rövidesen borzalmas
robbanás rázta meg a várost, de csak délután értesültem az eseményről. Az Irgalmas
Kórháznak a nyugati szárnya, a híd felé eső részen teljesen megsemmisülten
romokban hevert, megnyitva a szomszédos helyiségeket, kórtermeket. Rövidesen
megtudtam, hogy a kórház sebészeti osztályát érte a légibomba, megsemmisítve az
épületrészt, maga alá temetve a kórház ágyban fekvő betegeit.

Azokban a zűrzavaros napokban nem tudta senki pontosan, hány áldozatot is
követelt az esztelen pusztítás, de ma már elemző kutatásaim nyomán, egészen
pontos adatok kerültek napfényre. Úgy érzem, hiszem és vallom, hogy név szerint
kell megemlékeznünk a 24 ártatlan polgári áldozatról: Bikár Dezsőné 18 éves egri
lakos; Csizmadia Sándor 73 éves bélapátfalvi napszámos; Czipó Tibor 19 éves egri
kórházi műtős; Demecs Ferenc 11 éves bátori iskolai tanuló; Fehér László 45 éves
egri cipészsegéd; özv. Goldberger Edmundné 85 éves egri lakos; Gulyás Józsefné 49
éves kápolnai lakos; Hegyi Sándor 47 éves novaji mezőőr; Józsa Gyula 45 éves káli
MÁV-pályamunkás; özv. Juhász Józsefné 30 éves egri lakos; Kalló Miklós 51 éves
füzesabonyi napszámos; Kovács hadnagy József, 18 éves mátraderecskei gyári
munkás; Kristóf János 45 éves egri városi útőr; Lama Rita 20 éves egri vármegyei
tisztviselőnő; László Ferenc 46 éves székelyudvarhelyi asztalossegéd; Ludnai János
19 éves egri kereskedősegéd; Méder János 22 éves maklári gazdasági cseléd;
Milerán Lajos 64 éves besenyőtelki napszámos; Molnár György 49 éves tiszafüredi
földműves napszámos; Molnár Julianna, 18 éves besenyőtelki lakos; Molnár Pál, 22
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hónapos besenyőtelki baba; Nagy Jolán, 18 éves egri háztartási alkalmazott; Szabó
Sándor, 16 éves egri hentessegéd. (A fiatalember súlyos koponyatöréssel október 31-
én a Széchenyi utcai kórházban hunyt el. Fivére közléséből tudjuk, hogy a
bombatámadás közben nem a kórházban, hanem az utcán tartózkodott); Vékony
József 11 éves mezőkövesdi diák”.

Schél Gyula, budapesti nyugalmazott újságíró is értékes adatokkal szolgált az
Irgalmas Kórház bombázásával kapcsolatban:

„Mint Dobó gimnazista légós, tűzoltó szolgálatra voltam beosztva, s a kórházat
ért bombatámadás után csapatommal a lebombázott kórházi épület romjainak
eltakarítására és a törmelék alatt heverő halottak kiásására vezényeltek. A munka
több napon át tartott. Száraz, meleg, késő őszi idő volt. Emiatt a por ellen többször
kellett locsolni a romokat, amelyek alatt ott feküdtek a hullák. A romeltakarítás
utolsó napjaiban már csak az arcunk elé kötött nedves zsebkendővel tudtuk elviselni
az egyre elviselhetetlenebb hullabűzt. A halottak legtöbbje borzalmas állapotban
került elő. Volt, akinek a feje hiányzott, másnak a mellkasa, és néhány
azonosíthatatlan kar, láb is előkerült. Munka végeztével, kis csapatommal a
Kisasszony temetőben, az utca felőli oldalon az utolsó harmadban, egyetlen sorban
14 koporsót helyeztünk el. Azért írok koporsót és nem halottat, mert emlékezetem
szerint volt olyan koporsó, melyben az azonosítatlan testdarabok voltak. Ma már
nyoma sincs e tömegsírnak!”

Ezzel az Eger elleni támadás, a tragédia még nem ért véget. Temetés közben,
napos időben hirtelen légi harc bontakozott ki a város felett. Néhány eltévedt
sorozatot a temetőre is leadtak. A Szalapartot is találatok érték. Ekkor, 1944. október
30-án délelőtt fél 10 órakor, a Szalapart utcában két fiatalasszony esett
bombatámadás áldozatául, a 20 éves György Antalné és a szintén 20 éves Szolári
Józsefné. Ugyanabban az időben Majoros Ferenc 15 éves egri földműves fiú is a
bombatámadás áldozata lett. Őt egy utcával lejjebb, a Könyök utcában találták meg.
A robbanás ereje vetette odáig. 

Így tehát az Egert 1944. október 27-én és 30-án ért légitámadás 27 ártatlan polgári
áldozatot követelt, köztük gyermekeket is. A légitámadás terrorjellegét az adja, hogy
a bombavető orosz gép hadicélpontul egy kórházat tűzött ki.

Kelemen Bernát, nyugdíjas vasutas (1957-től 1991-ig dolgozott a MÁV-nál)
visszaemlékezése az 1944-es vasútállomás elleni bombatámadásról:

„Gyermekkoromban az volt a mániám, hogy mindig felmentem a padlásra és a
kibúvón néztem, hogy mit látok. Ebben az időben a Tévesztő közben laktunk.
Kinéztem a kibúvó ablakon, de nem történt semmi és lejöttem a padlásról. Jöttek a
barátaim, akik az utcában laktak és kimentünk az utcára játszani. Ekkor már
robbanásokat hallottunk az állomás felől és láttuk, hogy a vasutat bombázzák. Erre
a barátaimmal a vasúthoz mentünk, hogy megnézzük hogyan bombázták le… a
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vasútnál egyetlen komoly kár keletkezett. Az egyik váltó közelében esett le a bomba,
de estére kijavították. Ez a bomba az állomás épületében jelentéktelen kárt okozott,
ugyanis a fürdőben egy fűtő tisztálkodott és őt kellett kiszabadítani, mert az ajtó
előtti fal leomlott. Az ijedségen kívül semmi baja nem történt, csak az, hogy
piszkosan kellett hazamennie.  

Az állomásról kivezető sínekből kevesebb volt, mint most. A kerecsendi út felé
estek a vágányok és mellette bozótos volt a terület. Zömében ide hullottak le a
bombák. Volt a sínek mellett egy földes út és pár ház, ahová szintén estek le
gránátok. Érdekesség az, hogy a hadsereg részére az élelmiszer ellátó vagonokat a
külső sínre tolták ki, azokat akarták lebombázni. Se a fűtőházat, se más fontos
épületet nem ért találat. Emberéletben sem esett kár, mert a tolatásvezető és pár
vasutas a borszövetkezetben iddogált. Ők annyira részegek voltak, hogy nem is
tudtak a bombázásról. Csak amikor kijöttek, sorra beleestek a bombatölcsérbe. Ott
sajnálkozott a többi vasutas, hogy komoly sérüléseket szenvedtek, de jöttek a
pályamunkások „oszt” kihúzták őket! Ennyi volt a vasúti bombázás lényege. Igaz,
hogy a távozó német csapatok megrongálták az Eger-Putnok vasútvonalat, a Fertő-
árok sorompónál (a mai Sas út után), ott robbantottak a németek. Szarvaskő felé meg
úgy gondolták, hogy berobbantják a vasúti hidat, de az bélapátfalvi cementből volt,
ezért nem omlott le. Az alagút berobbantása sem járt sikerrel, mert az ottani kőzet
nagyon kemény volt és az ekrazit által fejlesztett gáz kiszivárgott a kőzet résein,
ezért csak pár köbméter omlott rá az alagútba betolt román vasúti szerelvényre. A
Füzesabony felé eső vasútvonalon sem volt jelentős rongálás. A hatvani
vasútállomás bombázásáról tudtak a vasutasok. Ott óriási károk keletkeztek…” 

Kiss Kálmánné, akkori műtősnő (Irénke néni) és Molnár Lászlóné, akkori ápolónő
(Erzsike néni) visszaemlékezései:

„Mindenki lement az óvóhelyre és én az ablakból figyeltem a felettünk szálló
kötelékeket. Közben arra gondoltam, hátha ledobnak egy bombát? Legyen
emlékeztető arról, ami látszik az ablakból.

Már tudtuk, hogy a hadikórházat felszereléssel és személyzettel menekíteni
fogják. Ezért mi, Emi, Beck Mária, Karola és én csomagoltuk a műtő felszerelését.
Már ládákban volt minden és a leltári jegyzéket helyeztük a ládák tetejére.
Felügyeltük, amint a katonák szögezik le a ládákat. Október 27, pénteki nap volt.
Kellemes kora őszi nap. Fűtés nem volt. Háttal az ablaknak támaszkodva élveztük a
napsütést és beszélgettünk. Karola azt mondta, tud tenyérből jósolni. Éppen az Emi
tenyerét fogva ezt mondta: Ne is haragudj, de csupa rossz a közeljövőben. Ekkor
hirtelen repülőgépzúgást és furcsa tompa, de erős hangot halottunk a kalapácsok
hangja mellett. Mondom, hagyják már abba a szögelést! Mi volt ez? Karola elkiáltja
magát: bombázás, meneküljünk! Azzal rohant kifelé. Ő már átélt pár bombázást
Debrecenben. Én a szokott hidegvéremmel kinyitom az ablakot és látom, hogy
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szembeni Irgalmas Kórház ablakaiból hullnak az üvegcserepek. A patakhíd felől
valami por és füstszerű gomolyag árad felém. Rádöbbentem, ez valóban
bombatalálat volt. Rohantam én is, hogy mentsem a sebesülteket. Közben üvöltött a
sziréna. A rádióban is a hang: nagyriadó Eger, nagyriadó Eger! A repülőgép még leirt
egy kört és leadott egy géppuska sorozatot is. A közeli nagy óvóhelyre hordtuk
rohamlépésben a fekvő, járni nem tudó betegeket. Volt, aki ijedtében lemászott az
ágyról és alá bújt. Hordágyon és az összekulcsolt kezünkön vittük a betegeket
rohamlépésben. Mikor már mindenki biztonságban volt, mi ketten Takács Erzsivel
rohantunk át az Irgalmasokhoz. Neki az édesapját operálták ott a napokban
vakbélről. Én meg úgy gondoltam itt nincs rám szükség, mindenki jó helyen van.
Rohanva tettük meg a rövid utat. Szerencsére a bejárati ajtó működött. A patakpartot
és hidat sűrű gomolygó füst takarta. Az utca és a kórház folyosója tele
üvegdarabokkal. Beérve az épületbe a műtő felé indultunk. Közben Erzsike
megtudta, hogy apját egy félórával ezelőtt engedték haza. A folyosó végén
megtorpantunk. Szinte gyökeret vert a lábunk. Az épület patakparti szárnya eltűnt.
Éppen a frissen operáltak. Köztük Lengyel Bandi sebész orvos édesanyja és
menyasszonya is. Az emeleten volt egy szoba ahol már gyógyult katonák várták a
papírjaikat, hogy indulhassanak haza. Csak egy maradt életben, aki a fürdőszobában
volt. A fürdőkáddal együtt érkezett az udvarra. Közben egy szilánkot kapott
combtőbe. Látva a tátongó űrben, a kádban, véres vízben lévő embert, rohantunk le
és egy homokzsákot kaptam fel, olyat, amit műtét után szoktunk elhelyezni a sebre.
Az udvaron már dolgozó mentőalakulat kiemelte az embert. Eszméletén volt és
szorította a sebét. Hordágyra téve ráhelyezték a homokzsákot a sebére, letakartuk
egy lepedővel és rohanás a kis kapun, a patakhídon át a Szent Vince Kórházba.
Akkor a két kórházat csak egy kis kapu és a patakon egy fahíd kötötte össze. Ott
azonnal műtőasztalra került. Tőből amputálták a lábát, de életben maradt. Az
épületben borzalmas riadalom volt. Én szerettem volna látni mi lett a műtővel így
visszamentem. A kötöző is eltűnt. Csak a válaszfal maradt a kötöző és műtő között.
A műtő ablakai betörve és vastag por lepett mindent. Ezért kellett átvinni a sérült
embert a másik kórházba. Nehezen feldolgozható volt az esemény. Hulla fáradtan
értem haza estére és nem tudtam aludni a lát vány és átélt élmény hatására.” 

Csikós Sándorné (Marika néni) emlékezése:
„A Tábornok-házban laktunk. Hét család lakott abban az udvarban. Mi

házfelügyelők voltunk. Édesanyám dohánygyári munkásnőként dolgozott a gyárban.
Édesapámat akkor városi útőrként foglalkoztatták, de betegen feküdt a mizerek
(igalmasrendiek) kórházában. Anyám minden reggel sírva indul és sírva jött. Mi a
nővéremmel, amikor megszólalt a sziréna, rohantunk a Szeminárium pincéjébe. A
Dohánygyár akkoriban már hadi üzem is volt és édesanyám is a Szeminárium
pincéjébe menekült a sziréna hangjakor. Október 27-én, az Irgalmas Kórház
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bombázása napján kint voltam a Tábornok-ház udvarán. A házban 16-17 év körüli
fiúk, leventék tartózkodtak. Kint vagyok az udvaron és jött egy repülő a
nagyállomás felöl. Nézem a repülőt és ekkor szóltam a nővéremnek: gyere már
Jolika, nézd megint röpcédulákat dobnak ki. Tényleg azt hittük, hogy röpcédula,
mert én még bombát soha életemben nem láttam. Csak annyit éreztem, hogy felkap
a légnyomás és a földre dob. A Tábornok-ház tetőszerkezetéről nagy darabokban
hullik a cserép. Feltápászkodva néztem, nem történt-e valami bajom, de
szerencsésen megúsztam. Rohant a szomszédasszony is, akire anyám bízott és bevitt
a házba és az ágy alá dugott, félve az újabb bombáktól. Pár perc múlva szaladtunk
volna ki a kapun, de nem engedtek, mert jöttek a mentők, a katonák és a csendőrök.
A piac felé volt egy kocsma, mi ott mentünk ki, szaladva a Fő utcára. Ott történt egy
nagyon fontos esemény, amit senki nem említ. A Fő utcán állt egy apáca, aki
megfogta a kezünket és szólt, hogy be kell menni a ciszterek pincéjébe, mert jön
vissza a repülőgép, ami akkor végig géppuskázta a Fő utcát. A pincében kértük a
papot, hogy engedjen ki, mert anyukának nem szabad sokat idegeskedni a
Szeminárium pincéjében. Végigrohantam a Fő utcán a Szeminárium pincéjéhez, de
ott nem lehetett mozdulni a tömegtől, lévén pénteki nap és ekkor volt Egerben a
hetipiac. A Kossuth (ma Dobó) térről is mindenki oda menekült. Sírva mondtuk,
hogy engedjenek be a pincébe, mert ott vár az anyukánk. A tömeg a sírás hallatán
félrehúzódva utat engedett és a pince torkolatánál találkoztunk végre
édesanyámmal…

…Nagymamám a romos kórházrészben találta meg a fiát, édesapámat, egy
falmaradvány tövében. Addig senki sem tudta azonosítani a holttestet. A temetés pár
nappal később, november 1-jén történt a Rozália temetőben. Temetés közben jött
egy rettenetes légiriadó. Az oroszok ekkor már az ostorosi tető közelében voltak. Az
angolszász gépek Felnémet felől közelítve géppuskatüzet zúdítottak a környékre. Mi
a temetés közben egy eperfa alatt álltunk és anyám azt mondta, ha apám élne,
biztosan fogná a kezem. A temetés után végig a síneken mentünk haza. Hazaérés
előtt volt még egy légiriadó, így a Dobó utcán rohanva a központi pincébe kerültünk.
Sötétedés után tértünk haza az óvóhelyről. Szóval akkor borzalmas volt, borzalmas
volt!”

Kísért a múlt!
Mindmáig találnak robbanószerkezeteket Egerben.
2007. november 23. Bomba Eger belvárosában. A Reumakórház és a Flóra Hotel
közötti területen egy II. világháborús bomba került elő a földből. A hevesi
megyeszékhely említett területén közműépítés zajlott, a munkások a vezeték
nyomvonalának ásása közben találtak rá a II. világháborús, csaknem fél méter
hosszú, s tizenöt centiméter átmérőjű hadieszközre. A tűzszerészek elszállították a
robbanószerkezetet, és az egerbaktai lőtéren megsemmisítették. 2009. február 14.
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Bomba Eger belvárosában. Egy építkezésen feltehetően II. világháborús
robbanószerkezet került elő a földből. A Klapka utcában, két középiskola közvetlen
szomszédságában földmunkák végzésekor ásott ki egy munkagép egy tüzérségi
lövedéket, melynek átmérője 15 centiméter, hosszúsága 60 centiméter volt és a súlya
30 kilogramm. A lövedéket a tűzszerészek elszállították. 
2011. augusztus 24. Bomba Eger belvárosában. Bombát fordítottak ki a földből
Egerben a Fazola Henrik utcában egy magántelken, tereprendezés közben.
Kiérkeztek a tűzszerészek az egri helyszínre, majd alapos vizsgálat után
megállapították, hogy egy speciális, elektromágneses gyújtószerkezetű, feltehetően
II. világháborús bombát találtak. Az oldalgyújtós repülőbomba romboló hatása
mintegy 1000-1500 méter, a légnyomás közvetlen ölőhatása 300-400 méter, tehát a
töltetnek nagy robbanóereje van. A szerkezet csaknem kettő méter hosszú, a
megsemmisült farok résszel együtt. Negyven centiméter átmérőjű, a súlya 250
kilogramm. Budapestről érkezett egy olyan célra kialakított jármű, amivel
elszállították a robbanószerkezetet. Szerencsére a megtalált szerkezetek nem
okoztak kárt emberi életekben és épületekben sem akkor, sem most.

(Elhangzott 2011. augusztus 9-én a Tábornok-ház előtt és a Megyei Művelődési
Központban)

Felhasznált irodalom:
- Kolacskovszky Lajos: Heves vármegye felszabadítása a Vörös Hadsereg által

1944 őszén
- Szikla Gergő: Eger lakosságának élete a II. világháború idején 

(Heves Megyei Levéltár közleményei Archívum 18. kötet)
- Babucs Zoltán – Maruzs Roland: Ahol a hősök születnek
- N. Lutter Katalin: Kórháztörténeti áttekintés
- Nagy József: Eger története 
- Sugár István: Heves Megyei Hírlap 1989.02.05 és 1989.05.27-i számában

közölt írásai
- Jubileumi kiadvány: 125 éves az Eger-Füzesabony vasútvonal
- Emlékkönyv az egri Lenkey János Általános Iskola 70. évfordulójára: Oldal

Vince volt iskolaigazgató írásaiból
- Janusovszky István vasút ellenőrzési tiszt jelentése: Eger – Putnok vasútvonal

bejárás, az okozott károk felmérése 1945 januárjában
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Kerékgyártó József
Harangöntő dinasztia Egerben

„Éltek jó nevű mesterei a szakmának”

Eger, a püspöki székváros, a 91 éves török megszállás alatt az egri pasák
székhelyévé vált. A törökök hosszú időre rendezkedtek be, a templomokat
átalakították mecsetekké, minaretek, fürdők épültek a városban. A török kiűzése után
sok keresztény költözött a városba. A letelepülőknek 5 évi adómentességet ígértek,
házat vásárolhattak. A rácok a török uralom alatt megőrizték görög rítusú vallásukat,
a törököktől megkapták a középkori Ágoston-rendi kolostor Szent Miklós
templomát, valószínűleg papjuk is volt. Szép számmal voltak a katolikus
keresztények, akik nekiláttak ideiglenes fából készült templomok építéséhez és a
dzsámikká átépített templomok átalakításához. Több évtizedes építőmunka
eredményeként létrejöttek templomaink. Az újjáépítés fő mecénásai Telekessy
István, Erdődy Gábor Antal, Barkóczy Ferenc, és Eszterházy Károly egri püspökök
voltak.

Velencét a „lagúnák városának” nevezik, Egert méltán lehetne nevezni a „tornyok
városának”, hiszen oly sok templom, templomtorony van. A városban 20 templom
és kápolna található, némelyik templomra két tornyot is építettek. Ilyen a Bazilika,
a Ciszterci, a Ferences és a Minorita templom. Egy templom azonban torony nélkül
maradt, ez az ún. „Rossz templom” (Trinitárius templom). A Líceum, a Minaret
tornya és az uszodai óratorony mellett 23 templom- és kápolnatornyot láthatunk. 

A templom a keresztény vallásgyakorlás megszentelt közösségi helyszíne, Isten
háza. A harangok a Paradicsomot és Isten hangját jelképezik a római katolikus
egyházban.

A harang történetéről
A harang-campana-clocca-nola: fordított serleg alakú fölfüggesztett, zenei

hangot adó jelző eszköz. Csak méreteiben különbözik a csengettyűtől.
A harang feladata a jelzés:
- szólít a szertartás kezdetére, jelzi főbb mozzanatait,
- számlálja az órák múlását, 
- figyelmeztet az eseményekre, az örvendezés, a veszély, a gyász alkalmaira.
A harang bűvös hangjával végigkíséri a keresztényt egész életén át a keresztségtől

a temetésig, az élet örvendetes és fájdalmas eseményein. A templom harang nélkül
néma emberhez hasonlítható. 1782-ben a pápa bécsi látogatásakor II. József császár
Migazzi bíboros társaságában a harangokat a „pápa ágyúinak” nevezte.
Közmondásainkban is gyakran szerepel a harang:

65

Harangöntő dinasztia Egerben



Ha valami tervünk nem sikerül azt mondjuk: „annak ugyan beharangoztak” A
kárvallottat azzal biztatjuk, hogy „majd megfizeti a nagyharang”. Aki nem ért
valamihez, arra mondjuk: „Annyit ért hozzá, mint hajdú a harangöntéshez.” 

A magyar nép a szegény ember temetésén tréfásan így hallja a kisharang
csilingelését: „Nem volt itt kincs, csak fakilincs”. A gazdag embert a drágán
megfizetett öregharang így búcsúztatja: „sok volt, sok volt; csak volt”.  A nép
humorát dicséri a török időkből jegyzett elnevezés is: A nép „bőrharangnak”
nevezte a minaret tornyában imára szólító müezzint.

A harangtörténet legismertebb legendája: Paulinus, a Campana tartománybeli
Nola város püspöke álmában az erdőben sétált, mikor kiért egy tisztásra, ahol a
mezőt borító harangvirágok elkezdtek csilingelni. Az álom alapján találta fel, s
készíttette 394-ben a város első nagyobb harangját. Innen származik a harang latin
neve: campana, a kisebb harangoké: nola. 

Valójában már az egyiptomi, asszíriai ásatásokon is kerültek elő harangok a Kr.
e. I. évezredből. A bronzkorban már öntöttek harangot. 

Nagy Konstantin és keleti uralkodótársa Licinus 312-ben a „milánói ediktumban”
biztosította a szabad vallásgyakorlatot a keresztények számára is, ettől kezdve a
harang fokozatosan kapott szerepet a keresztény egyházban.  Használatának egyik
első emléke egy levél 535-ből, melyet Fulgentius Ferrandus karthágói diakónus írt
Eugippus itáliai áldozópaphoz: „Az imádság minden órájában helyezkedjetek Isten
tekintete elé. Nem egyedül teszed ezt, hanem több másokat is meghívsz e
jócselekedet közös végzésére egy szép hangú harang (campana) meghúzásával,
amint azt a jámbor szerzetesek szent szokása megállapította. Óhajtásod szerint
küldök egy ilyet neked. Én azonban nem írom rá a nevemet, mert azt a Lélek már a
szívedbe írta.”

Sabinianus pápa (604-606) rendelte el a harang kötelező használatát: nappal 4-
szer, éjjel 3-szor kellett jelt adni a haranggal és az istentiszteletre is harangszóval
hívták a híveket.

Hazánkban a harangok használata a kereszténység elterjedésével honosodott
meg. Az első harangokat még a hittérítők hozták magukkal. Az Árpád-házi királyok
korában általános volt a haranghasználat és a harangöntés is, erről a több helyen
talált öntőgödrök tanúskodnak.

A magyarországi harangöntés első virágkora 14-15. században volt. Az iglódi
Konrád mestert 1357-ben Nagy Lajos király bízta meg a visegrádi Magna Campana
öntésével. A harang valószínűleg elkészült, mert a régészek megtalálták az
öntőgödröt és az agyag harangforma töredékeit. Konrád öntőmester és testvérei örök
adómentességet kaptak a királytól.

A török hódítás terjedésével a harangöntés helyszínei egyre északabbra, a
Felvidékre, illetve keletebbre, Erdélybe tolódtak. Pozsony, Besztercebánya, Eperjes,
Kassa, Brassó, Nagyszeben lettek a hazai harangöntés központjai. A török uralom
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megszűnésével újra fellendült a harangöntés. A Német birodalomból és Ausztriából
sorra vándoroltak be a mesterek s nyitottak új műhelyeket Budán, Pesten és a
püspöki székhelyeken. Ezzel elindult a harangöntés második virágkora. Megjelentek
a honi öntőmesterek is, akik vándorló mesterekként működtek. A 19. század elején
kisnemesek is kezdtek harangöntéssel foglalkozni Kisgejőcön, Mándon.

Az 1860-as években még húsznál több harangöntő működött az országban,
közülük több mester a század végére műhelyét üzemmé fejlesztette. Walser Ferenc
Pesten, Novotny Antal Temesvárott, Seltenhofer Frigyes Sopronban létesített
üzemet.

A vasúti hálózat kiépülésével, a nagyüzemek termelésének bővülésével a kisebb
műhelyek elvesztették piacukat, versenyképességüket és sorra bezártak (Baja,
Losonc, Vác, Eger, Győr, stb.). Az I. világháború után a rekvirált harangok pótlása
újra fellendülést hozott a harangöntésnek.  Diósgyőrben vasból öntött harangokat
kezdtek készíteni, ezek olcsóbbak voltak, mint a bronzharangok és a rekvirálás sem
fenyegette őket. A II. világháború után az üzemeket államosították, csak két mester,
Slezák László és unokatestvére Slezák Rafael készített harangokat az országban.
Halálukkal rövid időre,1954-1959 között, megszűnt a harangöntés Magyarországon.

1960-ban Mucsák István, Slezák László volt alkalmazottja nevén, Gombos Lajos
(Slezák László mostohafia) nyitott műhelyt. Az ekkor öntött harangokon a Mucsák
név szerepel.

1970-től Gombos Lajos már saját neve alatt öntötte harangjait Őrszentmiklóson
(Őrbottyán). Jelenleg Gombos Miklós és fia Ferenc működteti a kis műhelyt s önti
a szebbnél szebb harangokat.

A harang készítése, öntése
A harang elődjei a kolompok, amiket kezdetben fából később vasból készítettek.

A harang ősök azonban már vaslapokból szegekkel összekovácsolt harangok (vasa
produtiliák): mint a négyszögletű vasharang vagy a Saufang, a rézszegekkel
összeszegecselt, három vaslemezből álló „harangős”, mely a kölni múzeumban
található.

Az öntés fejlődésével megjelentek az öntött harangok (vasa fusilia). Az öntés
jobban hangolt harangokat eredményezett, mint a többi eljárás. A bronzöntés ismert
volt ugyan a kereszténység előtti Európában is, de csak a 8. századtól terjedt el
ismét. 

Európában a harangkészítés eredetileg szerzetesi mesterség volt. Pl. Tanco St.
Gallenben öntötte harangjait. A német, itáliai, francia, holland, orosz, lengyel
mesterek, az egyházi központokban működtek, az öntés tudományát féltve őrizték,
mesterségük apáról fiúra szállt. Hazánkban többségében német mesterek működtek. 
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A harangok alakja évszázadokon át méhkas formájú, fala domború, falvastagsága
egyöntetű volt. A harang toronybeli használatához igazodva a fal nyújtottabbá vált,
megjelentek a cukor-süveg majd a tulipánformájú harangok. Peremük a rezonancia
és a hangerő fokozása érdekében magvastagodott és a 15. század végére kialakult a
„hagyományos” harang alak, mely fokozatosan elterjedt. A harangok testét
feliratokkal, domborművekkel, levél- és virágmintás díszítménysorokkal, a
harangfüleket bordázattal, a barokk kortól emberfejekkel díszítették. A középkor óta
alkalmaznak feliratokat, figurális domborműveket, melyek Máriát, Jézust, szenteket
ábrázolnak. A reformátusok kerülték a szentek ábrázolását, ezért harangjaikon a
feliratok mellé címereket, református jelképeket, kelyhet és Isten Bárányának alakját
helyezték el. A vándormesterek harangjain figurális domborművekkel nem
találkozunk.

A harangok anyaga: A harangérc 78-80% vörösréz és 20-22% ónból, az ágyúérc
90-93% vörösréz és 7-10% ónból álló lágyabb bronz. Mint látható, az ágyú és a
harang azonos alapanyagokból készült. A háborúk során ezért sokszor öntöttek a
harangokból ágyúkat, viszont az ágyúkból harangot már ritkábban.  

A hagyományos sablonformázós harangöntés közel háromszáz
munkafolyamatból áll és több hónapig is eltart.
1. A tervezés: 

- A harangforma kiszámítása a kívánt méretnek hangnak, súlynak, 
felfüggesztésnek megfelelően. 

- Tervrajz készítése.
2. Öntőforma sablonjainak elkészítése a tervrajz alapján.
3. Öntőformák elkészítése:

- Harangmag az álharang és a harang köpenyének kialakítása. 
- Harangfülek az öntőtölcsér és a szellőzőcsapok (szélcsapok) felhelyezése a 

köpenyre. 
- Az öntőformák kiégetése.
- Köpeny majd az álharang leemelése a harangmagról, a köpeny belső részének 

megtisztítása, hogy a feliratok, díszek élesek legyenek az öntéskor.
- Köpeny óvatos visszahelyezése a harangmagra, az öntőgödör feltöltése földdel, 

homokkal.
4. Öntés:                                    

- Vörösréz megolvasztása 1150-1200 C hőfokon, majd a kellő mennyiségű ón 
hozzáadásával bronz készítése. 

- Az öntés végrehajtása: a bronz beleöntése az öntőformába.                                   
5. A harang kihűlése után kibontása az öntőformákból, tisztítása, felszerelése 

harangütővel.
6. A harang állványzatra helyezése, kipróbálása- megszólaltatása.

Sikeres, jó hangzás esetén a harang megszületett.
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A harang szentelése
A harangszentelés, népiesen keresztelés, a katolikus egyházban a püspöknek

fenntartott jog.
A harang egy, esetleg több szentnek a nevét viseli.

A szentelés menete: 
- a püspök a harang belső és külső oldalát szenteltvízzel megmossa, 
- szent olajjal kereszt formájában megkeni,
- tömjénnel megfüstöli.

A szertartással a harang az egyház tulajdonába megy át, megszentelt tárggyá válik,
ezáltal csak vallásos célokra használható. 

Harangozási szokások
1. Napszaki harangozások:
- reggel, délben és este, az esti harangozást egyes helyeken az esti 6 órai mise

beharangozásával egybekapcsolják.
2. Szentmisékhez, istentisztelethez kapcsolódó harangozások:
- Hívogatás a nagyharanggal, lépegetés a középső haranggal, beharangozás-
összehúzás a szertartás kezdetét jelzi, ekkor minden harang szól.
- Mise alatti harangozás (reformátusoknál nem alkalmazzák).
- Kísérő harangozás a mise, az istentisztelet után a holtakra emlékeztet, ill. a híveket
kíséri otthonaikba. 
3. Lélekharangot a betegek haláltusájában szólaltatják meg, imádságra szólít fel a
halottakért (csak katolikus templomokban alkalmazzák, 1-2 percig szól).
- Kiharangozás, halálesetkor a templom harangjával értesítik a híveket tragédiáról.
- A hívek temetésén, halotti menetkor a templomi és a temetői harang szól.
4. Vihar elleni harangozás (protestáns egyházak nem alkalmazták). 
1714-ben Egerben előírták a harangozónak, hogy köteles tűz ellen és nyáron az

„ártalmas Fellyhők” ellen harangozni. A 18. sz. végén az uralkodó megtiltotta a
vihar elleni harangozást. 
A betiltás idején azt tartották, hogy a harangzúgás vonzza a villámokat. 
1793 augusztusában, ettől függetlenül Eszterházy Károly püspök elrendelte, hogy a
közelgő vihar előtt szólaljon meg a városban minden harang, „mire a legterhesebb
fellegek is szétoszlottak.” 
5. Tűz vagy veszély esetén a harang - harangok egyik oldalát gyorsan kongatták,
„félreverték”. 
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A harangöntés egri helyszínei
Egerben, ismereteim szerint a 18 - 19. században három helyen önthettek,

öntöttek harangot. 
Az első ismert öntőműhely a Dózsa György téren álló telken, a Valide szultána

gőzfürdőben létesült, a fürdő fűtőkemencéjét átépítve, annak tégláiból öntőkemencét
és öntőgödröt létesített Lambert József (1739-43). 

A fürdőben öntötte harangjait Schwarczenbeck János (1744-1771), aki itt is lakott
pár évig. Az 1958-ban folytatott ásatások a 2,38 méter átmérőjű fűtőkemence
maradványát és a sugarasan futó fűtőcsatornákat is feltárták.  A fűtőkemence
tisztításakor, annak belső terében, téglából rakott kör alakú olvasztókemence alapjai
kerültek elő, melyben faszén, hamu valamint rézrögök voltak. Az olvasztókemence
fala tégla vastagágú volt. A kemence környékén agyag öntőminták, öntőtégely
töredékek, rézsalak és kész öntvények kerültek elő. Ezek a maradványok rézöntő
műhely meglétét bizonyítják. Az épület sajnos nem látogatható.

A második műhely a Harangöntő utca 4. sz. alatti harangöntő ház udvarán
létesülhetett. Ez azonban régészeti leletekkel még nem bizonyítható, mivel részletes
feltárás még nem történt az udvarban. Ami biztos, hogy a harangöntők száz éven át
itt laktak családjukkal. Az „L” alakú ház barokk stílusban a 18. század elején épült,
homlokzatát két dombormű díszítette, az egyik Szűz Máriát a kis Jézussal, a másik
Szent Forckernust a harangöntők védőszentjét, valamint a harangöntés szerszámait
ábrázolja. A domborművek az épület felújítása során a Várba kerültek, a Dobó István
Vármúzeum Képtár épületének árkádja alatt láthatók.

A házat 1750-62 között Singer Mihály szobrász, ill. özvegye lakta. Az épület
1763-tól több mint száz éven keresztül a harangöntő család birtokában volt. Később
Korrentsch Márk harangöntő tulajdonában volt.

A harangöntők halála után rövidebb ideig az özvegyek a tulajdonosok, akik a
harangöntés mesterségét is tovább folytatták, így ők a műhely továbbélésének
zálogai. Ha nem így cselekedtek volna, akkor Egerben a harangöntés rövid időn
belül megszűnik. 

1869. július 1-jén Korrentsch Márk özvegye átadta az öntőműhely működtetését
Hollederer József salzburgi harangöntőnek, de a ház tulajdonjoga továbbra is a
kezében maradt, családjával továbbra is itt a harangöntő házban lakik. 1887-ben
Mező Ignác ügyvéd a tulajdonos, aki szintén családtag, Bernecker Gizella férje volt.
1903-ban Lengyel Jozefa a tulajdonos. Az 1930-as években Breznay Imre a neves
helytörténész, még látta a padláson az öntőmintákat, szerszámokat. A II. világháború
súlyos károkat okozott az épületben, az északi szárnyat bombatalálat érte 1944
novemberében. Az északi rész még 1995-ben sem épült újjá. 

2005-ben marcipán múzeum létesült az épületben, a harangöntők tiszteletére a
kapu melletti bal oldali helyiséget emlékszobává alakították. Jelenleg a harangöntő
emlékszoba őrzi az egri mesterek emlékét.
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A harmadik öntőműhelyt sajnos nem tekinthetjük meg, mert már nem létezik az
épület. 

Hering János rézműves és testvére Hering Imre lakatos mester 1891-ben a
püspöki magtár épületében a „Granarium Dominale” - ban létesíti üzemét „Hering
Testvérek gépjavító és rézműves üzlet” néven. Az épület, melyet 1960-ban bontottak
le a Deák Ferenc utca 49. sz. alatt, a Colas, ill. a Közútkezelő irodaháza telkén állt. 

1891-ben az üzemben egy kúpoló, azaz öntőkemence működtetésére is engedélyt
kaptak. Valószínűleg itt készült az utolsó ismert egri harang 1894-ben, mely
Nagytályán a római katolikus Magyarok Nagyasszonya templomban található. 

Az egri harangöntők
A törökök kiűzése után a felújított, új templomokban szükség volt a harangokra,

ezért kezdetben Kassáról, valamint Budáról és Bécsből is hozattak harangokat.
Később a helyi mesterek műhelyeiből is rendeltek harangot.

Balthasar Rais, a török kor utáni első harangöntő Erdődy Gábor püspök idejében
1736-ban telepedett le a városban. Sajnos nem sokáig tevékenykedhetett, mivel
1738 júliusában fiatalon, 35 éves korában elhunyt. Az egri „Maklári” (Rókus)
temetőben nyugszik.

Két harangjáról van feljegyzés: Hajdúhadház 1736, és Taktaharkány 1737.

Anton Joseph Lambert (Lambert József) személyében 1739-ben újabb harangöntő
költözik Egerbe. Vajon hol lakott?  Természetesen a fiatal harangöntő özvegy, Anna
Maria házában. 

A ház tulajdonosa gr. Butler úrnő, a volt városparancsnok özvegye, a házat pedig
Butler háznak hívják.

Erdődy püspök engedélyével a Valide Szultána fürdőben rendezte be műhelyét, a
fürdő fűtőkemencéjét átépítve abban öntőkemencét épített. 

Harangjai Maklár, Átány, Balmazújváros, Álmosd, Füzesabony templomaiba
kerültek.

1741-ben Abonyba 4 db. harangot rendelt az egri püspök 662 fr-ért. 
A harangöntő szerződése ma is megtalálható a Heves Megyei Levéltárban. A

városnak ezzel a harangöntővel sincs szerencséje, ő is korán távozott az élők
sorából. 

1743. augusztus 22-én, 44 évesen temették el „Rosalia” (Rókus) temetőben.
Johannes Schwarczenbek (Schwarczenbek János) 1744-ben jelent meg Egerben.

Természetesen a Butler házban lakott. Zsellérként több helyen bérelt lakást a
városban, Holl Ferenc szabónál, Enczinger Józsefnél, lakott a Valide Szultána
fürdőben, ahol az öntőműhelyét is működtette. Khőnig Sebestyén kéményseprő és
Keller Antal rézműves is szállásadója volt az 1750-es és az 1760-as években. Mint
látjuk, gyakran költözködött a városon belül, de több mint 25 évig itt élt. Művei:
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Bekölce 1744 (ez a harang a Dobó István Vármúzeum Történeti kiállításán látható);
Kisvárda 1746; Noszvaj 1750; és Bükkszenterzsébet 1749-es 37 cm átmérőjű
harangja. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal listáján a Bükkszenterzsébeti harang
az egyetlen, amit ez az egri mester öntött.  1764-ben az adóösszeírás, mint
„miserchli”-t (nyomorultat) említi, adót nem fizetett.  Nevét utoljára az 1771.
december 12-i a halotti anyakönyv bejegyzésénél olvashatjuk. 60 évesen korában
halt meg.

Kovács Mihály neves egyháztörténész, aki harangtörténeti kutatásokkal is
foglalkozott,  A Harang című könyvében (1919) említ egy Heisler János nevű
harangöntőt 1768-ban Egerben, de eddig még nem találtam rá vonatkozó adatokat.

A harangöntő dinasztia
Joseph Johel (Johel József)

Az egri harangöntő dinasztia megalapítójának nevével az 1763-as
adóösszeírásokban és az egyházi anyakönyvekben is találkoztam. 1763-ban már itt
volt a városban, a Harangöntő utcai házban lakott. Felesége a híres pozsonyi
harangöntő család tagja Kristelli Rozália. Négy gyermekük született. A haragöntés
mesterségét nem gyermekei, hanem a megözvegyült asszony következő férje
folytatta.

Három művét ismeri a szakirodalom: 1763-ban egy 1,5 mázsás, 1764-ben egy 3,5
mázsás harangot öntött az Egerszalóki templom számára. (1bécsi mázsa = 56kg)

Legnagyobb harangja, mely 4 máza súlyú, 1768-ban Harsány templomába került.
Joseph Johel 1768-ban Besztercebányán halt meg. 

Joseph Justel (Justel József)
Nevét sokféleképpen írták: Jistl, Jisl, Jiszli, Jizlett, Istl, Isztl, Isztli, Isztel, Jüstl,

Jüstel, Justel.
1769. április 24-én Egerben feleségül vette Kristelli Rozáliát, Johel József

özvegyét. Feleségével együtt lakta a Harangöntő utca 4. sz. házat. 1776. december
30-án polgárjogot kapott, „purger” lett. A városi tanács az egyik legfőbb ajánlásnak
tartotta, ha a kérelmező egri polgárleányt, vagy egri özvegyet akart elvenni vagy vett
el feleségül. Tevékenységét elismerték a városban is, 1784-ben részt vett a
Trinitárius templomleltározó bizottságában, 1786-ban Eger negyedik negyedének
fertálymesterévé választották, de ő, munkájára hivatkozva, Tóbiás László
személyében helyettest állított maga helyett. 

Munkái megtalálhatók voltak a Főszékesegyházban, a minoritáknál, a
ferenceseknél, ő öntötte át először a ferencesek „Rákóczi” harangját is 1773-ban. A
Líceum huszártornyába 1769-ben készített egy 38 cm átmérőjű harangot. 

Fő művei a Bazilika „Mihály” és „József” harangjai. A „Mihály” harang az I.
világháború áldozata lett, a „József” harangot repedés miatt, 1828-ban a fia János
öntötte újra.
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Egy szép verses harangfelirata 1773-ban került az ó-aradi minoriták
nagyharangjára:

„Sabbatha clango, Funera plango (Ünnepen örvendek, temetéskor gyászolok
Fulmina frango, excito lentos,       Villámot megtöröm, a szemet felnyitom,
Dissipo ventos, domo cruentos.”   A vihart szétszórom, a házat megóvom.)

Eddig összesen 39-40 harangját ismerjük. Justel József 24 évi szorgos munka
után 1793-ban 54 éves korában hunyt el, az akkori elnevezésen „Rosalia”, mai
nevén Rókus temetőben temették el.

Halála után a harangöntő műhely nem zárt be, özvegye tovább működtette.

Kristelli Rozália – Rosalia Justel (Justel József özvegye)
Művein Rosalia Justel, Rosalia Justlin néven találkozunk vele. Rosalia a műhely
tulajdonosa volt, a tényleges harangöntést valójában művezetője végezte.  
Első ismert műve 1795-ben Bőcs, az utolsó 1801-ben Noszvaj temploma számára
készült. 
Az 1795-ben Károlyfalvára öntött harangja ma is működik.1807-ben fiának
Jánosnak átadja a házát és az öntőműhelyt. 1814-ben 75 éves korában hunyt el.

Justel János (Justel József és Kristelli Rozália fia)
1779. július 1-jén született Egerben, felesége Virág Anna. Házasságukból az ötödik
gyermekük Erzsébet lett Bernecker Mátyás harangöntő felesége. 1814-ben Kern
József rézműves-vésnöktől megvette a Harangöntő utca 4. sz. alatti kettős ház másik
részét s ezzel övé lett az egész épület. A harangöntésen kívül testvérével, Józseffel
tűzoltófecskendős, „Gólyanyakú fecskendős” négykerekű kocsit készített. Ebből a
tűzoltóeszközből 1809-ben már öt darab állt a tűzvédelem szolgálatában.
Természetesen a kezelésük is a harangöntők és a rézművesek feladata volt.
Elvégezte város tűzoltóeszközeinek, fecskendőinek, vízi puskáinak javítását, ami
hagyományosan a harangöntők kötelessége volt Egerben. Első harangjai 1802-ben
készültek, összesen 37 harangjáról van tudomásunk. 
Ma is működő egri harangjai:

- Szervita templom:1827. „Flórián” harang.         
- Bazilika: 1828. újraönti az apja által 1766-ban öntött „József” harangot.
- Kisboldogasszony temetőkápolna: 1830. „Mária” harang.

Justel János apjához hasonlóan életének 54. évében hunyt el, temetése 1834-ben a
„Rosalia” (Rókus) temetőben volt.
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Jüstel Anna (Justel János özvegye szül. Virág Anna)
Virág Anna, 1839-ben bekövetkezett haláláig, tovább működtette a harangöntő
üzemet, két öntőt is alkalmazott, Anton Sahlingert, mint művezetőt és Bernecker
Mátyást, aki vőjelöltként volt jelen a műhelyben.

Anton Sahlinger (Sahlinger Antal)
Justel Anna műhelyében alkalmazottként, mint öntőmester vagy művezető
dolgozhatott. 
Két műve ismert. Az egyik harang a tokaji református templomba, a másik pedig
Máriapócsra, a görög katolikus templomba (ma Bazilika) került.  

Mathias Bernecker (Bernecker Mátyás)
A bajorországi Peinfeld kerület Roth nevű falujából származik. 1841 májusában
feleségül vette Justel Erzsébetet, Justel János és Virág Anna leányát, aki korán,
kétévi házasság után meghalt. Bernecker újra nősült, második felesége Antal
Erzsébet lett. Részt vett a város tűzvédelmében, az ő feladata volt a tűzvédelmi
eszközök karbantartása, felügyelete. 1841-42-ben és 1842-43-ban tiszti (hadnagyi)
bért fizet számára a város. Házában katonatiszti lakrészt alakított ki. Háza kijelölt
tiszti szálláshely volt. 1848-ban a szabadságharc alatt nemzetőrként az egri I.
zászlóaljban szolgált. 
Harangjai közül eddig 20-ról van adat. Egy kisharangot öntött a városházára 1840-
ben.
1844-ben ő készítette el a „Csengős Mária” szobornál levő harangláb első harangját
is.  
Legnagyobb műve azonban az egri Nagyboldogasszony plébániatemplom keleti
tornyában levő „Rákóczi” harang átöntése 1840-ben, melynek átmérője 129 cm,
súlya: 16 bécsi mázsa ≈ 800 kg.
Fiatal, még csak 35 éves, mikor eltávozik az élők sorából, 1849. január 17-én.

Antal Erzsébet –Eliza Bernecker (Bernecker Mátyás özvegye)
Férje halála után az öntőműhely tulajdonosa, az öntést ismét két mester végzi:
Schűrer (Stüler) József a művezető és Korrentsch Márk, aki mint vőlegény önti
harangjait. 

Schűrer József
Még Bernecker életében 1848-ban öntött egy harangot Maconkára, következő
megmaradt művét viszont a mester halála után 1850-ben öntötte Dövény
templomába.
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Marcus Korrentsch (Korrentsch Márk)
1852 májusában elnyeri a 29 éves özvegy, Antal Erzsébet kezét. Valószínűleg
harangöntő családból származott, mivel Korrentsch Jakab Bécsben működő
mesterrel együtt a Ljubljana melletti Ravnik nevű településen születtek, Jakab 1802-
ben, Márk 1821-ben, ami nem lehet véletlen. A harangöntés mestersége jellemzően
családon belül öröklődött. Korrentsch Jakab is harangöntő özvegyet vett el
feleségül, Barbara Frierlinget.
A szabadságharc után pótolni kellet az elrekvirált harangokat, az öntőműhely újra

felvirágzott, több mint 40 harangjáról maradtak fenn adatok.
Első ismert művét a „Tanyasi” harangot 1850-ben még vőlegény korában öntötte. Ez
a kis harang a marcipán múzeumban a Harangöntő emlékszobában látható, az 1862-
ben készült „Parád csevicei” harangjával együtt. Műveivel Szentkúttól Tokajig,
Kunszentmártontól Kazincbarcikáig találkozhatunk.
Korrentsch Márk 1868. február 4-én, Pesten 47 éves korában halt meg. Temetése
Egerben a Rókus temetőben volt. Haláláról az Eger c. újság is megemlékezett, a
nekrológot az újság szerkesztője Vida József írta. 

Korrentsch Márk Nő szül. Antal Erzsébet (Korrentsch Márk özvegye)
A mester halálával a műhely nem szűnt meg. A másodszor is megözvegyült, még
csak 45 éves asszony tovább viszi az üzemet „Korrentsch Márk Nő” néven.
Természetesen öntőmestert alkalmaz, személyét azonban nem ismerjük.
Elképzelhető, hogy Hollederer József volt az öntőmester, aki másfél év múlva
átveszi majd az öntőműhelyt. Öt harangjáról vannak ismereteink, gyöngyöspatai
harangján a „Korrentsch Márk Nő” felirat szerepel. 1869 nyara fordulópont az
üzem életében. Az özvegy átadja az öntőműhelyt egy szintén harangöntő
dinasztiából származó salzburgi mesternek Hollederer Józsefnek.

Hollederer József
A Hollederer harangöntő család Nürnbergben, Linzben, Salzburgban és Egerben
tevékenykedett. Johann 1780-1847 között Nürnbergben, Francz Servacius 1815-
1883 között Linz-Salzburgban, Joseph 1819-1866 között Linz-Salzburgban, és
József 1869-1876 között Egerben dolgozott.
Hollederer József 1869. július 1-jén átvette a harangöntő műhelyt Korrentsch Márk
özvegyétől, az Eger c. újságban közös hirdetésükben értesítik a vásárlókat a
változásról. Az özvegy és családja továbbra is itt a Harangöntő utcai házban lakik. 
Eddig öt harangot tarthatunk Hollederer művének, bár nevével ellátott még nem
került elő
(Szilvásvárad „Petrovay” harang 1870, Jászdózsa 1870, Vécs 1871, Nyírábrány
1875 és Tiszanagyfalu 1876). 
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A műhely ebben az időszakban már nem játszott jelentős szerepet, a nagyüzemek
elhódítják a piacot, a folyamatos harangöntés befejeződött Egerben.

Hering János - Hering Imre 
A Hering testvérek gépjavító és rézműves üzletet működtettek. A Hering lakatos
család már a 18. sz. első felében letelepedett Egerben.  1773 nyarán Hering János
lakatosmester polgárjogot kapott, a család Eger nevezetes családjai közé került. A
Hering család leszármazottai ma is közöttünk élnek.
1894-ben, valószínűleg itt Egerben, készült az a kisméretű 35 cm átmérőjű, 24 cm
magas harang, melyet Nagytálya templomában fedeztem fel.

Palástjának felirata: „1894
EGERBEN”

A kis harangot a jármával együtt a Magyarok Világszövetsége újíttatta fel 2010-ben.
Ismereteink szerint ez az utolsó harang, amely Egerben készült.

(Elhangzott 2011. június 6-án a Harangöntő-házban és a Keresztény Ifjúsági
Klubban)
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Lambert József egri harangöntő
pecsétje 1741-ben
Fotó: Kerékgyártó József 
Heves Megyei Levéltár

Eger, Servita templom, Szent Flórián
harang Szent Flórián domborműve
Justel János egri harangöntő műve

1827-ből
Fotó: Kerékgyártó József
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Nagytálya római katolikus templom
1894-ben készült harangja. Az
Egerben készült utolsó ismert
harang.
Fotó: Kerékgyártó József 

Az egri tűzőrség tűzjelző harangja a
Tűzoltó téri toronyból.Kiállítva Eger

Városi Tűzoltóság épületében.
Fotó: Kerékgyártó József



Kiss Péter
Ahol Mikszáth Kálmán is kutathatott volna

(Az egri Főegyházmegyei Levéltár)

Az egri egyházmegye (1804-től főegyházmegye) a működése során keletkezett
iratanyagból két alapvető irategységet alakított ki: egy egyház igazgatásit és egy
gazdaságit. Az egyházmegyei archívum neve Főegyházmegyei Levéltár, amelyet
sokan leegyszerűsítve csak Érseki Levéltárnak hívnak. Itt ma csak az egyház
igazgatási iratok anyaga található meg.  Ez elsősorban az egyházmegye papságának
és híveinek egyházi kormányzása, valamint a szentszéki bíráskodás során létrejött
iratokat, a főesperességekkel, esperességekkel és plébániákkal, illetve más egyházi
szervekkel, valamint a világi hivatalokkal és magánosokkal folytatott egyház
igazgatási levelezést tartalmazza. Ezek mellett van számos kisebb-nagyobb
irategység, amelyek között egyebek mellett megtalálhatóak az egyházmegye által
létrehozott intézmények egy részének iratai is. A korai időszakra vonatkozóan V.
István 1271-ben kiadott okleveléből tudjuk, hogy a tatárjáráskor az egri
egyházmegye és főpásztorának kiváltságait tartalmazó iratok elégtek. A IV. Béla
király által kiadott, és a korábbi időszakra is vonatkozó jogbiztosító oklevelek egy
részét Kilit püspök 1245-ben bekövetkezett halálát követően Sibinius fia Sámuel
ismeretlen okból elégette. A gazdasági levéltár az egri püspökség majd érsekség
(1804) birtokában volt uradalom birtokigazgatási iratait, továbbá az egykori papi
tized jövedelmeinek kezelésére vonatkozó iratokat foglalja magába. A gazdasági
iratanyagot az állam az 1960-as évek legelején „örök letét”-ként a Heves Megyei
Levéltárba szállíttatta el. 1989 után a Főegyházmegye visszaigényelte, és jogilag
visszakerült létrehozójának és eredeti tulajdonosának birtokába, de helyileg
továbbra is a Heves Megyei Levéltárban van elhelyezve.

A 16. század közepén a török terjeszkedés következtében az egyházmegye déli
része és a püspöki uradalomnak Eger alatt fekvő jobbágyfalvai kikerültek a
püspökség fennhatósága alól. 1596-ban a törökök kezére került az egyházmegye
székhelye, Eger is. A püspökség és a káptalan az egyházmegye töröktől védettebb
részére, Kassára telepedett, és ott tartózkodott 1613-ig, amikor a felvidéki háborúk
elől Jászóra költözött át. Innen 1649-ben ismét Kassára tette át szék helyét s ott
működött mindaddig, amíg Egernek 1687-ben történt felszabadulását követően a
püspök végleg visszatelepedett Egerbe.

A törők időkben gyakori volt a hosszantartó püspöki széküresedés, ezért inkább a
püspök mellett működő káptalani és egyéb egyházi testületek, szervek működése
volt a folyamatosabb. A kassai szentszék ügyintézésének eredményeként 1600-tól
kezdve sorozatos szentszéki ülésjegyzőkönyvek maradtak fenn. Jobbára házassági
és hagyatéki perekkel, a protestánsokkal folytatott perlekedésekkel kapcsolatban. 
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Eger felszabadulását követően az egyházmegye régi székhelyére visszatért
Telekessy István püspök (1699-1715) az egyházmegye birtokjogait igazoló
jogbiztosító iratok összegyűjtésére törekedett, amellyel meg vetette alapját a későbbi
gazdasági levéltár legfontosabb gyűjteményének, az okmánykönyv, az úgynevezett
„libri” sorozatnak. Utóda, Erdődy Gábor (1715-1744) püspök idejében az
uradalomhoz tartozó gazdaságok elszámo lásainak egyszerű rendszerét alakították
ki, az évenként csoportosított számadási testekkel és mel lékletekkel. Utóda,
Barkóczy Ferenc (1745-1761) az uradalmat a központi jószágigazgató - praefectus -
és az úriszéki ügyeket intéző uradalmi ügyész kis létszámú hivatala által kormá -
nyozta, míg az egyházigazgatást a püspöki kancellária, illetve az egyházmegyei
szentszék látta el. Az ügyintézés során létrejött iratokat mindkét hivatalban
lajstromozás nélkül gyűjtötték és őrizték. Barkóczy fontos újítása volt az, hogy az
egyházmegyei protocollumokba 1745-től, azaz hivatalba lépésétől kezdődően nem a
szentszéki pereket, hanem a püspöki kancellárián íródott leveleket másoltatta be, és
ettől kezdve a protocollumoknak ez a levelezőkönyv szerepe egészen 1804-ig, az
egyházmegye felosztásáig megmaradt.  

Eszterházy Károly püspök (1762-1799) Egerben és az egyházmegyében
nagyarányú építke zésekbe fogott, ezért minden eszközzel növelni kívánta a püspöki
uradalom be vételeit. Az egyes gazdaságok tisztjeit szigorúan elszámoltatta, az
uradalom irányításához pedig létrehozta az ahhoz szükséges szervezetet. Ennek
jegyében gyors ütemben építette ki az uradalom jó szágkormányzói hivatalát, a
pénztári hivatalt, a számvevőséget, az ügyészi és építészeti hivatalt, valamint a külső
gazdaságokban a számtartóságokat. Az uradalom központjában a sok hivatalnok a
különféle naplók, elszámolások, kimutatások, szerződések, összeírások,
urbáriumok, gazdasági ülésjegyzőkönyvek és levelezések, úriszéki perek soha nem
látott tömegét hozta létre. Emelkedett a keletkezett iratok száma az egyházmegyei
kancellárián valamint a szentszéken is. Eszterházy 1763. március 2-án két jezsuitát
bízott meg az iratanyag rendezésével, majd 1766 januárjában Torner Ignácra, az Egri
Főegyházmegyei Könyvtár majdani első könyvtárosára bízta a rendezést. A püspök
1771-ben azt írta a káptalannak, hogy püspöki jogai megvédéséhez szüksége van
egy rendezett levéltárra. Eszterházy 1778-ban felállíttatta a vasajtós, vastáblás
gazdasági levéltárat, majd 1779-ben az egyházi levéltárat. Mindkét levél tárban
bizonyos tárgyi csoportosítás alapján nagybetűs jelzettel ellátott iratcsomókba
rakták szét az iratokat, a csomókon belül pedig az egyes ügyiratok arab számjelzetet
kaptak. 

Eszterházy Károly püspök halála után, 1804-ben az egri egyházmegyét felosz -
tották. Ennek során területének egy részéből kialakították a kassai, valamint a
szatmári püspökséget, az egri püspökséget pedig érseki rangra emelte a pápa. Az új
egyházmegyék számára 1804-ben kiválogatták és átadták a területüket érintő
iratokat. Az egyházi levéltár megosztására vonatkozóan olyan megál lapodás jött
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létre, hogy azokat az iratokat, amelyek az új egyházmegyékre vonatkoznak, és az
egritől elkülöníthetőek, azokat elviszik, amelyek pedig valamilyen vonatkozásban
az egri főegyházmegyét is érintik, azokat lemásoltatják. A gazdasági levéltárból a
birtokfelosztás következtében, az újonnan létrejött kassai és szatmári püspöki és
káptalani uradalmak falvaira vonatkozó füzet alakú összeírásokat adtak át nagy
számban. Az iratok átadása során elsősorban az egyházi levéltár iratainak száma
csökkent jelentős mértékben, mert elszállították a két-két elcsatolt esperesi kerületre
vonatkozó összes iratot, és csak az egri főegyházmegyénél maradt 14 esperesi
kerületre vonatkozó iratok maradtak itt. Egerben maradtak az egyházmegyei
protocollumok is, vagyis a kimenő levelezés másolatait magukba foglaló kötetek,
amelyek az el csatolt kassai és szatmári püspökség területére vonatkozóan is
nagyszámú bejegyzést tartalmaznak.

Az iratátadás jelentősen változtatott mindkét levéltár rendjén, ezért Fuchs Xavér
Ferenc érsek 1805-ben azok teljes átrendezésére adott utasítást. Ennek folytán az
egyház igazgatási iratanyagban az 1804 előtti, vagyis püs pöki korszak iratanyagát
lezárták, és a régi nagybetűs jelzetrendszert megsemmisítve ezt a régi levéltárnak
(Archívum Vetus) nevezett anyagot nyolc tárgycsoportba tagolták és egy összefüggő
számsorba sorolták be. Az 1804 utáni, azaz az érseki korszak iratait új levéltár
(Archívum Novum) cím alatt egyelőre a kancellária az ekkor bevezetett folyószámos
iktatás rendjében őrizte. A gazdasági levéltárban 1805-ben az 1777. évi első
rendszert megsemmisítve, új rendszert alakítottak ki. Ezúttal tárgyi csopor tosítás
alapján római számmal jelölt kilenc osztályba („classis”-ba) sorolták a levéltári
anyagot, az iratok pedig a kilenc classison belül egyetlen folyamatos számsort
kaptak. Ám ez a rendszerezés sem lett végleges. Az egyházi és az egész gazdasági
levéltár újabb, ma is meglévő rendszere 1820 és 1830 között jött létre, amikor mind
az egyház igazgatási, mind a gazdasági iratanyagot elválasztották az öt évnél
fiatalabb ira tokat kezelő irattártól. Az egyházmegyei levéltár mai rendszerét
Hangonyi József érseki levéltáros, a gazdasági levéltárét Králik Gábor
jószágigazgató alakította ki az 1820-as évek elején. Az 1804 utáni érseki iratanyagot
tartalmazó új egyházi levéltár öt év után veszi át az iratokat az Érseki Hivatal
irattárától, ahol évenként, azon belül a beérkezés sorrendjében folyamatos
számozással ellátva őrzik, vagyis az eredeti iktatásnak megfelelő sorrendben. Így
kerül át a levéltárba, ahol az egyházmegye papjainak és plébániáinak iratanyagát név
illetve helységenként rendszerezik, a többi pedig tárgycsoport szerint kerül
besorolásra.  

A levéltár a jogszabály szerint nyilvános magánlevéltár. Ez azt jelenti, hogy az
intézmény az Egri Főegyházmegyéé, az is tartja fenn, de vállalja, hogy ugyanúgy a
kutatók rendelkezésére áll, mint bármelyik állami levéltár. Közfeladatokat is ellát
abban a vonatkozásban, hogy 1895 októberéig Magyarországon az egyes
felekezetek látták el az anyakönyvezéseket. A családfakutatók ezért a levéltárat
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igénybe vevők egyik legnépesebb csoportja, annak ellenére, hogy néhány kivétellel
az anyakönyvek az illetékes plébániákon találhatóak meg. Nem kerülhető meg
azonban az intézmény a településtörténet kutatás során sem. Az egyházmegye
területére eső községek közül számos helyen volt annak idején katolikus iskola, és
az arra vonatkozó iratok is itt találhatóak meg az egyes települések plébániáinak
időrendben tárolt iratai között. Jelentős irat együttes az Egri Főegyházmegye
Tanfelügyelői Hivatalának működése során keletkezett levelezés is. Az Egri
Főegyházmegyei Levéltárban őrzött iratok nyelve néhány éves esetenkénti eltéréssel
az 1870-es évek elejéig döntően latin, de latinul és magyarul nem tudók esetében,
illetve a Bach-korszakban keletkezett iratokban sokszor a német. Minden évben
vannak szakdolgozatírók, akik olyan témát választanak, amelyhez elsősorban itt
találhatóak iratok, de készült itteni kutatások segítségével már több doktori értekezés
is az elmúlt években. 

A levéltár a múlt történetének kifogyhatatlan adattára. Nem egyszer még olyan
esetekben is, amikor nem is alaptalanul úgy gondoljuk, hogy az adott témára
vonatkozóan már mindent, de legalábbis minden fontos forrást feltártak és
nyomtatásban megjelentettek. Ennek cáfolataként egy időszerű példát említek. Most
készült el a Líceum épületének felújítása, és ebben az esztendőben van 250 éve
annak, hogy elkezdődött az építése. Az erre vonatkozó iratok az Egri
Főegyházmegye azon iratai között találhatóak meg, amelyek jelenleg a Heves
Megyei Levéltárban vannak elhelyezve, annak kezelésében. A felújítás során a
tervezők ezeknek nagy hasznát vették. A Líceumban működött intézmények, az
épületben lezajlott események, stb. iratai viszont helyileg is az „érseki levéltár”-ban,
azaz az Egri Főegyházmegyei Levéltárban találhatóak meg. Az egri épületek közül
a Vár, a Bazilika mellett a Líceum az az épület, amelyről a legtöbb írás jelent meg,
amelyek múltját a másik kettő mellett a legjobban ismerjük. Építésének részletes
története a Heves megye műemlékei c. munka II. kötetében olvasható, Udvardy
László megírta a jogi oktatás, Benkóczy Emil az első magyar nyelvű tanítóképző
intézet történetét, Soós Imre Eszterházy Károly püspök egyetemalapítási tervét és
annak történetétét 1777-ig, stb. Ennek ellenére feltáratlan adatok is maradtak illetve
vannak még ma is. Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár az egyetlen olyan intézmény
a Líceumban, amelyet még Eszterházy Károly püspök alapított, és azóta is
folyamatosan itt működik néhány esztendő kényszerű zárva tartásától eltekintve. A
könyvtár könyvgyűjteménye, illetve a barokk könyvtárterem Johann Lucas Kracker
híres freskójával Eger nevezetességei között is az egyik legismertebb. Történetével,
annak valamelyik szegmensével, a gyűjtemény egyes ritkaságaival már számosan
foglalkoztak. Iványi Sándor és Antalóczi Lajos több önállóan megjelent írásában is
összefoglalta a könyvtár történetét. Később Kiss Péter foglalkozott a freskó
történetével, ennek során derült ki, hogy Eszterházy Károly püspök eredetileg nem
a tridenti zsinatot szerette volna megfestetni a barokk könyvtárterem mennyezetére.
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Azt is tisztázta, hogy ki volt az első könyvtáros, hogyan kezdődött a
könyvgyűjtemény kialakulása. Talált egy átvételi elismervényt, mely azt bizonyítja,
hogy Gárdonyi Géza vásárolt a könyvtár duplumaiból. A Líceum egészét tekintve ez
a sor bizonyára tovább folytatható, hiszen vannak olyan irategységek, amelyeket ez
ideig senki nem kutatott. Ez a példa érvényes több más kutatási témára is, csak egy
példát említettem arra, hogy akit érdekel egy terület, az ne rettenjen el csak azért,
mert más már foglalkozott azzal.    

A levéltár őrzi Mikszáth Kálmán közismert regényének a Különös házasság
perének iratanyagát, amit Sugár István dolgozott fel és itt vannak a váci
székesegyház Pilgram-féle tervének rajzai, amelyeket Eszterházy Károly váci
püspökként rendelt meg, majd elhozott magával Egerbe. Ezeket a váci székesegyház
építéstörténetének kutatói használták. Itt vannak az első egri anyakönyvek, a Pyrker
János László érsek által alapított első magyar nyelvű tanítóképző intézet iratai, a
jogakadémia iratai (e két utóbbi rendszeres szakdolgozati téma), az első egri nyomda
fennmaradt iratanyaga, az első egri múzeumra vonatkozó iratok stb.

Eger évszázadokon át püspöki város volt, számos épülete, intézménye az egri
egyházmegye főpásztorainak, papjainak kezdeményezésére, illetve pénzén vagy
támogatásával jött létre.  Ebből következően az itt őrzött iratanyag a város
történetének szerves része, és az a plébániák, az egyes települések esetében is.

Felhasznált irodalom:
Soós Imre: Az Egri Érsekség levéltárának leltára. Bp. 1957
Kiss Péter: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtártól a Líceumig. Gyöngyszemek

Eger művelődéstörténetéből. Eger, 2011

(Elhangzott az Egri Főegyházmegyei Levéltárban 2012. március 3-án)
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A levéltár egyik raktárhelyisége
Fotó: Kiss Péter

Gárdonyi Géza kézírása
névjegykártyáin

könyvvásárlásairól
Fotó: Kiss Péter
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Pyrker János László érsek
főispáni kinevezésének első lapja

Fotó: Kiss Péter

Ferencz József kinevezési
okmánya Smamassa József
részére
Fotó: Kiss Péter



Szecskó Károly
Az Egri Kaszinó története

(1833-1944)

Az értelmező szótár szerint a kaszinó társaskört, társaságot jelent. A kaszinók
hazánkban a 19. század első felében alakultak. Céljuk, hogy megteremtsék a polgári
társadalmat, mely az 1825-27-es reformországgyűléssel vette kezdetét. A polgári
társadalom hazai kialakítását szolgáló kaszinómozgalom elindítója hazánkban gróf
Széchenyi István volt, aki 1827-ben hívta életre a Nemzeti Kaszinót, „a politikai,
gazdasági és társadalmi kérdések megvitatására, az összetartás erősítésére”. A
kaszinók megalapításával kapcsolatos gondolatait először 1830-ban a Hitel, 1831-
ben pedig a Világ című könyveiben fejtette ki. 

Térjünk rá az egri kaszinó épületére (Széchenyi út 16.), melynek neve Ó-Kaszinó
vagy más néven Úri Kaszinó, miután Egerben létrehozták az Új Kaszinót, melyet
Egri Klubnak is neveztek. Az Egri Kaszinó megalakításának előzményei a
következők voltak: 1831. december 31-én több egri polgár nevében Singer Ferenc
kereskedő beadványt intézett Pyrker János László érsekhez, amelyben kérték, hogy
támogassa Egerben egy kaszinó létrehozását. Vajon miért fordultak a polgárok az
érsekhez? Miután Szent István királyunk megalapította a helyi püspökséget, a
városnak két földesura lett. A település földesura volt a mindenkori egri püspök,
majd 1804-től érsek, valamint földesúri jogai voltak a főpásztorok mellett működő
káptalannak is 1854-ig.

Az érsek az egri városi polgárok beadványát véleményezés céljából átadta a
városi magisztrátusnak. A város tanácsa 1832. január 19-én terjesztette be a
főpásztornak kedvező véleményét a tervről. Pyrker, miután megkapta ezt, 1832.
november 22-én körvonalazta a kaszinóalapítás feltételeit. Ebben tíz pontban
foglalta össze a létesítendő kaszinó céljait és teendőit. Lényegében ez az
engedélyező irat tette lehetővé, hogy az év december 9-én megtartották a Cassinoi
Társaság alakuló gyűlését. Ezen a társaság elnökévé (főelőülőjévé) gróf Almássy
Kristófot választották meg, a fővédnök pedig az érsek lett. Az alapító tagok száma 87
fő, akik között a nemeseken és a papokon kívül iparosok, kereskedők, művészek,
tanárok is voltak (Balkay Pál festő, Joó János rajztanár, Povolni Ferenc
kőművesmester stb.).

A társaság létrejötte után a működéshez egy épületre volt szükség. A mai
Széchenyi út 16. szám alatti telken 1690-től 1802-ig különböző birtokosok
földszintes házai állottak. Spetz József gyógyszerész 1802-ben megvásárolta az
ingatlant, ahol megnyitotta a Magyar Királyhoz címzett gyógyszertárát, illetve a
földszinten létrehozott egy, a kor színvonalán álló, elegáns kávéházat, amely jól
jövedelmezett. 1812-1822 között Povolni Ferenc építőmesterrel Spetz a földszintes
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épület egy részére emeletet húzatott. Ekkor valósult meg az udvari részen a
nagyterem, amelyet korabeli szóhasználattal szálának neveztek. 1823 decemberében
naplójának tanúsága szerint itt játszott Déryné Széppataki Róza, aki fellépése
időszakában egy emeleti szobában lakott, közvetlenül a szála közelében. Az
épületben szállt meg és több évig itt lakott gróf Butler János felesége, gróf Dőry
Katalin. Az első emeleten, a nagyterem mellett kisebb-nagyobb lakásokat építettek,
melyeket a színi évad idején a színészek, máskor pedig tekintélyes polgárok,
családok béreltek ki. 

1827. augusztus 26-án óriási tűzvész volt Egerben, amely nem kímélte ezt az
épületet sem. Spetz a tűzvész után az első emeletre egy második emeletet húzatott.
Erre emlékeztet a második emelet főhomlokzatán lévő felirat: Fati partus, azaz a
Végzet szülötte. Valószínű azonban, hogy úgyis értelmezték a kifejezést, hogy a
második nagy tűzvésznek köszönhette az épület szép, új külsejét.

A gyógyszertár 1900-ig működött az épületben. Ekkor a jelenlegi Uránia Mozi
földszintjére költözött, amely ma is látható, mint műemlékpatika (Spetz egri
patikájának országosan híres specialitása volt a jezsuitáktól átvett Egri Víz
kizárólagos készítése és forgalmazása a Habsburg-országok területén). Spetz József
1811-ben az épület udvarán jelentős költséggel egy cukorfábrikát, cukorgyárat
alapított. 1833-ban az uralkodótól munkássága elismeréséül nemességet kapott.
1841-ben a házát elárverezték, s azt két egri főpap vásárolta meg. 

1878-ig az épület nem volt a kaszinó tulajdona, hanem azt csak bérelte, ekkor
megvásárolták, így 1944-ig a kaszinó tulajdonába került, és ott működött. 1945-től
az 1960-as évek végéig Szakszervezeti Székház, később Ifjúsági Ház, majd
Művészetek Háza volt. Az épületet felújították és 2012-ben itt nyílt meg a Kepes
Nemzetközi Művészeti Központ, melynek anyaga a Vitkovics Házból költözött új
helyére.

Az Egri Kaszinó 1933-as megalakítása után 1944-ig, megszűnéséig nagyon
fontos szerepet játszott a település politikai és kulturális életében, a színészek
támogatásában, a képzőművészet segítésében. A civil intézmény direkt formában
politikával sohasem foglalkozott, mégis nagy hatást gyakorolt nemcsak Eger város,
hanem Heves vármegye életére is. A kaszinó falai között döntöttek az országgyűlési
és helyi választások előkészítéséről, a függetlenség és az 1848-as eszmék ápolásáról.
Minden évben itt ünnepelték meg március 15-ét, a kaszinó rendezte a kápolnai
ünnepséget a csatatéren. Breznay Imre történész indítványára Kossuth-serleget is
alapítottak, amellyel a kaszinó egyik tagja évenként emlékbeszédet mondott. A
szervezet alapszabálya szerint ugyanaz a tag másodszor már nem mondhatta el a
serlegbeszédet. 

A civil szervezet állandó szolgálatában állott a művelődésnek is. Már az alapítás
évében létrehozták annak könyvtárát, amely kezdetben 2500 kötetből állt. Neves
könyvtárosa volt többek között Joó János, a reformkor jelentős helyi képviselője.
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1944-ig a könyvtárban számos munka első kiadása volt megtalálható. Kincsként
őrizték Kossuth Lajos Országgyűlési Tudósításait és későbbi folytatását, a
Törvényhatósági Tudósításokat, az 1818-ban indított Tudományos Gyűjtemény
teljes sorozatát az utódjaként megjelenő Budapesti Szemlét. Bartakovics Béla érsek
ajándékozta a könyvtárnak az Esmeretek Tárát. A gyűjtemény irodalomtörténeti
jelentőségű folyóiratai közül bekötött példányokban volt meg többek között a
Honművész, a Honderű, a Regélő, a Társalkodó, a Jelenkor, a Koszorú. Első
kiadásban őrizték Széchenyi Hitel, Világ, Stádium, Kelet népe című műveit, és a
magyar irodalom klasszikusait.

A kaszinó híven szolgálta a helyi színészetet is. Déryné után a nagyteremben több
neves színész lépett fel, pl. Egressy Gábor, Lendvay Márton. Az intézmény falai
között számos nagysikerű hangversenyt rendeztek. Az 1860-as évek elejétől
többször fellépett Reményi Ede hegedűművész, aki gyermekkorának egy részét
Egerben töltötte. A vezetőség szorgalmazására 1884-ben épült fel a Hunyadi téren
(ma Hatvani kapu tér) deszkából a nyári színkör, melynek helyére építették 1904-
ben az első egri kőszínházat, a jelenlegi színház elődjét, amelyet Bárány Géza és
Légmán Imre tervezett. 

A kaszinó inspirálta az országos hírű Egri Dalkör létrejöttét, amely 1882-ben
alakult. A nagyterem adott helyet a farsangi és egyéb mulatságoknak. 

A lehetőségekhez mérten a kaszinó támogatta a képzőművészetet. 1944-ig a
szervezet tulajdonában volt Barabás Miklós gróf Keglevich Miklósról és Kovács
Mihály gróf Széchenyi Istvánról készített olajfestménye, valamint Sajóssy Alajos
Csiky Sándorról 1885-ben készített arcképe. A gyűjteményben láthatták az
érdeklődők több egri festő (Balkay Pál, Kövér Gyula, Meilinger Dezső) alkotásait.

A társaságnak jelentős szerepe volt a város mindenkori gazdasági életében is. A
kaszinó falai között fogalmazódott meg az első egri takarékpénztár gondolata, amely
1845-ben nyitotta meg kapuit a mai Dobos Cukrászda épületében. A kaszinó 1845.
február 2-án 100 Ft-tal lépett be a pesti Gyáralapító Társaságba. 1846-ban Iparmű-
kiállítási sorsjegyeket vásárolt az egyesület. Még 1835-ben borkereskedési tervet
dolgozott ki. 1846-tól hathatósan támogatta a Kossuth Lajos által kezdeményezett
védegyleti mozgalmat, amelynek célja a hazai ipar pártolása volt. 

A kaszinó vezetői döntöttek elsőként az egri utcák neveinek megválasztásáról és
a házak számokkal való megjelöléséről. A vezetőség szervezte meg a városban az
utcai világítást, 1836 novemberében kilenc utcai lámpás gyúlt meg. 

A kaszinó lehetőségeinek függvényében élen járt a közjótékonyság terén is. Az
intézet fennmaradt pénztárkönyvei bizonyítják, hogy a város közvilágítására már
kezdetben, tíz év alatt 6453 Ft-ot szolgáltatott be a város pénztárába. 

A következőkben szólok a kaszinó tagságának legjelentősebb képviselőiről a
teljesség minden igénye nélkül, a betűrend elhagyásával. Elsőként említem Udvardy
Cserna János földmérő nevét, aki az első magyar népdalgyűjtők egyike. A dunántúli
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Zámolyon született, ott, ahol a 20. századi neves költőnk, Csoóri Sándor is. Cserna
Jánost a Magyar Tudós Társaság is tagjává választotta, mivel ő írt először magyar
nyelvű könyvet a földmérés tudományáról. Meg kell említenünk a híres tagok
sorában Mindszenty Gedeon költőt is, aki az 1850-es évek elején a helybeli fiú
tanítóképző igazgatója volt. Neves tagjai voltak a kaszinónak Zsasskovszky Endre és
Ferenc orgonisták, akik számos közös munkát adtak ki. (Énekeskönyv, Egri Dalok,
Karénekes kézikönyv stb.) Máig legismertebb közös munkájuk az Énektár, amelyet
Tárkányi Bélával együtt alkottak, mely a magyar kántorok kézikönyve. 

Gyakori vendég volt a kaszinóban az Eger mellett lévő Andornaktályán lakó
Mocsáry Lajos politikus, és Makáry György egri író és költő. Számtalan szállal
kötődött a szervezethez Zalár József költő-alispán. A kaszinó gyakori vendége volt
gróf Keglevich Miklós Szilvásváradról. Az intézményhez kötődik Danielik János
főpap is, akiről Jókai Mór Fekete gyémántok című regényének Sámuel apátját
mintázta. A kaszinó elnöke is volt Csiky Sándor politikus, egykori országgyűlési
képviselő, polgármester. Több szállal kötődik a kaszinóhoz dr. Petró Kálmán
ügyvéd, országgyűlési képviselő, és dr. Erlach Sándor ügyvéd is. Meg kell
említenünk Breznay Imre történész-tanár nevét, aki megírta a kaszinó évszázados
történetét. Maczky Valér tanár-irodalomtörténészt, akiről azt írta Gárdonyi Géza,
hogy Egerben nincs olyan kulturális mozgalom, amelyben ne töltött volna be
irányító szerepet. Végül megemlítem Gárdonyi Gézát, akit helytelenül neveznek
„egri remetének”, a város minden olyan mozgalmában részt vett, amely kedves
települését szolgálta. 

1933-ban ünnepelték meg az Egri Kaszinó létrehozásának 100 éves jubileumát. A
rendezvényen dr. Erlach Sándor ügyvéd mondott bevezetőt, majd Breznay Imre
részletesen ismertette a kaszinó évszázados történetét. Előadása 1934-ben könyv
alakban is megjelent a Kőnig-féle nyomdában. A neves történész e munkája volt
lényegében jelenlegi előadásom fő forrása, valamint felhasználtam Sugár István
történész írásait, és saját kutatási eredményeimet.

(Elhangzott 2011. augusztus 16-án az átalakuló épület előtt)
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A Kaszinó épülete a 2012 évi felújítás után. 
Jelenleg Kepes György Művészeti Központ  Fotó: Ágoston Ottóné
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A Kaszinó épülete
archív fotókon



Havas-Horváth István
Egy rejtőzködő harangról

Valuch István (Ózd, 1932 –Miskolc, 2011)
pápai prelátus, c. apát, kanonok,

plébános
emlékére

A harang különleges hangszer, mert többnyire toronyban helyezik el. A toronyból
szabadabban és messzebbre száll a hangja. A haranglábra szerelt harang hatósugara
a kisebb méret és az alacsonyabb tartó magassága miatt korlátozottabb, néhány
utcára, vagy településrészre terjed ki.

Az egri harangok döntő többsége is templomtoronyban található. Eger a tornyok
és harangok városa is. A tornyokat – túl a művészeti, stílusbeli és esztétikai
követelményeken - elsősorban a harangok elhelyezésére építették. A tornyok
messziről látszanak, így a templom helyét is jelzik („toronyiránt kell menni”); a
templom „megtalálását” a harangszó is segíti.  A tájékozódás az ember régi igénye
– mindezek ezt a célt is szolgálják. Minden cselekvésünket meghatározza a tér és
idő, így a hely megadása mellett a torony harangjai az idő múlását is jelzik. A reggeli
harangozás nyáron az 5, télen a 6 órát jelzi, az esti a 8, ill. 7 órát. Ismert ábrázolása
ez utóbbinak Jean-François Millet képe, az Angelus.1Az esti imát a szántóföldön
mondja el a paraszt-házaspár, a távolban látszik a falu egytornyú temploma. A déli
harangszó a nap közepén hangzik föl. Ennek története az, hogy a török 1453-ban
elfoglalta Konstantinápolyt, s ezzel megnyílt számára a hódítás lehetősége nyugat
felé. V. Miklós pápa, majd utóda, III. Callixtus is fölismerte a veszélyt. Utóbbi 1455.
május 15-én kereszteshadjáratot hirdetett a pogány ellen. 1456. június 29-én
elrendelte, hogy a keresztény világ böjttel, bűnbánattal engesztelje az Urat a várható
csapás elkerülésére. Hogy pedig erről a hívek meg ne feledkezzenek, azért naponta
dél körül félórás szünetekkel háromszor meg kellett húzni az összes harangot a
földkerekségen. Az „imahadjárat” elsősorban Nándorfehérvár (a mai Belgrád)
megvédésére irányult. Néhány hét múlva, július 22-én Hunyadi János főkapitány a
város fölmentésére érkező keresztes csapatok élén nagy győzelmet aratott. Ezt a
kortársak az ima erejének tulajdonították.2

Ha óraszerkezet is van a toronyban, akkor nemcsak a mutatók jelzik az időt,
hanem negyed- és egész óránként hallható is a megkondított harangok hangja, ahogy
az óra üt. A szentmisék, istentiszteletek kezdését szintén harangszóval tudatják:
„beharangozás”. Különleges alkalmakkor (pl. templombúcsú, papszentelés, egyházi
vezető beiktatása stb.), vagy nagy ünnepek alkalmával (Húsvét, stb.), hosszabb ideig
harangoznak. A halottakat harangszóval búcsúztatták – és ez napjainkban is így
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szokás. Régen, mikor még kézzel húzták a harangokat, a harangszó messzire hirdette
a haláleseteket is. Akik ismerték a harangok szavát – márpedig a „régiek” úgy nőttek
föl –, azok megtudhatták, hogy férfi, vagy nő, idős vagy fiatal az elhunyt, akiért
harangoznak. Így jelzett a harang a településen élőknek, ill. a határban dolgozóknak.
Ha a toronyban több harang lakik, akkor azok hangját egymáshoz méretezik,
hangolják, hogy egyszerre megszólaltatva egységes hangrendet alkothassanak. A
templomok, temetőkápolnák harangjainak legkisebbike a lélekharang. Csilingelő,
magas hangja mintha az elhunytak lelkének magasba emelkedését jelképezné.
Temetéskor és a halottak emlékére szólaltatják meg a lélekharangokat. 

Eger különlegessége volt a helyi delet jelző harangszó a Líceum tornyának
(Specula) teraszáról. Az ott levő kis harangot akkor szólaltatta meg a „csillagda” őre,
amikor a Nap sugarának fényfoltja a Hell Miksa által kijelölt egri délkör
márványlapján megjelent. Ez mindig előbb volt 10-25 perccel, mint a zónaidő
szerinti dél. A Hajdú-hegyen, az Almagyar dombon és a környék egyéb szőlőiben
dolgozó kapások ekkor hagyták abba a munkát. Az ebédidő végét már a
Nagytemplom egy órát jelző ütéséhez igazították – így hosszabbították meg kissé a
pihenőidőt…

A harangok régóta figyelmeztettek a különféle veszedelmek közeledtére. Így
árvízkor, tűzesetkor „félreverték” a harangokat. Ismert dolog volt Pest városában, az
1800-as években a tűz helyének megjelölése harangszóval. Aszerint, hogy a tűz hol
ütött ki, az öt kerület német nevének szótagszáma szerint kongatták a harangot. Az
egyes kongatás a Belvárost jelölte (Stadt), a kettes Ferencvárost (Franzstadt), a
hármas Józsefvárost (Josefstadt), a négyes Lipótvárost (Leopoldstadt), az ötös
Terézvárost (Theresienstadt). Az ősi hagyomány úgy tartotta, hogy a harangok a
viharkároktól megóvják a határt, a településeket. Harangoztak a viharfelhők
közeledtével abban bízva, hogy így megszüntethető az elemi csapás. Így sokszor a
harangokra, másszor a haranglábakra írták föl a középkori latin mondást: 

Vivos voco, Hívom az élőket,
Mortuos plango, Elsiratom a haló poraikban levőket
Fulgura frango. Megtöröm a villám-erőket.3

Van egy másik változat is – a harangoknak a káros égi jelenségek elleni szerepére
utalva:

Nimbos fugo, Elkergetem a felhőket,
dissipo ventos, szétszórom a szeleket,
fulgura frango  megtöröm a villámokat. 
Ez utóbbi mondás már egyértelműen csak a kedvezőtlen időjárás elleni

harangozásra buzdít. Egy harmadik változat Jüsztl (Justel) József 1773-ban öntött
harangján olvasható: 
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Sabbatha clango, funera plango, Az ünneppel örvendek, megsiratom a 
halottakat,

Fulmina frango, excito lentos, A villámokat megtöröm, fölkeltem 
az alvókat,

Dissipo ventos, domo cruentos. Szétszórom a szeleket, a háznak ártókat.4

A fölirat az óaradi Minorita templom nagyharangján található (Kerékgyártó,
2011).

Támadó csapatok, martalócok, ember- és állatvész megjelenésekor is félreverték
a harangokat. A harangszó emlékeztet bennünket örömökre és dicsőségre (pl.
sikeresen megvívott csaták), bánatokra és veszteségekre (pl. szabadságharcaink
leverése, a trianoni gyalázatos békediktátum), saját bűneinkre, és az azokat
megbocsátó irgalmas szeretetre.  

A harangot „személynek” tekintik máig is: a toronyba felhúzáskor-beemeléskor
„tornyot ér”, majd ott lakik. Gyakran olvasható régi harangokon a német nyelvű
fölirat: Mich goss…, azaz Engem öntött… X.Y. harangöntő mester. 

Eger 1004-től püspöki, 1804-től érseki székhely, így sok harangra volt szükség az
egyházmegye területén. Magában Egerben is szép számú templom van („válogat,
mint egri a templomban!” – szól a régi közmondás). Nem véletlen tehát, hogy az
egyházi székhelyen is létesültek harangöntő műhelyek. Ezek történetét, a
harangöntő dinasztiák munkásságát és az akkor meglevő egri harangok ismertetését
Valuch István plébános írta meg 1981-ben.  Az egyik egri harangöntő műhely, ill. a
mestercsalád háza ma is megvan – a tevékenységről elnevezett Harangöntő utcában.
Az épületet a II. világháborúig az utcai homlokzaton levő domborművek díszítették,
melyek harangöntői jelenetet ábrázolnak (jelenleg a Dobó István Vármúzeumban
vannak). A Johel-, ill. Jüsztl harangöntő család háza volt ez.

Önkéntelenül adódott a kérdés, hogy van-e harang a Líceum fióktornyában is? A
fiatornyot nyilván azért tervezték és építették, hogy harang lakjon benne.
Ugyanakkor Valuch István idézett munkájában említi, hogy 1915-ben – egy
fönnmaradt okmány szerint – a Líceumban egy 80 és egy 30 kg-os harang van.
Megkérdeztük az Eszterházy Károly Főiskola gondnokát, Kincs Mártát, és ő
érdeklődésünkre azt válaszolta, hogy van egy harang a Líceum volt kápolnájának
(ma hangversenyterem) kis tornyában.5 Fölkerestük a padláson keresztül a tornyot.
A helyszínen, a régi harangszéken két harangra van hely, de csak e kisebbiket
találtuk ott. Hogy a másiknak mi lehetett a sorsa, nem tudni, de valószínűleg ezt is
hadi célra vitték el. 

A megtalált harang leírása, adatai: 
Az Eszterházy tér 1. sz. alatt található Eszterházy Károly Főiskola, egykori Érseki

Líceum épületének északi traktusán, a volt kápolna fölött áll a fióktorony, ebben egy
harang lakik, a János harang. Fa harangszéken függ, mechanikus úton szólaltatható
meg. Palástján a névadó Kenty Szt. János egészalakos domborműve látszik (18,5x9
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cm), a fején biretum van (papi fejfedő), nyakában stóla, reverendát visel (a pap),
fölötte köpenyt (a doktor), jobb kezében könyvet tart (a tanár).    

A képpel átellenben egy mutató kéztől kiindulva az alábbiak olvashatók:
HONOR D. JOANN. CANTII. IN UNIW. CRACOW. PROFESS. D. CAT.
R. MUS. D. JOAN. SCHMELCZER CAN. THEO. SACR. CAN. PROFESS.
LT. FACUL IURID. DIRECT
Fölső peremén két nuta (domború vonal) közötti fölirat egy mutató kéztől

kezdődően:
ARCHI. SODAL. SS. CORP. STUDIOS JUWENT. AGRI.
Alsó peremén két nuta között egy mutató kéztől induló fölirat: 
FUDIT ME JOANN JOSEPH JÜSTELL AGRIAE 1769.
Átmérője 38 cm, súlya (tömege) kb. 35 kg, zenei hangja: kétvonalas cisz.6

Magát a harangot a füleinél fogva rögzítették a járomfára kovácsoltvas pántokkal.
A harang nyelvét („szívét”) bőrszíj tartja (ezzel érhető el, hogy a fémes érintkezés a
hangzást ne torzítsa).

A fölirat rövidítéseit föloldva az alábbi szöveget kaphatjuk: (In) honorem Divi
Joannis Cantii in Uniwersitate Cracowiense Professoris domini cathedrarii
Reverendissimus Dominus Joannes Schmelczer Canonicus Theologiae Sacrae
Canonicae Professoris Litterae Facultatis Iuridici director 

Archiepiscopalis Sodalitatis Sanctissimi Corporis Christi Studiosa Juwentus
Agriensis 

Fudit me Joann Joseph Jüstell Agriae, 1769.   
azaz: A krakkói egyetemen tanított professzor úr, Kenty (Cantius) Szt. János

tiszteletére
Főtisztelendő Schmelczer János kanonok úr, a szent kánoni teológia professzora,

a jogtudományi fakultás igazgatója 
és a Krisztus Legszentebb Teste (az Oltáriszentség) Érseki Társulatának7 egri

buzgó ifjúsága.     
Engem Jüstell József öntött Egerben, 1769.8

A fordítás buktatói körül meg kell említeni azt, hogy Kenty Szt. János és latinosan
írt Cantius neve nálunk alig ismert. 

A szentek életrajzában a következők állnak Kenty (Cantius) Szt. Jánosról. Malec
faluban született Krakkó közelében 1390. június 23-án. Apja Kęti (Kenty)
polgármestere volt. János 1413-ban került a krakkói egyetemre, 28 évesen
Miechówban a Szentsír kanonokrend iskolájának oktatója. Kb. 30 éves korában
szentelték pappá. 1429-ben a krakkói egyetemen filozófiát tanított, majd a filozófiai
fakultás dékánja lett. Később a Collegium Maius (a „Nagykollégium”) igazgatója,
1439-ben kanonok, 1443-ban a teológia doktora. Az ő doktori köpenyével avatták
föl a teológia magisztereit. Szerény pap volt, tisztelték tudásáért. Diákjait
önmérsékletre, udvariasságra is intette. 1473. december 24-én hunyt el Krakkóban.
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Az egyház csak 1767-ben avatta szentté, de tisztelete több évszázados volt. Kenty
Szt. János az egyházi kollégiumok és iskolák, valamint Lengyelország és Litvánia
védszentje. 

Attribútumai: könyv (tanár), köpeny (doktori köpönyeg), reverenda, biretum,
stóla (pap). A könyv, mint attribútum azért szerepelhet az ábrázolásokban, mert sok
professzorának előadását lemásolta és más szerzőkét is. Mintegy 18000 oldalnyit írt
le fáradságos munkával. 

A harang föliratán szereplő Schmelczer János kanonok az egri Érseki Joglíceum
igazgatója volt 1767-1772-ig (hivatalosan 1767. december 20-ától, de ténylegesen
1768. január 12-étől). Collegii Foglariani director (= a Foglár Kollégium
igazgatója), egyszersmind a konviktus alapítványi gondnoka 1772-ig. Abban az
évben studiorum director (a hallgatók igazgatója) lett, mint teológus-kanonok.
(Hatásköre akkor a teológiára és filozófiára terjedt ki.) E tisztét haláláig, 1777.
március 13-ig töltötte be.  

Schmelczer kanonok úr a harang névadójául bizonyára azért választotta Kenty
Szt. Jánost, mert életrajzukban sok a hasonlóság (kanonok, tanár, igazgató, a diákok
vezetője volt mindkettejük, keresztnevük azonos). Az mindenesetre figyelemre
méltó, hogy Egerben mindössze két évvel Kenty János szentté avatása után már
harangot szentelnek a tiszteletére. E harang megtalálása igazolja Valuch István
föltételezését, hogy Jüsztlnek vannak még harangjai. Ez az első, ami bővíti a
számukat: az ismert munkák sorában a 40. tétel. Egyben ez Eger legrégebbi
katolikus kézen levő, működő harangja (csak a Rác templomé korábbi: 1720-ból
való), és további értéke, hogy egri harangöntő mester műve. 

Hogy a líceumi Kenty Szt. János harang szava mikor csendült föl először
ünnepélyesen, nem tudni. Az épület 1782-ben készült el, tehát 13 évvel a
harangöntés után.9 Ugyanakkor tudjuk, hogy az építkezés 1774 őszére olyan
szakaszba került, hogy november 8-án elkezdődhetett a tanítás, vagyis csak 5 évvel
a harang elkészültét követően.10

Valószínűleg ez a harang szerepel az Egri harangok beszélgetése c. mondókában.
Ezt az egri „Szürke nénikék” – Páli Szt. Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek –
körében élt és fönnmaradt szájhagyományt („harangverset”) – Egri harangok
beszélgetése – Manger Genovéva Mária kedves nővér (1911-1996) diktálta le nekem
1992. januárjában.11
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Mit is mondanak Eger harangjai? 
A Líceumé: Kincs, kincs, kincs; 

kincs, kincs, kincs!
A Líceum, mint iskola, a tudás fellegvára – és a tudás kincs! 

A Barátoké: Nincs, nincs, nincs; 
nincs, nincs, nincs!                    
A kolduló barátok igazán tudják, hogy mi a nincs!

A Minoritáké: De jó volna, hogyha volna; 
de jó volna, hogyha volna!
A minoriták vallják: ember tervez, 
Isten végez; gyarapodjunk, ha lehet!

A Servitáké: Hogy is volna, hogyha volna, 
hogy is volna, hogyha volna!
A serviták elmondhatják, 
hogy gondos előrelátással kell készülni a jövőre!

Az Irgalmasoké: Van is, nincs is; 
van is, nincs is!
Az irgalmasokra jellemző a szerénység: 
el kell fogadni a jó és balsorsot is!

A Szürke nénéké: Jó az Isten, ád, ha nincsen; 
jó az Isten, ád, ha nincsen!
A kedves nővérek harangja a Gondviselésbe 
vetett hitüket hirdeti!

A Cisztercieké: Van, van, van; 
van, van, van!
A ciszterciek jómódja közismert volt!

A Nagytemplomé (Bazilika): Úgy van, úgy van; 
úgy van, úgy van!

A sokszínű harangszóra mintegy áldását adja az érseki főtemplom!
A harangok beszélgetésük közepette, mind Isten dicsőségét hirdetik az

embereknek, és figyelmeztetnek a tovatűnő idő múlására. Egyik harang a másiknak
adja át az üzenetet: sorban megszólalnak. A Líceumból, az Eszterházy térről induló
harangszó szinte töretlen ívű kört ír le – fölfűzve gyöngyként a belváros templomait,
hogy aztán visszatérjen kiindulási pontja közelébe, a Pyrker téren álló Bazilikához!
Érdemes figyelni a mondóka hangrendjére is: a kis harangokat magas, a
nagyobbakat mély magánhangzók jellemzik.12

Valuch István említett dolgozatának megjelenése óta új harangok is gazdagítják
Egert. Csak fölsorolásukat adjuk közre: 

Névtelen harang – a Farkasvölgy u. elején – 1928 (az Egri Városszépítő
Egyesület által 1991-ben újból fölállított haranglábon)
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Miklós harang – Kálvin ház, 1998
Szt. Mihály harang – Bazilika, 2001
Harangöntők emlékharangja – Harangöntő ház, 2005
A teljes harangállomány az alábbi internetes honlapon nézhető meg:

http://harang.magyartemplomok.hu/eger.html – Bajkó Ferenc jóvoltából.           
Így 2011-ben Egerben 39 harang szólaltatható meg! 
A harang iparművészeti alkotás, hiszen díszítések is vannak rajta, jellemzőek az

ikonográfiai ábrázolások. Magán viseli a készíttető elgondolását, a kor stílusjegyeit;
az írásmód is üzen, sok esetben hagyományok fűződnek hozzá. Ki kell emelni a
harangokat díszítő kisplasztikákat, melyek azt a szentet ábrázolják, akinek
tiszteletére öntötték, ill. szentelték azokat. Ezek az ábrázolások is magukon viselik
az adott kor jellegzetességeit – túl az ikonográfiai követelményeken (attribútumok).
A díszítőelemek is művészi megformálást kapnak, virágfüzérek, szőlőindák a
levelekkel, fürtökkel, töviskoszorúk, vagy éppen csipkeszerű díszítmények.

A campanológia tudománya foglalkozik a harangokkal és szavukkal, az általuk
közvetített üzenettel, s a hozzájuk fűződő kanonizált szakrális és népi
hagyományokkal. A templomokban már az 5. században voltak szerény, csengettyűs
harangok, a 12. század óta pedig kötelező a harangozás. A régi harangokon
elsősorban latin és német nyelvű föliratok vannak (1700-as évek), majd megjelenik
a magyar (19. sz.). A betűtípusok is árulkodnak a harang koráról, a szövegben
található rövidítésekkel együtt. A legkorábbiak sok esetben a mutató kezeket is
ábrázolják. A harang a különböző művészetekben gyakori motívum, sok-sok
versben, novellában, regényben találkozhatunk vele. Több közmondásban,
népmesében, népdalban szerepel, és a zeneszerzők munkáiban is föltűnik. A
harangokkal kapcsolatos művek közül csak egy zongoradarabot említünk meg egri
vonatkozása miatt. Geszler György zeneszerző és zongoraművész (1913-1998)
városunkban mutatta be Ünnepi hangok c. alkotását 1989-ben. A mű a jezsuitaként
indult ciszterci gimnázium alapításának 300 éves évfordulója alkalmából rendezett
ünnepségsorozaton hangzott el, és az egri harangokat idézi. A képzőművészeti
alkotások sorában is föl- föltűnik a harang (festett üvegablakok, szobrok,
emlékművek, festmények, érmék, gobelinek, stb.). Elmondható, hogy a harang
mindennapi életünk része, nemcsak azáltal, hogy nap, mint nap halljuk. Meg kell
becsülnünk a harangokat, mert hangjukon túl nagyon sokat mondanak nekünk.
Mindegyik harang mögött ott találjuk az öntőmestereket. Családok, életek sorsa
tárul föl az érdeklődők előtt, ha tanulmányozzuk a harangöntők tevékenységét.

Eger második „legöregebb” harangját a Líceum épületének fölújítása után ismét
használatba kellene állítani. Ünnepségek (tanévnyitók, évzárók), jeles napok (pl. a
Magyar Kultúra Napja) alkalmából meghatározott koreográfia szerint jó volna
megszólaltatni. Különleges élménnyel gazdagítaná mindazokat, akik meghallanák
az idestova 250 éves harang szavát…

99

Egy rejtőzködő harangról



Van úgy, hogy a harangok elnémulnak. Évente a húsvéti ünnepkörben
nagycsütörtökön az Oltáriszentség alapításának ünnepére utoljára szólnak a
szentmise glória részénél (az orgonával és a templomi csengőkkel együtt), majd
„elmennek Rómába”! Csak Húsvét vigíliáján, azaz nagyszombaton, Jézus
föltámadásának ünneplésére szólalnak meg újra, diadalmasan. Bizony, az is
előfordult, hogy a harangok nem tölthették be szerepüket. Történelmünk során a
hadiesemények miatt is sok harang „elnémult örökre”, elvitték hadi célra. Így
1848/49-ben a szabadságharcban is kellett az ágyúöntéshez a harangbronz, de a
legnagyobb pusztítást az I. és II. világháború okozta harangjaink sorában. Az Egri
Főegyházmegye legnagyobb harangját, a Nagytemplom Szt. Mihályról elnevezett
büszkeségét 1944. szeptember 29-én (az arkangyal ünnepén!) vitték el a
Hadianyaggyár számára. Súlya (tömege) 4351 kg volt, a békét hirdette, míg a helyén
volt, és a háborút, mikor elvitték.  

Volt kényszerű, hosszú harangozási szünet is. 1950 körül beszüntették a Magyar
Rádióban a déli harangszót, és csak az 1956-os forradalom idején hangzott föl újra.
A TV is átvette a harangszó közvetítésének szép szokását. Egerben is korlátozta a
hatalom a harangozást az 1950-es években. A belvárosi templomok harangjait tilos
volt megszólaltatni – a főszékesegyháziakat kivéve –, mert a harangzúgás „zavarta”
a Városházán, a Megyeházán, a hivatalokban, az üzemekben folyó termelőmunkát.
Az iskolákban is „zavarta” a tanítást, a kórházban pedig a gyógyítást. Így elnémult
a harang a Minoriták, Barátok, Ciszterciek, Irgalmasok és a Szent Vincés nővérek
templomában. Türelmesen várták a helyükön, hogy újra megszólaljanak (az
Irgalmasokéi kivételével, ugyanis azokat a Maklári úti Jézus Szíve templomba
vitték). 1985 körül fölújították a Minorita templom toronyóráját. Ekkor „állt
munkába” újra a harang, ezen üti az óraszerkezet a negyed- és egész órákat. (Emiatt
hagyományosan nem lehet harangozni. Az óra kalapácsai két különböző helyen ütik
meg a harangot, hogy az kétféle hangot adjon a negyed- és az egész órák jelzésére).
A szürke nénék templomának harangja (a Szt. Vince) 1991 Adventjére szólalt meg
ismét, és attól kezdve zeng. A Barátok templomának Rákóczi-harangja 2010-től
kapcsolódott be újra az egri harangok „beszélgetésébe”. Talán a Cisztercieké is
követi egyszer az előbbieket a líceumival együtt!       

1 Angelus Domini nuntiavit Mariae… „Az Úr angyala köszönté a Boldogságos
Szűz Máriát…” 

2 A déli harangszó azóta is megmaradt, és e diadal dicsőségét hirdeti.
3 A fordítás a Szerzőtől származik (H.-H.I.). Közismert alakja: Hívom az élőket,

elsiratom a halottakat, s megtöröm a viharfelhőket [a villámok erejét]. – (Bánk,
1992) 

4 A fordítás a Szerzőtől származik (H.-H.I.). 
5 Szíves segítségét ezúton is köszönöm. 
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6 Ezt az adatot Ferencz József orgonaépítőnek e helyen is köszönöm. 
7 Bár, mint tudjuk, Eger csak 1804-ben lett érseki székhely, de a harangöntéskor a

Társulat alapítója, 
Barkóczy Ferenc már esztergomi érsek volt!

8 E helyen is megköszönöm a Főegyházmegyei Könyvtár egykori tudományos
munkatársának, dr. Surányi Imrének a szöveg fordítását.

9 Erre az összefüggésre Kiss Péter főegyházmegyei levéltáros hívta föl a
figyelmemet. Segítségét ezúton is köszönöm.  

10 Kiss Péter, 2011
11 A jó nővér 1931-től szolgált Egerben 1980-ig, a sekrestyési teendőket látta el a

Szt. Anna templomban. 
A városból 1994-ben távozott el, és két év múlva halt meg a rend budai
anyaházában.

12 A dőlt betűvel írt kommentárok tőlem származnak (H.-H.I.).  

Források:
A szentek élete I., Szerk.: Diós István. Bp., 1984
Valuch István: Eger város harangjai – 16-20. sz.;
Valuch István: Mária ábrázolások ikonográfiája, 1981, (kézirat)
Valuch István: Eger város harangjai – in: Hevesi Szemle, 1983, p. 40-42.
Dercsényi Dezső – Voit Pál: Heves Megye Műemlékei I., Bp., 1969
Udvardy László: Az Egri Érseki Joglyceum története 1740-1896, Eger, 1898
Patay Pál: Régi harangok, Bp.,1977
Kiss Péter: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtártól a Líceumig, Eger, 2011
Czakó István: A Szent Mihály harang, Eger, 2002
Kerékgyártó József: Harangöntő dinasztiák Egerben, 2011 (kézirat)
Bánk József: 3500 latin bölcsesség, Bp. 1992 

(Elhangzott a Keresztény Ifjúsági Klubban 2012. március 31-én)
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A Líceum 2012 évben felújított 
belső udvari homlokzata
Fotó: Ágoston Ottóné

A harangtorony
Fotó: Ágoston Ottóné



A rejtőzködő harang
Fotó: Fehér Balázs
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Matuzné Nagy Ildikó
Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, 

Szakiskola és Kollégium
(Többszöri megújulás után)

A kezdetektől napjainkig
Iskolánk 1964. július 1-jétől működik. Eredetileg az Árva köz l. szám alatt épült

2 emeletes épület szolgálta az ápolónőképzést. Iskolaépületünk a Heves Megyei
Kórház területén épült középfokú egészségügyi szakember-képzési céllal. Neve:
Heves Megyei Tanács Egészségügyi Szakiskola és Kollégiuma. A kezdeti időkben a
beiskolázás 17. életévtől 32. éves korig terjedt. Csak szakmai tárgyakat tanultak a
hallgatók. Akkoriban az ápolónőképzés érettségi utáni nappali és munka melletti
formában zajlott és két évig tartott. 200 diák tanulhatott itt, és lakhatott a
kollégiumban esztétikus és kényelmes körülmények között.  A viszonylag alacsony
létszám, az épület belső kényelme, szép berendezése vonzóvá tette az iskolát.

Szakiskola és Kollégium lettünk. Ekkor települt át a Gárdonyi Géza
Gimnáziumból a szakközépiskolai tagozat. A képzés az általános iskola elvégzése
után vagy szakiskolában, vagy szakközépiskolában kezdődött és 3, illetve 4 év
múlva képesítő, érettségi-képesítő vizsgával zárult. 1978-tól nevünk Egészségügyi
Szakiskola, Szakközépiskola és Kollégium lett. Fokozatosan nőtt a tanulói létszám.
Évente 4-500nnappali és ugyanennyi munka melletti képzésben résztvevő diákunk
volt.

A 80-as években felvettük Kossuth Zsuzsa, a magyar ápolónőképzés úttörőjének
nevét. Így lettünk Kossuth Zsuzsa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium.
Minden februárban a Zsuzsannák névnapján, diáknapon tisztelgünk névadónk
emléke előtt. 1988-ban középfokú szociális szakemberek képzésével pedagógiai
kísérletbe kezdett iskolánk. Az ELTE tanárcsoportja és a tantestület együttműködése
eredményesnek bizonyult.

A 90-es években ismét változott a képzés struktúrája, ennek megfelelően az
iskola visszatért az érettségi utáni szakképzésre, de a régi szakiskolai képzést is
megtartottuk.

Iskolánk elnyerte a Világbank támogatását európai színvonalú egészségügyi és
humán szakemberek képzésére. 1993. szeptember 1-jétől már az új modell szerint
kezdte tanulmányait az első osztály. Ezek az évek olyan változást is hoztak, melyek
következtében megszűnt a kollégium, és a továbbiakban csak iskolaként
működtünk.

1995-ig az intézmény neve Kossuth Zsuzsa Egészségügyi és Szociális Szakképző
Iskola volt.
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2000-ben iskolánk életében nagy fordulat következett be. Az Árva közből a Bem
tábornok utcába költözött, a Lenkey Gimnázium egykori épületeibe.
“Összeházasodott” Kossuth Zsuzsa Lenkeyvel.  A katonai képzés kifutó osztályai
2003-ban ballagtak el. Tehát 3 évig együtt tanultak a katonai gimnazisták, illetve az
egészségügyis lányok. Az akkori funkciónk gimnáziumi, szakközépiskolai,
szakiskolai, valamint egészségügyi és szociális szakképzés. A kollégiumi lehetőség
adott volt helyben a lányok számára.

2003-tól nevünk Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium lett.
2003-ban a megszűnő katonai gimnáziumi képzés helyén civil gimnáziumi osztály
indult, ez a képzés 2011-ig tartott.  Ekkor megszűnt a gimnáziumi képzés, viszont
elindult egy újabb szakközépiskolai, rendvédelmi képzés, amely nagy
népszerűségnek örvend. A nappali képzés mellett körülbelül azonos létszámban
felnőtt szakmai képzések is működnek. Ma az iskola neve Kossuth Zsuzsanna
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium.

Az intézményről és a képzési struktúráról
Az intézmény hitvallása:

„Az iskola dolga, hogy megtanítsa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, 
hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére 
és az alkotás izgalmára, 
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, 
és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”
(Szent-Györgyi Albert)

Bevezetés
Az intézmény az esélyegyenlőség iskolája, amely biztosítja tanulói számára a

helyzetéhez illeszkedő pedagógiai gondoskodást, mindenki számára a fejlődés
lehetőségét. Messzemenően tiszteletben tartja a diákok egyéniségét, a szuverén
személyiség nevelését, akik képesek a saját életükre vonatkozó érdemi döntésre és a
felelősség vállalására. Az egészségügyi és szociális szakképzés számtalan formában
valósul meg az iskolában. Személyiségfejlesztésből, pályaorientációból és
egészségnevelésből kiképzett szakemberek segítik a szakközépiskolai nevelő-oktató
munkát. Érettségire épülő szakmát adó képzés nappali, valamint munka melletti
formában járul hozzá szeretett városunk, a nagy múltú diákváros kitörési pontjainak,
az egészségturizmus, a wellness turizmus terveinek megvalósításához. Az iskola
egészségügyi és szociális képzésben nagy hagyományokkal rendelkezik, melyet a
megjelenő új igényekhez alkalmazkodva, folyamatosan újítva igyekszik
kamatoztatni. 

106

Egri séták nemcsak egrieknek III.



Az erőszakmentes, gyermekközpontú iskolában személyes odafigyelést, családias
légkört biztosítanak. Mit is jelent a gyermekközpontúság, a nevelésközpontú iskola?
Azt, hogy minden ember önálló érték, és hogy az egyéni érték, az egyéni képességek
kibontása, kibontakoztatásának segítése a feladata.

A személyre szabott iskolát személyközpontú oktatás jellemzi. Nagy hangsúlyt
fektet az önértékelésre. Tanár-diák kapcsolatának alapja a szeretet, az odafigyelés, a
bizalom s az együttműködés. Célja elhitetni a tanulókkal, hogy magukért járnak ide.

Esélyt biztosít a változásra, lehetőséget a változtatásra. Mindent a tanítványok
szemszögéből vizsgál.

A kollégium „szülőszerepben” van, az otthonosság megteremtésén fáradozik.
Diákjai érzik, hogy az iskolában és a kollégiumban is értük és általuk történik

minden. Tehát tényezői, kezdeményezői, alkotói a közösen megélt perceknek,
óráknak, éveknek.

A nevelésközpontú intézmény az oktatás változásaira, a kollégium a társadalmi
környezetre nyitott, biztos pedagógiai, szakmai hátteret nyújt az eredményes
tanuláshoz, a mindennapi felkészüléshez.

Az erőszakmentes, gyermekközpontú iskola belső világa élhető, emberléptékű,
minden korosztálynak egységes és átfogó műveltséget nyújt. Az intézményben a jó
minőség személyi feltétele: a jó tanárok sokasága.

Itt nem vész el egyetlen diák sem. A tantestület ismeri a tanulókat,
körülményeiket, problémáikat, melynek megoldásában a fejlesztőpedagógus és az
iskolapszichológus is segítséget nyújt.

Az intézmény 2012-ben elnyerte az „Örökös Ökoiskola” megtisztelő címet.
Középiskolás fiatalok odafigyelnek egymásra, közösen oldják meg a

problémákat. Az oktatásban helyet kapnak az ő ötleteik, gondolataik is. Ez
hozzájárul kíváncsiságuk ébrentartásához és az önálló gondolkodás pozitív
megerősítéséhez. Elősegíti a csoportszocializációt, az együttműködési készségek
kibontakozását.

Partnerközpontú működés jellemezi az intézményt, ahol ismerik a tanulók
életkoronként gyorsan változó testi, lelki és szellemi állapotait, ezek jellemzőit és az
ezekből fakadó szükségleteiket. Tudják a fiatalok szükségleteit, a számukra kedvező
életkörülményeket. Az iskola igyekszik megteremteni tanulói számára azt a kedvező
környezetet, amelyben spontán fejlődésük akadálytalanul mehet végre. 

A hatékony iskola alternatívák korlátlan lehetőségét biztosítja. Fontos számára a
serdülők érzelmi biztonsága, a kiegyensúlyozottság, amit csak az emberi
kapcsolatok – a lelki odafordulásban és kommunikációban kifejeződő kapcsolatok –
tudnak megadni. 

Az iskola az EFQM minőségbiztosítással működő többcélú intézmény.
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Létszámadatok

Összlétszám: 539 fő 18,5 tanulócsoport
Ebből:

117 fő szakiskolai tanuló
422 fő szakközépiskolai tanuló
45 fő felnőttoktatásban tanuló 

(1,5 tanulócsoport, iskolarendszerű esti képzés keretében) 
126 fő kollégista (a kollégium befogadó készsége 150 fő)

Osztályonkénti bontásban:

Nappali tagozat - 17 tanulócsoport
Szakközépiskola Szakiskola Szakképzés
9. A – 33 fő 9. C – 28 fő 1/11. C – 32 fő (szociális gondozó és ápoló)
9. B – 34 fő 10. C – 26 fő 2/12. C – 28 fő (szociális gondozó és ápoló)
9. D – 36 fő (rendvédelmi) 1/13. A – 25 fő (ápoló - 3 éves)  
10. A – 33 fő 1/13. B – 23 fő (általános asszisztens – 2 é.)
10. B – 33 fő 2/14. A – 23 fő (ápoló - 3 éves)  
11. A – 30 fő 2/14. B – 17 fő (általános asszisztens – 2 é.)
11. B – 34 fő  3/15. A – 13 fő (ápoló - 3 éves)
12. A – 20 fő
12. B – 23 fő

Esti tagozat - 1,5 tanulócsoport (45 fő)
1/13. E – 22 fő (ápoló)
2/14. E – 16 fő (ápoló)

Tanulócsoportok megoszlása:
-  Általános képzés (érettségit adó) és Szakiskola 9-10. évf.  (11 tanulócsoport)
-  Szakképzés (6 tanulócsoport)

A kollégium
A kollégium jelenleg 126 fős, 6 kollégiumi tanulócsoportban vannak szétosztva a

gyermekek. Az esélyegyenlőség, a felzárkóztatás és a különböző hátrányok
leküzdésének színtere. A kollégiumi sportélet lehetőséget ad az egészséges életmód
gyakorlására, valamint az egészséges versenyszellem erősítésére, amely
célkitűzésével a tanulók személyiségét formálják.
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Az intézmény kötelezettségvállalásai
A térségi integrált szakképző központok (TISZK) partnerintézménye (az

„elsőkörös” TISZK-ben).
Az Eszterházy Károly Főiskola partnerintézménye a mesterszakos hallgatók

utolsó féléves iskolai gyakorlatának megvalósításában (4 kiképzett mentortanár
vezetésével az egész tantestületet).

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) mintaintézménye az Észak-
magyarországi Régióban (10 mintaintézmény van ebben a régióban).

2005-től ökoiskola.
A Vöröskereszt bázisiskolája.
Az Apáczai Kiadó bázisiskolája.
A Budapesti Műszaki Egyetem kihelyezett konzultációs helyszíne (a közoktatási

vezetőképzés iskolai gyakorlata 2 féléven át az iskolában történik. Gyakorlatvezető:
Matúzné Nagy Ildikó).

A Gödöllői Szent István Egyetem által irányított kuratórium tagja (gimnáziumi
érettségit adó távoktatás).

Az alábbi felsőoktatási intézmények végzős hallgatói részére nyújt lehetőséget
tanításra és záró tanításra:

Debreceni Egyetem
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Eszterházy Károly Főiskola

(Elhangzott 2012.március10-én a Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskolában) 
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1964-ben a Heves Megyei Kórház
területén épült középfokú
egészségügyi szakember – képzési
céllal
Fotó: Ágoston Ottóné

„Összeházasodott Kossuth Zsuzsa
Lenkeyvel”. 2000-ben az Árva
közből a Bem tábornok utcába

költözött az intézmény 
Fotó: Ágoston Ottóné
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Az intézmény kertje
Fotó: Ágoston Ottóné

A névadó Kossuth Zsuzsanna, 
a magyar ápolónőképzés

úttörőjének mellszobra
Fotó: Ágoston Ottóné



Renn Oszkár
Eger vértanú püspöke

Hazánk egyik legszebb terének központjából elindulva a végtelennek tűnő
lépcsősor felé, fölénk-elénk magasodik az egri Bazilika fenséges oszlopcsarnoka. A
négy szobor (Szent István, Szent László, Szent Péter, Szent Pál), Marco Casagrande
művei, felügyelik a főegyházmegyei millenniumi évre elkészült bronzkaput
meglátogató érdeklődőket. A főkaput 2004-ben művészi burkolattal boríttatta be dr.
Seregély István érsek, emlékeztetve a Szent István király által ezer éve alapított
püspökségre. A bronzkapu Tóth Sándor szobrász műve, a kapufelületet kazettákra
osztja, melyekben az egyházmegye, ill. a magyar egyháztörténelem emlékezetes
eseményeit, személyiségeit nevesítve ábrázolja.

A hatalmas kapu alatt a figyelmet elsősorban azok a kazetták kötik le, melyekben
ismerős neveket látunk. pl. II. János Pál pápa, Seregély István érsekünk, Szent István
király, Szent Erzsébet, Eszterházy Károly püspök, Pyrker János érsek. De tovább
vizsgálódva, tekintetünket a magasba emelve a 80x100 cm-es kazetták között, a
nézők általában tanakodva gondolkoznak el Buldus püspök nevét olvasva. A kaput
kíváncsian tanulmányozó egriek nagy többsége Szent Buldus püspök nevét még
nem is hallotta. Nem ismeri kapcsolatát az egri egyházmegyével, szerepét a magyar
történelemben. Pedig alakja különös figyelmet érdemel, még akkor is, ha életéről
keveset tudunk és történetét igen sok bizonytalanság övezi. Csak a korát követő
évszázadok krónikásai emlékezetére és mesélő kedvére hagyatkozhatunk, amikor
Buldus püspök emlékét keressük a fellelhető legendákban.

Már az is figyelemre méltó, hogy hányféle névvel illették Eger püspökét. Az
ismert változatok: Buldus, Budi, Bőd, Buld, Bööl, Böld. A kutatók és történészek
kétségei abban a tekintetben is meglehetősen nagyok, hogy Egernek az első, vagy
harmadik püspöke volt-e Buldus (Az viszont tény, hogy az erdélyi archontológia
bejegyzése szerint 2009-től az első erdélyi püspök ő volt). 

Buldus püspök ténykedésének történelmi kereteit a Szent István halála utáni
királyutódlás körülményei határozták meg. Imre herceg halálával (1031) egyenes
ági trónörökös nélkül maradt István családja. Az első királynak volt négy
lánytestvére is, de a krónika még a nevüket sem jegyezte fel. Végül István maga
választotta örökösének, egyik sógorának, Orseolo Ottónak Péter nevű fiát, vagyis
unokaöccsét. Orseolo Péter, István halála után, 1038-tól 1041-ig uralkodott magyar
királyként, jó kapcsolatokat ápolva a német III. Henrikkel, az idegen katonai erőkkel
és a római katolikus egyházzal. Ugyanakkor folyamatosan romlott a viszonya a
magyar főurakkal és a magyar főpapokkal, elsősorban Gellért csanádi püspökkel.
Meg is buktatták. Menekülni kényszerült barátjához, a német Henrikhez.
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Így pályázhatott egy másik sógor a megüresedett trónra: Aba Sámuel (István
másik névtelen lánytestvérének a férje). A sógor 1041-ben választással került
hatalomra, de 1044-ben meghalt. Így ő sem tudott belső békét teremteni és a
főpapokkal is ellentétbe került.

III. Henrik fegyveres támogatásával ismét a nyughatatlan Orseolo Péter lett az úr.
A támogatásért hűbérbe adta az országot Henriknek és Gizellával, István özvegyével
is összekülönbözött, aki Passauba távozott és zárdába vonult.

Ekkor már jelentős változások érlelődtek az országban. Szövődött egy csendes
összeesküvés Vazul (Vászoly) fiainak hazahívására. A három herceg, András,
Levente és Béla külföldön éltek. András és Levente Kijevben, Béla lengyel földön.

Ma is vitatkoznak a kutatók a származási kérdéseken. Vazul, a három herceg apja,
Géza fejedelem testvérének, Mihálynak a fia. Más kutatások alapján a hercegek apja
Szár László (Mihály másik fia), anyjuk pedig egy orosz hercegnő. Napjainkban a
történetírók már inkább Vazul-gyerekeknek fogadják el a hercegeket.

A szervezkedők küldöttséget állítottak össze András és Levente fogadására, majd
András megkoronázására. A pogány magyar urak, Vata vezetésével, 1046-ban
megölték Orseolo Pétert (miután András herceg hívei előzőleg megvakították). Az
érdekek összefonódása érdekes, mert a Péter-ellenes akciók (elűzése, a hercegek
hazahívása, András megkoronázása) találkoznak Gellért és Vata, a békési
nemzetségfő szándékaiban. A legtekintélyesebb főpap Csanádon tanácskozott a
főurakkal András megkoronázásáról. Levente ugyanakkor közismerten pogány volt
és keresztényüldöző hírében állt. Az óvatos András Kijevből „kémlelőket” küldött a
helyzet felderítésére és Abaújváron találkozott a fogadó küldöttséggel. Innen Pestre
vezették őket és királynak kiáltották ki Andrást (némi megütközést keltett, hogy
idegen fegyveresek kísérték a hercegeket). 

András színleg jó viszonyban volt a pogány magyar urakkal is. Elsősorban Vata
nemzetségfővel és fiával, Jánossal, akik a pogány szertartásokat szervezték,
jósasszonyokat fogadtak, a szkítiai pogány hitet művelték. De ők öltek is,
szerzeteseket, németeket, olaszokat, akiket Péter király hozott be az országba. Vata
még a fejét is szittya módon leborotváltatta és három varkocsot növesztett. Az ősi
hitű nemzetségek ebben az időben megerősödtek és szabadon garázdálkodtak, míg
meg nem koronázták Andrást (1046 1047).

1046. szeptember 24. A vértanúk halála
Gellért püspök három püspöktársa (Buldus, Bezterusz, Benetha) kíséretében

indult András herceg fogadására a pesti találkozóra. A küldöttséghez csatlakozott
még Szolnok (Szunyogh) ispán is. Mai napig nem derült ki, hogy miért közelítették
meg a pesti találkozó helyét a Közép-Dunántúl irányából, de ez történt. Az utazás
történetéhez tartozik egy püspöki jövendölés, amely Diósdon, Szent Szabina
templomában hangzott el, ahol Gellért püspök, éjszakai látomása alapján,
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megjövendölte hármuknak (Gellért, Buldus és Bezterusz) vértanú halálát. A
negyedik püspöknek életben maradását jósolta, vagyis a jóslat szerint Benetha
püspök nem részesül a vértanúság kegyelmében.

Gellért püspök szekéren utazott, mert már nagyon megviselte a lovaglás. A
krónikások szerint a pogány lázadók támadása a dunai révnél érte őket. Kelen
hegyére vontatták Gellért szekerét az idős püspökkel, aki a kereszt felmutatásával
még inkább dühítette a támadó tömeget. A kalyiba fogságában maradt főpapot
szekerestől lelökték a hegyről (Gellért-hegy) a Duna köves partjára, ahol csontjai
összetörtek, teste halálra zúzódott. A kegyetlenül kivégzett mártírt lándzsával még
többször át is döfték. A legenda szerint a testből folyt vér a sziklán maradt, nem
mosta le a víz. Hét év múlva a hívő emberek a véres követ Csanádra vitték és
templomban őrizték. Gellért püspök brutális meggyilkolásával egy időben a dühödt
tömeg Buldus püspököt halálra kövezte. Ő igyekezett menekülni a túlsó partra, de
mielőtt átért volna, kiszenvedett. Bezterusz püspök a monda szerint átjutott a másik
partra, de ott súlyos sebeitől kínlódva meghalt. Gellért püspök jóslata beigazolódott.
Benetha püspök megmenekült, mert András herceg a vérengzés végére megérkezett
és megmentette. 

Gellért püspök a magyar szentek sorában nagy tiszteletnek örvend és kultusza
évszázadok óta élteti emlékét. A kevésbé híres, egy időben vértanúhalált szenvedett
püspökök kultusza nem ilyen folyamatos. Eger püspöksége vélhetőleg 1004-től már
működött. Igaz, hogy rendkívül sok bizonytalanság jellemzi a kor történetírását,
mert eredeti okmányok és iratok nem maradtak az utókorra. Sugár István neves
történész, az egri püspökök történetének alapos ismerője sem kapott bizonyosságot
kutatásai során arról, hogy Buldus az első, vagy a harmadik püspöke volt-e Egernek.
Sőt, a történészek megállapították, hogy Eger első tíz püspökéből csak kettőnél
(Prokop és Kilit) kétségtelen a püspöki szék elfoglalása és annak időpontja.
Buldusról is sok krónikaíró írt (legalább huszonnyolcan) a vértanúhalált követő
évszázadokban, de a történetek és adatok legkevésbé sem egyeztek. Ugyanakkor a
vértanúság ténye és időpontja a leírásokban egybehangzó. Buldus püspök tetteiről,
életviteléről alig tudunk valamit. A mesélők szerint közrendi vagy köznemesi
származású, szilárd hitvallású főpap volt. Püspökké választásának okát is csak a 17.
sz. végén fogalmazták meg. Hevenesi Gábor jezsuita történetíró így írt erről:
„Buldust érdemeiért választotta Szent István király egri püspöknek, s a püspök, mint
jó ember, életét adta egyháza védelméért. Mikor ugyanis Szent István halála után a
pogányság sötétsége ismét eltakarta Magyarországot, a kegyetlen üldözés vihara
teljes erővel tombolt a katolikus hit ellen, Buldus önmagával és javaival mit sem
törődve, hogy a rábízott nyájat erői szerint védelmezze, közvetíteni akart András és
Levente királyságért folyó vitájában. Az isteni gondviselés azonban másként
határozott: miközben övéinek javait kereste, a katolikus hittől elpártolt martalócok
kezébe került, akik először megkövezték, majd látván, hogy még él, karddal és
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lándzsával átdöfték. Buldus pedig, miután segítségül hívta Jézus, az Isten Fiának
nevét, átköltözött az égbe.”

Buldus tisztelete
A vértanú püspök tisztelete és kultusza időszakosan kapott nyilvánosságot az

egyházmegyei krónikákban. Jelentősebb tiszteletadást példáz a lokálpatrióta
Telekessy István püspök, aki kezdeményezte három kápolna létesítését a várbeli
székesegyházban. 1703-ban drámát íratott Szent Buldus püspökről, melyet a jezsuita
gimnáziumban előadtak (1763-ban ismételten előadják). A darab címe: ”Szent
Buldus egri püspök a lázadó pogány magyarok által Pesten megöletik, a megtért
utódok Szent Buldus hitéért hősiesen küzdve veszik be Egervárát.” Joggal
feltételezhető, hogy a feldebrői templomba festetett oltárkép is Telekessy püspök
rendelésére készült, de sajnos a festménynek nyoma veszett.

Eszterházy Károly püspök megkísérelte kezdeményezni Buldus szentté avatását
és elindította az előírt feltételek összegyűjtését. 1763-ban Georgio Merenda római
ügyvivőt felkérte puhatolódzásra az esélyeket illetően. Az első római kísérlet nem
volt sikeres, inkább elutasító. Később 1796-ban az erdélyi püspök kérésére a váradi
magisztrátus hivatalosan igazolta a tűzvész „minimális tűzkár csodáját” a szentté
avatáshoz, de a második kísérlet sem járt eredménnyel. Eszterházy püspök folytatta
a kultusz adatainak gyűjtését, kerestette a feldebrői leckeoldali oltárkép festőjét is,
de sem az alkotó, sem a kép nem került elő. Egyes feltételezések szerint Buldus és
Bezterusz szentté avatását a coelibátus elvakult apostolai akadályozták meg.

Buldus szentek sorába emelését mindennek ellenére egyes források elismerték, és
hirdették, hogy a vértanú püspök a katolikus egyházért adta életét. Johannis
Bollandus az „Acta Sanctorum”-ban, a szentek könyvében már 1745-ben szentnek
minősíti. Meglepő, de tény, hogy Szent Buldus képét a magyar szentek sorában
találjuk egy Keresztelő Szent János tiszteletére épített lengyelországi templomban.
A helyi festők 1651-1711 között 40 szent képét festették Orawka fatemplomába, a
legenda szerint egy – a jezsuita szerzetesektől kapott - könyv  alapján. A falu egykor
a magyar-lengyel határ menti település volt. A képek között Szent Buldus, az egri
püspök látható, felirattal:

S. BVLDVS M.EPISCO AGRIENS
PRO FIDE LAPIDIRVS ET

GLADIIS OCCVBVT BVDAE

Napjainkban már szerepel magyar imakönyvben is könyörgés Szent Buldushoz,
mely a „Szentek Üzenete” sorában kéri a vértanú egri püspök közbenjárását Istennél,
a magyarság jövőjének megsegítésére.
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Az egriek örömére, Lengyelországban még egy helyen, Krakkóban, az Isteni
Irgalmasság Bazilikájában, a magyar Szentek Közössége kápolnában látható Szent
Buldus képe. A kápolna dr. Antalóczi Lajos pápai prelátus, az Egri Főegyházmegyei
Könyvtár egykori igazgatójának kezdeményezésére és dr. Katona István püspök
áldozatos munkájának eredményeként, a Főegyházmegye adományaiból létesült
2004-ben, az Egri Főegyházmegye millenniumára. A mozaikkép Puskás László
kárpátaljai görög katolikus pap festőművész műve.

Eger hívő népének évszázados tartozása a vértanú püspök emlékének,
kultuszának fenntartása. Talán sokakat elgondolkoztat, hogy csak a 2004-ben
létesült bronzkapu egy kazettája maradt vizuális emlékként az ide látogató hívőknek.

(Elhangzott 2011. július 5-én a Bazilika oszlopcsarnokában)
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Buldus püspök képe, 
a Bazilika főkapuján
Fotó: Ágoston Ottóné

Szent Buldus képe 
Orawka templomában 

Fotó: Archív fotó
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A Bazilika főkapuja, a magyar szentek képeivel  Fotó: Ágoston Ottóné



Aklan Béla Sándor
Evangélikusok Egerben

Az egri evangélikusság újraéledése a 19. században
Az 1830-as egyházi összeírás jól tükrözi a megelőző majd másfélszáz év

felekezeti gyakorlatát Eger térségében, mely szerint a következőképpen tagozódott
a város vallási hovatartozása: 18.582 lakosból római katolikus 18.437, nem egyesült
óhitű 145, református, evangélikus és zsidó egy sem volt.   Ám alig telik el egy
évtized, mindaz, ami az elmúlt másfél évszázad alatt lehetetlen volt, az 1840-től
valóra válik az 1840. évi XXIX. törvénycikk által, mely szabad letelepedést és
vallásgyakorlatot ad immár Eger városában is. 1844 februárjában az evangélikus
Petőfi is itt járt, s éppen a katolikus papnevelde falai között kapott szállást, ami pár
évtizeddel azelőtt még lehetetlen lett volna, tekintettel arra, hogy napszállta után
nem katolikus csak a börtönben tartózkodhatott Eger városában. 1850 körül 20.128
lélek a város lakossága, amiből 32 protestáns (református). Mivel az 1848-49-es
szabadságharc bukását követően számos egri protestáns vezéregyéniség sodródott ki
a közélet színteréről hazafisága miatt, akik szívügyüknek tekintették a református-
evangélikus egyház felállítását, így a protestáns gyülekezet létrehozása erősen
hazafias színezetet kapott, széleskörű támogatottságra találva még a katolikus
papság és hívek között is!

1860. augusztus 15-én került sor az egri reformátusok és evangélikusok
egyházalakító közgyűlésére, amelyet Prágay Lajos maklári református lelkész,
valamint Vasváry Károly Heves Vármegye katonai ügyésze vezetett. 1855-től
fáradoztak vállvetve mindketten azon, hogy Egerben ismét legyen protestáns
közösség. Az alapító tagok névsora a következő volt: Almássy Sándor (r.kat), Árva
Lajos kereskedő, Balogh Ádám virslis, Bibó Árpád kereskedő, Breznay László
szabómester, Bucher Józsefné sz. Csontos Teréz, Demetes Imre lakatos, Desperné sz.
Kersch Mária, Ecsedy László ügyvéd, megyei esküdt, Elek Sámuel szűrszabó,
Eisenmayer Victor hivatalnok, Fáy Menyhért, Gyarmati János, Hübler Mihály
kereskedősegéd, Jentsch Gottlieb könyvkereskedő, Kánya János ny. hadnagy, Kézy
Pálné sz. Hubay Erzsébet, Kiss István (r.kat.) borbély, Kis József asztalos, Kulifay
Károly hivatalnok, Lachemann János, László Ferenc, Liszkay Gábor postai
levélhordó, Liszkay Mihály káptalani mérnök, Liszkay Sámuel szíjjártó mester,
id.Liszkay Sámuel, Meskó Frigyes m.cs.kir. hadnagy, Német Albertné sz. Sturmann
Emília, Orosz Pál mészáros, Peskó Ferencné, sz. Csontos Júlia, Petriss József,
Rosenkranz Lajos vasárus, Roth Pál, Shier Berta, Stempel Károly kereskedősegéd,
Szabó Zsigmond, Szontagh Andor m. cs. kir. hadnagy, Thalabéri Polgár Júlia,
Tóbiás István hivatalnok, Turcsányi Sándor városi első jegyző, Varga István
szabómester, Varga József cipészmester, Vasváry Károly Heves Vármegye katonai
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ügyésze, Vladár Géza. Ők 45-en voltak az egri protestantizmus újjáélesztői. A
névjegyzékben nem akarták szerepeltetni, hogy melyikük evangélikus és melyikük
református. A Vasváry Károly által felajánlott leendő imateremben a következő
ünnepélyes határozatot fogadták el: „…Alulírott Ágostai és Helvét hitvallástételt
követő egri lakosok, áthatva evangéliumi szent vallásunk iránti nyilvános Isteni
tisztelet szükségétől, e mai napon Isten Ő Szent Felségének segítségül hívása mellett,
egyhangúlag megegyezünk abban, hogy mi itt Egerben ön magunk és családbelieink
lelki épülésére nyilvános Isteni tisztelet tartása végett a maklári református
anyaszentegyházhoz csatolt fiók-egyházközséget alapítani fogunk és ezen szent cél
elérése tekintetéből kötelezzük magunkat a köz-imaház felszerelésére…”

Az 1863. augusztus 16-i egyháztanácsi ülésen megfogalmazták az evangélikus-
református közös egyház hitelveit és egyházszervezeti kérdéseit is. Ezek szerint: 1.
mindenkor az „Egri Protestáns Egyház” elnevezést használják, jelezve az
evangélikus-református gyülekezeti egységet és közösséget; 2. az Úrnak szent
Vacsoráját ki-ki saját vallása szerint veheti; 3. a szolgálatok végzését a mindenkori
lelkész református rend szerint végzi az Isteni tiszteleteken, valamint a
konfirmációi- és hitoktatásban; 4. ha majd mind két felekezet hívei megszaporodnak,
akkor az evangélikusok és a reformátusok külön-külön, önálló egyházközséget
hoznak létre. A gyülekezeti alkalmakat a mai Markhot Ferenc utca 2. szám alatti
házban tartották meg, amelyet egy Herner nevezetű serfőző építtetett az Eger patak
partján 1755 körül. Az imaház felszentelése 1867. szeptember 15-én volt, a
felszentelés szolgálatát Kun Bertalan tiszáninneni református püspök végezte el.

1883-ban 512 protestáns lakosa volt Egernek, amelyből 278 helvét és 234 ágostai
evangélikus. Az 1885. december 7-i presbiteri gyűlésen pedig határozat született a
maklári anyaegyháztól való elszakadásról, s hogy az egri protestánsok önálló
anyaegyházzá alakultak.

1890-ben viszont csak 407 protestáns volt, melyből 293 református és 114
evangélikus. A gyülekezethez csatlakozott addigra 3 unitárius is. A századforduló
évében új egyezséget kötött a két magyarországi protestáns egyház, a megelőző
nagygeresdi, illetve abaújkéri egyezségek helyett. Ennek az új egyezségnek az
alapján a miskolci evangélikus gyülekezet lelkésze Egert a filiái közé sorolta, s
ennek kapcsán azt kérte, hogy az egri evangélikusok által befizetett éves 194 Ft
egyházadó felét Miskolcra küldjék. Továbbá az evangélikus gyermekek
konfirmációra való felkészítéséről is az evangélikus lelkész fog gondoskodni. Az
egri evangélikusok a fenti kéréseket 1900. augusztus 12-én kelt levelükben
visszautasították, mondván, ragaszkodnak az addigi helyzethez. A gyülekezet közös,
protestáns jellege így változatlan maradt, s a gyülekezetben továbbra is testvéri és
meghitt volt az összetartozás. A főgondnoki tisztséget többször is evangélikus
részről töltötte be a gyülekezet, a presbitériumban pedig mindig 4-5 fő evangélikus
presbiter volt jelen.
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Az egri evangélikusság a 20. században
A protestáns gyülekezet számára már 1880-tól kezdve állandó gondot jelent a 104

főt befogadó imaház szűkössége, ezért megindul a gyűjtés az új templom építéséhez
még az I. világháborút megelőző években, de csak 1930-ban, második nekifutásra
valósult meg. A református templom megépítésében kimagasló szerepet játszott
Lipcsey Péter főgondnok, aki személyes összeköttetéseit is latba vetette. Így nyerte
meg a templomépítés ügyéhez Hedry Lőrincet, Heves Vármegye főispánját,
valamint az akkori közoktatási- és vallásügyi miniszter, gróf Klebersberg Kunó
támogatását is. A miniszter 80.000 P segítséget nyújtott, mivel figyelembe vette,
hogy a templom építésének első megindításánál a gyülekezet 1914-ben 100.000
Korona értékben jegyzett hadikölcsönt, ami azután elértéktelenedett, illetve
elveszett. Az evangélikusság akkor is nagymértékben, 20.000 Korona adománnyal
járult hozzá a templom felépítéséhez.

Az új templom felszentelésére 1930. december 7-én, vasárnap 10:00 órai
kezdettel került sor. A testvéri viszony kifejezéseképpen a templom homlokzatára a
hit, remény, szeretet hármas szimbólumában a keresztet is elhelyezték a református
testvérek, evangélikus hittestvéreikre való tekintettel. Ugyancsak ennek méltánylása
volt, hogy a templomszentelésen a harangfelhúzást és szentelést Duszik Lajos
miskolci evangélikus lelkész, hegyaljai esperes imádsága vezette be. A
templomszentelés szolgálatát Ravasz László dunamelléki református püspök végezte
el a harangszentelést követően. Az új templomban azután több alkalommal tartott
istentiszteletet Duszik Lajos, akinek gondozása alá a tiszai egyházkerület
közgyűlésének rendelkezése szerint a Heves megyei evangélikus szórványterület
tulajdonképpen tartozott is. Ezek az istentiszteletek azonban teljesen református
liturgia szerint folytak le, mindössze az igehirdető személye volt evangélikus.

Hogy az evangélikusok is mennyire a református egyházhoz tartozónak érezték
magukat, arra nézve nagyon jellemző, hogy mikor a különválásra vonatkozólag az
első lépések már megtörténtek, az egri evangélikusok 1934. január 7-én tartott
értekezletükön kijelentették, hogy „a fiókegyházzá való átalakulást nem kívánják és
az ellen a legerélyesebben, tiltakoznak”.

A különálló egri evangélikus gyülekezet megalakulása
A kiválás azonban ennek ellenére is hamarosan bekövetkezett. Az Evangélikus

Egyházegyetem az egyház érdekét és szükségét szemmel tartva már 1933. november
10-i közgyűlésén határozatot hozott, mely szerint a Heves megye területén élő
evangélikus hívek lelki gondozását kezébe akarja venni. Egert és Gyöngyöst a
hozzájuk tartozó szórványokkal együtt a Tiszai Evangélikus Egyházkerület
átengedte gondozásra a Bányai Evangélikus Egyházkerületnek és így alakult meg
Hatvan központtal Sztehló Gábor lelkész vezetése alatt a Hatvan–Gyöngyös-Eger
Evangélikus Missziói Kör. 1934. szeptember 1-től átvette az evangélikus gyermekek
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hitoktatását és konfirmációra való felkészítését a református lelkésztől, aki ezt addig
hosszú évek óta végezte. A református egyház kezdetben minden kedden átengedte a
régi imaházat hitoktatási célokra.  A lelkész Egerben hetenként egy bibliaórát, két
hittanórát tartott, és havonta egyszer prédikált a református templomban.

Később azonban a református egyház vezetősége már nem jó szemmel nézte az
evangélikusok külön szervezkedő törekvését és minden támogatást megtagadott
tőlük. Nem engedték át a régi imatermet istentiszteleti helyül; ezt azzal indokolták
meg, hogy mivel az imatermet már kultúrteremmé alakították át, ettől a
rendeltetésétől többé elvonni nem lehet. Nem engedték meg azt sem, hogy az
evangélikusok saját liturgiájuk szerint külön tartsanak istentiszteletet a református
templomban. Arról sem lehetett szó, hogy – amint az evangélikusok kérték – a
segédlelkész legyen evangélikus, aki elláthatná az evangélikus pasztorációt és
hitoktatást. Ez a merev magatartás állandó összekoccanás okozója volt a református
egyház vezetősége és Sztehló lelkész között. Sztehló emiatt arra az elhatározásra
jutott, hogy ha lehetetlen az együttműködés, halad a maga útján és az evangélikus
fiókegyházat a református egyházzal való minden kapcsolat megszakításával
szervezi meg, amint az neki különben is püspökétől előírt feladata volt.

Ám 1935. január 7-én Porubszky Béla evangélikus presbiter vezetésével az
evangélikusok közgyűlést tartottak, amelyben kijelentették egyhangúan, hogy a
református egyházból kiválni nem akarnak, s nem kívánják az evangélikus
fiókegyház létesítését, sőt, „… ez ellen a legerélyesebben tiltakoznak!” Csakhogy
1935. január 14-én Sztehló Gábor lelkész vezetésével az evangélikus hívek
ismételten értekezletet tartottak, melyen ugyancsak Porubszky Béla ny.
bányafőtanácsos indítványára kimondták a református egyháztól való elszakadást,
őt pedig a gyülekezet felügyelőjévé választották meg.  Január 17-én pedig az egri
református egyház négy evangélikus presbitere, Porubszky Béla, Hecser Béla,
Lestyán Pál és Wint János lemondtak presbiteri tisztségükről azzal a megokolással,
hogy Egerben evangélikus leánygyülekezet alakult, s nekik ott a helyük. 

A szervezés rohamos léptekkel haladt előre. A vallás- és közoktatásügyi miniszter
istentisztelet tartására engedélyezte a mai Barkóczy Ferenc utcában levő Állami
Polgári Leányiskola egy termét, ahol már 1935. február 3-án meg is volt az első
istentisztelet. A bibliaórákat hetenként tartották az Irgalmas utcai elemi iskolában.
Ugyanott tartotta nagy buzgalommal az elemisták hittanóráit Nagypatkó Sári
okleveles tanítónő és egyháztag. A középiskolásokat már a tanév elején ugyancsak
kivonták a református hitoktató tanítása alól s most Sztehló lelkész oktatta őket
hetenként. Összeírták az evangélikusokat és mindenkitől megajánlást kértek az
egyházi adóra. A püspöktől segédlelkész kiküldését kérték, aki állandóan a
fiókegyházban tartózkodnék és ellátná az itteni ügyeket. A püspök erre kedvező
ígéretet adott. 
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Közben Hatvanban önálló evangélikus egyház alakult, s akkor D. Geduly Henrik
püspök úgy határozott, hogy Gyöngyöst meghagyja továbbra is a hatvani
egyházközség gondozásában, de Egerben önálló missziói központot létesít. A
missziói kör alakuló közgyűlése, melyet Tóth József alesperes vezetett le, 1935.
február 18-án volt. A megalakult missziói egyházközség megválasztotta tisztikarát
és presbitériumát. Felügyelővé egyhangúlag Porubszky Béla ny. bányafőtanácsost
választották meg, másodfelügyelővé dr. Lestyán Pál OTI főorvost, jegyzővé Virga
Lajos iskolaigazgatót, gondnok-pénztárossá Fátrai János MÁV alkalmazottat.
Presbiterek lettek: Jankó-Brezovay András, Szepes Béla, Frankó Endre, Javorniczky
József, Szekeres Lajos, Rolik Lajos, Lemle Rezső, Schuster Márton, Berényi Gyula,
Pari András; póttagok: Toronykőy Frigyes, Scholcze Antal és Nikázy Gusztáv. A
közgyűlés az egyetemes egyház és a kerület által biztosított segélyek, valamint a
hívek megajánlotta egyházi adók számbavételével megállapította leendő missziói
lelkészének javadalmát.

A püspök 1935. március 1-jén rendelte Egerbe Garam Lajos ózdi segédlelkészt,
feladatává rendelve a Heves megye keleti részén és a Borsod megyei Mezőkövesd
környékén élő evangélikusok gondozását. A missziói lelkészt március 17-én iktatta
be ünnepélyesen hivatalába Duszik Lajos esperes. Ugyanakkor tették le hivatali
esküjüket az egyházközségi tisztviselők és presbiterek.

Csodálatos volt az első idő. Telve lelkesedéssel, bizakodással, reménységgel,
áldozatkészséggel. A hívek önkéntesen ajánlották meg egyházi adójukat és azt
önként vállalkozó lányok szedték be havonta. Virga Lajos igazgató a lelkész
számára ingyen adta a lakást. Adakozás tette lehetővé, hogy már 1935 nagypéntekén
saját kegyszereivel végezheti az úrvacsorát a gyülekezet. Áldozatkészség varázsolja
oltárrá vasárnapról vasárnapra az iskolaterem katedráját. Adomány rajta az
oltárterítő, a feszület, a táblát borító aranykeresztes lepel, a gyertyatartók, az
énekszámtábla, a keresztelési edények. Minden kényelmetlenség mellett is
állandóan zsúfolásig telik meg a terem az evangélikus énekek és evangélikus liturgia
mellé. Örömmel látták, hogy többen vannak, mintsem számították, és olyanok is
közéjük tartoznak, akikről nem is gondolták, hogy evangélikusok. Közel hozta őket
egymáshoz a bennük munkálkodó Szentlélek. Az egri evangélikus gyülekezet ekkor
217 tagot számlált a nyilvántartások szerint.

Az evangélikus gyülekezet templomépítése
A helyszűke és a velejáró kényelmetlenségek hamar rávitték az evangélikus

híveket, hogy templomépítésre gondoljanak. Kérelmükre a város az
egyházközségnek adományozta a Vörösmarty és Werbőczy utcák sarkán lévő 194
négyszögöles telket azzal a kikötéssel, hogy amennyiben a templom 5 év leforgása
alatt nem épülne meg, a telek visszaszáll a város tulajdonába.
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Nagy buzgalommal indult meg az adományok megajánlása és a megajánlott
összegek törlesztése a templom céljára. Persze, a hívek csekély összegeket tudtak
felajánlani; a református templomra végzett ismételt gyűjtések, és nem kis
mértékben a sokkal nehezebbre vált viszonyok okozták, hogy minden igyekezet
mellett is egy esztendő leforgása alatt csak 3.000 Pengő gyűlt össze. Mivel nem volt
remény rá, hogy a templomépítés belátható időn belül megvalósulhasson, az
egyházközség megvette a Csiky Sándor u. 23. szám alatt levő házat imaterem és
lelkészlakás céljára. Ezzel egyrészt a meglévő pénzét biztosította, másrészt a
hiányzó 5.000 Pengőnek a törlesztése által a templomalap gyarapítása vált lehetővé.
A lelkészlakba, amely 2 szoba  - konyhából állott, Garam Lajos lelkész 1936
októberében költözött be finn származású feleségével, Sole Kallioniemivel. Az
imatermet, mely két szobából a közfal kivétele által jött létre, s melyet Futász József
evangélikus gyülekezeti tag festett ki ingyen és a hívek gyűjtése rendezett be
padokkal, szószékkel, harmóniummal, 1937. március 21-én szentelte fel Dr. Domján
Elek püspök helyettes esperes. Ettől kezdve nemcsak az istentiszteletek, hanem a
bibliaórák és a vallásórák is itt folytak.

Nagy eredmény volt, hogy a gyülekezet így otthonhoz jutott és ezzel úgy látszott,
nyugvópontra ért a gyülekezet élete. Mindenki bele is nyugodott, hogy hosszú
esztendőknek kell eltelni, míg Egerben valóban templomot építhet az evangélikus
egyház. Isten azonban nem nyugodott bele! Amikor az emberek számításai csődöt
mondtak, akkor kezdődik Isten matematikája. Az ő gondolatai nem a mi
gondolataink. És gondolatai megvalósítására olyan utakat és módokat talál, melyek
az emberek elől rejtve vannak.

1937 nyarán finnugor lelkészgyűlés volt Budapesten. Ezen, valamint az ezt
követő kéthetes magyarországi körúton Garam Lajos lelkész és finn származású
felesége tolmácsként vettek részt.  Mikor utazás közben szóba jött az egri egyház
helyzete, A. Voipio, a Helsinki Egyetem tanára felvetette a gondolatot, hogy
Finnországban kellene gyűjteni a templomnélküli gyülekezet számára. A. E. Jokipii,
a finn gyülekezeti munkaközpont titkára nyomban fel is ajánlotta, hogy a
gyűjtőkörutat a lelkészházaspár számára készségesen megrendezi. Az évben nem
lehetett szó a kiutazásról, de a következő, 1938-as év szeptemberében a
lelkészcsalád kiutazott Finnországba a gyűjtés megejtésére. Öt téli hónapot töltöttek
odakinn. Nem nagy reményekkel mentek ki, mert akármennyire rokonok is a finnek,
nem látszott valószínűnek, hogy ennyire távoli ügy iránt valami nagy áldozatkészség
élne bennük. Mégis úgy gondolták, hogy mindent meg kell próbálniuk, hátha mégis
összejön egy-két ezer Pengő.

Isten ismét másképp számított, mint az emberek. Mindenütt szívesen látott
vendégek voltak. Nem kellett magukat rátukmálni a gyülekezetekre; sokkal több
meghívást kaptak, mint amennyinek eleget tehettek volna. A finn gyülekezeti
munkaközpont (Seurakuntatyön Keskusleiitto) három nagy körutat szervezett meg a
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számukra. A finn államvasutak ingyen utazást biztosított nekik. Attól sem kellett
félni, hogy az embereket nem fogja érdekelni a mondanivalójuk, mert mindenütt
sokan gyülekeztek össze a meghallgatásukra, még az időjárás és a terepviszonyok
mostohasága ellenére is. Volt gyülekezet, ahol egy napon 3 előadást kellett tartani.
Volt város, ahol 3.000 ember töltötte meg a templomot. És voltak tanyasi iskolák,
mélyen az erdőségek közepén, melynek falait szinte szétfeszítette a beleszorult
tömeg, pedig egy-egy öreg anyókának, bácsikának 10-15 kilométert kellett gázolnia,
vagy síelnie a méteres hóban, míg odaért. Nem egyszer fordult elő, hogy mikor
befejezték az összejövetelt, melyen mindkettőjük előadással, ének és zeneszámokkal
szerepelt, és amely a helybeli műsorszámokkal, 2 órával tovább tartott a tervezettnél,
felállt valaki és kijelentette, hogy még szívesen hallanának többet is a magyar
testvérekről. Az adományokért pedig nem kellett házalni. Ez a finnek
tanyarendszerű települési viszonyai mellett lehetetlen is lett volna. Elhozta ki-ki
magával, amit a célra szánt és alig volt nap, hogy a perselyek összege legalább az
1.000 finn márkát, vagyis 100 Pengőt ne tett volna ki.

Az öt hónapi gyűjtés eredménye 90.000 finn márka lett. Ebből 10.000 márka
ment az oda és visszautazásra, a lelkész fizetésére és egyéb költségekre, a
megmaradó 80.000 márkáért a hivatalos árfolyam szerint 8.000 Pengőt kellett
kapni. Ekkora eredményre senki sem mert volna gondolni. Isten most is megmutatta,
hogy ő ma is csodatévő úr, ugyanaz, aki valamikor megsokszorozta az öt
árpakenyeret és a két halat. Megsokszorozta az egri evangélikusok pénzét is. Mikor
a pénz beváltására került sor, csaknem fele ára volt a pengőnek, így lett a gyűjtés
eredménye 15.028 Pengő. Ezzel már komolyan lehetett gondolni a templom
megépítésére. Ha a befejezéshez nem is elegendő, tető alá lehet hozni az épületet. A
hiányzó többit pedig biztosan megadja Isten idejében, mint az eddigit is. Az Úr
ezalatt azt az örömet is megadta, hogy a vallás és közoktatásügyi minisztérium 1939.
március 1-től az egri evangélikus lelkész részére folyósította a rendes lelkészi
kongruát, havi 90,66 Pengőt. Ennek alapján az egri egyházközség rendes
anyaegyházzá alakult és május 7-i gyűlésén rendes lelkészének hívta meg az eddig
missziói lelkészként működött Garam Lajost.

Az egyházközség vezetősége Sándy Gyula műegyetemi tanárt kérte meg a tervek
elkészítésére, aki ezt teljesen díjtalanul vállalta, mindössze kiszállásaival
kapcsolatos pénzkiadásait kellett megtéríteni. Az építéssel zártkörű pályázat után
Popovits István építészmérnököt bízta meg a presbitérium. 1939. szeptember 25-én
kezdtek a munkához, és október 15-én volt az ünnepélyes alapkőletétel, Marcsek
János esperes szolgálatával. Mialatt az építés csaknem egész télen keresztül folyt,
szorgalmasan haladt tovább a gyűjtés is a hiányzó összeg előteremtésére.  Az egri
hívek gyűjtöttek megint maguk között.  A gyülekezet nőtagjai alispáni engedéllyel
gyűjtöttek Eger város közönsége körében, s ez a gyűjtés 2.000 Pengőt
eredményezett. A belügyminiszter Pest, Nógrád, Heves és Borsod vármegyék

127

Evangélikusok Egerben



területére engedélyezte a csekklapok szétküldésével való adománykérést, ennek
azonban csupán 350 Pengő lett az eredménye. A lelkész egész télen át a dunántúli
gyülekezetekben gyűjtött s onnan újabb 5.000 Pengőt hozott. Mire elkészült a
templom, már ki is lett fizetve. Ki merte volna ezt gondolni másfél évvel előbb?

A templomot 1940. június 30-án szentelte fel Turóczy Zoltán tiszakerületi püspök.
A templomszentelésre nemcsak egriek gyűltek össze felekezeti különbség nélkül,
hanem együtt örvendező hittestvérek a szomszédos gyülekezetekből is, különösen
Ózdról és Diósgyőrből. Az ünnepségen a hegyaljai egyházmegyének 13 papja vett
részt. Az ünneplő gyülekezet először a régi imaházban gyűlt össze, hogy
elbúcsúzzék az otthontól, amely 3 éven keresztül fogadta be, s amely minden
igénytelensége mellett is minden egyháztagnak a szívéhez nőtt.  Onnan a gyülekezet
a papság vezetésével ünnepi menetben vonult az új templomhoz. A püspök vitte az
oltári feszületet, a többi pap a többi szent tárgyat: keresztelő edényt, úrvacsorai
edényt, gyertyatartókat, Bibliát. 

A templom kapujában a tervező Sándy Gyula átadta a püspöknek a templom
kulcsát. A templomban a gyülekezet elénekelte a „Jövel Szentlélek Úristen” kezdetű
éneket, utána a püspök a Róma. 6:3-13. alapján megtartotta szentelési beszédét.
„Nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk a Krisztus Jézusban, az ő halálába
keresztelkedtünk meg? Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba,
hogy amiképpen a feltámasztott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által,
azonképpen mi is új életben járjunk.” – Úgy hangzik ez az ige ebben az ünneplő
gyülekezetben, mint lakodalmas nép közt a koporsószeg döngése. Mégis éppen a
halálról szóló ige helyénvaló ezen az örömünnepen. Mert halál nélkül nincs élet.
Nincs bölcső anya nélkül, aki hajlandó a halál partjáig elmenni az új életért. Nincs
új élet az Ó-Ádám halála nélkül. Nincs örök élet Krisztus halála nélkül. A nemzet
sem élhet a hősi halottak önfeláldozása nélkül.  Az önmegtagadás és önfeláldozás
sem más, mint a halál aprópénzre váltva. Gyülekezet, egyház nem élhet meg
nélküle. Ez a templom is csak úgy épülhetett meg, hogy voltak, akik önmagukat
adták érte: az egyházközség lelkésze feleségével, akik Finnországban és
Magyarországon gyűjtöttek a templom javára; a finn nép, amely közösséget érezve
távoli faj- és hittestvérei iránt, szívesen áldozott érte; a gyülekezet tagjai, akik
vágytak a templom után, dolgoztak  és áldozatot hoztak, csakhogy legyen
templomuk; a magyar evangélikus gyülekezetek és Eger város közönsége, kiknek
adományai szintén hozzájárultak a templom falainak emeléséhez. A
templomszentelés nem pont, nem utójáték a gyülekezet életében, hanem előjáték,
felhívás újabb küzdelemre, újabb halálra az életért.

A beszéd után a püspök imádkozott, majd megáldotta az új templomot és a
gyülekezetet. Utána a helyi lelkész tartotta a szószékről az első igehirdetést II. Kor.
8:9. alapján. Feledhetetlen volt az első úrvacsora, amelyet Marcsek János
szolgáltatott ki dr. Vető Lajos alesperes segédletével. Az evangélikusokon kívül
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reformátusok, sőt, római katolikusok is járultak az úrvacsora szentségének
vételéhez. Az istentisztelet utáni díszközgyűlésen Porubszky Béla felügyelő
megnyitója után Garam Lajos lelkész az építés történetét, dr. Lestyán Pál
másodfelügyelő az ünnepi nyilatkozatot olvasta fel. Az ünneplő egyházközséget az
egyházmegye nevében Pazár István egyházmegyei felügyelő, a református egyház
képviseletében Paulik Béla református lelkész, a város nevében dr. Kálnoky István
polgármester köszöntötte. De jöttek üdvözlések Finnországból, sőt Rómából is,
Onni Talas finn nagykövettől, annak bizonyságára, hogy az egri evangélikus egyház
örömében sokan osztoznak. 

A templomot szentelő gyülekezet már örömmel láthatta a templom mögött a
paplak teljesen felemelt, tető alatt álló falait. Ennek építése úgy vált lehetővé, hogy
a régi imaház épületét az egyház eladta 8.500 Pengőért és ennek az összegnek a
kiegészítésére 10.000 Pengő bankkölcsönt és 2.500 Pengő egyéb adósságot vállalt
magára. A paplak ugyanazon év őszére készült el, s a lelkész családjával november
1-jén be is költözött. A két épület elkészítése kereken 50.000 Pengőbe került.
Hogyan volt ez lehetséges? Isten tett csodát. Kevesen vagyunk, szegények,
jelentéktelenek vagyunk, de éppen azért választott ki az Úr, hogy megmutathassa
hatalmát. Az a reménységünk, hogy Isten, aki eddig ennyire velünk volt, ezután is
közöttünk fog lakozni. Ő, aki a templom látható falait építette, fel fogja húzni az
egyház láthatatlan, lelki épületét is. „ Aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a
Krisztus Jézusnak napjáig.” (Fil.1:6.)

Az egri evangélikus gyülekezet jelene
A gyülekezet elmúlt 60 évében a lélekszám tovább növekedett az induló 217

főről, s a 2002-es, országos népszámlálás nyomán szerzett legfrissebb adatok szerint
Egerben 368 lélek, míg a hozzátartozó, három közigazgatási megyét átölelő
szórványterület 110 településen 310 lélek, összesen 778 fő vallotta magát ágostai
hitvallású evangélikusnak. Gyülekezeti nyilvántartásunkban azonban csak 455 főt
szerepeltetünk, mivel csak ennyi evangélikusnak áll a címe rendelkezésünkre. A
templomépítés évétől máig három ízben volt nagyobb templom-felújítási munka a
gyülekezetben, legutóbb 2000-ben a templomunk fennállásának 60. évfordulóján. A
felújítás költségei megközelítőleg 4 millió Ft-ba kerültek, az akkori áron. 1995-től
újra megélénkültek az egri gyülekezet finn testvérgyülekezetével a kapcsolatok. A
Pori-täljai Evangélikus Gyülekezet már többször is nagyobb adománnyal segítette
egri testvérét. Maradandó élményt nyújtott a többszöri kölcsönös
gyülekezetlátogatás a gyülekezeti tagok számára mindkét közösségben. Hűséges
segítőtársai voltak a lelkészek szolgálatának az elmúlt évtizedek felügyelői, id.Isó
Vince, Dr.Révész Tamás és Csepregi Béla.
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2000. október 1-jén új munkakörrel bővült az egri evangélikus lelkész szolgálata:
a börtönmissziói szolgálattal. A Heves Megyei Büntetésvégrehajtási Intézet több
felekezetű foglyait az egri evangélikus lelkész, Aklan Béla Sándor gondozza, illetve
lelki gondozásukat szervezi a város történelmi felekezeteinek, a római katolikus,
református és baptista lelkészeinek részvételével.

Az egri evangélikusok lelkészeinek névsora

A.) A reformáció időszakának lutheránus lelkészei 
1. Ruben Benedek Wittenbergből 1544 – 1548?                                
2. Lőrinc pap és Egri Lukács 1555 – 1558 
3. Verancsics püspök fogoly prédikátora 1560 – 1562
4. Magdeburgi Joachim 1573 – 1578 

B.) A közös református – evangélikus Egri Protestáns Gyülekezet lelkészei 
5. Prágai Lajos református lelkész 1860 – 1882
6. Kaszai Sándor ref. 1883 – 1885
7. Gere Lajos ref. 1885 – 1887
8. Apostoli Bertalan ref. 1887 – 1889
9. Kovács Károly ref. 1889 – 1902
10. Nagy Béla ref. 1902 – 1905
11. Tóth István ref. 1905 – 1934
12. Paulik Béla ref. 1934

C.) Az önálló és különálló Egri Evangélikus Gyülekezet lelkészei
13. Garam Lajos 1934 – 1943
14. Dr. Ottlik Ernő 1943 – 1947
15. Újhelyi Aladár 1947 - 1988
16. Tóth Attila 1988 - 1992
17. Tarjáni Gyula megbízott helyettes lelkész 1993 
18. id. Deme Károly megbízott helyettes lelkész 1993 - 1996
19. Aklan Béla Sándor és Aklanné Balogh Éva l996 – 

(Elhangzott az evangélikus templomban 2012. február 25-én)
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Janikné Szabó Annamária - Havas-Horváth István
A kis márványtáblák nagy vizekre emlékeztetnek

(Az egri árvízjelző táblákról)

Az Eger-patak több alkalommal is veszedelmet hozott a városra.  A török uralom
(1596-1687) utáni időkből három nagy árvizet jegyeztek föl: 

1757. július 4-én a gátfalat és több mint ötven házat rombolt az ár, egy kőhidat is
elpusztított: a Barátok hídját (a mai Kossuth L. utcai híd). 1813. szeptember 11-én
volt a második nagy árvíz; a vízmagasság a két métert is elérte – 25-en áldozatul
estek. 1878. augusztus 31-én tört a városra a harmadik nagy ár, 134 évvel ezelőtt.1

Harmincöt ház teljesen összeomlott, 166 igen megrongálódott, hat halottat
gyászoltak a természeti csapás következtében.  

A várost az árvíz csapásai ellen Eszterházy Károly püspök Egerbe kerüléséig a
régi városfal védte. Ez azonban az évtizedek alatt annyira tönkrement, hogy már
hathatós védelmet nem nyújthatott. Eszterházy városfejlesztési törekvéseit több
helyen gátolták a városfalak, ezért azokat lebontatta, ahol nem volt rájuk szükség. A
város északi részén viszont a katasztrófák elkerülése érdekében hatalmas kőgátat
építtetett a patakhoz. A védművet egybeépítették a még megmaradt városfallal, ill.
csatlakoztatták a bal parton (Keleten) a városfal-bástyához; a jobb parton
(Nyugaton) a régi Szt. Miklós kapuhoz.2A város szélén álló gát a jelenlegi Mária
utcától északra húzódott; tervezője Povolni János volt. A 2,5 öl (4,74 m) magas, 2 öl
(3,79 m) széles és 126,5 öl (240 m) hosszú óriási műtárgyat 1771-től 1781-ig
építették a tervező vezetése alatt. A kész védművet 1781. május 22-én áldották meg,
melyen két – 2 öles – félköríves boltozatot képeztek ki a patakmederben: e
hídnyílások eresztették át a patak vizét. A gátfalban a pataktól Keletre húzódó út
számára kaput készítettek – a Cifrakaput. A gátat szobrok díszítették: a hídnyílás
fölötti nyitott kápolnában Szűz Mária a kis Jézussal (erről kapta nevét a mai Mária
utca), kétoldalt Nepomuki Szt. János (a hidak, utak védőszentje), ill. Szt. Mihály
arkangyal (Eger város védőszentje), valamint egy-egy lámpát tartó, térdeplő angyal.
A kápolnafülkében egy kis harang függött. A kápolnát díszes kovácsoltvas rács
zárta. Egy kőtáblára vésett föliratot is elhelyeztek: Posuerunt me custodem… mely
az „Énekek énekéből” vett idézet (Őrzővé tettek engem…) -, és ennek nyomán
nevezték a gátat röviden „Posuerunt”-nak (bár az egriek inkább nagy masinának
hívták). Azt várták a kőgáttól, hogy az előtte föltorlódott vizet megtartja, és csak
lassan engedi át a városon – miként a régi városfal. Az elkészült kőgát után a
mederszabályozás műszaki rajzait 1782-ben mutatta be Zathureczky Sándor
szenátor és városi geometra Eszterházynak. 

1813. szeptember 11-én az ár mégis átszakította a gátat, de 1814-ben kijavították
a mintegy 60 m-nyi sérült részt Magurányi József kőművesmester tervei alapján.
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Előzőleg ideiglenes földgátat emeltek Markmüller Károly vármegyei geometra
javaslatára.            

Az Eger-patak medre a 19. sz. közepére már nagyon feltöltődött, az iszap
magassága sokhelyütt az egy métert is meghaladta. Markmüller észrevette ezt, és
fölismerte a várost fenyegető veszélyt. A patakszabályozás ügye a vármegye
közgyűlésén is szerepelt. A mederkotrás és a vizet visszatartó nagy kőfal javítása
elodázhatatlanná vált. A tervezetet a geometra 1841-ben készítette el, a 28 oldalas
munkához számos mellékletet is benyújtott. Az elgondolás szerint a védgáttól
Északra 1 km hosszan (550 öl) kell a szabályozást elvégezni; a gáttól lefelé pedig a
Minoriták hídjánál 2 1/4 lábbal szükséges mélyíteni a medret (azaz 1,9, ill. 0,7 m-
rel) – tekintve, hogy a terepesés kismérvű. A Minoriták hídját ki kellene egészíteni
a kis vízátbocsátó képesség miatt egy 3 öles (5,7 m) boltozattal (az akkori egy
hídnyílás 4 öles - 7,6 m - volt.) A Barátok (Ferencesek) hídja mellé pedig másfél öles
(2,8 m) áteresz építését javasolta. Az előterjesztést a geometra 1844-ben
megismételte, de érdemi intézkedés nem történt. Markmüller javaslatai nem
valósultak meg. Folytatódott a meder föliszapolódása. 

1878. augusztus 30-án hatalmas zivatar volt a városban és környékén. Óriási
víztömeg gyűlt össze az Eger-patak völgyében; a várostól Északra eső területen nem
volt képes befogadni a meder az összefolyt csapadékot. Kiöntött a patak, s az ár a
felső folyáson összerombolt kis hidak, malmok, épületek fa alkatrészeit,
deszkadarabokat, gerendákat, kidöntött fákat sodort a „Posuerunt” felé. A
föltorlódott víztömeg nyomását a védőgát nem volt képes megtartani, és augusztus
31-én hajnali 3 órakor összeroppant.3Az árvíz végigrohant a városon, de a déli szélén
a lefolyást az Érsekkert fala megállította, így annak leomlásáig 1-3 m magasan víz
borította Eger alacsonyan fekvő részeit. Súlyosbította a helyzetet az, hogy hajnalban
érte a várost a katasztrófa, amikor az emberek még aludtak – bár a veszedelem híre
így is gyorsan terjedt. A gátomlás potenciális lehetőségéről a közvéleménynek nem
volt tudomása. A szörnyű károkat okozó árvíz magasságát számos épületen
megjelölték; majd márványtáblákat készítettek, és azokat elhelyezték a házak falán.
A fölázott vakolat jól megőrizte a természeti csapás mértékének szintjét: így a táblák
nyíljele az árvíz magasságának vonalába került. Reggel hét órára vonult le a víz. 

A várost ért csapásban az üzletek árukészlete tönkrement, a gyógyszertáraké
úgyszintén. Nagy kárt szenvedett a Minoriták temploma és rendháza, a Káptalan-
udvar és az Irgalmas Rend épülete. Az első pénzsegélyt az egri érsek, dr. Samassa
József adta a károsultaknak (2500 Ft), majd a király megbízottja (5000 Ft), a
belügyminisztérium és az Egri Főkáptalan (1000-1000 Ft), Lengyel Miklós
nagyprépost (500 Ft) csatlakozott az adományozókhoz. Az egykori krónikás
megdöbbenéssel írt sokak érzéketlenségéről, amit a veszedelem iránt tanúsítottak.
Fölháborodással számolt be a sok zavarosban halászóról (ezek szó szerint is ezt
tették), akik nem a károsultakat segítették, hanem a maguk hasznára
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„tevékenykedtek”, vagyis fosztogatták az őrizet nélkül hagyott házakat. A rendőrség
magatartása kritikán aluli volt; egyedül a helyben állomásozó honvéd zászlóalj
parancsnokainak és katonáinak volt köszönhető, hogy a rendet sikerült gyorsan
helyreállítani és fönntartani. Tavassy Antal polgármester a fővárostól sürgönyben
kért segítséget. Kamermayer Károly főpolgármester intézkedésére egy gőz- és négy
kéziszivattyút indítottak útnak Egerbe ajándékképpen, hogy a sok elöntött pincéből
a vizet eltávolíthassák. A küldeménnyel együtt érkezett egy gőzszivattyú-kezelő is –
a legényeivel. Az árvíz következtében rongálódott meg az egyébként is szűknek
bizonyult Minoriták-hídja; ezt később le kellett bontani. A Giovanni Battista
Carlone által épített, 1731-ben elkészült 4 öles (7,6 m) nyílású híd egy boltozattal
ívelte át a patakot. Tíz szobor ékesítette (mind elpusztult), melyek a híd- és
partfalmellvédeken álltak. A várost ért kárt 2 millió 300 ezer Ft-ra becsülték. 

A tragikus eseményeket később kivizsgálták, és a következőket állapították meg
az okok között:

- a gáton csak egy 4 m széles boltozott nyílás engedte át a vizet; egy hasonló
nagyságút (mely ettől Keletre volt) évekkel azelőtt befalaztak. Így a sok ingóságot,
fadarabot, stb. sodró áradatot nem volt képes az egyetlen hídnyílás átereszteni – sőt,
félig-meddig el is torlaszolta azt a víz által sodort sok hordalék. A hídtól Keletre
fekvő Cifrakapu szolgált a magasabban fekvő út átjárójául; a föltorlódott víz ezen át
is folyni kezdett a városba (4,5 m széles, 5 m magas volt a gátfalban, ill. városfalban
kiképzett kapu). 

- a város területén a patakmeder szabályozatlan volt, a hidak kisnyílásúak, a
meder eliszaposodott. Nem volt elég mély és erős a gát alapozása. Állt még az
Érsekkert déli részén a kertfal, mely megakadályozta a vízár gyorsabb lefolyását. 

A szükséges tennivalókról sok vita folyt; eléggé későn álltak össze tervezetté az
elképzelések. Jellemző, hogy szeptember 27-én egy újabb áradás teljesen védtelenül
és felkészületlenül érte a várost. A belváros mélyebben fekvő részeit ismét víz
borította; az alighogy rendbe hozott üzletek újból tönkrementek. Délután 4-től este
8 óráig voltak víz alatt az utcák. 

Ezek után elvetették a gát újjáépítésének gondolatát, és a régóta esedékes
patakszabályozást, mederkotrást és hídátépítést valósították meg a következő
években – meglehetősen vontatottan. A munkák kivitelezését anyagi okok is
késleltették; még sorsjegy kibocsátásával is próbálkozott a város, hogy annak
bevételéből pénzre tegyen szert. A közmunka- és közlekedési miniszter leirata csak
1880. szeptember 30-i keltezéssel jelent meg, melyben intézkedett az Eger-patak
szabályozásával kapcsolatban. A munkálatok azonnali megkezdésére szólította föl a
várost. A gátra vonatkozó tennivalókat a további vizsgálatoktól tette függővé. 

Végül 1881. február 2-án úgy határozott a városi képviselőtestület, hogy a
patakszabályozási munkákat megindítja. Sajnos, lassan haladtak a feladatok
elvégzésével; jellemző, hogy az évben nem tudták befejezni a munkát. Több helyen
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rosszul végezték a partfelépítést – így bontani, majd újrafalazni kellett a javítások
során. A Minoriták hídját 1881. június – júliusában bontották le. Az új híd is sok
kritikát kapott – főleg a lassú építés miatt. 

A föllelhető árvízjelző táblákat leltárba vettük, elvégeztük regisztrálásukat és
szintezésüket.4 Megállapítható, hogy a legmagasabban és legalacsonyabban
elhelyezett tábla közötti különbség 2,54 m. A nagy eltérést az árvíz lökésszerű
levonulása, a víznek a házak - utcák közötti föltorlódása, a viszonylag rövid ideig
tartó árasztási időszak okozhatja, melynek következtében nem volt lehetősége az
árnak a nivellálódásra. Figyelembe kell vennünk a visszaáramlást is, mely a déli
nagy kertfal – mint a lefolyást akadályozó gát – miatt állhatott be. Tekintve, hogy az
egyes épületek falazat- és vakolatminősége sem lehetett egyforma (és így a
vízállékonysága sem), valamint az elárasztottság időtartama is változónak
tekinthető, ezért a tényleges vízszint megjelölésében is adódhattak
bizonytalanságok. A grafikon alapján arra lehet következtetni, hogy a várost elöntő
víztömeg fokozatosan szétterült, így a vízszint (tengerszint feletti magassága)
csökkent.  A (mai) Jókai és Bajcsy-Zsilinszky u. közepén a két irányból összefolyó
(Dobó tér, ill. Kossuth Lajos utca felől) vízmennyiség is okozhatta a magasabb –
kiugró – vízállást.5  Eredetileg 17 tábláról volt tudomásunk, ezek közül háromnak
csak a helyét ismerjük: az épületek lebontása miatt már nincsenek ott, ahová
elhelyezték őket – de pár évvel később további két „rejtőzködő” került elő, valamint
egy vakolatba karcolt jel.6 Ma már nem tudjuk megállapítani, vajon hány árvízjelző
táblát helyeztek el a város épületein. 

A meglevő táblák helye, mérete, tengerszint feletti magassága (balti alapszint7) 
és a jelölő nyilak járdától mért magassága

1. Széchenyi u. 39. Gráf-ház 26,5x19 cm 162,43 m 150 cm
2. Széchenyi u. 29. Szt. Anna templom 28,5x18,5 cm 162,35 m 167 cm
3. Knézich K. u. 1. v. Irgalmas kápolna 24x21 cm 162,23 m 185 cm
4. Markhot F. u. 2. Herner-ház 27x19,5 cm 161,94 m 188 cm
5. Dobó tér 8. lakóház 29x18 cm 161,96 m 131 cm
6. Dobó tér 1. Forst-ház kapualj 15,5x12 cm 161,51 m 209 cm
7. Bajcsy-Zsilinszky u. 19. 34,5x20 cm 161,41 m 209 cm

Steinhauser/Remenyik-ház, a kaputól jobbra, az üzletben az ajtófélfánál, 
nyíl magassága a padozattól mérve                      

8. Bajcsy-Zsilinszky u. 17. 41x29 cm 161,52 m 240 cm 
Sághy/SteinHauser-ház

9. Bajcsy-Zsilinszky u. 17. 
Sághy/SteinHauser-ház, kapualj 34x18,5 cm 161,52 m 239 cm

10. Bajcsy-Zsilinszky u. 6. Grőber-ház 25x19 cm 161,91 m 265 cm

136

Egri séták nemcsak egrieknek III.



11. Jókai u. 6. lakóház 27,5x19 cm 162,20 m 208 cm
12. Kossuth L. u. 9. Megyeháza 28x24,5 cm 160,60 m 162 cm
13. Kossuth L. u. 26. Butler-ház 28x18,5 cm 160,08 m 59 cm

További ismert táblaadatok időközben lebontott, ill. újjáépült házakról

14. Knézich K. u. 11. egykori káptalan udvar 19,5x15,5 cm 162,46 m 253 cm
(az 1974-ben lebontott épület földszintes – a díszkaputól Északra eső 
szárnyának keleti sarkán.) 

15. Knézich K. u. 7. Knézich („Sasos”)-ház nincs adat 162,62 m 195 cm
(az 1974-ben lebontott ház kapujától jobbra, nincs adat
a kapubálvány és az első ablak között) 

16. Harangöntő u. 7. lakóház 22,5x17 cm 162,30 m 155 cm
(a házat 1983-ban elbontották; majd az építtető a „Tennivalókban” 
megfogalmazott szándékkal  egyezően – példamutatóan – visszahelyezte a 
táblát; közel eredeti helyéhez

17. Városháza (a főhomlokzaton) Dobó tér 2. 35x20 cm 161,45 m 240 cm

Táblaadatok utóbb felderített lelőhelyekről

18. Markhot F. Kórház épülettömb 28x17 cm nincs adat 217 cm
(az Irgalmasok egykori rendháza folyosóján, a refektórium ajtajától balra,
a nyílmagasság a padozattól mérve)

19. Markhot F. Kórház épülettömb 29x14 cm nincs adat 180 cm
(az Irgalmasok egykori „Gránátalma” patikája helyiségében, a nyílmagasság 
a padozattól mérve) 

20. Markhot F. Kórház épülettömb 43x23 cm nincs adat 180 cm
az Irgalmasok egykori „Gránátalma” patikája helyiségében (a vakolatba vésett 
jel magassága a padozattól mérve) 

Változatosak a táblaméretek és alapanyaguk. A legtöbb felsőtárkányi (?)
vörösmárvány, a 10. és 16-nak fölsorolt pedig fehérmárvány. A 6. sorszámú tábla
alsó két sarka, a 3., 12., 13. és 14-nek pedig a fölső sarka 45°-ban le van csiszolva.
A föliratok sem egységesek; legtöbbjén a hosszú, balra mutató, tollas nyíl fölött/alatt
ez áll: 

Vízállás
◄———

1878. aug. 31.
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De előfordul – pl. a 4-es jelű –, hogy aug. van a táblára vésve; ill. a 7. 8. és 9-es
jelűnél ez van fölírva: 

Az 1878 aug. 31iki
árvíz:

◄———
A táblaméret a 15,5x12 és 41x29 cm-ig terjedő széles tartományban változó (lásd

a táblázatot). Az elhelyezésüket tekintve – néhány kivétellel (a táblázat 6, 7, 9, 18,
19 és 20. tételei), mindegyik az épület utcai homlokzatán van. Egynél több táblát
egyedül a Markhot F. Kórház és a Bajcsy-Zsilinszky u. 17. sz. ház őriz, nevezetesen
négyet (a 3. 14. 18. 19. és még egy vakolatjelet, a 20. számút), ill. kettőt (a 8. és a 9.
számút).

Az épületek rendeltetése tekintetében az árvíz idején kilenc volt lakóház (az 1. 5.
6. 7. 8. 9. 10. 11. 15. és 16. sorszámon jelzettek); négy volt egyházi épület (a 2. 3.
és 4. – ez utóbbi 1862-től a reformátusoké, imatermük van benne – és a 14. 18. 19.
20.); végül állami csak három volt: a 12. 13. és a 17. sorszámú táblákkal jelölt – a
Butler-ház akkor laktanya volt (Barkóczy-kaszárnya). Jellemző, hogy minden híd
közelében elhelyeztek árvízjelző táblát: a Tűzoltók hídjánál (a 4.), a Minoritákénál
(az 5.) és a Barátokénál (a 13.). Érdekes, hogy ezek mind a bal parton vannak, és a
hídfőktől Délre eső házakon.

Megjegyzések néhány vízszintjelzőhöz:
3. pótlandó tábla (2010-ben nyoma veszett)
11. új tábla új helyen 
13. új tábla az eredeti helyen
14. új tábla új helyen 
16. eredeti tábla új helyen
17. pótlandó tábla (1995 körül, az épület renoválásakor nyoma veszett)

Az „új hely” az eredetitől mérve kb. 25 m távolságot jelent (14. sz.), illetve 1-2
métert (11. 14. 16. számjelű táblák).   

Dicséret illeti mindazokat az épülettulajdonosokat, akik elhelyezték a táblákat, és
utódaikat, kik azóta is gondját viselik ezeknek; helyükön hagyták sok-sok renoválás
után – és tiszteletben tartották és tartják a szomorú eseményre emlékeztető jeleket.
Sajnos, nem tudjuk, hogy eredetileg hány táblát készítettek, és helyeztek el
emlékeztetőül. Elképzelhető, hogy az eltelt idő alatt néhány emlék eltűnt,
megsemmisült; mások úgy merültek feledésbe, hogy egyes házakat lebontottak. Az
átépítések és felújítások áldozatául is eshetett néhány, melyek helyét nem őrizte meg
emlékezet. Nagy kár, hogy éppen napjainkban, illetve az utóbbi évtizedekben
szegényedtünk három olyan épülettel, melyen árvízjelző tábla volt. Sajnos, a volt
malomárok vizét áteresztő kőívet – a „Posuerunt” egyetlen maradványát – az 1960-
as években készített partvédelmi fallal eltakarták. A malomárok föltöltését és a
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partvédelmi fal építését e műemléknek számító híd szabadon hagyásával kellett
volna elvégezni. 

Tennivalóink közé tartozik a meglevő táblák őrzése, védelme, a felújítások
alkalmával eredeti helyükön hagyása. A 16-os sorszámú fehér márványtáblát (a
Harangöntő utcában), visszahelyezték az egykori ház helyén az új épületre közel
ugyanoda, ahol volt. A Knézich Károly utcában a 14-es sz. tábla másodlagos
elhelyezése megtörtént: a volt Káptalan-udvar közelmúltban renovált díszkapujának
jobb oldalán. Így a jel mindössze 25 méternyire került eredeti helyétől, a lebontott
épület sarkától. Ezen a szakaszon a járda vízszintesnek vehető, és ezért eredeti
magasságba lehetett rakni a márványtáblát. Megjegyezzük, hogy a Knézich Károly
utcában mindkét épület bontása közben az ott dolgozók érdeklődésünkre azt
válaszolták, hogy a táblák a Vármúzeumba kerültek (14. és 15.). Ott semmi nyoma
nem volt az emlékjelek leadásának. 

A 3-as és 17-es táblákat pótolni kell – célszerűen az épületek várható renoválása
alkalmával. 

(Elhangzott 2008. július 29-én a vízmagasság jelző tábláknál)

1 Árvizek voltak még (a 18. századtól): 1729. máj. 18, 1732. máj. 12, 1741. aug. 2,
1845. júl. 18, 1878. szept. 27 és 1913. aug. 7. 

2 A Szt. Miklós (Rác) kapu a mai Ráckapu téren állt 
3 Ugyanezen a napon a Bükk Keleti oldalán is igen nagy felhőszakadás volt:

Miskolcon kiáradt a Szinva- és a Pece-patak. Az árvíznek 250 áldozata volt, és
nagy anyagi kár keletkezett. 

4 E munkát Ősz Gusztávval végeztük el 1983-ban. 
5 E két tábla /10-.11 sz./ elhelyezésével kapcsolatban lehetnek fenntartások. A

grafikonon különösen a 11. sz. ugrik ki magasságával, amit az említett
befolyásoló tényezőkkel nemigen lehet magyarázni. Valószínűleg a renoválás(ok)
alkalmával följebb falazták be. A 10. és 11. sz. eredeti magasságának 161,00-
161,50 cm vehető. Ennek megfelelően a járdaszinttől mért nyílmagasság 180-
230, ill. 90-140 cm volna helyes.

6 A volt Irgalmas (ma Markhot Ferenc) Kórház Gránátalma patikájában levő
táblára és vakolatjelre N. Lutter Katalin hívta föl a figyelmünket. Ezért és
adatszolgáltatásáért ezúton is köszönetet mondunk.  

7 Alapszintekről a tudnivalók a Források után
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Források:
Az Eger c. újság 1878-1881. évfolyamai
Breznay Imre – Karczos Béla: Egri Képeskönyv.  Eger, 1937.
Gáll Imre: Régi magyar hidak – Bp., 1970
Dercsényi Dezső –Voit Pál: Heves megye műemlékei I-II. – Bp., 1969., 1972.
Néhai Pozder György (Eger) szíves szóbeli közlései (ezekért, és a térképvázlat
szerkesztésében nyújtott segítségéért e helyen is köszönetet mondunk).
Újságcikkek: 
Kapor Elemér: Előtűnt a „Nagy Masina” alapfala (Népújság, 1980. k.)
Havas-Horváth István – Ősz Gusztáv: Egri árvízjelző táblákról (Hevesi Szemle, XII.
évf. II. sz., 1984. június) 
Havas-Horváth István: Gazdagodtunk (Egri Újság, I. évf. 11. sz., 1989. szept. 15.)
Löffler Erzsébet: Eszterházy Károly püspök és a POSUERUNT (Katolikus Hang,
2004. okt. 16.)

Jegyzet és magyarázat a „Tengerszint fölötti magasság” értelmezéséhez 
(Összeállította: Havas-Horváth András)

A szintvonalak meghatározáshoz és térképi ábrázolásához szükség van egy
referencia pontra, ill. felületre. Erre szolgál az ún. tengerszint fölötti magasság,
röviden: tfm. Ehhez a kiválasztott tenger átlagos szintfelületét használják.
Hazánkban egykor (és az egész Osztrák-Magyar Monarchia területén) eredetileg az
Adria volt kijelölve, ahol a trieszti Molo Sartorio mércéjén mért szintek
középértékét választották alapszintfelületnek, amit 1875-ben határoztak meg. A
korabeli Magyarország területén az alábbi alappontnak kijelölt helyekre vitték föl
ezt a szintet: Vöröstoronyi-szoros (Erdély) az Olt völgyében; Terebes, a Felső-
Tiszánál; Ruttka, a Vág völgyében és Nadap, a Velencei-hegységben. A Nadap fő
alappont tengerszint feletti magasságát az 1888-ban végzett mérés alapján 173,8385
m-ben állapították meg. Mivel az Adria-középvízszint ismételt mérése 9 cm-rel
eltért az 1875. évi méréstől, ezért Trianon után (ezóta el vagyunk zárva a tengertől)
az Adria középtengerszint helyett bevezették a Nadapi alapszintet. A II.
világháborút követően, 1949-ben egy új hálózatmérés kezdődött, ennek során a
Nadap fő alapponttól kb. 100 m-re új főpontot helyeztek el, valamint az ország más
részein további hat új fő alappontot határoztak meg (Diszel, Mórágy, Cák,
Szarvaskő, Sátoraljaújhely, Máriaremete). A rendszer kialakítása és mérése – amit,
a hálózatot tervező Bendefy Lászlóról Bendefi-hálózatnak is nevezünk – 1964-ig
tartott. 

1960-ban elrendelték, hogy a kelet-európai szocialista országokban az Adriai
alapszintről az ún. balti (kronstadti) szintre kell áttérni, mely 67,47 cm-rel feljebb
van, mint a Nadapi alapszint. 
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Az EUREF albizottság 1994-ben hozott határozata értelmében egységes
magassági rendszert hoztak létre az Európai Unióban. Az újonnan csatlakozott
közép-és kelet-európai országok (Cseh Köztársaság, Magyarország, Lengyelország,
Szlovákia, Szlovénia, Horvátország valamint Bosznia és Hercegovina) szintezési
hálózatának az ULN-95-nek az egységes alapszintfelülete az amszterdami
vízmagasságmérő nullpontja. Az amszterdami középtengerszint mintegy 14 cm-rel
van mélyebben, mint a balti.        

Az egri árvízjelző táblák tengerszint feletti magasságának
grafikonja

A táblák sorrendje az árvíz föltételezett lefolyását tükrözi. A patak közel azonos
hossz-szelvényébe eső táblák magasságát ennek megfelelően egymáshoz közelebb
hordtuk föl a grafikonra. A kiegyenlítő görbétől nagyon eltérő magasságok a 10. és
a 11. sz. táblánál mutatkoznak.
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Térképvázlat az egri árvízjelző
táblák elhelyezkedéséről
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Árvízjelző tábla a Szent Anna
Kápolna épületének homlokzatán

Fotó: Ágoston Ottóné
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Árvízjelző tábla a Megyeháza homlokzatán
Fotó: Ágoston Ottóné



Rozmán Éva - Ködöböczné Tóth Ágnes
Az állandó megújulás jegyében

(Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola 9 évtizede)

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola jogelődjét, az Egri Római
Katolikus Négy Évfolyamú Fiú Felsőkereskedelmi Iskolát Szmrecsányi Lajos érsek
alapította 1921-ben, gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatási miniszter
engedélyével. Az egri alapítású iskola országos viszonylatban is nagy jelentőségű,
hiszen ez volt Magyarországon az első keresztény felekezeti jellegű
felsőkereskedelmi iskola.

„Hazánk még csak eszmélni kezdett a trianoni békecsapás okozta ájultságból,
amikor 1921-ben művelt magyar fők, köztük egriek is felismerték, hogy a világégést
követő gazdasági versenyt a siker reményében csakis a kereskedelem, elsősorban a
külkereskedelem fejlesztésével vállalhatjuk. Ehhez korszerűen művelt sokoldalú,
tettre kész kereskedelmi szakembereket kell képezni. E gondolat valóra váltásának
érdekében hozták létre az egri négy évfolyamú fiú felsőkereskedelmi iskolát. A terv
megvalósítását döntő módon elősegítette, hogy kiváló szakemberek gyülekeztek az új
tanintézet szolgálatára.” (dr. Korompai János: Előszó Kikli Tivadar Magvetés című
iskolatörténeti munkájához).

90 esztendővel ezelőtt, 1921. október 18-án egy osztállyal, benne 31 beiratkozott
tanulóval kezdődött meg a tanítás. Két helyiséget kapott az intézmény a Líceum II.
emeletén, az egyiket tanteremnek, a másikat igazgatói irodának és tanári szobának
rendezték be. Az egyházi főhatóság 1923-ban az „egyházmegye legifjabb, de a
nemzetnevelés szempontjából rendkívül fontos intézményének” élére dr. Óriás
Nándort, az Egri Érseki Jogakadémia római jogi tanszékének tanárát állította.

A professzor azt vallotta, hogy a tanár nem hivatalnok, aki aktákat intéz, a tanár
apostol, aki lelkeket formál, sorsokat épít. Igazgatóként rendkívül fontosnak tartotta,
hogy az intézményben jó szakembereket neveljenek, és az iskolában
„erkölcsfejlesztő tevékenység is folyjék, a kereskedelmi iskolából kikerülő ifjúság
művelt legyen. Intézetigazgatói évei alatt számos esetben fejtette ki didaktikai elveit.
A hazafias nevelés érdekében alapvetőnek tartotta a történelem mély ismeretét.
Történelmi ismereteken nemcsak az ország históriájának elsajátítását értette, hanem
a helyi múlt ismeretét is, ennek érdekében az első évfolyamon bevezették a
Városismeret című tárgyat. A javaslat indoklásában olvashatjuk: „A hazafias nevelés
alapja a szűkebb környezet (Eger város múltjának) fokozott ismerete, a
lokálpatriotizmus, ma, amikor szélsőséges eszmeáramlatok iparkodnak az ifjúság
lelkét megmételyezni, a közvetlen környezet történelmi múltjának részletes ismerete,
a dicsőséges múlt levegőit lehelő műemlékeink ellensúlyozzák a romboló eszmék
térhódítását.”
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Gondolkodását mélységes emberszeretet hatotta át. Módszerének fő elve a
fokozott felelősségre való nevelés volt: „A haza szolgálatának legmegfelelőbb
módja a hivatásból folyó kötelességek odaadó teljesítése. A tanulóknak a tanulmányi
anyag minimumának elsajátítása egyenesen becsületbeli kötelesség.” 

Dr. Óriás Nándor kereskedelmi iskolai igazgatói munkájának „legnagyobb
teljesítménye az az egészséges közszellem, amelyet a tanári testületben és az
iskolában teremtett. E szellemiség egy elvet kifejező magatartást takar, ez esetben
azt, hogy iskolánk növendékei fegyelmezett, erkölcsös, tisztességes és megbízható
szakemberként hagyják el az alma matert, s váljanak valóban hasznos tagjaivá a
magyar társadalomnak.”-írta róla dr. Angyal János, az intézmény későbbi
igazgatója.

Az 1923-24-es tanévben jól képzett, lelkiismeretes tanárokból megalakult az
iskola önálló tantestülete, olyan oktatókból, akik fáradtságot nem ismerő
munkájukkal járultak hozzá az iskola felemelkedéséhez. Komoly erőfeszítéseket
tettek arra, hogy az iskolának jó hírnevet szerezzenek. Az iskola nevelési
módszerének alaptétele a jó szándékú segítségnyújtás mellett a szigorúság és az
igazságosság volt.

A közösségi élet meghonosítása érdekében megalakították az ifjúsági dalkört, a
zenekört és a színjátszó kört. Elkészült az összetartozás érzetének erősítését szolgáló
iskolai egyensapka (a tanulók büszkén viselték a Szmrecsányi nemzetség színeivel
ékesített, világoskék posztóból készült, sárga – kék színű szalagos és aranyzsinóros
tányérsapkát). 

Angyal Lajos javaslatára a gyorsírás-tanulás eredményesebbé tételére házi
gyorsíró versenyt rendeztek. Az idegen nyelv jobb elsajátítása érdekében a német
nyelvet tökéletesíteni vágyó diákok Stájerországba mehettek.

A tanítás nagy gonddal folyt, a beiratkozó tanulók száma állandóan emelkedett,
az iskola jó híre vonzotta a tanulókat. Évről évre növekvő számban jöttek az
iskolába az ország távolabbi tájairól is.

Az érsek újabb helyiségeket bocsátott az iskola rendelkezésére. A Líceum II.
emeletén, a keleti oldalon 4, az északi szárnyon pedig 2 helyiséget. Nagy anyagi
áldozatokkal minden osztálytermet egyforma, háromszemélyes padasztalokkal
rendeztek be. A tanulmányi eredményekből arra lehet következtetni, hogy a tanári
kar nem engedett a magas nívóból.

Az intézmény az első érettségizett növendékeit az 1924-1925-ös tanév végén
bocsátotta ki. Az itt végzett diákok egyszerre szereztek általános műveltséget és
váltak kereskedelmi, számviteli szakdolgozókká. A „kerista” mindenhol megállta a
helyét. Számviteli tisztviselők, főkönyvelők, revizorok, bank- és biztosítási
szakértők lettek. Számosan ipari vagy kereskedelmi vállalkozásba kezdtek. Az
1925-26-os iskolaév kiemelkedő eseménye volt Klebersberg Kunó vallás- és
közoktatási miniszter látogatása. 1936-ban először történt meg, hogy két hajdani
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diák (Bakó Jenő és Barta Sándor, mindketten 1926-ban tettek érettségi vizsgát)
válhatott a tanári kar tagjává.

1939-ben dr. Óriás Nándor távozott az iskola éléről, lemondott 16 éven át
bizalomból viselt igazgatói állásáról. „Céltudatos és lelkes igazgatói munkájának
eredménye az, hogy azok a várakozások, amelyeket kereskedelmi iskolánknak a
működéséhez és a közgazdasági életre való kihatásához fűztem, mindenben valóra
váltak, és az a nemzedék, amely ebből az iskolából került ki az életbe, az iskolának
mindenütt becsületet szerzett.” (idézet Szmrecsányi Lajos érsek leveléből).

Bár Pécs város, - amelynek díszpolgára lett- és a pécsi egyetem római jogi
tanszéke egyetemi nyilvános rendkívüli tanárává választotta -, sohasem szakadt el
igazán kedvenc városától, Egertől, megőrizte volt iskolája és diákjai emlékét.

Az iskola új igazgatója dr. Angyal Lajos lett, aki elvárta, hogy „a tanári testület
minden egyes tagja kötelességén messze túlmenően, fáradságot nem kímélve
dolgozzon az intézet és a köz céljaira.” 

A tanári értekezlet új egyensapka alkalmazásáról határozott. Az addigi kék
tányérsapka helyett fekete Bocskai - szabású sapka viselését fogadták el az új
beiratkozók részére.

Bevezették a kötelező nyári üzemi gyakorlatot, melyet a II-IV. évfolyam
hallgatóinak megadott munkahelyeken kellett ledolgozniuk.

Az egész város életében nagy jelentőségű esemény volt az a 1940. május 25-én
megtartott középiskolai énekkari hangverseny, amelynek résztvevői az egri
középfokú iskolák kórusai voltak. A hangverseny előtt Kodály Zoltán meghallgatta
és megdicsérte az iskolai énekkart.

1941-ben, története során először, változott meg az iskola hivatalos neve:
Római Katolikus Kereskedelmi Középiskola (a „felsőkereskedelmi” címet

országosan eltörölték).
Hazánk háborúba lépése iskolánkat is érintette. A tanárok közül többen is

bevonultak rövidebb- hosszabb időre, katonai szolgálatra. Az 1942-1943-as tanév
kiemelkedő eseménye a „harminchármasok” érettségi találkozója volt, a megjelent
17 öregdiák közül nyolcan, évente kiosztandó pénzjutalmat alapítottak, hogy
emléket állítsanak az évfolyam hősi halottjainak.

A tanítást meghatározta a háborús helyzet, a vészesen közelgő front miatt a
tanítást 1944. október 2-ától felfüggesztették, csak december 14-én kezdték újra. Az
iskola igazgatójának dr. Lénárt Jánosnak, a megváltozott, igen nehéz viszonyok
között is sikerült megtartani azt a szellemiséget, ami az iskolát 1923 óta jellemezte.

1948. június 16-án megtörtént a Római Katolikus Kereskedelmi Középiskola
államosítása.  Az eddig egyházi kezelésű iskola állami kézbe került, iskolánkban
döntő változások következtek be. 1949 júliusában, az immáron Állami Kereskedelmi
Középiskola kiköltözött a Líceum épületéből. 

147

Az állandó megújulás jegyében



1950 nyarán megtörtént a kereskedelmi leány középiskola és a kereskedelmi
fiúiskola egyesítése, az egyesített iskola a jelenlegi, Klapka utcai épületbe költözött
(nevezték Fürdő utcának és dr. Szmrecsányi Lajos utcának is). Az utca neve Klapka
György (1820-1892) honvédtábornok emlékét őrzi.

A kereskedelmi iskolának otthont adó épület az Angolkisasszonyok Leánynevelő
Intézete bővítésének szándékával épült. Klebelsberg Kunó magyar királyi vallás- és
közoktatási miniszter egymilliárd hatszáznegyvenmillió korona állami segélyt utalt
ki az építkezésre. 

Az iskolaépítés terén szerzett kiváló érdemeinek elismeréséül Wälder Gyula
(1884 - 1944) építészt, műegyetemi tanárt bízták meg az épület tervezésével. Az
épület kivitelezési munkálatait az egész vármegyében elismert, nagy szaktudású
építési vállalkozók, a Nagy Testvérek végezték.

Az új épületszárnyat 1927. október 2-án ünnepélyes keretek között szentelte fel
dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek. A tornaterem a legmodernebb mintára, abszolút
pormentes parafa-linóleum padlóval, vastag nemez-szövetekbe burkolt
vasgerendázaton épült, hogy az alatta levő tantermekbe a legcsekélyebb zaj sem
hatolhatott be a ruganyos alapzaton keresztül. A 210 négyzetméter nagyságú
díszteremben hatalmas színpadot is építettek a házi előadások, s a műkedvelő
ifjúsági színjátszók számára. „Az Angolkisasszonyok Intézetének kétemeletes új
épületszárnya, úgy külső szépségével, mint belső berendezésével Eger legszebb új
épületei közé tartozik” (idézet a korabeli sajtóból).

Az iskola államosítása, a kereskedelmi fiúiskola és a kereskedelmi leányiskola
egyesítése után az összevont iskola első igazgatójának, Lóska Károlynak fontos
feladatokat (a tanári kar egységének megteremtése, a koedukációval felmerült
problémák kezelése) kellett megoldania. A különnemű tanulóifjúságot még
gondosan szétválasztották: a fiúosztályok a földszinten, a leányosztályok az első
emeleten és a földszint rövidebb folyosóján kaptak helyet.

A kormányzat 1950-ben a kereskedelmi középiskolákat közgazdasági
gimnáziummá, 1951-től közgazdasági középiskolává, 1952-től közgazdasági
technikummá szervezte át.

Az 1950-es évek végére az egykor volt fiú felsőkereskedelmi szinte leányiskolává
vált.

1956. május 2-án megünnepelték az iskola fennállásának 35. évfordulóját, ekkor
vette fel az intézmény Alpári Gyula nevét. 1959-től az iskolának a gyakorlattal való
szorosabb kapcsolata érdekében bevezették az 5+1-es oktatást. Az 1961-62-es
tanévben, az országban kísérleti jelleggel kiválasztott négy iskola egyikeként,
fokozatosan bevezették a szakközépiskolai oktatást (az országos átszervezés a
technikumokat megszüntette). Iskolánk elnevezése ismét változott: Alpári Gyula
Közgazdasági Szakközépiskola.  Ekkor az általános közgazdasági irányú ágazatok
ipari, mezőgazdasági, belkereskedelmi és pénzügyi ügyviteli szakmai gyakorlat
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szerint tagozódtak osztályokra. 1965-ben indult az első gép – gyorsíró általános
ügyviteli osztály. 

1969-ben dr. Kőrösy Gyuláné tanárnő létrehozta az ország ekkor első és máig
egyetlen bejegyzett írógépmúzeumát.

1971 szeptemberétől az iskola igazgatója dr. Csicsai József, aki több évtizedes
munkásságának utolsó 10 évét töltötte az intézmény élén. Minden igyekezetével
azon volt, hogy iskolánknak hírt s nevet szerezzen, az oktató – nevelő munkának
tekintélyt teremtsen. Igazgatósága alatt épült fel az új tornaterem, vált sportcélokra
is használhatóvá az udvar, jött létre a könyvtárszoba.

1981-től 1987- ig Ferenczy Pál állt az iskola élén, 1954-58 között az iskola
tanulója volt, 1964-től néhány év megszakítással az iskola tanára, 1980-tól pedig
igazgatóhelyettesként dolgozott. 

1987 júliusában bekövetkezett korai halála egy tevékeny pedagógus életpályát
tört derékba.

Intézményünk életében jelentős változást hozott, hogy 1987 augusztusában kivált
az anyaiskolából a két számítástechnikai (a folyamat-szervező és a programozó)
ágazat, és átkerült az újonnan épült Neumann János Közgazdasági
Szakközépiskolába. „Lehetőséget kaptam, hogy vezetésem alatt új iskola alakuljon
Egerben. A rendkívüli szakmai kihívás, a tanárember és iskolavezető számára talán
még 80 évente sem adódó alkalom csábereje erősebbnek bizonyult az Alma Materhez
való korábbi ragaszkodásnál.” ( Dr. Sipos Mihály – idézet a 2001-es évkönyvből)

Sas Margit megbízott igazgatónőnek (1987- 1988) az átszervezésből adódó
feladatok sokaságát kellett megoldani. Ki kellett alakítani az intézmény új arculatát,
meg kellett őrizni az iskola versenyképességét a szakképzésben, biztosítani kellett
az oktató –nevelő munka személyi feltételeit, újjá kellett szervezni a 16 fővel
csökkent (szinte megfeleződött) tantestületet. 

1988-ban dr. Tóth András igazgató úr pályáztatás és tantestületi szavazás
eredményeként kapta megbízatását. Igazgatósága idején komoly beruházást jelentett
az épület villamoshálózatának teljes felújítása, és az iskolaépület nagyobb méretű
karbantartása. 

A társadalmi és gazdasági változások következtében 1990 után alapvetően
megváltoztak, illetve módosultak a szakképzés körülményei, feladatai és működési
feltételei. Az 1990-1991-es tanévtől elkezdődött az elméleti közgazdaságtan
oktatása, a tananyag tartalmazza a piacgazdaság szempontjából fontos témákat,
közelít a nyugat – európai tananyaghoz. 

Az iskolavezetés számára világossá vált, hogy rugalmasan kell alkalmazkodnia a
piacgazdaság új kihívásaihoz, s ezért egységes iskolafejlesztési koncepciót
dolgozott ki. Az 1991-1992-ben alakult innovációs csapat munkájának
eredményeként elindulhatott a Világbank által támogatott Emberi erőforrások
szakmai fejlesztési program.
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1991-ben Pócsik Dénesné tanárnő igazgatói kinevezésével az intézmény
történetében először állt nő az iskola élén. „A kollégák támogattak, megerősítették
bennem, hogy vállalnom kell az akkor elég bizonytalan jövőképpel rendelkező iskola
vezetését. A rendszerváltással a gazdaság átalakulásával korszerűtlenné vált
ágazatokat, az egész akkori oktatási koncepciót kellett újragondolni. …Humán
beállítottságú emberként rengeteget kellett tanulnom, hogy jól menedzseljem az
iskolát.”

1991-ben a 70. évforduló jubileumi ünnepségén a rendszerváltozáshoz köthető
változtatás nyomán iskolánk új nevet kapott, Egri Közgazdasági Szakközépiskola
lett az intézmény megnevezése.

Megváltoztak az iskolai szimbólumok (címer, jelvény, iskolazászló); a
hagyományokat megőrizve, az új tartalomnak megfelelő, új formában jelentek meg.
Az egységessé kovácsolódott tantestület rendkívül áldozatos munkával olyan méretű
fejlesztést és korszerűsítést végzett, amelynek nyomán az iskola visszanyerte régi
népszerűségét.

Megkezdődött a két tanítási nyelvű idegenforgalmi képzés, mely kifejezetten az
utazás és turizmus, az idegenforgalom és a szállodaipar különböző területeire képez
szakembereket.

1993-ban az egyház és az önkormányzat megegyezése nyomán a teljes Kossuth
Lajos utcai és az udvari szárny egy része visszakerült az Angolkisasszonyok
tulajdonába. Az elveszített épületrész pótlására szükségessé vált a Klapka utcai
főépület tetőtér- beépítése. 

Dr. Demeter András igazgatói működésével (1996-2010) tovább folytatódott a
modernizáció, a képzés folyamatos korszerűsítése. Javultak az iskola tárgyi
feltételei: befejeződött a tetőtéri építkezés, új helyre költözött a könyvtár, megújult
a belső udvari homlokzat. „ Teljesen új utakat kell keresnünk felgyorsult
világunkban. Tanárnak, tanulónak egyaránt választ kell adnia az információs
társadalom napi kihívásaira, s nem utolsó sorban – bár örömmel vártuk – az EU-
hoz való csatlakozás következményeként kialakult embert próbáló feladatokra.”

Az 1999/2000-es tanévtől beindult egy teljesen új képzési forma, az akkreditált
iskolai rendszerű felsőfokú képzés. Az akkreditációval a magyar oktatási rendszer
történetében első ízben vált lehetővé, hogy középfokú oktatási intézmények
szervezetten kapcsolódjanak be a felsőfokú oktatásba.1999-től a budapesti Pénzügyi
és Számviteli Főiskolával (ma: Budapesti Gazdasági Főiskola) együttműködve az
első akkreditációs pénzügyi szakügyintézői; 2003-tól a Miskolci Egyetem Állam- és
Jogtudományi Karával együttműködve indult a jogi asszisztensképzés.

2001. szeptember 21-én az intézmény fennállásának 80. évfordulója alkalmából
felvette Andrássy György nevét. Andrássy György (1797- 1872) a hazánk
történetében jelentős szerepet játszó neves főnemesi Andrássy família tagja. Az
Andrássy család egyike azon ősi magyar grófi családoknak, amelyek évszázadokon
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keresztül jelentős szerepet játszottak hazánk történelmében. Andrássy György
hazánk 19. századi gazdasági és kulturális életének, politikai közéletének
meghatározó alakja, Széchenyi István kortársa, barátja, gazdaságfejlesztő
programjának, hazafias törekvéseinek támogatója. 

A nyelv, az irodalom, a tudomány ápolására, művelésére létrehozandó Magyar
Tudós Társaság alapítását - követve Széchenyi példáját - gróf Andrássy György az
elsők között támogatta (a négy alapító egyike); jelentős összegű (10.500 Ft)
felajánlást tett, majd részt vett a tudós társaság munkájában. Előkészítője volt a
Buda és Pest közötti állandó összeköttetést biztosító első híd, a Lánchíd építésének.
Andrássy György a Hídegylet tagjaként tevékenykedett a beruházás sikeres
megvalósításán. Széchenyi azért, hogy a Hídegylet tagjai kellő tájékoztatásban
részesüljenek, valamint hogy maga is bővíthesse saját ismereteit Angliába ment. A
tanulmányútra magával vitte barátját, Andrássy Györgyöt. Felkeresték a kor
legnevesebb hídtervezőit, számos neves hídépítő mérnök munkásságával
megismerkedtek, a William Tierney Clark által tervezett és épített hidakat is
megtekintették.

Dr. Demeter András nyugállományba vonulása után, 2010-től az iskola vezetője
Rozmán Éva igazgatónő, aki három szakterület kiemelt kezelésében látta az iskola
jövőbeni sikerességének zálogát. Az egyik a szakmai képzés gyakorlatiasabbá tétele.
Ennek érdekében külső támogatások segítségével újabb tanirodát adtak át 2010
őszén az iskolában. A közgazdasági szakmacsoportban tanuló diákok üzleti
gazdaságtan órán virtuális vállalatok hétköznapjait szimulálhatják ebben a jól
felszerelt szaktanteremben. A vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportban tanuló
diákok pedig gasztronómiai ismereteiket tankonyhában mélyíthetik el, illetve
kötelező szakmai gyakorlatokat végeznek Egerben és környékén működő
szállodákban, utazási irodákban. Az akkreditált felsőfokú szakképzési kínálatot a
külgazdasági üzletkötő képzéssel szélesítette az intézmény. A másik terület az
idegen nyelvi képzés, amelynek fontosságát – az Európai Unió tagországaként - az
iskola által képzett közgazdasági, idegenforgalmi és kereskedelmi végzettségű
tanulók számára nem kell hangsúlyozni. Az iskola külföldi kapcsolatai kiszélesedtek.
Számos Európai Unió által támogatott projektben vesznek részt diákok és tanárok
egyaránt. A tanulók nyelvi készségei fejlődése mellett elmondható, hogy
elfogadóbbá, nyitottabbá válnak más kultúrákkal szemben. A Finnországban töltött
4 hetes szakmai gyakorlatok által magabiztosabbakká válnak idegen nyelvi
környezetben. Az ott szerzett Europass bizonyítvány által az európai
munkaerőpiacon előnnyel indulnak. A harmadik terület az informatika. Az iskolában
hangsúlyosabbá váltak az IT technológiával megtartott tanórák. Interaktív táblák, a
tantermekben felszerelt projektorok, jól felszerelt számítógépes szaktantermek
segítik elő a 21. századdal való haladást. 
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Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola 90 éve azt mutatja, hogy
mindig képes volt megfelelni a kor kihívásainak. Figyelte a társadalmi és gazdasági
változásokat, gyorsan és érzékenyen reagált azokra. Sok-sok tehetséges diák alma
matere lett az iskola ez idő alatt, akik a világ számos pontján, a gazdaság különböző
területein sikeresen állnak helyt. 

Az elmúlt 90 alatt az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola több
nemzedéknyi gyermeket, ifjú tehetséget, értékes embereket nevelt; a felnövekvő
nemzedék igényes útravalót kapott iskolájától. 

Az iskola kilenc évtizedes eredményei nem jöttek volna létre az itt tanító tanárok
nap, mint nap különleges elhivatottsággal végzett, önfeláldozó munkája nélkül.
„Tanárainkról csak dicsérően tudok szólni. Szakmájukat ismerő, szerető és azt
átadni tudó, emberséges egyéniségek voltak valamennyien.” (Kormos József az
Öreg Diák Baráti Kör elnöke) A sokoldalú, életre nevelő iskolának köszönhetően
találhatunk az iskola hajdani növendékei között tanárt, írót, tudományos kutatót,
külkereskedelmi szakembert, sportolókat, agrármérnököt, és sokféle más dolgozót.
Az intézmény tanárai az iskola alapítása óta azon fáradoztak, hogy alapos
szaktudással rendelkező fiatalokat neveljenek, akik nemcsak az iskolának, hanem
különböző szakterületeken Eger városának, Heves megyének, az országnak is
kiválóságai legyenek.  Az iskola diákjai voltak:

Kádár László a magyar fogathajtás egészen kiváló, különlegesen tehetséges
alakja volt, aki munkássága, eredményei révén jelentősen hozzájárult a fogathajtó
sport fejlődéséhez. 1967-ben személyében magyar versenyző először nyerte meg a
híres hamburgi Derby-t. Kádár László a fogathajtás tudományának professzora volt,
nemcsak értette, hanem át is tudta adni mindazt, amit ő egykori tanítómestereitől
elsajátított, és ezért a fiatal hajtók a későbbi Európa- és világbajnokok örökre a
szívükbe zárták. 

Kikli Tivadar író, zeneszerző, újságíró. Regényei, novellái, drámái, bohózatai,
humoreszkjei megérdemelt sikerhez juttatták itthon is, külföldön is. Mintegy
százötven magyar nótáját, csárdását ma is rendszeresen műsorukon tartják a rádiók.
Az egri csata című színművét Anger Zsolt rendezésében mutatták be 2005-ben a
Gárdonyi Géza Színház nagyszínpadán. Kikli Tivadar írta meg Magvetés címmel
iskolánk 1921-1948 közötti történetét.

Dr. Korompai János1948-49-ben Eger polgármestere volt. Az 1956-os
forradalom idején ő képviselte Heves megyét Miskolcon a Nemzeti Tanács alakuló
ülésén. Forradalom alatti tevékenységéért 8 év börtönbüntetésre ítélték. 1962-es
szabadulása után előbb segédmunkásként, majd nyugdíjba vonulásáig a Dobó István
Vármúzeum irodalomtörténész muzeológusaként dolgozott. Korompai János
tevékenysége nyomán közel eredeti állapotában rekonstruálva, az író egykori
bútordarabjaiból, berendezési tárgyaiból és könyvtárából összeállított állandó
kiállítás nyílhatott Gárdonyi Géza egri otthonában.
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Pócsik Dénes olimpiai bajnok, 86-szoros válogatott vízilabdázó, Eger város
díszpolgára.  Nyolcvanhat alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, három
olimpián szerepelt; Tokióban arany-, Mexikóban bronz-, Münchenben ezüstérmet
szerzett.  Már életében legenda övezte külföldön és itthon is.  Bárhol járt, akárhol is
dolgozott, sosem feledkezett meg az egri vízilabdáról, hű maradt Egerhez egészen a
legutolsó pillanatig. 

Dr. Lőkös István irodalomtörténész, az MTA doktora, a Horvát Tudományos és
Művészeti Akadémia tagja, „a horvát irodalmi kapcsolatok diplomatája”, a magyar
és a nemzetközi irodalomtudomány elismert személyisége, a horvát irodalom első
magyar nyelvű históriájának (A horvát irodalom története) szerzője. Európai
műveltségre tekintő szemlélettel munkálkodik irodalmi értékeink közkinccsé tételén
és a világirodalom eredményeinek befogadásán. 2003-ban a horvát kultúra külföldi
terjesztéséért professzor úrnak ítélték a nemzetközi elismertséget reprezentáló
INA–díjat. 

Dr. Besenyei Lajos közgazdász, kandidátus, a Miskolci Egyetem Számviteli és
Statisztikai Tanszékének alapítója, az Üzleti Statisztika és Előrejelzési Intézeti
Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Az országban egyedüli rektorként
teljes, 100%-os támogatottsággal választották az integrált Miskolci Egyetem
rektorává. A Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének elnöke. Négy
külföldi egyetem tiszteletbeli doktora. 

Dr. Géczi István a „ferencvárosi kapuskirály”, tagja volt az 1972-es müncheni
olimpián ezüstérmes labdarúgó csapatnak. 18 évesen került Egerből a
Ferencvárosba. A club „FTC Aranydiplomával” kitüntetettje. Ötszörös magyar
bajnok, háromszoros kupagyőztes. 1974-ben az FTC örökös bajnokává választották.
Ma is több rekordot mondhat magáénak, 14 bajnokságon vett részt, a legtöbb
bajnoki meccsen védett, az egyetlen magyar kapus, aki három európai kupadöntőn
védett.

Madaras Norbert kétszeres olimpiai bajnok, világbajnok, Világliga-győztes
vízilabdázó. 2010-ben az év legjobb magyar férfi vízilabdázójának választották.
Jelenleg az olasz Pro Recco magyar idegenlégiósa, tagja a londoni olimpián
címvédésre készülő magyar válogatottnak.

(Elhangzott az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskolában 2011.
augusztus 10-én)
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Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola főbejárata Fotó: Ágoston Ottóné
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Az angolkisasszonyok intézményeként  Archív fotó

A lombok árnyékában
Fotó: Ágoston Ottóné



Szepesi György - Ágoston Ottó
Az egri zeneoktatás iskolája a kezdetektől napjainkig

Évente százezrek keresik fel hazánk egyik legszebb, legismertebb barokk városát,
Egert. A csodálatos környezetben fekvő város nemcsak építészeti remekeiről,
borairól, hanem kulturális múltjáról és jelenéről is híres. Évszázadok óta jelentős
iskolaváros. Számos általános iskolája, gimnáziuma, szakközépiskolája és két
patinás főiskolája, a Hittudományi és az Eszterházy Károly Főiskola az idők
folyamán meghatározó szerepet játszott a város kulturális életében. Ezen arculathoz
szervesen kapcsolódott a zenei élet. Hagyományai voltak az egyházi zenélésnek,
egyházi zenekarok működtek, és a polgári életforma egyik tartozéka volt az
egyesületekben folyó közös muzsikálás. Említésre méltó a Kormányzó-díjas Egri
Dalkör, melyet Huszty Zoltán, Kodály Zoltán tanítványa vezetett. Az ehhez
szükséges képzést eleinte az egyházi és magániskolákban folyó oktatás jelentette. 

A magániskolák közül legjelentősebb az Aradról származó Gáspárdi Katinka
zongoraművész iskolája volt az 1930-as években. A 30-as, 40-es években, Egerben
élt és tanított a Helsinkiből származó Kallionemi Sole zongoraművész professzor
asszony. Férje, Garam Lajos evangélikus lelkész volt. Miután házasságuk – melyből
öt gyermekük született – tönkrement, a férj elköltözött Finnországba, Sole asszony
pedig még több évig élt és tanított városunkban. Legfiatalabb gyermekük halála
miatt, aki a Hatvani temetőben nyugszik, a család is visszaköltözött Finnországba.
Legidősebb fiuk, Lajos jelenleg is a Sibelius Zeneakadémia hegedűművész tanára.
Neki köszönhető városunk Evangélikus templomának új, elektromos orgonája.
Károly fiuk kitűnő csellóművész, aki a világ hangversenytermeit járva Egerben is
koncertezett. Megható volt, amikor a nagysikerű hangverseny végén tökéletes
magyarsággal elénekelte az „Elindultam szép hazámból…” kezdetű népdalt. Egy
édesanyját ábrázoló képet ajándékozott a zeneiskolának, melynek hátoldalán a
művésznő köszönete olvasható saját kézírásával a „második hazájában” és az
iskolánkban töltött szép évekért. Nagyon sokat tett a finn-magyar zenekultúráért. A
magyar államtól több alkalommal kapott ösztöndíjat.

Gáspárdi Katinka halála után, nevelt lánya, Fogelné Kaufmann Emmy,
zeneakadémiát végzett hegedűművész tanárnő vette át a magán zeneiskola vezetését,
mely később munkaközösséggé alakult. 1953-ban, az ő minisztériumban való
közbenjárása eredményeként jöhetett létre a Panakoszta házban az Állami
Zeneiskola, melynek első igazgatója lett. Itt kell megemlíteni férjét, Fogel Elemért,
az akkori városi vízművek neves főmérnökét, aki felesége kedvéért munkája mellett
elvégezte a Zeneakadémia cselló tanszakát. Aktív muzsikusként sokáig tagja volt a
Kaufmann vonósnégyesnek és a városi Szimfonikus Zenekarnak is.
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Az intézmény Fógelné után következő vezetői: Geibinger Sándor, Vajda Lászlóné
(Ida néni), Szepesi György és Miklovitz László voltak, őket követte Barczi-Bennett
Edina, aki jelenleg is a zeneiskola igazgatónője. 

Az Egri Állami Zeneiskola 1953-tól a kis Dobó téren álló Panakoszta házban
működött. 

1981-re a műemlék jellegű épület állaga annyira megromlott, hogy
életveszélyessé vált, így került sor az intézmény átköltöztetésére a Kossuth utca 14/a
szám alá, a Ferences kolostorba. Mivel 1996-ban a kolostor újra egyházi tulajdonba
került, gondoskodni kellett egy olyan épületről, amely eleget tud tenni a
megnövekedett igényeknek, és rendelkezik koncertteremmel is. Több lehetőség
közül végül is a választás a „régi” Panakoszta házra esett. 

Az épület eredetileg, a 18. sz. első felében lakóházként működött, abban az
időben valószínűleg még földszintes volt. Mai alakjában, jelenlegi homlokzatával
copf-stílusú az 1770-es évektől. Eredetileg három kisebb házból állt, de az 1753-ból
származó térkép már egységes ingatlanként tünteti fel. Egy 1788-as bejegyzésben az
értékét is hivatalosan megbecsülik: „ámbátor a háznak épületje alacsonyabb karban
találtatva is, mivel mindazonáltal a piachoz közel volna, és kapós helyen találtatva…
most 81 öl fundusával együtt becsültetett 1510 Ft-ra”. Az idők folyamán a háznak
sok gazdája volt. Egyik tulajdonosa Vasvári József, egri görög kereskedő volt,
nevének kezdőbetűi a pincelejárat rokokó díszű zárókövébe faragva találhatók (J.-
W.). Ebből az időből származik a belső korláton található, oválban, levélkoszorúval
övezett görög kereskedői jelvény 1802-es évszámmal, a 4 %-os tisztes kereskedői
hasznot jelző rejtett IV-gyel és a horgonnyal. Utolsó tulajdonosa 1838-ban
Panakoszta Sándor lett, aki a következőket írta a házról: „… van itt a felső traktuson
oldalsó kis szoba, másik ebédlő szoba, benne négyfelé nyíló ablakok, zsalugáterek,
nagy szálaszoba, ámbitus, felső konyha, kis cselédszoba, felső ámbitus, pad grádics.
Földszinten, vagyis középső traktuson: grádicsajtók, konyha, dispensa, kis szoba,
udvaron istálló, kapu alatt mészgödör, szivárványos kút, kamrák, szekérszín,
ámbitus, középső szoba, belső szoba, vasárus bolt. Alsó traktusban lépcső, három
szoba…”. Mivel utód nélkül maradt, 1879-ben a városra hagyta a házat, melyről a
kapu felett elhelyezett feliratos kőtábla tanúskodik:

PANAKOSZTA SÁNDOR
VÁROSI KÉPVISELŐ

HAGYOMÁNYA
EGERVÁROS ÉJJELI

KIVILÁGÍTÁSÁRA
1879

A felújítási munka 1997 szeptemberétől 1998 augusztusáig tartott. Az újjáépített
iskola 881 m2-én helyezkedik el a 21 zenei oktatásra szolgáló terem, 1 nagyterem
(díszterem), valamint a végleges felújításra váró freskós terem. Az épület a pincétől
a padlásig hasznos funkcióra tervezett, építészetileg 100 %-ig kihasznált. 
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A Thoma Emőke tervei alapján gyönyörűen felújított épület 1998. szeptember 18-
i hivatalos átadása egyben névadó is volt. Intézményünk az országban elsőként vette
fel Farkas Ferenc, Eger város díszpolgára nevét. A kétszeres Kossuth-díjas, Liszt
Ferenc-díjas és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, a Magyar Köztársaság Érdemes
Művésze és Kiváló Művésze ezer szállal kötődött városunkhoz, iskolánkhoz, az egri
zenei élethez. Több művét ajánlotta az Egri Szimfonikus Zenekarnak, melyeket
Farkas István karnagy, a zenekar alapítója mutatott be nagy sikerrel
hangversenyeiken: Egri ünnepi nyitány, Alpesi kürtverseny, Mátrai táncok stb.       

A jövőre 60 éves zeneiskola a város kulturális életében kiemelkedő tényezővé
vált. Kisugárzását, kapcsolatteremtését nevelőtestületének aktív közreműködésével
sikerült megvalósítanunk. Tanítványaink sok éve rendszeres résztvevői az országos,
területi, megyei versenyeknek, találkozóknak. Több első helyet, számos értékes
helyezést értek el csaknem minden hangszeren, neveiket és helyezéseiket lehetetlen
lenne mind felsorolni. Iskolánk a zenei utánpótlás nevelésében is mindenkor kivette
részét. Számtalan tehetséges gyermekünk jutott zenei pályára, s jelenleg több mint
száz olyan régi növendékünk van, akik a magyar illetve nemzetközi zenei életben
nevet szereztek.

Csak néhányat említünk közülük a teljesség igénye nélkül: Kroó György
zenetudós, Delley József zongoraművész, Dienes Gábor oboaművész, Hibay Éva,
Vas Mária fuvolaművészek, Vass Márta karnagy, Bánhegyi Géza klarinétművész,
Vizsolyi Lívia fagott művész, Csík Gusztáv jazz-zongoraművész, Vendrey Éva
karvezető, Pászthy Júlia, Szüle Tamás, Lugossy Melinda, Kovács Brigitta, Pánczél
Éva, Sallai Gabriella operaénekesek.

Az iskolánkban folyó pedagógiai munka középpontjába az egyéni hangszeres
képzés mellett a kamarazenélést, az együttesekben való muzsikálást állítottuk. Az
ifjúsági vonós- és fúvószenekarok mellett vonós, fa- és rézfúvós-, ütős
kamaraegyüttesek, improvizációs csoport, valamint népi zenekarok működnek.
Hagyományainkhoz tartozik az évenkénti 5-6 növendékhangverseny, a karácsonyi
koncert, a kezdő növendékek Gida Gálája, az ebben az évben harmadik alkalommal
megrendezett Roma Zenei Fesztivál, a hangszert választó gyermekek döntését segítő
hangszerbemutatók és nem utolsó sorban a tanévzáró hangverseny, melyet a Dobó
téren rendezünk nagy sikerrel. A zeneiskola növendékei, tanárai állandó résztvevői
a városi, megyei rendezvényeknek, ünnepségeknek, részt vállalunk az Egri
Szimfonikus Zenekar, a Gárdonyi Géza Színház, illetve énekkarok, más intézmények
munkájában is. 

Az egri Farkas Ferenc Zeneiskola 2007-ben elnyerte a megtisztelő: „Kiválóra
Minősített Művészetoktatási Intézmény” címet.

(Elhangzott a Farkas Ferenc Zeneiskolában 2011. június 28-án)                       
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Farkas Ferenc Zeneiskola, homlokzatok Fotó: Ágoston Ottóné
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Farkas Ferenc Zeneiskola, díszterem Fotó: Ágoston Ottóné

Belső tér Fotó: Ágoston Ottóné Freskó maradványok Fotó: Ágoston Ottóné



Fodor László 
Az egri kőtár titkai

Mai egri sétánk során megismerhetjük az egri Vár egyik „rejtett” gyűjteményi
egységét, a kőtárat, vagy szakmai szóval a lapidáriumot.

A kőtárnak is van előtörténete. A 19. század második felében, majd a 20. század
eleji régészeti kutatások során is igen sok kőanyag került elő, mind a városban, mind
a Várban. Ez részben alapját képezte az egri egyházi faragott gyűjteménynek. Ezt a
gyűjteményt „Líceumi Lapidárium” –ként ismerjük. A neve is jelzi, hogy ez az
értékes gyűjtemény egykor a Líceumban, annak pincerészében kapott helyet.
Dokumentálása és nyilvántartása az egri múzeumtörténetben ismert. Létezett pontos
lajstromozása, katalógusa, de sajnos maga az anyag a II. világháború után sérülten,
elhanyagoltan, a Líceum épületével együtt, állami kezelésbe került, és egy idő múlva
töredékesen szállították a várbeli kazamaták kőtárába, ahol aztán rövidesen az állami
múzeum kezelésébe került. Ez adta meg az alapot a későbbi módszeres várbeli
régészeti munkák során előkerült, újabb tagozatokkal és szerkezeti elemekkel
kibővítve, előbb egy műemléki, majd pedig együtt a múzeumival, a Dobó István
Vármúzeum kőtár gyűjteményének létrejöttéhez, amely sétánk egyik fontos
színhelye.

Egy vár esetében rendkívül fontosak azok a kőfaragványok, amelyek a régészeti
munka során előkerültek, vagy előkerülhetnek.

Talán kevesen tudják, hogy értékes régészeti leletekként tartjuk nyilván ezeket az
itt elhelyezett kődarabokat, ugyanis a legtöbb esetben pontos információt nyújtanak
a kutatónak, egy vizsgált építmény különböző építési periódusairól, vagy bizonyos
építményeken egykor munkát végző szakmákról, műhelyekről, és különféle építési
technikákról, de még azokról a szerszámokról is, amelyekkel a köveket
megmunkálták, s helyükre behelyezték. De még az is sokat elmond számunkra, hogy
bizonyos köveket hol bányásztak, milyen geológiai környezetben kerültek fejtésre, és
hogyan jutottak el az építési helyükre. Az is érdekes kérdés, hogy milyen segéd- és
szakmunkások dolgoztak ezeken kőfejtő, kőfaragó munkahelyeken és milyen bért
kaptak munkájukért.

Fontosnak tartotta a kutatás a kőfaragványok dokumentálását, felmérését,
szerkesztését, anyagának összehasonlítását, műhelyek elemzését, az ország bármely
jelentősnek tartott épített örökségénél. Elsősorban a váraknál, templomoknál,
egyházi épületeknél, kastélyoknál, gazdasági és ipari épületeknél.

Egy vár esetében elsődleges cél volt az azt alkotó főépítmény részelemeinek; pl. a
várfalak szerkezetének elemzése, periodizációja, valamint az ott alkalmazott
különféle hadi stratégiát és technikát szolgáló szerkezeti elemek, berendezések
meghatározása, ugyanis e korszak elemző vizsgálata elképzelhetetlen az alkalmazott
építési technika ismerete nélkül.
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Tehát minden egyes megtalált építőelem fontos, még akkor is, amikor azok már
másodlagosan, elvesztve eredeti funkciójukat, s így egy későbbi falszerkezetbe, csak
egyszerűen már, mint építőanyag kerültek (kerülhettek).

Senki sem gondolná, hogy a falak kötőanyaga, annak összetétele,
szemcsézettsége is lényeges és kormeghatározó lehet a kutatásnál. Pedig a legtöbb
esetben az. Fontos összehasonlítási alap, pl. hogy honnan hozták az
adalékanyagokat, milyen összetételben és hogyan keverték azokat, stb.

De fontosak lehetnek azok a tagozatok, amelyek egy korábbi, eddig talán nem is
ismert épület egykori használati funkciójára utalhatnak. Sokszor kapunk általuk
magyarázatot arra, hogy mi is lehetett az, középület, templom, kápolna, síremlék,
netán magtár vagy pince, vagy éppen a megtalált tagozat egy mívesebb
szobortöredék torzója.

Látjuk, hogy eléggé tág az a régészeti és történeti környezet, amelyeknél
fontosnak kell tartanunk minden egyes megtalált kőfaragványt, legyen az csak egy
egyszerű sarokszöglet, vagy bonyolult díszítéssel ellátott, gyakorlott szobrászi és
kőfaragói teljesítménnyel, nem ritkán művészi munkával készült elem. Ezt mind-
mind dokumentálva szükséges gyűjtenünk, majd egy kőtárban (mint például ez,
amelyet meglátogatunk) rendezve kell elhelyeznünk, mert kutatómunkánk során
sohasem tudhatjuk, mikor szükséges egy rekonstrukcióhoz pontosan ezekből egy-
egy meghatározó darab.

Ezt a fontos tudományos feladatot szolgálja a sétánkon megtekintendő múzeumi
kőtár, amelyet az 1970-es években gyűjteményi céllal építettek az egri várbeli Szent
János Székesegyház melletti Sándor-bástya irányában, a Perényi Péter idejében álló
hosszú fal mellé. 

Látható, hogy a kőtárban több folyóméter masszív polcon helyezték el
periodizáltan rendezetten, a várban vagy közvetlenül a vár környékén megtalált
különféle profilos kőelemeket. Az említett Perényi-fal melletti épített kőtárhoz
hasonló polcrendszeren folytatódik a szakmai kődepó a Sándor-bástya további
harminc méterében. 

Van még a Vármúzeumnak egy kisebb kőgyűjteménye a Dobó utca 12. sz. alatti
két pincehelyiségben is. Az ott elhelyezett kőtagozatok is meghatározó
várostörténeti építési elemek, tagozatok, azonban ezek nagy része nem a Várból
származik, hanem elsősorban a város és a környék régészeti és épületkutatásaiból.

Sétánk kiemelt része a Setét-kapuból nyíló két párhuzamos kaszárnyaterem, ahol
is az 1980-as évek elején Kozák Károly régész és Sedlmayr János a
várrekonstrukció tervezője rendezésében a nagyközönség számára egy olyan
lapidáriumi bemutató jött létre, ahol a gyűjteményi kőtárban már a polcokon látott
darabokból néhány, a szakemberek által egykori funkciójába helyezve, épületrészlet
rekonstrukcióban láthatók. 
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Így pl. megelevenedik egy gótikus szentélyház, boltozott hevederbordáival és
zárókövével, oldali ülőfülkékkel, valamint több rekonstruált románkori és gótikus
ablak, néhány növényi díszítéssel ellátott kapubéllet (míves szőlőmotívumokkal).
De láthatjuk itt a fejünk fölött a bordaívek indítórészeit, oszlopokat és konzolokat,
valamint a Szt. István prépostsági templom egykori két falfülkéjének rekonstruált
tagozatát, továbbá különféle anyagból készült címeres, feliratos és profilrészes
síremlékmaradványokat. 

Amennyiben a kőszerkezetekről és különféle díszítő elemekről beszélünk, nem
szabad említés nélkül hagynunk azt a történelmi tényt, hogy Eger és a Vár egyben a
korai idők egyik fontos püspöki központja is volt, ahol vezető egyházi tisztséget,
(püspöki hivatalt) az ország neves irányító személyiségei töltöttek be, de az itt lévő
székes káptalani központ is országosan említésre méltó helynek számított.

Ehhez járult még az is, hogy e központban állt a Szt. János evangélistáról
nevezett, több periódusban és stílusban épült, nagyszerű művészi berendezésekkel,
elemekkel, tárgyakkal bíró püspöki székesegyház. A Vár területén állt még két
káptalani épület is, amelynek ismerjük pontos helyét, így a székesegyház mellett a
fentebb említett Szt. István és a külső vár területén a Szt. Péter prépostsági templom. 

De itt volt a korai díszítésekben bizonyára nem szűkölködő, több periódusban
épült püspöki palota, valamint ugyanez mondható el a várban álló káptalani
házakról is, amelyekhez még egy kisebb kápolna is tartozott, valahol a mai
képtárépület vonalában.

A kövek és díszítőelemek funkcionális kérdésével kapcsolatban fontos leszögezni,
hogy már a 14. század utolsó harmadában két építési korszakon volt túl az egri
székesegyház, amelyet korabeli és történeti leírások is az ország egyik
legmonumentálisabb gótikus katedrálisaként emlegetnek. 

A források szerint méretei felülmúlták Magyarország legfontosabb
templomainak, az esztergomi érseki székesegyháznak és a fehérvári bazilikának a
méreteit is, sőt a kor legfontosabb közép-európai építészeti vállalkozásával, a IV.
Károly császár által emelt prágai Szt. Vitus dóméval vetekedett.

Bizonyítható, hogy a 14. és 15. században, az esztergomi érsekhez hasonlóan, az
itt szolgálatot teljesítő egri püspökök is monumentális építkezésekkel szolgálták a
kereszténység ügyét, híveik és utódaik legmesszebbmenő dicséretére és szolgálatára.

A díszítési elemek sokszínűségét tekintve, azok legnagyobb építése két, 15.
századi püspökünk nevéhez kötődik, mégpedig Nagylucsei (Dóczy) Orbán, valamint
Bakócz Tamás egykori püspökeinkhez, de a nagy építkezéseket, talán már a neves
reneszánsz egri püspök, Estei Hippolit (Beatrix királyné unokaöccse) fejezhette be. 

Bizonyosan ők voltak azok, akik a még ma is látható, késő-gótikus stílusjegyeket
hordozó, egy szögletes-kápolnás szentélykoszorús bővítménnyel fejlesztették
tovább a korábbi hasonló kerek és szögletes kápolnakoszorús szentélyzáródásos
gótikus templomszerkezetet. 
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Ennek a korszaknak az egyik viszonylag épen megmaradt oszlopkötegére
helyezték el a 19. században Marco Casagrande, itáliai származású szobrász Szt.
István első királyunkról készült szobrát. Ezen történeti épületegyüttest sétánk során
is mindannyian megcsodálhatták.

A múzeumi kőtár gyűjtemény megtekintése során több építési korszakból
láthatunk szép és kevésbé szép darabokat.  Kevesebb volt a románkori,
hengertagozatos, egyszerűbb profiltagozatokkal bíró darab. A megmaradt többség a
gótika és a reneszánsz időszakából való. Mai napig nyilvántartunk kiváló deponáló
helyeket a Vár falmaradványaiban, ahová egykor olyan faragott és profilos elemek
kerültek, amelyek időnként meg is mutatják magukat (pl. eróziós kopások,
falomlások stb. révén).

Hogy beszámoljunk újdonságokról is, nemrégiben a Tömlöcbástya egyik kiugró
falrészében egy fehér mészkőből faragott angyali szobortöredék került elő, de
számos apró finom megmunkálású díszítőelem is begyűjtésre került már ezekről a
nyilvántartott helyszínekről, minden esetben dokumentálva az előkerülés és
deponálás helyszíneit.  

Kőleleteinkkel kapcsolatos külön érdekességként említem meg azokat a
mesterjeleket, mesterjegyeket, amelyeket több faragott profiltagon is megfigyeltünk.
Ezek a jelek gyakran geometrikus szerkesztésekből alakulnak ki, de vannak
közöttük a kereszt különféle variációi, és egyéb motívumokkal is találkozhatunk.
Ezek a jelek nagyon fontosak, ugyanis egy-egy munkán dolgozó különféle kőfaragó-
szobrász mesterek, műhelymunkáit bizonyítják, s utalhatnak egykori szervezeti
együttműködésükre, többek között pl. céhekre is (több ilyen jelet megfigyelhetünk
még ma is, a szabadon álló, már fentebb említett Szt. István szobros pilléralapon is).

A kőtár mindig fontos kutatói műhelyként is működik és időnként
meglepetésekkel is szolgál. Nemrégiben két fiatal művészettörténész-régészkutató
végzett eredményes vizsgálatokat a tanulmányi kőraktár anyagai között, és
publikáltak újabb eredményeket. Az itt lévő anyag elemzésével, vizsgálatával és
analógiák alapján mutattak ki szerkezeti összefüggéseket és egy-egy darab
felhasználásával állítottak össze értékes párhuzamokat az egykori míves
szerkezetekhez. Itt elsősorban Havasi Krisztina és Buzás Gergely kőszerkezet
vizsgálata és a székesegyház építő- és díszítő faragványainak elemző kutatói
munkáira gondolok, amelyeket hozzáférhető publikációkban is közreadták. 

(Elhangzott a Várban 2011. július 26-án)
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12-13. századi féloszlopfő
Fotó: Fodor László

Falban lévő 
13-14. századi oszlopfő, 

gótikus palota keleti vége
Fotó: Fodor László
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Gótikus ablakrekonstrukció
Fotó: Fodor László

Szőlős oszlopfejes kapu, 
kazamata kőtár

Fotó: Fodor László



Nemes Lajos
A Heves Megyei Levéltár kincsei

A Heves Megyei Levéltár több, a történelem során önállóan kialakult levéltár
1950 utáni összevonásából alakult ki. Így itt őrzik Heves megye (1569-1576 között
Külső-Szolnokkal együtt), az egri püspökség (1804-től érsekség) gazdasági
levéltárát, az egri Káptalan, Eger és Gyöngyös város levéltárát. Ezen kívül a Heves
megye területén fekvő községek és városok történeti értékű iratait, a
közigazgatással, az oktatással és a gazdasági élettel kapcsolatos dokumentumokat.

A korai magyar írásbeliség a 10 -11. század fordulóján alakult ki, Szent István
királyunk és utódai udvarában és az egyházi központokban, a püspöki székhelyeken
és a bencés rendházakban. A 10 -11. századból királyi dekrétumok és különböző
oklevelek (adománylevelek) maradtak fent. Eger a Szent István által alapított első
püspökségek közé tartozott. Pontos alapítási évét nem ismerjük. 1001-1009 között
alapították. A 21. század elején történt kísérlet, hogy pontos dátumhoz (1004-hez)
kössék a püspökség alapítását, de ezt a hipotézist semmilyen forrás nem támasztja
alá, inkább csak a megemlékezésre való igény szülte. Miután 2009-ben több más
egyházmegye is ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját, alkalmasabbnak
tűnt egy korábbi időpontot választani. Szempontunkból az a lényeg, hogy a létrejött
egri püspökség központjában megjelentek azok az írástudó egyházi személyek, akik
munkája nyomán a 11. században megindult a püspöki székhelyen is az oklevelek
kiállítása. A levéltár iratanyagának legkorábbi részét a püspökség és a mellette
létrejövő káptalan oklevelei képezik. Az 1241. évi tatárjárás, az addig keletkezett
oklevelek teljes pusztulását eredményezte, de az ezt követő időszakból az iratok egy
része, szerencsés körülmények közt túlélte a történelem viharait, s ezeket a levéltár
őrzi.

A levéltár legkorábbi iratai egy gyűjteményben, a Mohács előtti oklevelek
sorozatában találhatók. 1526. augusztus 29 előtti oklevél közel 1000 db van a
levéltárban, köztük pápák által kibocsátott bullák, királyok, nádorok, érsekek,
püspökök, káptalanok, főurak, vármegyék és városok által kibocsátott oklevelek.
Mivel ezek többsége jogbiztosító jelleggel készült és valamilyen adományozást
tartalmazott, ezért az okleveleket kincsnek tekintették, és mint a kincseket, úgy is
őrizték. 

A Heves Megyei Levéltárban a legkorábbi az 1245. augusztus 8-án, IV. Béla
király által kiadott, pergamenre írt oklevél, mely a magyar történelem egy tragikus
eseményét eleveníti fel, a tatárjárást. 1241. április 11-én az európai
középhatalomnak számító magyar királyság serege a Sajó melletti Muhi falunál
megsemmisítő vereséget szenvedett a tatár világbirodalom Batu kán és alvezérei
által vezetett hadától. A király és kísérete a Sajó mellett menekült, először Észak
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felé, majd Keletre fordulva a Színva és Garda völgyében a Bükk hegységen
keresztül. A bélháromkúti apátságnál egy kisebb tatár csapat utolérte a menekülő
király csapatát és itt összecsapásra került sor. A király kíséretében harcolt György
comes fia, Sándor mester, aki a kétségbeesett küzdelemben súlyosan meg is
sebesült. A király kíséretében maradt, és követte urát egész menekülése alatt. Hősies
tettét négy évvel később, IV. Béla birtokadományozással jutalmazta, és Sándor
mester megkapta Palkonya nevű, a tatárok pusztítása miatt ekkor még mindig
néptelen, húsz ekealjnyi nagyságú falut.

Egy szintén IV. Béla által 1248. február 24-én adományozott oklevélben említik
először Hevesújvár vármegyét. Ez egy lényeges jele annak, hogy Heves vármegye
külön vált Újvár megyétől. Ugyanebben az oklevélben a király engedélyezi Lampert
egri püspöknek, hogy várat építtessen.

Az egri egyházmegye korai oklevelei a tatárjáráskor és az azt követő zavaros
időkben elpusztultak. Az azokban lefektetett jogokat ismét írásba kellett foglalni.
1261-ben egy pergamen oklevélben összefoglalták az egri püspökség összes javait.
Az eredeti oklevelek pusztulása miatt, az oklevelet eskü alatt tett tanúvallomások
alapján állították ki.  A IV. Béla király által 1261. szeptember 9-én kiállíttatott
oklevél szövege szerint a „Szent János apostol és evangélista tiszteletére szentelt
egri anyaszentegyházat, melynek alapítója és adománytevője Szent István,
Magyarország első királya és jeles apostola volt, … s Szent László király ezt az
egyházat bővebb jövedelmekkel és gazdagabb birtokokkal növelte, és utódai
Magyarország királyai, … különféle birtokokkal és halastavakkal és sokféle
kiváltsággal ékesítették és erősítették meg, … a tatárok dúlása és őrjöngő támadása
során, …teljes egészében lerombolták és felégették az egyház összes javait,
ingóságait és a szent királyok által a birtokokról és kiváltságokról kiállított
kiváltságleveleit teljesen széthordták és elégették, több kanonokát megölték. ” Az
oklevélben összeírták a püspökség birtokait, és leírták a püspökség tulajdonában
lévő külön elnevezett területet, melyen a püspöki székhely is feküdt, s melyet a
középkorban Egri völgynek neveztek. Az Egri völgy a béli nemesek földjétől, a mai
Bélapátfalvától, az Eger patak völgyén keresztül húzódott a Füzesabonytól Délre
lévő szemerei és farmosi nemesek földjéig. Az Egri völgyhöz számították Fel- és
Altárkányt a mai Felsőtárkány területén, Felnémetet, Eger városát, Tihamért,
Magyartályát, Nagytályát, Maklárt, Keresztesföldjét, Endrédet, Apátit, Szihalmot,
Izsépfáját, Budát, Abonyt, Dézsmaszikszót, Kerecsendet, Baktát, Fedémest, Zsércet,
Cserépet, Szőlös(ké)t, Noszvajt és Kisgyőrt (Árpád-kori oklevelek a Heves Megyei
Levéltárban, Eger, 1997. 23-29. Ford.: Kondorné Látkóczki Erzsébet).

Az oklevelek a 13. században már többféle hitelesítéssel is rendelkeztek. Minden
oklevél hitelesítésére használtak valamilyen pecsétet. Ezek többsége viaszpecsét
volt, de az uralkodók használtak ünnepélyes alkalmakkor fémpecsétet is. A
levéltárban találhatók a római pápák által kibocsátott oklevelek, melyeket
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ólompecséttel láttak el. A fémpecsétes okleveleket bullának nevezzük. A két vagy
több példányban kiállított sajátos módon hitelesített oklevelet chirographumnak
hívták. Ez úgy készült, hogy az igényektől függően az oklevél szövegét a megfelelő
számban egymás alá írták egyetlen pergamenlapra, és az egyes szövegek közé a
görög chirographum szót, vagy az abc betűit rajzolták, majd ezeken keresztül
szétvágták a pergament.

A levéltár kincsei közé tartozik az az oklevél is, melyet 1308-ban állítottak ki, s
mely az első papírra írt oklevél Magyarországon.

Eger története szempontjából különlegesnek számít az 1434-ben, a város bírája és
tanácsa által kiállított oklevél, melyet (mivel a városnak még nem volt saját pecsétje,
s az oklevél kiadáshoz a földesúr hozzájárult), a káptalan sast ábrázoló
függőpecsétjével hitelesítettek. 

Az egri püspökség és a káptalan javait írták össze abban a pergamenre írt és kötött
szép kivitelű könyvben, amely a Liber Sancti Johannis címet viseli, s mely a 15.
századra is visszamutató, de zömében a 16. század közepéről tartalmaz értékes
adatokat. Az eredetinek tartott, s a Heves Megyei Levéltárban őrzött példányt
Kovács Béla szerint 1569-1571 között készítették, melynek több másolati példánya
fennmaradt, különböző időszakból. 

Felmerül a kérdés, miről regélnek ezek a források, milyen adatokat tartalmaznak?
A 13. századtól kezdődően hazánkban egyre jelentősebb a szőlő- és bortermelés.

A bor az egyházi szükséglet mellett korábban elsősorban a főrangúak asztalán volt
gyakori. A 13. századtól kereslete egyre jobban növekszik, a lakosság számának
növekedésével és az országban fellelhető csekély mennyiségű ivóvízzel
magyarázható. A század végére a bor már kiterjedten a lakosság itala, és
szükségszerűen fogyasztják a szegényebbek is. A 14-16. századig fokozatosan
kialakult Egerben a szőlő-monokultúra. Monokultúrán azt a művelési rendszert
értjük, amelyben a túlsúly mind a termelők munkájában, mind az agrártermelés
értékében egy adott növényfajtára esik.  Ebből az időből, az oklevelek megőrizték
az egri határban és a közvetlen környékén található szőlőhegyek neveit is. 1364-ből
pl. a Cheplez és az Egud szőlőhegyét, 1415-ből Tihamér, 1417-ből Zewleus
possessio határában a Zekfew promonthoriumot, 1434-ből az Eged-et, 1445- ből az
egri Chordanyom szőlőhegyet, 1456-ból a Zelhegh-et, 1487-ből pedig a Zyngwan-t.
A 16. századból az egri egyházmegye Szent János könyve őrizte meg a szőlőhegyek
neveit. A 15. század közepétől az 1450, 1487, 1509 - es évekből maradtak fenn olyan
oklevelek, amelyek a borból adandó tizedről és kilencedről szólnak. 

A 13. században, megjelent a városban a kézművesek rétege, mint külön
kategória. Ők feltételezhetően a mindennapi szükségletek kielégítését szolgálták. A
14. században említenek a városban szabókat, ácsokat, molnárokat, kádárokat,
kocsigyártókat és kovácsokat is. A 14. század végéig az ipar és a kereskedelem még
Egerben sem vált külön a földműveléstől, így a városban lakó kézművesek
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gabonatermesztéssel és szőlőtermesztéssel is foglalkoztak. Országos viszonylatban
is az elsők közt alakult meg az egri szabó céh. 1455-ben Hédervári László egri
püspök állíttatta ki a kiváltságlevelet Eger, Pusztaszikszó, Maklár, Nagy- és Kistálya,
Tihamér, Almagyar, Bakta, Alsó- és Felsőtárkány, Szarvaskő, Harangozó és Szikszó
helységekben működő szabók számára. Ezzel létrehozta a szabó céhet. 

A mohácsi vereség után, a 16. század végéig, az ország mai területének nagy
része török uralom alá került. 1544-ben a törökök elfoglalták Hatvan várát. Ezzel
Eger a török elleni védekezés első vonalába került. A vár első török ostromára 1552.
szeptember 9 – október 18 között került sor. Az 1800 jól képzett királyi zsoldos
katona, kiegészülve az Egerből és a környékről a vár védelmére vonult
mesteremberekkel, jobbágyokkal és azok el nem menekült családtagjaival, összesen
mintegy 2.000 várvédő, Dobó, Mekcsey, Bornemissza és mások vezetésével
visszaverte a mintegy 80.000 fős oszmán sereg ostromát. 1596-ban viszont a jóval
nagyobb, 120 ezres szultáni sereg elfoglalta a korszerűsített, és 3.500 védővel
oltalmazni próbált várat. 91 év török uralom következett, s a város az egyik
magyarországi török tartomány – vilajet - székhelye lett. Azt világosan látni kell,
hogy ez két világbirodalom végvidéke, ami állandóan mozgásban volt. Mindkét fél,
az előnyomulásban a 17. századra már megrekedt török birodalom és a Habsburg
királyi Magyarország is érvényesíteni akarta jogait a másik rovására. Mindez a helyi
magyar lakosság kárára történhetett. A török korra vonatkozó, a magyar
levéltárakban kuriózumnak számító forrás a levéltárban lévő 247 török nyelvű
oklevél. Ezek a 17. században lettek kiállítva. Van köztük néhány szultáni oklevél, a
többség az egri pasák által kiállíttatott irat, de találunk itt a kádinak és a defterdárnak
is okmányát. Ezek mindegyike papírra íródott.

1687-ben a vár és a város fél éves ostromzár után visszakerült keresztény kézre.
Eger és a megye rohamos fejlődésnek indult. A püspöki székhely Eger, az 1730-as
évektől kezdve már a vármegye állandó székhelye is lett és a század közepén
felépült a megyeháza is, a levéltár szobáival. A 18. század végére a város a történeti
Magyarország 8. legnépesebb városa lett, fejlett önkormányzattal, híres szőlő és
bortermeléssel és jelentős kézművesiparral, nagy forgalmú piaccal. A város élén a
főbíró állt, aki a jogi végzettségű notáriussal és a tanáccsal együtt ítélkezett és
irányította a közigazgatást. Üléseiket a városházán tartották. A városházán volt egy
díszesebb nagyterem, amelyben a bíró, a notárius és a tizenkét tanácsnok üléseztek,
általában hetente háromszor. Ebből két nap a város mindennapi ügyeiben döntöttek,
egy nap pedig a büntetőügyeket tárgyalták. Döntéseit, ítéleteit a tanács
jegyzőkönyvei őrizték meg. Ezekben boszorkányok elítélésétől kezdve, gyilkosok,
rablók felakasztásáig, tolvajok megbotozásáig, kalodába zárásáig, a bűnök
megtorlásának változatos tárházát találjuk. A kivégzések a városon kívül történtek.
Az akasztófa (vesztőhely) a hatvani út mellett, a várostól 2 kilométerre volt. A 18.
század elején előforduló boszorkányégetés sem a városban történt, hisz a házak egy
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része még fából készült és a tetőfedésre használt zsindely meggyulladása is komoly
tüzet eredményezhetett volna, mint például 1827-ben a fél város leégését. A
megszégyenítő és a testi fenyítést okozó ítéletek végrehajtása már a belvárosban
történt. Az ülő, álló, nyak, köpködő stb. kalodába zárás, kezdetben a Szent Mihály
templom főbejárata előtti téren történt, majd ez az 1720-as években átkerült a
városháza előtt lévő piactérre, előkelőbbek esetén a városháza zártabb ámbitusára. A
testi fenyítéseket a városháza előtt hajtották végre. A kor szokásjoga szerint a férfiak
a bűnnek megfelelő botütést, a nők korbácsütést, a gyerekek, pedig virgácsot kaptak.
A büntetések mellett a tanács ülésein többnyire az egyes lakosok életét közvetlenül
érintő ügyeket intéztek. A város életét döntően a gazdasági élet határozta meg. A 18.
században még a lengyelországi piacra nagy mennyiségű bort szállítottak ki. Ez
szükségessé tette a minőségi szőlőtermesztést és a szakszerű borkezelést. A város, a
püspökök jóváhagyásával szabályzatokat készített, melyet az összes
szőlőbirtokosnak be kellett tartani és tartatni. Szabályozták a szőlő
munkafolyamatainak végrehajtását. Kiépítettek egy rendszert, melyet
hegyrendészetnek nevezhetünk, mely a hegybírák vezetésével a szőlőkerülők és a
hegypásztorok közreműködésével biztosította a minőségi szőlőművelést. Mind a
gazdák, mind a kapások súlyos büntetést kaphattak, ha az előírásokat nem tartották
be. A város tanácsának fontos feladata volt az adók behajtása, melyről nagyon
pontos adókönyveket vezettek. A tanács üléseiről jegyzőkönyveket vezettek,
melyekbe beírták az ügyek előkészítését és a döntések szövegét is. Az értékes
bőrkötéses jegyzőkönyvek látványukkal, írásmódjukkal is megragadják a szemlélők
figyelmét. 

A jegyzőkönyvek mellett Eger város gazdag iratanyaggal rendelkezik, mely az
élet minden területéről tartalmaz értékes leírásokat, adatokat. Kiemelkedően gazdag
hagyatéki anyaggal rendelkezik Eger levéltára. Ezekből a város egyes lakosainak
vagyoni helyzetét lehet rekonstruálni. Be lehet mutatni az élet mindennapjait is.
Rekonstruálhatjuk, hogy milyen házakban laktak, azokban hány szoba volt, a
szobákban milyen bútorokat találunk. A bútorokban őrzött ruhaneműkből
bemutathatjuk, hogy hogyan öltözködtek a férfiak, a nők és a gyerekek. Milyen
kelmékből készült ruházatuk, a hozzájuk való anyagok hol készültek. Láthatjuk azt,
hogy az angol, a morva és az egyszerűbb posztó mellett, a gazdagabbak,
elsődlegesen a nők selyemből készített ruhaneműket is hordtak. A gazdagabbak
esetében az élethez hozzátartozott a vadászat is. Így valamelyik szobában
megtaláljuk a fegyverféléket is, melyekkel vadásztak. A tehetősebb polgárok,
különösen, ha városi tisztséget is viseltek, már a társadalmi helyzetüknek megfelelő
műveltséggel is rendelkeztek. Ennek folytán az olvasás igénye is előtérbe került. A
hagyatéki leltárak egy részében gazdag könyvanyagot is felsorolnak. Ezek sokszor
kapcsolódtak az elhunyt foglalkozásához is. A városi orvos például a többnyire első
helyen említett biblia mellett szakmájához kapcsolódó könyveket is forgatott.  A

173

A Heves Megyei Levéltár kincsei



házban mindig megtaláljuk a konyhát. A gazdagabb polgári személyek a 18.
században nagyon változatosan étkeztek. Sokféle állati terméket ettek. Ezeket
változatosan készítették el. Nyársakat, serpenyőket, rostélyokat tartottak a
különböző húsok sütésére, elkészítésére. Nagyon sokféle fűszert használtak. Nem
csak helyben megtermeszthetőket, hanem a közvetítő kereskedelem folytán
Magyarországra került, keleti fűszerfélék teljes tárházát. 

Egy hagyatéki leltár bemutathatta az elhunyt mesterségét is. A műhelyek tárgyait
sorban összeírták, sőt az ott talált kész és félkész termékeket is. A lakosság
megélhetésében döntő szerepet játszott a szőlőtermesztés.  Összeírták az elhunyt
szőlőbirtokait, pincéit. A borházban, pincében talált hordókat, kádakat, préseket,
kapákat stb.

A vármegye a kora középkortól a törvényekben és a szokásjog szerint irányította
a területén lakók életét. A nemesi vármegye a 13. századtól jött létre. Iratanyaga a
17. század végétől maradt fenn, mert a török kor végén elpusztult. Jegyzőkönyvei
azért maradtak fenn, mert a nótárius őrizetében voltak és nem voltak Fülek várának
ostromakor az ott lévő levéltári anyag közt. A jegyzőkönyvek és az iratok mellett a
megye iratanyagában találunk díszes címeres nemesleveleket, melyeket a magyar
uralkodó osztály részére állítottak ki királyaink. Ezekből szép gyűjtemény van a
levéltárban. A megtartott előadás csak bepillantást nyújthat a Heves Megyei
Levéltárban őrzött 8.500 folyóméternyi történeti értékű iratanyagról.

(Elhangzott 2011. június 14-én, a Heves Megyei Levéltárban)
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IV. Béla király 1245. augusztus 8-án kiadott oklevele Sándor mester részére

Chirographum 1291-ből

VIII. Bonifác pápa 1299. június 25-én, Rómában kiállíttatott oklevele, melyben
utasítja a bélháromkúti monostor apátját, hogy az egyházi és világi személyek
részére átengedett egyházi javakat juttassa vissza az egyház tulajdonába, az

ellentmondókat pedig büntesse egyházi fenyítékkel.
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A Heves Megyei Levéltár épületének főbejárata  Fotó: Ágoston Ottóné

Heves Vármegye főlevéltárnokai és
levéltár igazgatói Fotó: Ágoston Ottóné

Levéltári kincsek
Fotó: Ágoston Ottóné



Bujdosné Pap Györgyi
Az egri dohánygyári emléktár

A Dohánygyári Emléktár létrehozását 2000-ben határozta el a Philip Morris cég.
2001-ben elkészült a kiállítás a valamikori dohányraktár épület eredeti, igazán
impozáns és történelmi hangulatot árasztó második szintjén. Az ismertetés ennek a
kiállításnak a metodikáját követi.

A dohány a szubtropikus, mediterrán és kontinentális területek növénye.
Őshazája Közép- és Dél-Amerika, ahol az őslakosság körében már Amerika
felfedezése előtt elterjedt volt a dohányzás szokása. Használták, mint izgatószert,
füstölték, rágták és a levét is itták.

A dohányt Amerikából visszatérő spanyol barátok ismertették meg Európával. Az
első dohánymagot a francia király lisszaboni követe, Jean Nicot hozta be Európába
1560 táján, aki Medici Katalinnak fejfájás elleni gyógyszerként ajánlotta a
dohányport. A dohányzás élvezetét a kikötőkben megforduló spanyol és portugál
tengerészek ismertették meg Európával.

Magyarországra a dohányt sokáig külföldről hozták be, termesztése csak a török
hódoltság idején, az 1660-as években indulhatott meg. A dohányzás módja a kezdeti
időkben a pipázás és a burnótozás volt.

A dohány ipari feldolgozása Európában a 18. században kezdődött meg. Az első
szivargyárat 1757-ben építették Spanyolországban, az első cigarettagyárat pedig
1862-ben létesítették Drezdában. Magyarországon csaknem száz évvel később,
1846-ban állították fel az első kincstári szivargyárat Temesváron.

A dohánytermesztés Magyarországon 1851-ig szabad tevékenység volt. Ekkor
azonban az osztrák jövedék hatáskörét Magyarországra is kiterjesztették, s ezzel
sikerült a szabad termesztést megszüntetni. A magyarországi dohánytermesztés
meghonosításában Heves megye kezdettől élen járt. Aldebrőn már 1742-ben
dohánykertész-községet alapított Mária Terézia. Az 1780-as években pedig
Kompolton, Kápolnán, Szalókon, Deménden, Kerecsenden és Makláron indult
virágzásnak a dohánytermesztés.

Magyarországon 1851-ig az osztrák dohányjövedék által fenntartott Temesvári
Dohánygyár mellett Pesten, Pozsonyban és Fiumében működtek gyárak. 1867-ig
még Kolozsváron és Kassán is beindult a dohánygyártás. Ezek a gyárak mind a bécsi
központi igazgatóságnak voltak alárendelve. A magyar állam 1867-ben vette át az
osztrák egyedáruságtól az ország területén lévő gyárakat, beváltó hivatalokat és
áruraktárakat. Az önálló magyar állami dohányjövedék megteremtése után szélesebb
körben épültek ki a dohánygyárak a magyarországi részeken. 1895-ben már 18 gyár
működött az országban.

Már a 19. század közepén felvetődött az egri dohánygyár felállításának a terve, az
érdemi tárgyalások azonban csak 1893-ban indultak meg. Az ügyet nagyban
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támogatta Wekerle Sándor pénzügyminiszter, Szederkényi Nándor országgyűlési
képviselő, Kállay Zoltán egri polgármester és Samassa József egri érsek is. A
városnak szüksége volt iparra, mivel az 1886-os filoxéra járvány nyomán a sokak
számára kenyérkereseti lehetőséget nyújtó szőlő monokultúra elpusztult. Sok, addig
csak mezőgazdasági munkával foglalkozó egri – elsősorban nő – állhatott munkába.

Mivel állandó gyárépület még nem volt, a munkát 1894-ben a Korona Vendéglő
erre a célra átalakított termeiben kezdték meg a szivargyártó munkásnők. Irányítójuk
Rónai István dohányjövedéki tiszt volt. A szivarfonónők debreceni és szegedi
dohányleveleket használtak fel a munka betanulása folyamán. Ez idő alatt a gyár
építése is megkezdődött.  A tervezési és kivitelezési munkákat egy egri építési
vállalkozó cég, Staud és Fiai végezte. Az építkezés első üteme 1895 és 1900 közé
tehető. A bokrétaünnepségen a következő épületek álltak: kapuslak,

igazgatósági épület, gyártmányraktár, melléképület, valamint a vasrácsos, falazott
kerítés.

1897-98-ban megkezdődött a gyár építésének második üteme. Ekkor készült el a
gyártási épület, a nyersanyagraktár, a víztorony, a szivattyúház, a gazdasági épület,
a szénraktár, a kocsiutak, a járdák, a légfűtési és szellőző berendezések, a
vízvezeték, az iparvágány és a házitelefon rendszer. A melléképületekre 1900-ban
építették rá az emeletet.    

A termelés beindulásakor a dolgozók nagy többsége nő volt, akik eleinte csak
idényjelleggel vállaltak munkát a gyárban. Azonban 1895 és 1910 között a
munkásnők létszáma fokozatosan nőtt, a termelés nagysága pedig
tizennégyszeresére növekedett.

Az 1910-es évek elején sorra születtek a dolgozók munkakörülményeit
kedvezően szabályozó rendeletek, majd 1912-ben megalkották a Magyar Királyi
Jövedéknél alkalmazott munkások nyugbérszabályzatát. Ettől kezdve állami,
dohányipari munkásnak lenni biztos jövőt jelentett. Az I. világháború idején az egri
dohánygyár zavartalanul üzemelt. A szivar iránti kereslet nem csökkent, sőt a hadi
megrendelések miatt minden szál megsodort szivarra szükség volt. A háború
szenvedéseinek enyhítésére és a dolgozó nők helyzetének megkönnyítésére dr.
Szmrecsányi Lajos érsek felvetette a dohánygyári csecsemőotthon létesítésének a
gondolatát, mely országos viszonylatban is úttörő kezdeményezésnek számított. Az
1916-ban felavatott otthont a gyári munkásétkezőből leválasztott három teremben
alakították ki, ahol 20 bölcső várta kis lakóját.

A gyárban egészen az 1930-as évek legelejéig csak szivart gyártottak. Főleg
úgynevezett általános szivart, de készítettek minőségi szivarokat is. A gyengébb
minőségű szivarokhoz szabolcsi, szalóki, tiszai, a minőségi szivarokhoz brazil,
jávai, szumátrai, kubai dohányt használtak fel. A II. világháborúig – amikor csaknem
minden munkát kézi erővel végeztek – alig termeltek általános szivart. Sokkal
magasabb jövedelmet biztosított a minőségi szivarok gyártása. Ez a tendencia az
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1950-es évekre már megfordult. Jóval nagyobb mennyiségben készült gyengébb
minőségű szivar, de iránta a kereslet egyre inkább csökkent. A dohányzási szokások
változásának következtében a fogyasztók inkább előnyben részesítették az egyre
jobb minőségű cigarettákat. A szivarok gyártása olyannyira gazdaságtalanná vált,
hogy az eredetileg szivargyártásra szakosodott egri gyárban 1991-ben
megszüntették a szivarok előállítását.

Az 1929-es gazdasági világválság idején nehéz helyzetbe került az egri gyár is. A
szivar kiment a divatból és hatalmas eladhatatlan árukészlet halmozódott fel a
raktárakban. Sürgősen változtatásra volt szükség. A kivezető utat a cigarettagyártás
beindítása jelenthette. Oltványi Adorján igazgató, Petró Kálmán országgyűlési
képviselő és az egri érsek összefogásának köszönhetően a Dohányjövedék
engedélyezte a cigarettagyártást. A gyár új életre kelhetett. Az embereknek új
technológiát kellett megtanulniuk. Igaz nem a legmodernebbet, mivel ekkor még
csak a kézzel sodort cigaretta gyártására volt lehetőségük, ami már ebben az időben
is elmaradott ipari technológiának számított. Mégis igen nagy előrelépést és a gyár
megmentésének reményét jelentette.

1936-ra újra kiegyensúlyozott lett az élet a gyárban. Naponta 450.000 db. Levente
és Dráma márkájú, kézzel töltött cigaretta hagyta el a gyárat. A stabilitást azonban
újabb, fenyegető háború veszélyeztette. A Felvidék visszacsatolását elrendelő I.
bécsi döntés mozgósította a dohányipart is, ekkor került piacra a Felvidék cigaretta.
1938-ban a gyár szüneteltette a szivar előállítását, ám 95 millió szál kézi munkával
sodort cigarettával, az országos termelés 3,7 %-át adta. A háború kitörésével a gyárat
hadiüzemmé nyilvánították. Ennek következményeként katonai fegyelmet vezettek
be, korlátozták a szabadságolásokat, a munkaidőt a front mindenkori
cigarettaigényéhez alakították. 

A szivargyártás, mint az ipari üzemekben végzett munkák általában, egyhangú
műveletekből álló, kézi munka volt. Az előkészítés szakaszában először kibontották
a dohánybálákat. A gyakran poros, törmelékes dohányt tartalmazó bálák bontása a
legnehezebb fizikai munkák közé tartozott. A szivar-előkészítésnél a bálabontás után
a dohányleveleket szétválasztották egymástól, majd ládákba helyezték. Ezután
locsolással nedvesítették, ameddig a szükséges nedvességtartalmat elérte. A levelek
válogatása volt a következő lépés, ami nagy figyelmet igénylő munka. A szép,
nagyméretű, ép levelek lettek a szivar burkolására alkalmas borítéklevelek, a
kisebbekből tépkedték a szivarbélnek valót. A dohánylevél szárkocsányát egy kettős
pengéjű késsel hasították ki, és az így előkészített, kiválogatott dohány került
hasznosításra.

A kézi szivargyártás technológiája hosszú évtizedeken keresztül mit sem
változott. A szivarkészítés három lényeges műveletből állt. Először a bábkészítőnő
elkészítette, vagyis megsodorta a szivarbábot, amit a vele szemben ülő szivarfonónő
befont, majd a csúcslevágónő eltávolította a szivarról a felesleges részeket.
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A hengeres törzsű általános szivart alakminta dobozokba helyezték. A domború
törzsű minőségi szivarokat is az alakminta dobozokba téve formázták szabályosra.
Volt közöttük vágott fejű és lábú, valamint fonott fejű egyaránt.

A II. világháború befejeződése után a legfontosabb teendő a termelés újraindítása
volt. A gyár egyre nagyobb szerepet vállalt az ország dohányáruval történő
ellátásából. A Kossuth, Terv és Munkás cigarettákból évente 470 millió darabot
állítottak elő. Ez a piacra kerülő cigaretták 6,4 %-át tette ki.

Az ötvenes években nagyarányú gépesítési hullám indult el. Először a felszámolt
óbudai gyár viszonylag modernnek mondható gépparkja került Egerbe, majd
különböző, a gyártási munkákat könnyítő gépeket vásárolhatott a cég. A gépek jó
teljesítményének és a sztahanovista mozgalomnak köszönhetően kimagasló
eredmények születtek a gyártásban.

Bár a cigarettákat már gépek állították elő, az előkészítés folyamata 1934 óta alig
változott. A dohánykeverést kézi erővel végezték, majd a keveréket a dohányvágó
gépbe helyezték. Az elkészült vágat azonban gyenge minőségű volt, így erősen
rontotta a gyártógépek hatásfokát. Valószínűleg ennek köszönhető, hogy 1956-ban
megkezdődött a háromszintes gyártási előkészítési részleg építése, majd a cigaretta
előkészítés erőteljes fejlesztése.

A bővítésnek és az új gépek beállításának köszönhetően ugrásszerűen javultak a
dohány-felhasználási mutatók. 1963-ban lezárult a gyár történetének
legküzdelmesebb korszaka. Közel 30 évig tartott, amíg a szivargyárból igazi
cigarettagyár lett. 1963-ban a Minisztertanács határozata alapján átszervezték a
dohányipart, melynek hatására egyes ipari létesítményeket Budapestről vidékre
telepítették. Így került sor a Budapest-Lágymányosi gyár korszerűnek számító,
filteres cigarettagyártó gépparkjának Egerben történt felszerelésére. A döntéssel egy
1971-ig tartó fejlesztési, beruházási korszak vette kezdetét. A technológiát illetően a
nagy ugrás korszaka volt ez. A filtergyártással önmagában is új üzemrész jött létre,
nem beszélve arról, hogy a papír filtereket viszkóz filterekkel kellett kiváltani. Az
előkészítést kivéve jóformán újra kellett tanulni a gyártás és a csomagolás
technológiáját. Át kellett állni a füstszűrő nélküli ovális, vagy lapos cigaretták
gyártásáról a kör keresztmetszetű cigarettatörzs képzésére, sőt a kör
keresztmetszetes gyártásra kellett átállni egyes filter nélküli cigarettáknál is. Ezzel
együtt meg kellett tanulni a filter felrakás műveletét is. A csomagoláson is
változtatások történtek, az alufólia, címjelzés és a celofán használata tetszetősebb
külsőt adott a termékeknek.

Az 1950-es évek nagyarányú gépesítési programjával egyidejűleg a dolgozók
munkakörülményein is sikerült javítani. Még az adminisztráció korszerűsítésére is
futotta, író-és számológépek kerültek az irodákba. A dolgozóknak egyre több
lehetőségük adódott arra, hogy a gyár szervezésében szabadidejükben
kikapcsolódjanak.
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A politikai mozgalmak a gyár dolgozói körében igazából nem mélyültek el, de
természetesen elkerülni sem lehetett azokat a kor politikai követelményeinek
megfelelően. Így 1957. január 15-én itt is összeült az MSZMP üzemi
alapszervezetének alakuló taggyűlése. A párt formális keretek között ugyan
működött, de igazi mozgalmi lendületet sohasem kapott. Ifjúsági alapszervezetei
azonban már tevékenyebbek voltak, mivel a politikai kényszer szülte kereteket
sikerült megtölteni az emberek számára hasznos szabadidős elfoglaltságokkal.
Hasonló okok miatt volt elfogadott és kedvelt a brigádmozgalom is.

A gyár alapításával szinte egy időben alakult meg az üzemi tűzoltóság. Nagy
szükség volt a munkájukra a tűzmegelőzésben, mivel igen gyúlékony
alapanyagokkal folyt a termelés. Az egységbe igen sokáig önkéntességi alapon
lehetett jelentkezni a gyári dolgozók köréből. A munkások szívesen vettek részt a
nagy hagyományokkal rendelkező csoport munkájában. Népszerűek voltak a
sporttal összefüggő körök is, ahol szabadidejében bárki kipróbálhatta
felkészültségét, ügyességét.

A központi fejlesztések extenzív korszaka 1971-ben hosszú időre megszakadt. Az
eredmény növelésére csak a belső tartalékok feltárása és kihasználása révén volt
esély. Ezért egy új, a kollektíva egészét átfogó mozgalmat a DH – vagyis Dolgozz
Hibátlanul – munkarendszer bevezetését határozták el. A különböző szervezési
újítások, a nyugati minőség, a világ vezető dohányújságaiban megjelentetett
publikációk messze vitték az egri gyár hírét és egyre több bel- és külföldi látogatót
vonzottak. Ezért az Egri Dohánygyár 1973-ban bemutató üzemmé vált, gazdasági
erkölcsi súlyával kiemelkedett a megye vállalatai közül.

1971-ben került sor gyár 75 éves fennállásának megünneplésére. Sikeres, új
termékeket is előállítottak. Sok elismerést szerzett az 1976-ban kifejlesztett Helikon,
mely a Fecske és a Golden Smart közötti minőséget képviselte. Ez a gyártmány
meghatározó, versenyképes márkájú egri termékként került a piacra. A folyamatos
színvonalas munkának köszönhetően a gyár 1981-ig tízszer nyerte el a Kiváló
Vállalat címet.

Az 1972-ben megindult IV. ötéves terv célkitűzései nyomán változások
kezdődtek el a gyártmányfejlesztés területén. Bevezették a könnyű blend típusú
termékeket. Egyidejűleg a 67 mm-es cigarettahosszról átálltak a 80-85 mm-esre.
Korszerűsítették a csomagolást és bevezették a gyűjtőcsomagolást is. A
filtergyártásban áttértek az acetát filter előállítására. Újabb létesítmények felépítését
is elhatározták. Egy forradalminak számító eseményre is sor került, mivel 1972-ben
elkezdődött a Golden Smart cigaretta gyártása az Austria Tabak licence alapján. Ez
a tény azt jelentette, hogy az egri gyár technológiáját és szakember gárdáját nyugati
minőségű cigaretta gyártására alkalmasnak ítélte és kiválasztotta egy nagyhírű
európai vállalat. 
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1978-ban újabb jelentős lépésre került sor.  A Philip Morris a Marlboro cigaretta
gyártására licenc-szerződést írt alá a Magyarországi Dohányipari Vállalatok
Trösztjével és a Monimpex Külkereskedelmi Vállalattal. A Marlboro cigaretta
gyártására kiválasztott vállalat az Egri Dohánygyár lett. A gyártáshoz felhasznált
anyagokat a Philip Morris bocsátotta rendelkezésre. Az első év termelési nagysága
48 millió szál volt. A licencszerződés a Dohányipari Tröszt 1981-ben történt
felbomlása után az egri gyárat illette meg. Gyártmányfejlesztések is történtek ebben
az időben. A Super és a Novus cigarettákat dobták a piacra, de ezek rövid életűek
voltak, mivel nem nyerték el a fogyasztók tetszését. Annál sikeresebb volt az újabb
licenc termék, a Multifilter. Az exporttevékenység növelésében is segítséget nyújtott
a Philip Morris, mert az Agria márkájú cigarettát tőkés piacokon értékesíthették az
egriek.

A szocialista tervgazdálkodástól a piacgazdaság felé vezető út különféle
állomásain az Egri Dohánygyár is végigment. 1985 márciusában 25 fővel létrejött a
Vállalati Tanács. Szerepe igen jelentős volt a vállalat privatizációjában, melyre az
1989-ben hatályba lépett Társasági törvény értelmében kerülhetett sor. A politikai,
gazdasági helyzet változásának következtében kívánatos volt a külföldi tőke
bevonása. Megindultak a megbeszélések az Austria Tabak-kal, majd a Philip Morris
is bekapcsolódott a tárgyalásokba. Az egyeztetések eredményeként 1991. december
19-én a cégbíróság bejegyezte az Egri Dohánygyár Kft.-t, a Philip Morris, az
Austria Tabak, az Állami Vagyonügynökség és az érintett önkormányzat
tulajdonjogát. Ez az állapot 1992-ben megváltozott, amikor a Philip Morris
kivásárolta az Austria Tabak és az önkormányzat üzletrészét és egyedüli
tulajdonossá vált.

Az Egri Dohánygyár – miután a Philip Morris lett az egyedüli tulajdonosa – egy
világhálózat fontos láncszemévé lépett elő, mivel a volt szocialista országok közül
elsőként Magyarországon jutott tulajdonhoz a Philip Morris. A cég jó gazdaként egy
sor új, előremutató intézkedést hozott. Nagyarányú tőkeberuházások kezdődtek,
felújítottak, illetve vásároltak új termelőgépeket, fejlesztették az infrastruktúrát,
korszerűsítették a munkakörnyezetet. Képzési programokkal, szociális
intézkedésekkel segítették a dolgozókat, fejlesztették az óvodát. Hagyományossá
váltak a Philip Morris napok, ahol a gyár a dolgozók családtagjait is vendégül látta.
A nyugdíjasok is mindig számíthattak a vállalat támogatására. 

A Philip Morris, mint multinacionális cég, részt vett a város életében is.
Kulturális, művészeti, oktatási intézményeket, csoportokat, egyéni
kezdeményezéseket is felkarolt az 1992-ben létrehozott Philip Morris Alapítvány,
mely később Eger Városért Alapítvány néven működött tovább. A termelés területén
is sikereket értek el. Ilyen körülmények között ünnepelte 1996-ban a gyár
fennállásának 100. évfordulóját.
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A kiállítás ennél a történelmi dátumnál véget ér. Magam sem gondoltam volna –
ugyanis az emléktár kialakításának szakmai feladatával engem bíztak meg – hogy a
megnyitás után alig telt el néhány év és a gyár bezárásáról beszélhettünk.

Örvendetes esemény volt ezért, hogy a gyár helyén épült Agria Park vezetősége
fontosnak tartotta, hogy néhány régi dohánygyári épületrész fennmaradhasson és az
új bevásárlóközpont szerves részévé válhasson. Így a valamikori víztorony, az
igazgatósági épület, valamint a szökőkút és ez a kiállítás is emlékül maradhatott és
tanúskodhat arról, hogy itt, ezen a helyen egy nagy múltú gyár működött.

(Elhangzott az Agria Parkban az egri dohánygyári emléktárban, 2010.
szeptember14-én) 
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