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Kedves Eger iránt rajongó Olvasó!

„A szülővároshoz a viszonyunk az évekkel mind bensőségesebb, bonyolultabb
lesz. Az ember lassan elfelejt minden érzelmességet, s mint minden bensőséges
kapcsolatban, nem erényeit vagy hibáit nézzük annak, aki fontos nekünk, hanem a
tényt, hogy van. S ez, ahogy múlnak az évek, mindennél fontosabb. A szülővárosba
idővel nem emlékeket jár halászni az ember, hanem visszakapni egy pillanatra ez
ingó, örökké változó életben és világban a biztonság érzetét.” 

Így fogalmaz kedves szerzőm, Márai Sándor. Ez a néhány sor csodálatosan
kifejezi, mit jelent az „áldott röghöz kötöttség”, mit jelent, ha az ember
örökérvényűen valahová tartozónak vallhatja magát. Hiszem, hogy létezik egy ilyen
áldott egriség, sőt, meggyőződésem, hogy egrinek lenni nagy szerencse, és
különleges ajándék! 

Ez a kötet sorrendben már a negyedik! Bemutatja, hogy miénk ez a pinceváros, a
tűzoltóság, a legényegylet szép története. Az egrieké a termálfürdőben kitárt
karokkal álló keleti platán, az Év Európai Fája, no és megannyi csodálatos nyitott
kert, melyeket mesés élmény bejárni! A miénk Barkóczy püspök, és az egri polgári
családok öröke, Vitkovics Mihály életműve, Hibay Károly és az egri patikusok
legendája.

Akárcsak három elődjénél, a negyedik kötet megjelentetésében is tudós egriek
működtek közre. Ez a kedves kiadvány újabb bizonyítéka annak: olyan értékek sora
található ebben a „felhők fölötti kisvárosban”, melyek közül akár csak egyért
rengeteg település áldaná a Teremtőt! Mindez az egrieké… és persze nemcsak az
egrieké, hiszen Eger az 1552-es diadal, és Gárdonyi Géza fő műve nyomán egy
kicsit minden magyar ember városa!

Ez az immár négyrészes sorozat is jelzi: noha Máraival együtt vallhatjuk, hogy a
legfontosabb maga, a szülőváros léte, az egriségben igazi kincsekre lehet lelni! A
lehetőség adott… nemcsak egrieknek!

Tisztelettel:
Habis László
polgármester

az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke
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A séták folytatódtak

2012 májusának utolsó keddjén, fél hatkor, szép számmal gyülekeztek a 6.
évfolyamos sétáló egriek a Klapka utcában, a Mlinkó István Gyógypedagógiai
Módszertani Intézet bejárata előtt. A századik séta kezdődött. Nem hangzott el sem
diadalének, sem ünnepi szózat, csak egy figyelemkeltő mondat a sétavezető
részéről: Emlékezzünk egy percben arra, hogy 2007 nyarán kezdtük közös
ismerkedésünket városunkkal és ennek jegyében találkoztunk századszor.

A nyári és téli sétaprogramok azóta már a 135. találkozó emlékeit őrzik és hat éve
három kötetben sorakoznak az emlékkönyvek az otthoni könyvespolcokon, mától az
Egri séták nemcsak egrieknek negyedik kötetével bővülve. A négy kötetben 64
elbeszélés, előadás, mese és tanulmány idézi a sétákon elhangzottakat. Az
emlékkönyvsorozat nem tartalmazhatja mind a 135 előadás leírt szövegét, de így is,
a teljesség igénye nélkül, felidézhetjük az előadott történetek és események csaknem
felét.

Köszönet illeti az előadókat, az elhivatott szakembereket, kutatókat és a fiatalabb
segítő szándékú helytörténész nemzedék tagjainak lelkes munkáját. A séták
szervezése, az Egri Lokálpatrióta Egylet minden alkalommal megtalálta az
intézmények, az egri polgárok áldozatkész segítségét és örömét abban, hogy
Egerről, otthonukról minél többet tudjanak, és ismereteik közkinccsé válhassanak.

Ha az eddigi egységesítő szándék fennmarad, az egri séták nemcsak egrieknek
tovább folytatódnak.

Eger, 2013. augusztus

Renn Oszkár
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Löffler Erzsébet
Pinceváros a Szépasszony-völgyben

Az egri borvidék
Eger híres szőlészetéről, melyet a 13. századi vallon és olasz telepesek

honosítottak meg. A város és környéke történelmünk jeles eseményeinek volt
színtere, ezek közül is kiemelkedik, amikor 1552-ben a maroknyi magyar sereg
megállította a török hódítók hadjáratát. A magyar történelem emlékei, a csodálatos
fekvés, a kulturális élet, a gyógyvizek és a fürdők rengeteg turistát vonzanak
városunkba.

A több mint négyezer hektáros történelmi borvidék az ország leghíresebb
vörösborának, az Egri Bikavérnek a hazája. A törökök kiűzése után a vidék
borászata lendületes fejlődésnek indult, amiben közrejátszott az is, hogy a hódoltság
idején a Balkán irányából a törökök elől menekülő szerbek egyre több vörösbort adó
szőlőfajtát honosítottak meg a Kárpát-medencében. Ennek a fejlődésnek időlegesen
az 1886-os filoxéravész vetett véget. A teljesen kipusztult szőlők újratelepítésekor
igyekeztek korábban nem ismert, a kártevőnek ellenálló fajtákat is meghonosítani. A
régieket pedig olyan alanyokba oltották, melyek ellenállnak a filoxérának. A múlt
évtizedben az egri borászok külföldön is bebizonyították, hogy az itt termett
Leányka, Királyleányka, Hárslevelű, Olaszrizling, Muskotály, Tramini, Szürkebarát
és Chardonnay szőlők leve bármely hazai vagy külföldi vetélytárssal állja a
versenyt. A szakemberek szerint az egri Kékfrankos, Blauburger, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc és Pinot Noir szőlők borai is nagy nemzetközi sikerre
számíthatnak, ha a vidék lehetőségeit a borászok jól kiaknázzák. Az új cuvée, a
Bikavér fehér párja, az Egri Csillag pedig igazi sikertörténetnek számít.

Az egri pincék
Magyarországnak talán egyetlen települése sincs, ahol annyi földalatti üreg és

pince lenne, mint Egerben. Jó, ha tudjuk, hogy ezek a pincék nem egy időben és nem
azonos céllal jöttek létre. A legrégebbiek kora középkori eredetűek, ezek közül
ismerjük a várban lévő dézsmapincék rendszerét, melyek keletkezése a 12-13.
századra nyúlik vissza. 15. századiak a Királyszéke alatti pincék, itt 22 pince volt
külön-külön bejárattal, ezek forrásvízi mészkőbe, darázskőbe vágott pincék voltak.
Az idők során azonban folyamatosan keletkeztek az újabb és újabb pincék, üregek,
amelyeknek száma mind a mai napig gyarapodik. Bél Mátyás leírásából szerzünk
tudomást például azokról a pincékről, melyek újabban érseki pincerendszer néven
kerültek be a köztudatba: „A püspöki rezidencia alatt kőbevágott borospincék
húzódnak a püspöki udvartartás borszükségletének tárolására. Különben az egész
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város alja csupa kő, s a városbeli házak alatt is gyakori a borok őrzésére kiválóan
alkalmas borpince…” Ezek a pinceágak a püspökség dézsmapincéi voltak a 18.
századtól.

Hazánkban a borok készítésénél és tárolásánál nemcsak a megfelelő éghajlati és
talajviszonyok játszanak szerepet, hanem igen lényeges a külső éghajlat
ingadozásait kiegyenlítő pince is. A borok jó minősége a napsütéses órák száma, a
napsütötte déli lejtők, a megfelelő vulkanikus eredetű talaj és a csapadék
mennyisége mellett a középkortól a felszín alatti tárolásnak is köszönhető.  A
mediterrán borok tüzesek és magas alkoholtartalmúak, így hosszabb ideig
alkalmasak a fogyasztásra, érlelésükben és tárolásukban nélkülözhető a pince.
Nálunk azonban igen nagy jelentősége van a télen-nyáron azonos, 10-12 C°
hőmérsékletű, kőbe vágott pincének. Tájékunkon szintén egyedülálló a pincepenész,
a cladosporium cellare. A pince falán jellegzetes pamacsok formájában jelentkezik,
később a falat egyenletesen elborítja. Fejlődéséhez 85-89%-os páratartalom
szükséges.  A pincében a biológiai indikátor szerepét tölti be, vizet köt le és vizet
bocsát ki a páratartalomtól függően. Értékmérője a jó pinceklímának. Mind a borok
érlelésében, mind tárolásában nagy szerepe van.

Mint ahogy szerte Európában, a pincék jó része épületek, kastélyok, vendéglők
alatt keletkezett, később azonban – nálunk a 18. századtól – a városon kívül. Több
helyen, különösen a belvárosban, óriási pincehálózat van. Közülük sok középületek
és lakóházak udvaráról nyílik, behatolva az Eger-patakot szegélyező teraszok alá.
Ezek közé tartozik az érseki pincerendszer is.

Eger város legrégibb pincéit a már említett darázskőbe vágták.  Ez a pincetípus a
belterületen található, pontosabban a Sáncban és úgy készült, hogy a darázskő alatt,
mely néhány méteres felszíni réteget képez, kivágták a homokos, kavicsos, puhább
réteget, így formátlan üreget nyertek. Ezeknek a pincéknek a mennyezete a darázskő
alja, ami nagyon nehezen formálható. Ez magyarázza az ilyen típusú pincék
alaktalanságát. A darázskőbe vágott pincék természetes üreg benyomását keltik,
ezekkel a Tetemvár nevű területen találkozhatunk. Kissé lejjebb, a Bárány utcában
már riolittufába vágott pincék vannak. Az újabb pincék túlnyomó részét ugyanis
ebbe a puha, könnyen megmunkálható kőzetbe vágták. A gazdagabb egyházi és
polgári személyek pincéi több hosszanti és keresztágból álltak, sokszor két-
háromszintesek voltak.

Számos pince található a történelmi Hosszú utca (ma Széchenyi utca) nyugati
oldalán. Ezek közé tartozik a Szeminárium pincéje, a jezsuiták, később ciszterciek
pincéje, a Kisboldogasszony templom pincéje, és a Rác templom pincéje. Ez
utóbbiak nagy részét betömedékelték.

Az elmúlt évszázadokban a pince nemcsak a bortárolás színhelye volt, hanem
sokszor védelmi célokat is szolgált, ilyenek voltak az Almagyar utcai pincék,
melyek a 16. században keletkeztek, valószínűleg 1552 és 1596 között. A bortárolási
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és védelmi célokon kívül meg kell emlékezni egy további funkcióról is: a pincék egy
része lakás céljait szolgálta. Az üregek mérete, bonyolult alaprajza és több oldalról
való megközelíthetősége ezt látszanak bizonyítani. A 18. század elején készült az az
összeírás, mely több esetben utalt arra, hogy a pincékben emberek laktak. A város
három fertályában (negyedében) 29 pincét írtak össze, melyek közül 14-et lakottnak
tüntettek fel. Egy-egy pincében több család is élt.

A belváros alatt húzódó többszintes pincerendszer kialakulására tehát többféle
magyarázat is van. Ezek között elsőként említendő a bortárolás, de nem
elhanyagolhatóak a védelmi célok sem, valamint a barlanglakások viszonylag nagy
száma. Okkal feltételezhető az is, hogy a pincék egy része építőanyag nyerés
céljából jött létre, vagyis a belváros barokk épületei részben a föld alól kitermelt
tufakőből épültek.

Bél Mátyás írásából tudjuk azt is, hogy ezekbe a pincékbe gyakran betört a víz,
ami azzal magyarázható, hogy a patak vize nedvessé teszi a környező talajt. Ez a
jelenség ma is megfigyelhető. Ami azonban ennél is érdekesebb, hogy a járatokban
egy kis patakocska is csörgedezik, melynek vizéből táplálkoznak a felettük lévő fák
gyökerei. „A város a város alatt” egyedülálló élményt nyújt a látogatóknak.

A városfalakon kívül lévő pincék közül a 18. században jelentősek voltak a
Kacsapart, a Tündérpart, a Kisvölgy, a két Szala, a Ráchegy és a Cifrakapu utcák
pincéi. Ma már ezek egy része jócskán a belvároshoz tartozik. A város leghíresebb
pincéi a Szépasszony-völgy, a Kőporos, a Tihamér és a Kőlyuk területén vannak. Ma
már ezeket is elérte a város, de még ma is a város szélén helyezkednek el.
Kétségtelen, hogy a legszebb fekvésű, a leghangulatosabb pincecsoport a
Szépasszony-völgyi.

Az egri pincék jellegzetességei közé tartozik, hogy gyakran nincs eléjük-föléjük
épített borház, mint például a Szépasszony-völgyben, hanem a pince bejárata körüli
terület ki van szélesítve, és ez a pincerész szolgál borház gyanánt, ahol a szőlő
feldolgozása történik. Gyakori, hogy egy-egy ilyen előtérből több pinceág is indul.
A lyukpincék elé a Verőszala, az Árnyékszala és a Farkasvölgy pincéi esetében
építettek borházat.

A Szépasszony-völgy
A Szépasszony-völgy, Eger város központjától mintegy fél kilométer távolságra,

ÉK-DNY irányban húzódó völgy, korábbi neve: Koháry völgye. 1772-1774-ben az
egész térséget Koháry-völgy néven emlegették. A név eredete meglehetősen
könnyen megmagyarázható. A 91 éves török hódoltság végén a felszabadító császári
csapatok 1687-ben Eger vára és a város köré szoros gyűrűt vontak. A blokád nyugati
szakaszán állította fel gróf Koháry István, zömében hajdúkból álló csapatainak
táborát, az úgynevezett “sáncát”. Említést érdemel az is, hogy a hős hadvezér itt
sérült meg olyan mértékben, hogy jobb karja egész élete során béna maradt. Ezzel
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magyarázható a Koháry-völgy nevének eredete. Kétségtelen azonban, hogy bár ez a
név a 18. században használatossá vált, de nem bizonyult véglegesnek. Csupán a 19.
század derekáig használták a Koháry-völgy nevet, amikor megjelenik a ma is
használatos Szépasszony-völgy elnevezés.

A sánc a mai felső borospincesor, az úgynevezett “Öreg sor“ felett, a térség és az
egész város fölé kiemelkedő dombháton feküdt. Itt található a Farkas-völgyön
csörgedező, máig is Koháry- kútnak nevezett forrás is. A város a 18. század közepéig
városfallal volt körülvéve, melyen kapuk voltak. Egyike a Hatvani kapu, mely
egyben a völgy kapuja is volt.   

A ma használatos Szépasszony-völgy nevének első levéltári említése egy 1843-
ban készült iratban található. A Szépasszony-völgy nevének eredetéről szóló
vélemények egészen szélsőséges végletek között mozognak. A völgy nevéhez
legendák sora fűződik. Bakó Ferenc néprajzkutató szerint a “Szépasszony” az
ősvallás egyik istenasszonya volt, Vénuszhoz hasonló alak, a szerelem istennője.
Neki mutattak be áldozatot ezen a helyen. A földművesek egy híresen szép
asszonyról mesélnek, aki itt árusította az egyik pincében a jó egri bort. Akadt, aki
szerint egy szépasszony birtokában volt a völgy, illetve annak egy része. Mások
szerint egy úri villa kikapós szépasszonyáról kapta nevét a völgy. A levéltári adatok
alapján nem állapítható meg egyértelműen a név eredete, mint ahogy az első pincék
építésének ideje sem. Bakó Ferenc “Egri borospincék” című írásában ez olvasható:
“Neve a pogány magyarok ősvallásának emlékét őrzi. A néprajzkutatók
megállapítása szerint a “Szépasszony” valamely természetfölötti lényt: tündért,
lidércet, rontó démont, vagy éppen boszorkányt jelölt.

Egy azonban bizonyos: a magyarok ősvallásával kapcsolatos feltételezést
határozottan kizárhatjuk.

Az egri hegyek puha vulkáni eredetű riolittufa kőzete igen alkalmas arra, hogy
pincét vágjanak bele. Különösen sok pincét találunk itt a híres Szépasszony-
völgyben, ahol a szőlősgazdák vágatták pincéjüket, melyben átlagosan 10 C° körüli
a hőmérséklet.

,,A gyöngyöző rubin piros és aranysárga borok innen indultak útnak 1774-től víg
Eger falai közt, elvinni a nagyvilágba borainak jó hírét.”

Az itteni hordók őrzik a világhírű Egri Bikavért is, mint páratlan kincset, mely
egészség a testnek és gyógyulást nyújt a léleknek. Az Egri Bikavér a 18. században
vált híressé. Alapanyagát lúdtalpú fekete szőlő, a török góhér, a fekete frankos és a
gordoványos adta. Akkoriban a lakosság 80%-a szőlőműveléssel foglalkozott,
jobbára egyházi birtokon.

A bor tekintélyes része mindig helyben fogyott el, de a 18. században már
megindult a bel- és külkereskedelem. A termelők a pincékben borméréssel
foglalkoztak. A bort szokás volt nem valamiféle űrmértékre adni, hanem ,,nyeletre”,
vagy ,,szívásra”. Ez úgy történt, hogy a gazda 50 krajcárt, később (1920 után) 10
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fillért kért egy nyelet borért. Nagy lehetőség volt ez a jó tüdejű, tapasztalt borivó
embernek. A termelőknek ez a bormérése még a 19. század végén is szokásban volt.
A bormérők cégért is használtak. A kor lakóháza stílusának megfelelően a pince
bejáratán lévő, háromszögletű oromfalon szellőzőnyílások voltak. Ezen kidugtak
egy rudat és arra ,,káposzta harasztot” kötöttek. E cégéren kívül szokás volt még a
rúdra három, egymásba illesztett, de más-más irányba néző vasabroncsot erősíteni
és arról lógatni alá a káposztalevelet, vagy hosszúra hagyott gyaluforgácsot. Ilyen
cégérek voltak azokon a pincéken, ahol saját termésű bort mértek.
Egy egri szólás szerint: ,,Gazdáé a pince, asszonyé a pénz”. Érdekességként
megemlíthető a pincetulajdonosok között meghonosodott szép szokás, az
úgynevezett bandázás.

Egymás pincéit kölcsönösen meglátogatva és egymás borait megízlelve két napig
is eltartott a vigasság. Ilyenkor az ,,asszonynépnek” nem volt szabad a pincébe
lemenni, de ha egy feleség sokallta férjének távolmaradását, jóízű házi kolbászt,
szalonnát és kenyeret pakolt be egy kosárba, a pincéhez ment és lekiáltott az ajtón:
,,Elé vagy-e párom?” De nem ment be. A férj a pince mélyéről visszakiáltott, hogy
elé. És víg kedéllyel, kissé ingatag léptekkel fölment a kosárért, majd tartalmának
elfogyasztása után folytatták a jó nedűk kóstolgatását. Szokás volt, hogy az
elhunytak emlékére az első pohár bort a pince földjére öntötték.

Feltehetjük a kérdést, mikor is készültek a mai Szépasszony-völgy első
borospincéi, illetve mikor alakult ki az első pincesor? A pinceépítést elősegítette
Barkóczy püspök gazdaságpolitikája is, aminek következtében fellendült a
bortermelés, kialakult a bor piaca, tehát szükség lett megfelelő érlelő és tároló
helyiségekre. A Szépasszony-völgy területe az egri püspök tulajdona volt. Pincét
vágni csak a püspök engedélyével lehetett. Így alakulhattak ki a csoportos,
egyidejűleg vágott, utcába rendeződött pincék sorai.

A Szépasszony-völgy területén nemhogy a török hódoltság előtt, de 1774 előtt
sem voltak pincék. 1774-től kezdődően kezdték a völgy később híressé vált
Öregsorán a borospincék készítését. A püspök földesúr pincevágásra szolgáló
telekjuttatásai révén rohamosan megszaporodtak a pincék, úgy, hogy néhány év után
1781-ben már 32 borospincét mutattak ki egy összeírásban. Ezek szerint tehát az
öregpincék a 16. század második fele és 1777. között készültek.
A Szépasszony-völgyben, az Öregsoron két pince is van, melynek falait
domborműves faragások díszítik. A 9. számú pince torkolatát egy öt figurából álló
csoport díszíti. Az ábrázolás kezdetleges módja és az időnek nehezen ellenálló kőzet
a témát csak sejteni engedi.

Úgy látszik, hogy két részből áll a kompozíció, az egyik a Szent Család
menekülése Egyiptomba, a másik a Golgota ábrázolása.

A Szépasszony-völgy 15. számú pince bejáratának belső oldalán barokk
díszítmények között az 1777. évszám látszik, mely a pince többi faragványának
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korát is meghatározza. A bejárattal szemben a falon barokk keretben feszület látható,
felette ötágú korona. Ettől jobbra nyílik a pinceágba vezető ajtó, melynek szintén
keretet adott a művész, fölötte pedig gazdag díszítményt helyezett el.

A városnak és környékének több ezer pincéje között sok volna érdemes arra, hogy
róla külön tegyünk említést. Egyes pincékhez különböző hagyományok fűződnek.
Vannak olyanok, melyek kiképzésük sajátos formájával, vagy díszítményeikkel
tűnnek fel. Van olyan, amelyben kút van, sőt olyan is akad, amelyen kispatak folyik
keresztül.

Szólni kell azokról, melyek úgy élnek a köztudatban, mint a legérdekesebb
pincék, melyeket bizonyos hozzájuk kapcsolódó legendák kiemelnek a többi közül.
Ilyen a Szépasszony-völgy I.24. számú borház. A hagyomány szerint még a török
idők előtt készült és a 16. században egyházi célokra használták. A hagyomány tudni
véli, hogy a reformáció elterjedése idején, amikor az akkori várkapitány protestáns
hitre lépett és eltiltotta a katolikusoktól a templomok használatát, a városban
megmaradt kevés katolikus ebben a Szépasszony-völgyi pincében gyülekezett és itt
tartották számukra a misét. A borházban ma is látható faragványok a
hagyományoknak ezt a részét is alátámasztják, de a faragványok keletkezésének
idejét majd a későbbi kutatások fogják meghatározni. Egyébként is ellentmond
eddigi ismereteinknek, melyek szerint 1774-ben kezdték el vágni a völgyben a
pincéket. 

A borház egyik sarkában kis fülke áll, amit hajdan fallal és ajtóval különítettek el,
benne oltár és faragványok. Maga a borház négyzetes alaprajzú, közepén a tufából
meghagyott tartóoszloppal. Hátsó falán két ág nyílik, az ajtók között pedig, a
sziklába faragott asztal és pad. A pad felett két sorban domborműves faragvány. Alul
ekével szántó emberalakot, fent bibliai jelenetet láthatunk. Az egyik pinceágban
hasonló jellegű dombormű van, egy Madonna, lábainál kígyó.

1781-ben, 32 borospincéről számol be egy összeírás. Az egri bor hírneve az
elmúlt évszázadban szorosan kapcsolódott össze a több mint 150 pincét számláló
Szépasszony-völggyel. A völgy mai pincecsoportja a II. világháborút követően, a
földreform után épült meg.

Külön említésre méltó az 1903-ban épült Páli Szent Vincéről Nevezett Irgalmas
Nővérek Társulata tulajdonát képező kápolna. Az ,,irgalmas nővérek” közül mintegy
10 fő nem a beteggondozással foglalkozott. Az ő feladatuk a Szépasszony-völgyben
lévő szőlő és kertművelés, állattartás volt. Innen biztosították a rend tagjainak az
önfenntartáshoz szükséges élelmiszerellátást. A nővéreknek a mai EVAT Vendégház
épülete volt az otthonuk a kápolnával szemközti területen. Az úgynevezett
“Disznófű” sor szalonnasütő park területén abban az időben állattartásra szolgáló
aklok voltak, ahol sertést és birkát tartottak. Ezt a területet egy keréknyom
szélességű gyalogút kötötte össze a kápolnával. A kápolna titulusa a mennybe felvett
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Királyné. Külső oldalán egy falfülkében üveg mögött a megkötözött, tövissel
koronázott Jézus szobra látható, mely a rend szimbóluma volt. A kápolna melletti út
az úgynevezett Kisrózsás-Kocs dűlő, melyek a szőlőkhöz vezettek föl. 

Számtalan költő, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály írt Egerről és jó boráról, de
Márai Sándor is az egri újság felkérésére csodálatosan méltatta és írta le az egri
pincék életét, szokásait, a bennük érlelt bor kitűnő minőségét.

A 20. század második felében nemcsak fejlesztés nem történt a területen, de a
rendszeres gondozás és karbantartás hiányában a Szépasszony-völgy meglehetősen
elhanyagolt képet mutatott. A ,,pinceváros” 1999-ben ébredt fel álmából, amikor a
terület kijelölt gazdája a Városgondozás Eger Kft lett.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a Kft-nek és a Gazdasági
Minisztérium Széchenyi Terve nyújtotta pályázati lehetőségnek köszönhetően 2000-
ben megépült a központi díszpark és az autóbuszok, személygépjárművek
várakozására egyaránt alkalmas burkolt parkoló.

A parkban került elhelyezése a neves művészházaspár, Debreczeni Zsóka és Pelcz
Zoltán két köztéri szoboralkotása: a ,,Szépasszony“ és a Hordón ülő Bacchus.
Sajnos, ez utóbbit többször megrongálták, így új helyen kerül felállításra, helyére
Mihajlo Kolodko nagyszőlősi szobrászművész által készített szökőkút került.

2000-ben került először megrendezésre, hagyományteremtő jelleggel, az
augusztus 20-i állami ünnephez kötődve, a Szépasszony-völgy Fesztivál. A
következő évben megkezdődtek a ,,Piknik park” építési munkálatai, mely 2002-ben
nyerte el végleges arculatát.

Egy régi probléma megoldását jelentette, a mutatványos és vásározó
tevékenységnek kulturált helyszínt biztosító vásártér kialakítása a 2003-as év
tavaszán. Ezek a beruházások jelentős mértékben megélénkítették a völgy életét. A
pincetulajdonosok egyre nagyobb létszámban alakítják át, újítják fel, szépítgetik
borházukat és pincehomlokzataikat.

A Szépasszony-völgy életében a következő mérföldkövet a 2004-es év jelenti. A
Városgondozás Eger Kft. helyett ez év márciusától, az Egri Vagyonkezelő és
Távfűtő Rt. (Evat Rt.), veszi át az üzemeltetési feladatokat.  A Szépasszony-völgy
nyári rendezvényeinek egyik fő helyszínét jelenti ugyanis a szabadtéri színpad, a
Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont megvalósítása. Erre
annál is inkább szükség van, mert a színpad otthont ad olyan fesztiváloknak,
amellyel meghosszabbítható az idegenforgalmi szezon. A beruházás keretében
felújítják, befedik a 800 néző befogadására a nézőteret. Ugyanakkor a színpad
kiszolgáló épületeiben a szőlőművelés történetét és folyamatát feldolgozó interaktív
kiállítást, játszóházat és gyermekmegőrzőt rendeznek be.   Márai Sándor nevét azért
kapta a létesítmény, mert az irodalmár egyik kedvenc témája a jó bor és az egri bor
élvezete volt. Az esztétikus utcabútorok, az ápolt zöldterületek, a kialakított
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szalonnasütő helyek, a szabadidős rendezvények folyamatosan növekvő száma,
mind-mind hozzájárulnak a terület töretlen fejlődéséhez, egyre több hazai és külföldi
vendég megelégedésére. Reméljük, mielőbb megvalósul.

(Elhangzott a Szépasszony-völgyben 2012. szeptember 19-én)
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A régi és az új találkozása... - Fotó: Ágoston Ottóné

Szépasszony-völgyi pincék - Fotó: Ágoston Ottóné
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A kápolna homlokzata
Fotó: Ágoston Ottóné

Szántóvetőt ábrázoló dombormű
az I. 24. számú borházban

Fotó: Ágoston Ottóné



Abkarovits Endre
Az első magyar tanításnyelvű tanítóképző

Alapítás
Az első magyar tanításnyelvű tanítóképzőt Pyrker János László érsek alapította

meg Egerben 1828-ban. Nem ez volt az első tanítóképző az országban, maga Pyrker
alapított egyet Szepeskáptalanon, de az német tanításnyelvű volt. Szepességi útjain
Pyrker azt tapasztalta, hogy a falusi iskolákban a gyerekeket képzetlen tanítók
tanítják. Később ugyanezt kellett tapasztalnia Eger környékén. Évszázadokig
ugyanis a falusi iskolák tanítóinál nem merült fel igényként, hogy a tanítás és a
nevelés módszertanát előbb valamilyen oktatási intézményben kellene elsajátítani,
de még felsőbb szinten is gyakran ez volt a helyzet (Mária Terézia próbált 1777-ben
először képzési követelményeket támasztani). 1828 után is Eger sokáig az egyetlen
magyar nyelvű képző volt, s ha már nem bocsátott volna ki 40 éve néptanítókat,
akkor az 1868-as Eötvös-féle tanügyi törvény szinte kivitelezhetetlen lett volna. A
tanítóképzők elsősorban a falvak számára képeztek néptanítókat, ezért nagyon is
jogos volt, hogy a magyarok lakta vidékeken a falvak gyermekeit magyar nyelvű
képzésben részt vett tanítók tanítsák.

Az intézmény elhelyezése
Az egri Érseki Római Katolikus Tanítóképző első helyszíne a Foglár György-féle

nevelőintézet (Foglárium) épületében volt, az akkori Káptalansoron (ma Kossuth
Lajos utca) (Az épület a későbbiekben – többek között - Angolkisasszonyok
Intézete, Szilágyi Erzsébet Gimnázium címen volt ismert, ma Sancta Maria
Általános Iskola és Gimnázium). A tanítóképző alapítása idején egyemeletes volt az
épület, s a képzőn kívül több más oktatási és internátusi intézmény is helyet kapott
benne. A későbbiekben a Líceum épületébe költözött a képző, az államosításkor
pedig a korábbi ciszterci gimnázium épületébe. Így egész története során, három
helyszínen működött:

1828-1852: Foglárium
1852-1949: Líceum
1949-1959: A korábbi és későbbi ciszterci gimnázium épülete

A kezdeti évek
Bár a legtöbb ember emlékezetében elsősorban a Líceum épületével kapcsolódik

össze a tanítóképző (nem véletlenül, hiszen csaknem egy évszázadig működött itt),
nem itt indult a képzés, hanem a már említett, Foglár kanonok által alapított
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intézetben. Bár az egri tervezett egyetem sorsa nem kapcsolódik össze közvetlenül
a tanítóképzővel, mégis szólnunk kell néhány mondatot az oktatásügy egri
előzményeiről.

Foglár György (1670-1754) nemesi családból származott; középiskoláit
Nagyszombatban és Pozsonyban végezte;  majd mint esztergomi papnövendék
bölcseletre s teológiára a bécsi egyetemre járt. Innen csakhamar az egri
egyházmegyébe került, ahol a török uralom után nagy hiány volt papokban. 1710-
ben Telekesy István egri püspök maga mellé vette kanonoknak. 1713-ban prépost
lett, 1718-ban címzetes szerbiai püspökséget nyert el. 1740-ben 25 ezer forinttal és
az almagyari szőlője árából Egerben jogi iskolát alapított, alapítványához a jogi
iskola számára 1754-ben 50 000 Forint értékű házat vett a Káptalansoron. Azt
megelőzően a Telekesy püspök által a 18. század elején alapított szemináriumban
kapott a jogi iskola elhelyezést (itt előbb jezsuita papok tanítottak, akiket Barkóczy
püspök (1710-1765) 1754-ben világi papokra váltott). Barkóczy Ferenc (1745-től
egri püspök, 1761-től esztergomi érsek) egyesítette a jogi iskolát a teológiával és a
középfokú bölcseleti képzéssel Püspöki Iskolák néven. A három intézményt – már
akkor is egy későbbi egyetemmé válás szándékával – Foglár kanonok épületében
helyezték el, addig is, amíg fel nem épült a tervezett egyetem új épülete. Ennek
kivitelezése azonban már Eszterházy Károlyra maradt. 1785-ben elkészült az az
épület, amit eredetileg egyetemnek szántak, s ma Líceumként ismerünk. Közben a
Foglárium jogi szárnya megroggyant, a jogi képzés néhány évig szünetelt is. A
Foglárium korábbi iskolái közül többen a Líceumba költöztek át, itt pedig internátus
lett, amit Eszterházy Szent Imre-konviktusnak nevezett el. A konviktusoknak az
egész országban történő megszüntetése után a Foglárium üresen állt 1808-ig, majd
fiúnevelde nyílt benne, népszerű nevén a Foglár-intézet.

A Líceum épülete tehát alig 20 év leforgása alatt készül el (1765-1785), teljes
berendezése – utoljára a kápolna – 1795-ben. (Nyilván eredetileg nem szándékozták
líceunak nevezni, Eszterházy egyetemet szeretett volna). Amint említettük, az
épületet már Barkóczy püspök is egyetemnek szánta, s a bécsi Josef Ignaz Gerl
terveket is készített részére, de esztergomi érsekké történt kinevezése után a
megvalósítás Eszterházy Károlyra (1725-1799) és építészére, Fellner Jakabra várt.
Az egyetem gondolata, mint közismert, nem kapta meg a bécsi udvar áldását,
részben valószínűleg az esztergomi érsekké előlépett Barkóczy és az új egri püspök,
Eszterházy nem túl jó viszonya eredményeként (a prímás az ország oktatási
ügyeinek is felelőse volt). Eszterházy hiába indítja be az orvosképzést is 1769-ben
Markhot Ferenc irányításával, az az első öt év után elhal, mert 1772-ben Mária
Terézia megtagadja a doktori fokozat kiadásának jogát (mégis erről az öt évig
működő, egyetlen diplomát ki nem adó intézményről, akárcsak a jogakadémiáról,
emléktábla emlékezik meg a Kossuth utcai épület falán, ám a 131 évig működő, első

22

Egri séták nemcsak egrieknek



magyar tanításnyelvű tanítóképzőről nincs ilyen. Ahogy működése másik két
épületének külső falán sem, csupán a Líceum első emeletén). Az 1777-es Ratio
Educationis 14. paragrafusa kimondta, hogy Magyarországon csak egyetlen
egyetem működhet, mégpedig az akkor Nagyszombatból átköltöztetett budai. Ekkor
kapta meg valószínűleg az egri intézmény a „líceum” elnevezést. Mire az épület
elkészült, II. József került a trónra. Eszterházy hiába próbálkozott még az uralkodó
1788-as egri látogatásakor is az egyetem engedélyeztetésével, nem járt sikerrel, sőt
a király még meg is szüntette a jogi és bölcseleti kurzust. Utódjánál, II. Lipótnál is
csak ezek újraindítását tudta elérni. A felvilágosult abszolutizmus uralkodói nem a
felsőoktatásban diplomát szerző ifjak taníttatását tartották legfőbb céljuknak, hanem
az elemi iskolák bővítését („nem kevés számú tudósra, hanem minél több elemi
műveltségű, engedelmes állampolgárra van szükség”).

1828-ban tehát a Fogláriumban jött létre a tanítóképző Pyrker János László érsek
(1772–1847) elhatározásából. Mint említettük, szepesi püspök korában
Szepeskáptalanon már alapított egy német nyelvű tanítóképzőt 1819-ben a
Szepességben túlsúlyban levő németek számára, hogy saját egyházmegyéjét ellássa
népiskolai kántortanítókkal (sokáig nem foglalkozhatott az újfajta képzéssel, mert
már 1820-ban velencei pátriárkává nevezte ki a császár. Velence ekkor ugyanis
Habsburg Birodalom része volt. Pyrker itáliai tartózkodása alatt gyűjtötte össze azt
a közel 200 festményt, amivel megalapozta – a Magyar Nemzeti Múzeumon
keresztül - a Szépművészeti Múzeum gyűjteményét. Ezt megelőzően azonban a
képtár számára építtette az érseki palota déli szárnyát, s csak később ajánlotta fel
gyűjteményét az egész nemzet javára.). Ahogy a szepeskáptalani intézményt, úgy az
egrit is felsőfokú tanítóképzőnek szánta: érettségizett ifjakat vettek föl. Máshol az
országban az elemi iskolák tanítóit középfokú intézményekben képezték. Sokan
még ezt is luxusnak tartották az ő korában, mondván, egy jó oskolamestertől a
gyakorlatban is el lehet lesni a tanítás mesterségét. Annak jelentőségét, hogy Pyrker
fontosnak találta a magyar nyelvű képzést, még fokozza, hogy ő maga német
anyanyelvű volt, eredeti neve Johann Ladislaus Pircher. Ő költő is volt, s
költeményeit német nyelven írta.

Az oktatás akkoriban az egyház monopóliuma volt, s az, hogy a kikerülő tanítók
egyúttal jó kántorok is legyenek, szintén fontos szempont volt (Mária Terézia és II.
József koráig kizárólag a papság rendelkezett az oktatás felett, az állami
tanítóképzők létrehozására csak 1868 után került sor, addig csak a különböző
egyházaknak voltak ilyen intézményei). Ebből adódóan a képzés egyik sarokköve a
vallás (de neve ellenére Egerben sem csak római katolikusok közül kerültek ki a
tanulók), míg a nevelés másik fontos célja a hazaszeretet kialakítása volt. Pyrker az
1843-44-es tanévben bevezette a Magyarország története tárgyat, ami akkor még
egyéb oktatási intézményekben nem létezett. Nem véletlen, hogy a magyar
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hazaszeretet legszebb regényét megíró Gárdonyi Géza az intézmény diákja volt.
Saját leírása szerint – rövid tanítói működése alatt – minden egyéb helyett is
legszívesebben magyar történelmet tanított volna.

Mai szemmel nézve az intézmény igen kevés diákkal és rövid képzési idővel
indult. Az első időszakban mindössze két évig tartottak a tanulmányok, s a tanulók
száma lehetővé tette, hogy tanulmányi, szállás- és étkezési költségeiket is az
érsekség fedezze, legalábbis a bentlakókét. 1828-ban hét tanulóval kezdték a
képzést, de csak négy volt bentlakó, s még 1847-ben is csak 34 fő az összlétszám.
Sokan laktak magánházaknál, s viszonylag kevesen voltak helybeliek. Pyrker az
alapításkor saját vagyonából 5 000 Ft-ot áldozott, és paptársait is adományozásra
szólította föl, így 22 000 Ft jött össze (más források szerint 29 000). A kis létszám
ellenére a kezdetektől csak felvételi vizsga után lehetett az intézménybe bekerülni.
A legfontosabb tantárgyak a tanítási és a nevelési készségek kialakítását célozták, de
fontosak voltak a vallásos ismeretek és a zenei képzés is. Az egri tanítóképzőből
kerültek ki a korszak első katolikus kántortanítói, akik a tanítás mellett gyakran
jegyzői feladatokat is elláttak falujukban, s kántori és egyéb egyházi, sőt gazdasági
teendőik is voltak. A kezdeti korszaktól - Fáy András első szóhasználata óta - szokás
volt a tanítóképzőről, mint preparandia-ról, a hallgatókról, pedig mint prepákról
beszélni.  

A tanítóképző a Líceumban
Az 1850-es években a joglíceum szünetelt, a Líceum szinte üresen állt, mint

említettük, így vált lehetővé a tanítóképző átköltözése. De a továbbiakban is
bőségesen volt hely egyéb iskolák elhelyezésére az épületben, sőt nyomdának,
szerkesztőségnek, tanári lakásnak, obszervatóriumnak, konyhának, ebédlőnek is.

Pyrker 1847-ben bekövetkezett halála után néhány évig betöltetlen volt az érseki
szék. Bartakovics Béla (1792-1873) 1850-ben lett az utóda. A tanítóképző 1852-es
átköltöztetése a Fogláriumból a Líceumba így már az ő idejére esik. A bécsi udvar
ekkor már fokozottan érvényesítette befolyását, előírta a központi tankönyveket (bár
ezek között egri szerzők – Tárkányi Béla, Szvorényi József – is voltak), s 1858-ban
a tanári kart is alaposan átszervezték (ekkor lett Mindszenty Gedeon hittantanár,
akiről később az önképzőkört elnevezték, s akinek nevét ma is utca viseli Egerben).
A Fogláriumba a tanítóképző helyére Bartakovics érsek betelepítette az
angolkisasszonyok rendjének iskoláját, amely később tanítónőképzőként is szolgált
leányok részére.  A fiú és a leány tanítóképzőnek rövid ideig közös vezetésük és
tanáraik is voltak. A  leány tanítónőképzőben főként apácák tanítottak, s csak ritkán
világi tanárok.

1868-ban lépett hatályba a népiskolai törvény, amely a tanítóképzés időtartamát
három évre emelte. Ez már több szegény diáknak anyagilag megerőltető volt, s
kimaradtak. Gyakorló iskolául a négyosztályú, osztott, líceumi elemi iskola szolgált.
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A falvakban általában osztatlan iskolák voltak, ezért a gyakorló iskolában időnként
összevont osztályokat is kialakítottak, hogy a tanítóképzősök az ilyen iskolákban
való tanítás módszereit is elsajátíthassák. Még így se tudták az egyébként osztott
osztályok városi tanulóiból alkalmanként összeállított osztatlan osztállyal
megteremteni azokat a körülményeket, amelyek egy falu 80-100 fős osztatlan
iskolájában vártak a néptanítókra (Még az 1950-es években is voltak mind osztott,
mind osztatlan osztályai a tanítóképzőnek a mai Gárdonyi Géza Ciszterci
Gimnázium épületében. Az utolsó, 1958-59-es tanévben például az osztott I., II., III.,
IV. osztály mellett osztatlan I.-III. és II.-IV. osztályok is voltak.). Már a 20. század
elején is a kötelező négy gyakorló iskolai osztályon kívül még ötödik és hatodik is
működött sokáig, azokat – hasonlóan az 1950-es évek végéhez – 1916-ban meg
kellett szüntetni. Utána mégis próbálkoztak felső tagozattal, de – például 1942-ben
– ez úgy nézett ki, hogy három gyakorló osztály volt: I-II., III-IV., V-VIII.

Bartakovics érsek fő támasza Tárkányi Béla kanonok, intézetigazgató volt,
egészen addig, míg a Szent István Társulat elnökévé nem választották.
Bartakovicsot 1873-ban bekövetkezett halála után Samassa József követte az érseki
székben, aki később bíboros is lett. Az ő idején bővült a képzés négy évfolyamra az
1882-es minisztériumi rendeletnek megfelelően, amiből a negyedik év a tanítási
gyakorlat volt, s csak ezután tettek a diákok képesítő vizsgát, s kapták meg
diplomájukat. Az utolsó, gyakorló évet megelőzően a tanítóképzősök már másod- és
harmadéves korukban is bemutató tanításokon hospitáltak.

1874-től a diákok közül minden osztályban kurátort neveznek ki, aki biztosítja a
szünetekben és az óra elején, a tanár megérkezéséig a rendet.

Már Pyrker is érzékelte, hogy a falvakba kikerülő tanítóknak gazdasági
ismeretekre is szükségük lesz, s ezért elrendelte a „mezőgazdászat és barmászat”
tanítását. De arra, hogy az intézménynek saját tankertje legyen, csak 1875-től kerül
sor, amikor a vasút mellett faiskolát létesítettek (emlékét az utca neve ma is őrzi),
ahol idővel gyümölcs, szőlő és konyhakerti növénytermesztést is tanulhattak a
prepák. 1883-tól már méhészetet is oktattak.

Az 1870-es évektől adott ki a képző évkönyveket „Értesítvény” címmel. 1872 és
1892 között 20 éven át Zsendovics József volt az intézet igazgatója. A tantestület
tagjai általában egyházi személyek, akik gyakran lelkészként, plébánosként
folytatták pályájukat, mint például Gárdonyi magyar tanára, Répássy János 1885-
ben, 17 év tanítás után. Az első civil rendes tanár kinevezésére csak az 1880-as
években kerül sor. A tanári karban állandó problémát jelentett a nagy fluktuáció
(fizetésük elmaradt az állami iskolák tanáraiétól), a diákság esetében pedig az, hogy
nem volt elegendő jól felkészült felvételiző.

A magyar nyelv még intenzívebb művelése céljából 1892-ben a jeles egyházi
költő emlékére Mindszenty Gedeon Önképzőkör alakul, ami egészen az
államosításig működött.
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A 20. század
Az 1899-1900-as tanévben tértek át a csak délelőtti tanításra, ami be is vált.
Samassa érsek 1912-ben halt meg. Utóda Szmrecsányi Lajos (1851-1943), akinek

a nevéhez az intézmény jelentős fejlesztése fűződik. Ebben az évben került a
tanítóképzőhöz Csanády László, aki később, 1921 és 1938 között az intézmény
igazgatója volt. Ő az utolsó egyházi személy az igazgatók sorában. A
Tanácsköztársaság 1919-ben államosította az intézményt, a vallásoktatást
megszüntette, terrorkülönítményei még az érseket és a köztiszteletben álló Breznay
Imrét is elhurcolták. 1919 szeptemberére megbukott a „dicsőséges”
Tanácsköztársaság, s a régi rend szerint folytatódhatott a tanítás. A húszas évek
közepén Csanády igazgató a saját pénzén felépíttette a Szent László Diákotthont a
Diófakút utcában 60 fő részére, annak a ma már Legányi utcának nevezett részén.

A szervezetileg teljesen önálló, minden más népiskolától független gyakorló
iskola megalapítására csak az 1923-24-es tanévben kerül sor. Ez még egy tanerős,
osztatlan, hat osztályos iskola, ami a negyvenes évekig két, majd három tanerőssé
bővült, s 1941-42-ben már nyolcosztályos.

Amikor a Fogláriumból a Líceumba költözött a tanítóképző, megszűnt az
ugyancsak Fogláriumban elhelyezett internátusa. Ez nagy hátrányt jelentett az
intézmény számára, különösen az internátussal rendelkező állami intézményekkel
szemben. A képző vonzerejének csökkenéséhez ez nagymértékben hozzájárult, s a
probléma egészen 1919-ig megoldatlan maradt. Akkor Szmrecsányi érsek
palotájának északi szárnyában (ahol ma – többek között – a Szent István Rádió van)
internátust alakított ki. Az itt elhelyezett diákok száma 25 és 46 fő  között változott.

Az 1928-as évben ünnepelte az intézmény centenáriumát. Benkóczy Emil tanár
emlékkönyvet írt ebből az alkalomból. Az 1930-31-es tanévben kerül a tanítóképző
tanári karába Somos Lajos, aki majd 1938-tól az első civil igazgató lesz. Az 1930-
as, 40-es években került az intézménybe számos olyan tanár, aki a ma még élő
prepák generációinak az emlékezetében elevenen él (Id. Abkarovits Endre, Bakonyi
Ferenc, Hamza Tibor, Vásárhelyi József, Molnár József, Kovács Vendel, Hórvölgyi
István). Az intézményben jelentős kulturális munka is folyt. Az önképzőköri
foglalkozásokon kívül színházi előadásokat is rendeztek és saját szalonzenekaruk
volt. Kodály kórusműveit Egerben a képző kórusa mutatta be Bitter Dezső énektanár
vezetésével, ezért Kodály Zoltán ellátogatott a Líceumba.

A 30-as évek második felében Szmrecsányi érsek jelentősen felújítatta az
intézmény berendezését. Ekkor kerültek kétfős asztalok székekkel a korábbi padok
helyére.

Az 1938-39-es tanévtől megpróbálták az intézményt újra úgy átalakítani, hogy az
ne eleve csak néptanítókat képezzen, hanem egy líceumi (középiskolai) képzésre
épüljön a tanítóképzés. Ekkor az intézményt a kétféle képzés miatt Egri Érseki
Római Katolikus Tanítóképző Intézet és Líceumnak hívják. A háború azonban
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beleszólt az eredeti 4+2 éves képzési tervekbe, s a nagy tanítóhiány miatt maradt az
ötéves képzés. A diákok külön bizonyítványt kaptak ez első négy líceumi évről
érettségi után, s az ötödéves tanítóképzésről, majd a képesítővizsga után tanítói
oklevelet. Ezeket a díszes okleveleket az összes tanár aláírta.

A Líceum épületében a 40-es években is több intézmény működött. A földszinten
voltak az elemi iskola osztott és a gyakorló iskola osztott és osztatlan osztályai. Ez
két különböző iskola volt. Emellett az északi szárny nagytermében volt a képzősök
tornaterme, a déli zeneteremben pedig a gyakorló évüket töltő ötödévesek
osztályterme. Az északkeleti sarokban nyomda működött. Az első emelet északi és
keleti szárnyában voltak a tanítóképzősök osztályai. A második emeleten az Egri
Római Katolikus Kereskedelmi Középiskola és egy jogakadémia működött az
államosítás előtt. Megvolt a rendje annak is, hogy ki melyik lépcsőházat
használhatta. Az északi melléklépcsőn a tanítóképző tanárai és a jogászok járhattak,
de idővel tanítóképzős diákok is. A torony alatti lépcsőházat használták általában a
tanítóképzős és kereskedelmis diákok. A főlépcsőt viszont általában nem használták,
bár ez kifejezetten nem volt tiltva. A déli melléklépcsőházban a papok jártak az első
emeleti Főegyházmegyei Könyvtárba.

A háború utáni átmeneti években még maradt a korábbi elnevezés és képzési
rendszer, de 1948-ban Debrecenben megalapították a pedagógiai főiskolát, amely
egy év után átköltözött Egerbe, s a tanítóképzőnek a megszüntetett ciszterci iskolába
kellett átköltöznie, most már államosított intézményként. A tanárok mentek az
iskolával, próbálták átmenteni a régi szellemet az új politikai körülmények közepette
(egyébként se tartottak igényt eleinte az egyházi intézmény tanáraira a főiskolán,
inkább politikailag megbízhatóbb kádereket hoztak). Velük ment a gyakorló iskola
is, előbb csak alsó tagozattal, majd kezdtek felső tagozatos osztályok is nyílni. Az
1950/51-es tanévtől voltak először lányosztályok, majd vegyesek is a
tanítóképzőben. (Illetve ekkor végeztek itt először olyan lányosztályok, amelyek
még az angolkisasszonyoknál kezdték tanulmányaikat. Az 1952-ben végzettek
például szinte minden évben más nevű, időnként más típusú iskolába jártak, jóllehet
végig ugyanott tanultak. A lányosztályok általában egyáltalán nem jártak a Líceum
épületébe, csak a képesítő vizsgájukat tehették le ott.). Ekkor is a negyedik év után
közismereti tantárgyakból érettségi vizsgát tettek a leendő tanító(nő)k és az ötödik
tanévben gyakorló tanítóként, főleg vidéki iskolákban oktattak (a tanítóhiány miatt
volt erre szükség). Csak ezt követően tehettek tanítói képesítő vizsgát, ekkor kapták
meg oklevelüket (Érdekes módon, míg korábban általában az ötödik év végén, a
diploma tényleges megszerzésekor készítették el tablójukat, addig az ötvenes
években az jött a szokásba, hogy erre már a negyedik év végén, az érettségikor sor
került. Ez először az 1951-ben érettségizőknél történt így.).

Az államosítás után egy ideig az osztályozás érdemjegyei is megváltoztak. A
legjobb jegy (kitűnő) a hetes volt, a példás magatartást viszont hármassal
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osztályozták. Utána egy időre nem számokkal, hanem szavakkal történtek a
minősítések.

Az 1950-ben negyedéves fiúknak fel lett ajánlva, hogy felvételi vizsga nélkül
mehetnek tanulni a pedagógiai főiskolára, akár az érettségi vizsga letétele nélkül is.
Ezzel a lehetőséggel a többségük élt is, de akadtak néhányan, akik kimentek
gyakorló évre és tanítói diplomát szereztek. Ezen az évfolyamon nem készült tabló
se, s a mai napig külön ünneplik évfordulóikat. Az 1951-ben érettségizők közül is
sokan a főiskolára vagy egyetemre mentek a tanítói diploma megszerzése helyett. A
tablók – évkönyv hiányában – az ötvenes években sokszor az egyetlen információt
jelentik az osztályok számáról, összetételéről, a tanári karról, az intézmény nevéről
(a még fennmaradt, időnként megtépázott, ötvenes évekből származó tablókat a
közelmúltban újra kitették a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium folyosóira, sőt CD
is készült az összes ottani iskola fennmaradt tablóiról). Nagyon kevés fénykép
maradt fenn az ötvenes évek első feléből. Az egyik mutatja, amint a végzősök
végigvonulnak a főutcán. Az akkori hallgatók elmondása szerint, ekkor a szovjet
hősi emlékműhöz ballagtak a főszékesegyház mögötti akkori Felszabadulás térre (a
főutcán – akkor tablóval – történő ballagás már a harmincas években is szokás volt,
ahogy azt egy 1939-es kép megőrizte).

Az intézmény neve és vezetése szinte évről évre változott 1949 után. Volt, amikor
pedagógiai gimnáziumnak hívták, majd Állami Tanítóképző Intézetnek, később
(Egri Állami) Gárdonyi Géza Tanítóképzőnek.

Az ötvenes évek második felében először a lányok képzése került más városba
(lányosztály utoljára 1957-ben végzett Egerben), 1957-ben országos döntés született
a középfokú tanítóképzés megszüntetéséről. Az 1957-58-as tanév  már országszerte
ennek megfelelően indult. A felsőfokú tanítóképzők nem okvetlenül ott alakultak,
ahol korábban a középfokúak voltak. Egerben utoljára 1959-ben érettségiztek
tanítóképzősök, de 1960-ban a képesítő vizsgájukat már más intzményben tehették
csak le. Akkortájt nagy felháborodást keltett, hogy pont Egerben szüntették meg a
tanítóképzést, s azt az ilyen hagyományokkal nem rendelkező Jászberénybe vitték.

Visszatérve az évkönyvekre, az államosításig folyamatosan megjelentek, csak az
1945-ös év volt kivétel, amikor nem is lehetett a szokásos módon befejezni a
tanévet. 1947-ben már nem könyv alakban, de még megjelent az évkönyv.
Legközelebb azonban csak az 1958-59-es tanévben újították fel a tradíciót, de ebben
a kötetben egyúttal már búcsúztak is az egri tanítóképzőtől. Épületében a Gárdonyi
Géza Gimnázium épült ki felmenő rendszerben, amit a rendszerváltozás után a
ciszterci rend kapott vissza.

A tanítóképző tanárai többségükben maradtak a gimnáziumban, de a
pedagógusképzés iránt jobban elkötelezettek idővel átmentek a főiskolára. (dr.
Molnár József, dr. Somos Lajos, id. Abkarovits Endre, dr. Suba János, dr. Kovács
Vendel, Járosi András).
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Az első magyar tanításnyelvű tanítóképző emlékét jelenleg semmilyen múzeum
vagy kiállítás nem őrzi. A Líceumban egy ideig működött egy Pedagógiai Múzeum,
ami elsősorban dr. Somos Lajosnak állított emléket, aki tíz évig volt az intézmény
igazgatója, de ez is bezárt. A tanítóképző emlékét jelenleg csak a Tanítóképzős és
Tanárképzős Öregdiákok Baráti Köre és néhány kiadvány tartja életben.

(Elhangzott az Eszterházy Károly Főiskolán 2012. július 24-én)
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1942 első osztálya - Archív fotó

1942-ben ballagó diákok - Archív fotó
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Ballagási tabló

Tanítói oklevél 



Ludányi Gabriella
Barkóczy püspök és a Megyeháza

Sétánk tárgya a Megyeháza épülete, annak története, művészeti értékei, valamint
némi kitekintés arra a korra, azokra a személyekre, - megrendelőkre és művészekre
– akik ezt a ma is szépséges középületet, városi palotát ránk hagyományozták.

Amikor az ember egy épületet kíván ismertetni, nem vonatkoztathat el
környezetétől, jelen esetben a városban elfoglalt helyétől, így bizonyos urbanisztikai
szempontoktól sem. A mai Kossuth Lajos utca volt a középkorban „Harangozónak”
nevezett városrész tengelye. Az utcát az évszázadok alatt több néven is ismerték, a
török kortól napjainkig nevezték belső Hatvani -, Barátok utcájának, Káptalan-
utcának, illetve – később nem hivatalos elnevezéssel Kanonoksornak is.

Utóbbi elnevezés arra utalt, hogy a török kiűzése után a Telekesy István
püspökkel kötött egyezmény alapján a visszatelepedett kanonokok a főtemplomhoz
közeli püspöki területen, vagyis e környéken építkezhettek. Ugyanennek az 1701-es
megegyezésnek értelmében lett Eger főtemploma az elpusztult várbeli Szt. János
székesegyház helyett a mai bazilika helyén álló régi, gótikus Szt. Mihály városi
plébániatemplom, s az ekkortól veszi fel az Evangelista Szt. János patrocíniumot is
a korábbi mellé.

Maga az útvonal nyilván sokkal régebbi időktől használt, fontos, tulajdonképpen
„hadi út” volt, hiszen az út délről, Buda felől érkezve a hajdani Hatvani városkapun
áthaladva mintegy derékszögben fordulva nyugat-keleti irányban erre vezetett a vár
kapujához.

Eger városa, hasonlóan más településeinkhez, a korai középkorban nem egységes
település volt, hanem több kisebb városmagból állott, amelyeknek olykor még a
jogállása is különbözött. Így nem kell csodálkoznunk azon, hogy kora Árpád-kori
település maradványait tárták fel a várdombon, az úgynevezett Törökkertben, hogy
közműépítésnél hasonló korú cseréptöredékek kerültek elő a Jókai utca közepén,
hogy a Líceum most befejezett felújításánál a csillagásztorony alatt Árpád-kori putri
ház nyomait észlelték, s végül, hogy a város területén ma legkorábbinak számító
templom maradványait, egy 12-13. századi rotunda falrészleteit tárták fel 1988-ban
a ferences templom alatt. Sőt ugyanott, a legalsó rétegben több helyütt
megfigyelhetők voltak egy még korábbi, 10. századi település földbe vájt házainak
és tüzelőhelyeinek maradványai és leletanyaga is. A terület exponált voltát
bizonyítja, hogy az utca patak felé lejtő, majd ismét emelkedő szakaszának késő-
középkori gerendavázát, (amely a mélyebb területeken csapadékos időben is
biztosította a zavartalan forgalmat) a mai szint alatt 1,5-2,5 méter mélységben
csatornázáskor több helyen megfigyelték és dokumentálták.
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Ha már szóltunk az utca előtörténetéről, beszélnünk kell azokról a történeti
körülményekről is, amelyek több mint két évszázadon keresztül meghatározták a
város sorsát, megszabták fejlődési lehetőségeit. Egerben az 1687. évi visszafoglalást
követő néhány évig meglehetősen kaotikus állapotok uralkodtak a császári
katonaság, a visszatérő káptalan, a még Jászón tartózkodó püspök s a helybeli
szerveződő polgárság körében. A város ugyanis ígéretlevelet kapott az uralkodótól,
hogy a benépesítés idejére mentesül a földesúri terhek alól, s ez alatt, - bár e jogok
inkább csak papíron, s meglehetősen szűk körben érvényesültek, - de rövid időre
felcsillant a „szabad királyi város” kedvezőbb státusának reménye.

A püspök és a káptalan, mint földesúr, de a vármegye is tiltakozott a komoly
anyagi veszteséget jelentő határozat ellen, így Eger 1695-től visszakerült a püspök-
földesúri joghatóság, illetve a vármegye keretébe, s többé nem használhatta a szabad
királyi városi címet sem. Az ellentét ugyan még sokáig élt, és többször konfliktus
forrásává is vált, de a püspökség joghatósága folyamatosan fennmaradt, sőt
hangsúlyozottan érvényesült, ezáltal a város életében, fejlődésében nemcsak az egri
püspökök jogköre, és szerepe, de személyük, egyéniségük, udvartartásuk közvetlen
hatása is megkérdőjelezhetetlen jelentőségűvé vált.

A konszolidáció után a 18. század első harmadától szinte robbanásszerű fejlődés
következett be, a város egyházi-földesúri székhely volta egyre markánsabban és
egyre pozitívabb hatással jelentkezett. Eger, mint a nagy kiterjedésű egyházmegye,
valamint Heves- és Külső-Szolnok egyesült vármegyék központja, kiemelt
helyzettel bírt, s ezáltal fel-, illetve újra kellett építenie azokat az intézményeit és
reprezentációs épületeit, amelyek nélkül sem funkcióit, sem rangját nem
gyakorolhatta volna. A megrendelések szaporodása magával hozta az idegenből jött
mesterek betelepülését, de legalábbis hosszabb-rövidebb itt tartózkodását.  Utóbb a
megrendelőktől támogatott, többnyire uradalmi művész feladatait ellátó mesterek és
a városi, céhbeliek vetélkedése helyett inkább bizonyos átrendeződés, a különböző
típusú és volumenű feladatok megoszlása vált általánossá. A jól választott, nagy
megbízásokkal ellátott, s tisztesen honorált művészek többsége nemcsak alkalmi
feladatteljesítésnek tekintette egri tevékenységét, hanem szakmai kibontakozási
lehetőségnek is. Így a letelepültek körül kialakuló műhelyek és az ahhoz szükséges
háttéripar, az együttműködő munkatársak, sok esetben még az összefonódó szoros
családi kötelékek is olyan művészgenerációk működését alakították ki, amelyek a
kontinuitást biztosították, s egymásnak adták a stafétabotot.

A nagy és gazdag egri egyházmegye birtoklása, az egyházkormányzat és a
földesúri hatalom összefonódása nagyfokú gazdasági önállóságot, majdhogynem
valamiféle kései oligarchikus állapotot eredményezett, s ez a művészet terén is
megnyilvánult. 

Egy-egy kiemelkedő művész, vagy határozott ízlésű, művelt megrendelő
egyénisége igen gyakran stílusteremtő, de mindenképpen meghatározó jelentőségű,
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s ez még inkább érvényes egy olyan zártabb, a birodalom központjától nézve
periférikusabb, de önmagában bizonyos szuverenitással bíró helyen, mint Eger.

Egert gyakran nevezik az egyik legegységesebb, legmagyarabb barokk városnak,
talán mert távol esett az egyre erőteljesebben érvényesített központosító hatalomtól,
a közvetlen irányítás kényszerétől, s több lehetősége volt, hogy maga termelje ki
sajátos homogenitását.  Ez a bizonyos fokú magárautaltság a művészeteknek olyan
közeget biztosított, amely szerencsés esetben magában foglalta az invenciózus
egyéni kibontakozás lehetőségét, de veszélyként hordozta a provincializmust, a
perifériára szorulást is.

Hogy a 18. századi Eger ebben a pozícióban mind fejlődésében, mind urbánus
jellegében, vagy egyes kiemelkedő létesítményeiben, művészetében az azóta is
emlegetett virágkorát élte, több körülmény szerencsés konstellációjának eredménye. 

E században meghatározó egyéniségű főpapok ültek az egri püspöki székben.
Működésüket, történeti szerepüket tekintve, még ha olykor meg is oszlik az utókor
véleménye, de kiemelkedő műveltségük, korszerű ízlésük, hathatós
művészetpártolásuk, és erőskezű művészetirányításuk aligha képezheti vita tárgyát.

Különösen áll ez Barkóczy Ferencre, a visszafoglalás utáni idők negyedik
püspökére, akinek főpapi és főispáni mivoltában keménykezű uralma alatt már nem
egy romjaiból éledező, hadakozások, majd pestis sújtotta várost kellett
kormányoznia, hanem anyagi javakban bővelkedve érvényesíthette akaratát.

Miután köztudott, hogy a Megyeházát Barkóczy emeltette, - úgy vélem szükséges
személyével is jobban megismerkednünk – már amennyire az utókornak módja és
joga van nemcsak a fennmaradt „teljesítményeket”, az eredményeket ismertetni,
hanem megkísérelni „rekonstruálni” az azokat létrehozó inventor személyiségét is.
Nem kívánok részletesebben kitérni a hagyományosan pompakedvelő jelzővel
aposztrofált Barkóczy Ferenc püspök (1710-1765), életrajzára, magasságokba ívelő
„karrierjére”, vagy utalni mindarra az olykor ellentétes, sőt indulatoktól sem mentes
jellemzésre, amit e püspökünk egyénisége a kutatókból kiváltott (Hogy csak Eger
legfontosabb monográfusait említsük: Szmrecsányi Miklós elragadtatással írt az
építtető, mecénás főpapról, Voit Pál pedig igen kemény kritikával illette, mint
dölyfös és zsarnok főurat. S bár személyiségéről, működéséről azóta egyre több
adalékot sorakoztat föl a történettudomány, Eger e kiemelkedően fontos,
meghatározó püspökéről eddig elfogulatlan, összefoglaló munka még nem készült.).  

Barkóczy életrajza nagyvonalakban közismert. Tudjuk, hogy a főúri származású
ifjú Rómában, a század jelentős magyar főpapjaihoz hasonlóan a Collegium
Germanicum Hungaricumban tette fel tanulmányaira a koronát, s kiemelkedő
képességei, valamint feltétlen udvarhűsége révén egészen az esztergomi bíboros-
prímási székig emelkedett, mialatt számos fontos, olykor sorsdöntő tisztséget töltött
be, s a császári udvar többször bízta meg diplomáciai feladatokkal is. Barkóczy
1745-1761 között töltötte be az egri püspöki széket, s alig másfél évtizedes
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működése alatt a város képe és szelleme megváltozott. Egri működésével
kapcsolatban még csak nagyvonalakban sem vázolhatjuk főpapi, de mint a város
földesurának és a hatalmas kiterjedésű Heves- és Külső-Szolnok egyesített
vármegyék örökös főispánjának főúri, birtokait kormányzó tevékenységét sem,
legfeljebb megemlíthetjük, hogy igen keményen bánt el a vele
szembehelyezkedőkkel, s kíméletlen eszközöktől sem riadt vissza, mint azt Voit Pál
részletesen le is írja. Másik oldalról viszont ki kell emelnünk művelődéspolitikáját,
így intézkedései közül legalább meg kell említenünk oktatási reformjait, a
teológusképzés átszervezését, a jogi iskola patronálásával az egri Püspöki Iskola, sőt
Universitas alapítására tett kezdeményezését, a kórház felkarolását, s nem utolsó
sorban a sikerrel működő, mind hitvédelmi, mind történeti, bölcseleti, vagy
szépirodalmi műveket kiadó nyomda alapítását. Még bővebben kell azonban
foglalkoznunk Barkóczy művészetpártoló tevékenységével, azzal a művészetek
szinte valamennyi ágában tetten érhető szándékával, amivel a várost kulturális
központtá óhajtotta emelni. A teljesség igénye nélkül, csak vezérszavakkal
megemlítve: 
- Az egri jezsuita gimnázium növendékei ugyan korábban is adtak elő

színdarabokat, hiszen az az oktatás részét képezte, de Barkóczy püspöksége alatt
ez a szám megsokszorozódott. Adatok vannak arra is, hogy a főpap nemcsak az
iskolai színjátszást támogatta, de a püspöki palotában és felsőtárkányi
nyaralókastélyában vendégei szórakoztatására gyakoriak voltak a
színielőadások. 

- Kiemelendő, hogy a magyar nyelvű előadásokat különösen patronálta, s ezek
előtt természetesen alkalmi verseikkel magyarul köszöntötték a diákok. 

- Barkóczy körül egész kis irodalmi kör alakult ki, részben kanonokjai
(Ambrosovszky Mihály, Gusztinyi János, Richwaldszky György és mások)
tudományos jellegű, vagy fordítói munkásságából, de szoros kapcsolat tartott
fenn a nemesi írók egy csoportjával, akik az anyanyelvi szépirodalom első
nemzedékéhez tartoztak. Közülük többen töltöttek be vármegyei tisztségeket is,
így Dévay András alispán, Fejér Antal udvari ügyész, és a legjelentősebb, Orczy
Lőrinc (Kétségtelen, hogy a püspök által inspirált körből ez utóbbi munkássága
a legkiemelkedőbb, akár a „Költeményes Holmi”-ként nevezett
versgyűjteményt, akár Boethius, vagy más szerzők fordításait nézzük.

- Számomra különösen kedvesek azok a költőbarátokhoz írt jóízű versek,
amelyekben egy-egy, közvetlen egri kép, például a szüretelő város leírása is
megjelenik.).

- Ki kell emelnünk, hogy Kazinczy Ferenc, a nagy nyelvújító igen magasra
értékelte Barkóczy magyar irodalmat pártoló tevékenységét.  Egy 1812-es
levelében egyenesen azt írta, hogy a püspök keze „méltó minden hazafinak
csókjára” ami a jakobinus és református Kazinczytól egy aulikus és katolikus
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főpap emléke iránt eléggé szokatlan megnyilvánulás. „Ő szerette a Nemzetet, s
már akkor is szerette annak nyelvét, noha pap volt, mikor mások aludták a
veszedelmes álmot” – folytatódik a levélrészlet.

- Kevesen tudják, hogy Eger zenei életének kivirágzása is Barkóczy nevéhez
köthető, mégpedig nemcsak az egyházi zenéé, hanem a világi műfajok művelése
is. A székesegyház zenészei és énekesei például nemcsak a templomi
szolgálaton, s a gyakori körmenetek, búcsúk alkalmával működtek közre, de
elsőbbséget élveztek a városi „magánzenészekkel” szemben is. Így lakodalmak,
névnapok, céhes ünnepségek alkalmával is a város polgárai rendelkezésére
álltak (Sőt, Barkóczy „érdekvédelmükről” is gondoskodott; egy 1750-es
rendelkezése értelmében a városban működő más zenészek csak a
székesegyháziak akadályoztatása esetén, és akkor is bizonyos taksa kifizetése
után szórakoztathatták a városi polgárságot, aki pedig ettől eltért, azt áristommal
fenyegették. A templomi zenészek működése a városok zenei életében másutt is
szokásban volt, noha az efféle szigorú szabályozás ritkaság számba ment.).  A
püspököt és kíséretét gyakori útjain, kirándulásain zenészei is kísérték, s
muzsikusain kívül több énekest is foglalkoztatott. A minoriták Historia Domusa
emlékezik meg róla, hogy 1757-ben a püspök palotájában Cyrus, a perzsák
királya című operát adták elő olaszul, s a szoprán szerepeket a püspök kasztrált
énekesei jelenítették meg, másutt pedig név szerint is megemlítenek énekesei
között egy diszkantista fiút. 

Amikor Barkóczy 1765-ben, esztergomi érsekként meghalt, hagyatékában igen
nagy mennyiségű kottát jegyeztek fel: több mint 70 szimfóniát, 3 kötetnyi
menüettet, 130 olasz áriát, néhány kötetnyi operaszerű más munkát, hozzátéve, hogy
ezeket a műfaji meghatározásokat nem a mai értelemben használták. Mindez
különleges érdeklődésre, főúri körökben is kiemelkedő zenei műveltségre, szeretetre
utal. Barkóczy zenei világát nálam hozzáértőbbnek lenne érdemes vizsgálnia, hiszen
ha a zeneművek szerzőire, címeire többnyire nem is maradtak fenn utalások, de a
hangszerekből, így például a foglalkoztatott trombitások, orgonisták, „cimbalisták”,
hegedűsök számából többre is lehetne következtetni.  A színház, az irodalom, s
különösen a zene iránti ilyen mérvű vonzódását, mondhatni szenvedélyét minden
bizonnyal itáliai évei alapozhatták meg, mert bár a császárváros, a jól ismert német
városok, vagy akár Pozsony zenei élete ez időben ugyancsak kiemelkedő volt, de
inkább az olasz nyelv és kultúra iránti érdeklődésének nyomaival találkozunk.
Szabolcsi Bence szavaival élve: ebben az időben „hangszeres zenét Itália is északról
tanul, énekes zenét egész Közép-Európa délről.” Az olasz barokk első nagy zenei
nemzedéke mutatott példát az énekes zene és a hangszeres zene szoros
közösségének megteremtésére, s ezeknek a törekvéseknek egyik első kiemelkedő
művelője, Giacomo Carissimi (1605-1674) éppen a római Collegium Germanicum
kápolnájának volt haláláig orgonistája és kórusmestere. A több nagy művész, így

37

Barkóczy püspök és a Megyeháza



Charpentier, Scarlatti és mások mesterének hatása szűkebb környezetében nyilván
még közvetlenebb, és intenzívebb lehetett, - feltételezhetjük, hogy a római magyar
alumnusok, így Barkóczy zenei ízlésére is döntő hatást gyakorolhatott.  

(Csak zárójelben jegyzem meg, hogy régi korok zenei és a színpadi
művészetének értelmezése, eredeti interpretácójának felidézése óriási feladat, de
manapság, elsősorban Itáliában és Svédországban, vannak olyan művészi kísérletek,
amelyek a barokk koncertek, operák előadói stílusát is megkísérlik rekonstruálni. Az
un. „barokk gesztika művészete” abból indul ki, hogy egy előadás ének- és zenei
stílusát erősen meghatározhatja az egykori mozdulatok, gesztusok, de még a ruhák
stílusa is. Érdekes lenne esetleg éppen Egerben, nem utolsó sorban a nagy zenebarát
Barkóczy emlékének adózva hasonló kísérletekkel foglalkozni, hiszen a városban
sok kiváló zenei tehetség működik.)

A püspök építtető, az építkezéseket inspiráló tevékenysége materiálisabb voltánál
fogva talán jobban szem előtt van, hiszen a város arculatát is alapjaiban határozta
meg.  

Entz Géza, a kiváló művészettörténész szavait idézve: „Barkóczy püspöksége
alatt a legjelentősebb érett barokk épületek rangot és színvonalat jelentenek az egész
város számára, s bizonyos mértékig alapot is adnak a továbbfejlődésre.” Csak
megemlítjük, hogy Eger templomai nagyobbrészt az ő idejében épültek, s nem egy
esetben maga is adott utasítást a megfelelőbbnek gondolt elrendezésre.  Így például
Hazael Hugó szervita atya, püspöki geometrával homlokzati középtoronyra
tervezteti át a szervita templom eredetileg oldalra szánt templomtornyát (Hazael
kedvelt embere volt, vele készíttette mind az egri püspöki-, mind a felsőtárkányi
nyaralókastély kertjének terveit, s a jó szakembert Esztergomba is magával vitte,
nyilván az ottani tervezett, de már meg nem valósult nagyszabású munkákra).  

Visszatérve sétánk helyszínére: 
A 18. század közepén tehát a Kossuth Lajos utca (Kanonoksor) teljes hosszában

ki-, illetve átépített reprezentatív útvonalán a káptalan tagjainak palotái és
középületek váltották egymást szerényebb polgárházakkal, új, tekintélyes
építmények olykor terjedelmes telkeken álló régi házakkal, s a hozzájuk tartozó
kertekkel, gazdasági épületekkel. Most azonban nem beszélhetek azokról a ma is
álló jelentős épületekről, amelyeken – akár csak ebben az utcában is, - de tetten
érhetjük Barkóczy inspiráló személyiségét, mert ezek már szerepeltek, vagy
szerepelni fognak az Egri séták sorozatában (így például a kispréposti palota, a
ferences templom és rendház, vagy a Foglarium, azaz mai Sancta Maria
Gimnázium).

Barkóczy püspök építtető tevékenységének kétség kívül legjelentősebb egri
emléke az utca patakig terjedő szakaszát ma is uraló középület, a Megyeháza. Míg
a korábbi időkben a megyei gyűléseket a püspök-főispán egri palotájában, esetleg
Gyöngyösön rendezték, a hivatalos ügyeket pedig a tisztségviselők lakásán intézték,
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Barkóczy Ferenc erős püspök-főispáni uralma idején jött el az idő állandó székház
építésére.  

A vármegye közgyűlése 1747 decemberében hozta meg a határozatot. 
Az új vármegyeház építésére megfelelőnek ítélt telken egy régi fogadó, a Fekete

Sas állt, amely a püspök tulajdonát képezte, s amit az 2000 rajnai forint ellenében az
építkezésre átadott. (Barkóczy kései méltatói ezt a gesztust meglehetősen különböző
módon ítélték meg, Szmrecsányi a terület nagylelkű „átengedéséről” beszélt, Voit
Pál az akcióban a püspök pénzéhségére, kapzsiságára utalt. Ezt alátámasztja azzal a
ténnyel is, hogy Barkóczy még 1754 körül a Megyeháza patak felőli oldalánál
felépíttette az Oroszlán fogadót a lebontott pótlására. Ez az egykori épület utóbb
jelentős szerepet töltött be a 18. századi Eger életében, így például itt szállt meg II.
József 1770-ben és 1784-ben is - nem akarván Eszterházy püspök szolgálatát
igénybe venni. Ma már az épület többszöri funkcióváltás és átépítés után alig
emlékeztet a 18. századra. Bár a hely rangos volt, de a régi fogadó inkább csak
praktikus értéket képviselhetett, s talán az akkori másik oldali szomszéd - a Kossuth
Lajos utca 7. szám alatti klasszicista épület elődjének - telkére emlékeztetett, amit a
18. század végén az ingatlant felbecsülő építész jegyzőkönyvében így írt le. „A ház
a legelőkelőbb utcában fekszik, van ott kút, kert, pince, kényelmes nagy telek, de a
lakóház, cselédház, magtár, istálló régi, összedőléshez közel áll.” 

Bárhogy volt is, de a régi püspöki fogadó telkének átvétele, a bontások és az
előkészítés után Barkóczy 1749. május 5-én ünnepélyesen lerakta az alapkövet, s
1756. április 26-án már az új Megyeházban nyitotta meg a közgyűlést, amint erről a
Vármegye protokolluma megemlékezik. A nagyszabású épület tehát 1749-1756
között épült fel a jó nevű Franz Matthias Gerl (1712-1765) bécsi építész tervei
alapján. 

Gerl Bécsben jelentős építésznek számított, nevéhez köthető több templomon (pl.
Maria Treu) kívül a piaristák kollégiuma, vagy a Renngasseban a klosterneuburgi
Ágoston-rendiek klastroma. Jelentős munkája volt a wienerneustadti katonai
akadémia teljes átalakítása, de közreműködött az Allgemeines Krankenhaus
átépítésében is. Magyarországi művei közül a fertőrákosi püspöki kastélyt (vagy
Zichy kastélyt) építette át, ennek a szép épületnek homlokzata sok részletében
erősen emlékeztet az egri Megyeházára. A korábban neki tulajdonított egri
épületeket, azaz a kispréposti palotát és a minorita templomot azonban nem
tekinthetjük oeuvre-je részének, még ha a Dobó térből nyíló kis utca Gerl Mátyás
néven őrzi is emlékét.

Matthias Gerl, akit csak architectus viennensis-nek, bécsi építésznek, bécsi
mesternek neveztek, munkájáért évi 100 rajnai forint  díjazást kapott, ami nem
tekinthető magas összegnek. Feltehetőleg nem is vett részt az építkezés közvetlen
irányításában, hanem azt pallérja végezte, s a folyósított összeget talán inkább tervei
felhasználása ellenértékének kell tekintenünk. Az összeg nagyjából megegyezik
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azzal, amit néhány évvel később már Eszterházy püspök a Líceum alaprajzát készítő
Josef Ignaz Gerlnek, előbbi unokaöccsének fizetett. 

A Megyeháza magas tetőzete, s egyéb ácsmunkái Weingärtner Lipót pesti
ácsmester munkája volt, később ugyanő dolgozott a börtönépület eredeti lefedésén
is.

A művészi feladatokhoz a század közepéig szinte kivétel nélkül külhonból
rendeltek terveket, vagy hoztak képzett mestereket. Ez olykor olyan komoly
feszültséget is okozott, mint például az egri kézművesek 1754-56-os „lázadása”,
amit Barkóczy püspök igencsak kemény kézzel fojtott el. Az egri céhek elsősorban
azért elégedetlenkedtek, mert a választékos ízlésű és nagyratörő főpap
építkezéseinél főként olasz mestereket részesített előnyben, illetve bécsi udvari
építészeti tervek kivitelezésénél sem támogatta a helybeli erőket. A feladatok
volumenét és az egykori helyi mesterek felkészültségét egybevetve azonban
Barkóczy választása mellett kell állást foglalnunk, még ha eszközeit kritizálhatjuk
is.   

A Megyeháza (18. századi része, hiszen a 19. században még a keleti oldalhoz
újabb szárnyat csatoltak) kétemeletes, szimmetrikus elrendezésű „U” alaprajzú
épület. 

Eredeti tervein a mintegy tíz évvel később a keleti oldalon fölépült börtönt az
udvar másik részén, a főépület középtengelyében kívánták elhelyezni, amint ezt a
Megyeháza nagytermében függő teljes alakos Barkóczy képmáson a püspök
kezében tartott tervrajzon jól látható is. Hogy ettől a kétségtelenül építészetileg,
esztétikailag szebb megoldástól milyen okból tértek el, nem tudjuk. 

Az érdekes alaprajzú, és nagyon célszerűen elrendezett börtönépület terveit az az
„ifjabb”Josef Ignaz Gerl, bécsi építőmester, Matthias Gerl unokaöccse készítette,
akit a Líceum első tervező művészének tekinthetünk. A börtönt 1760-66 között
építették fel, középtengelyében volt az úgynevezett „vasaló” helyiség, fölötte a kör
alaprajzú rabkápolna, ahová betekintő ablakok nyílnak, s a cellák e központi mag
körül helyezkednek el. Figyelemre méltó az építmény utóbbi időben tisztázott fűtő-
és higiénés, csatornarendszere is. 1838-ban emelettel növelték meg, de a bővítés
nem ment az összhatás rovására. A homlokzatot Singer Mihály Golgotát ábrázoló
szép domborműve díszítette. Itt működik az unikálisnak tekinthető egri
Sportmúzeum, aminek bemutatása már szerepelt a Séták programjában. Sajnos
Singer kiváló szoborműve alatt sem az egri sportolók neveit megörökítő tábla, sem
előtte a Sebestyén Sándor-féle Kemény Ferenc szobor elhelyezése nem volt igazán
szerencsés megoldás. Az épület és eredeti szobordísze, valamint az új, nemes
funkciónak ilyenforma demonstrálása zavaros összképet eredményezett. 

A Megyeháza impozáns utcai homlokzatát alig előrelépő háromtengelyes, rizalit
tagolja, középen nagyméretű kapuval. A rizalitot fent széles, tagozatos, profilált
párkány felett háromszögű timpanon zárja, középen lángnyelves, rocaille-os, indás
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díszítmény keretében ovális padlásablakkal. Az övpárkányról indított lizénák
fejezete ion-kompozit, köztük a második emelet három ablaka felett faragott kagylós
fejezetű cartouche-ban aranyozott és festett három címer: Magyarország, Heves
megye, illetve az építtető Barkóczy címere díszlik. A faragványokat Singer Mihály,
a püspök kedvelt és sokat foglalkoztatott szobrásza készítette. 

Singer származásáról nincsenek adatok, legfeljebb neve utalhat eredetére. 1733-
ban tűnt fel a városban először, mint a Butler házban lakó „zsellér”, s tíz év múlva,
mint háztulajdonost írták össze. Valószínűleg 1760-ban halt meg. Kisebb, valamint
oltárokat díszítő famunkáin kívül az ő műve a Megyeháza börtönépületének említett
szép Golgotája, az egykori Hatvani kapu (elpusztult) Szt. János szobra, de ő
készítette a Vágner kanonok házát (Kossuth Lajos u. 6. szám) másodlagosan díszítő,
eredetileg a Városházán álló Iustitia szobrot, s a felnémeti templom fülkeszobrait.
Ugyanő díszítette a gyöngyösi ferences templomot szobrokkal, és valószínűleg még
több kiváló munkát köthetünk személyéhez, úgy is, mint a századközép vezető, a
püspök által is támogatott egri mesteréhez.

A Megyeháza belső terei közül ma már csak a földszinti részek és a kapualj
egyszerű, de elegáns lapos csehboltozatai, illetve keresztboltozatos terei eredetiek.
Az épület befejezése után nem sokkal jelentkező problémák miatt a 19. század első
felében átalakításra került sor, amit valószínűleg a felhasznált gerendázat romlása
tett szükségessé. Emiatt a közgyűlési terem boltozatát már az 1790-es években el
kellett bontani, s helyette a ma is látható, rosszabb térhatású síkfödémet alkalmazni.

A homlokzat szép arányait utóbb még csúnyábban megbontotta a kapunyílás
magasítása és a Fazola műhely rácsaival büszkélkedő díszerkély eltávolítása. A
felmagasított kapu így rontja a harmonikus összképet, az eltávolított homlokzati
vasrácsos erkély (ami még jól megfigyelhető az üléstermet díszítő, már említett
Barkóczy - festményen a püspök kezében tartott tervrajzon is) pedig elpusztult. A
rács egy tagozatát az 1960-as években Héjjné Détári Angéla művészettörténész egy
későbbi épület részeként találta meg és vitette a Vármúzeumba. 

A Megyeháza különleges mindenki által megcsodált értékét képezik Fazola
Henrik kovácsoltvas munkái: a kapuzat félköríves timpanonjában látható
remekművű díszrács, és a belső kapuk, amelyek szinte a város emblematikus
tárgyaivá váltak. A vasmunkákat készítő Fazola Henrikről és műhelyéről külön kell
szólnunk, nemcsak a kiváló kvalitás, hanem a 18. század egy érdekes, és jellegzetes
művészpályája okán.

Maga az igényes vasművesség a 18. század közepén virágzott fel, s
elterjedésében elsősorban a nagy kastélyépítkezések játszottak szerepet. A pompás
kapuk, kerítések készítésében már gyakran szétvált a tervező művész és a kivitelező
lakatos, illetve kovács ténykedése, gyakran használtak metszeteket, mintalapokat is.
A mesterek többsége azonban többféle munkához értett, az igényes
díszkovácsolástól a zárszerkezetek, tűzterek készítésén keresztül az óraművességig.
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A nagyméretű tárgyak, kerítések, erkélyrácsok, díszkapuk készítése megváltoztatta
a technikát is, a barokk vasrácsokon a korábban alkalmazott hengeres vasrudak
helyett négyszögűekkel, vagy lapos vasakkal dolgoztak, s az egymásba fűzés,
átfűzés helyett a tagozatok egymásba süllyesztését, hegesztést, lapolást, vagy gyűrűs
összekapcsolást alkalmaztak. A plasztikus, lendületes díszítések domborítással
készültek, a motívumkincs igazodott a korszak más művészi tárgyaihoz, lomb- és
indadíszek, különböző virágok, akantuszlevelek, palmetták, cartouche-ok, olykor
figurális motívumok. A magyarországi vasművességre leginkább a délnémet hatott.
A kényes ízlésű Barkóczy is onnan, Würzburgból hívta Egerbe a harmincas évei felé
járó mestert, Fazola Henriket, s bőségesen ellátta feladatokkal.  

Fazola (Fasole, Fassola 1730k. - 1779) rendkívül színes egyéniség volt. Nemcsak
igazi művész, hanem világlátott ember, aki vándorlásai során a németen kívül
megismerte a francia, a spanyol vasművességet, de a stájer és karintiai
vaskohászatot is. Talán az a képessége emelte magasan kortársai fölé, hogy
egyszerre megvolt benne a művész fantáziája, a kézműves alkotókészsége és az, az
egyszerre tudományos és gyakorlati szemlélet, ami teljességében és
folyamatszerűségében képes tárgyához viszonyulni. Fazolát érdekelte a
vasbányászat, jól ismerte a vasércek fajtáit, az olvasztókemencék és vasverő
hámorok működését is, nagyvonalú mestere volt a kovácsolásnak, amikor a
rúdvasból vagy nyújtott vasból a tűzben hajlékony virágok születtek. 

1758-ban Egerbe érkezésekor tágas műhelyre volt szüksége, így Barkóczytól a
város IV. negyedében (valószínűleg valahol a Hibay utca környékén) megvásárolt
egy nagy telket, ahol korábban püspöki gabonaraktár állt. Az 1000 forintos vételárat
munkával törlesztette, de rövidesen bővíteni is tudta műhelyét. Szinte valamennyi
ekkori templomunkban, palotákban, magánházakban megtaláljuk az ő, vagy
műhelye keze nyomát (kispréposti, érseki palota, nagypréposti, minoriták, ciszterek,
szerviták stb.), de a művészi igényű feladatok mellett bőven készítettek egyszerű
tárgyakat is, vasalásokat, kilincseket, závárzatokat, kandallók tűztereit. Fazola
művészi feladatai között azonban az egyenlők között is az első a Megyeháza
munkái. Kiemelkedően szép a főkapu utcáról is jól látható záradékrácsa, vagy
felülvilágító rácsa. A lunettán a plasztikus, dús „C” és „S” alakban hajló csigás
indadíszek, akantuszlevelek, virágok három allegorikus nőalak aranyozott
szobrocskáját fogják körül, akiket a hagyományosan az Igazság, s kétoldalt a Hit és
a Remény figuráival szoktak azonosítani. 

Itt azonban egy kis kitérőt kell tennünk, s a beidegződött elnevezéseket végre
korrigálnunk kell. A barokk vasművesség, noha elsősorban dekoratív művészet, de
alakjai épp úgy hordozhatnak tartalmat is, mint például a nagyszobrászat. Miután az
épület eleve a vármegye házának épült, az allegorikus szobrocskák sem pusztán
díszítőelemek, hanem az épület funkcióira utalnak. A barokk ikonográfia egykor
megkülönböztette az Igazság (Veritas) és az Igazságosság (Iustitia) alakjait. Az
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előbbit meztelen nőalakkal ábrázolták, hiszen az Igazságnak nincs takargatni valója,
az Igazságosságot, vagyis a pártatlan hatalmat viszont az itt látható módon, bekötött
szemű, méltóságteljes, felöltöztetett nőalak személyesíti meg, kezében mérleggel és
a büntetés pallosával. Nem tételezhetjük fel azonban, hogy a kapubejárat fő helyén
valamiféle egyéni ötlet, vagy kívánság alapján a három fő, vagy isteni erény (Hit,
Remény Szeretet) csoportjának variációját jelenítette volna meg a művész, s pusztán
csak a Szeretet alakja helyett ábrázolta volna az épület funkcióját jobban jelképező
Igazságosságot. Az efféle értelmezés ellentétben áll a kor gondolkodásmódjával, az
abba beépült ikonográfiai hagyománnyal, hiszen ily módon a Hit kiemelendő
központi alakjának csak másodrangú, mellékes szerep jutott volna. Valójában a két
oldalsó, alárendeltebb helyzetben ülő női alakban megjelenített figura más,
ritkábban alkalmazott, s kevésbé ismert allegorikus értelmet hordoz, s attribútumaik
is erre utalnak. 

A baloldali, kezében keresztet tartó figura nem a Hit, hanem az Engedelmesség
megszemélyesítője, jobbra a horgonnyal pedig nem a Remény, hanem a Biztonság
alakját láthatjuk. Az aranyozott vasszobrocskák csoportjának ilyen együttes olvasata
már egyértelműen utal a megyeházát birtokló hatalomra és feladatára: a pártatlan
hatalmú Igazságosság, a neki kijáró Engedelmesség, s az általa nyújtott
Biztonsággal tartozik össze, alkot egységet. Hogy e szép gondolat utóbb korántsem
így valósult meg, az már sem a művészen, sem az allegóriát kiötlő valamikori tudós
papon nem múlott.    

Az oldalfolyosókat záró ,,Címeres”, illetve másodlagos elhelyezésben (eredetileg
a lépcsőház és a közgyűlési terem között állott) ,,Szőlőfürtös” kapu önmagáért
beszél.

A dús akantuszlevelek, tajtékos, rocaille-os, virágdíszes kapuk hullámzó íveit,
összekapcsolódó formáit a három címer, az országé, a vármegyéé, és Barkóczyé (ez
utóbbi pótolt) koronázza, míg a másik fő motívumai az Egert oly különösen jellemző
szőlőfürtök. Ez utóbbin kedves ötlet a zárpajzson látható kis fej.  A  kapukon
érdemes megfigyelni, hogy a szimmetrikus „vascsipke” egyik titka abban rejlik,
hogy nem teljesen egyformák az alakzatok. Mindenütt van egy hajszálnyi eltérés,
kicsit szélesebben vagy laposabban kerekedő inda, egy centiméterrel magasabbra
nyúló virág - végső soron az alkotó kéz utánozhatatlan nyoma. Van erre egy szép
latin sententia: „a tűz a vasban is megtartja melegét. (Ignis calorem suum etiam in
ferro tenet.)”

Fazola Henrik 1758-61 között dolgozott a Megyeháza munkáin, e főműveken
kívül ő készítette a II. emeleti volt levéltár oromzatos vasajtaját és zárszerkezetét, és
a kapuszárnyak itt látható 6 darab belső vasalását is. Fazola munkái akkor váltak
országos hírűvé, amikor az 1896-os ezredéves kiállításon e két kapu díszítette Heves
megye pavilonját. Ahol remekművek vannak, ott természetesen legendák is
teremnek. Az egyik regényes mese szerint egy, a vármegye börtönében raboskodó
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cigány kovácsolta a kapukat, a másik történet szerint a várban összegyűjtött
ágyúgolyókból készültek (a vasanyag egyébként a csetneki hámorból származik,
amit a jelzés is megerősít), vagy megint másik történet szerint a bejárati főkapu
szárnyai is kovácsoltvasból voltak, de azokat a szabadságharc alatt egy orosz
tábornok zsákmányként magával vitte. 

A munkákért Fazola Henrik igen tisztes összeget, 1918 rajnai forintot, egy kisebb
birtok árát kapta, s annyira elhalmozta munkával a vármegye és a püspökség, hogy
egyre nagyobb műhelyt kellett fenntartania, így az 1760-as évek végén öccsét,
Lénárdot is a városba hívta. Fazola Lénárd önálló munkái azonban már egy másik
világot képviselnek. Itt elsőként a Líceum kovácsoltvas és lakatosmunkáira
gondolok, ahol kiemelkedő műszaki érzékről tesz bizonyságot a csillagvizsgáló Hell
Miksa által tervezett forgatható kupolájának kivitelezése. Művészi tevékenysége
kétségtelenül nem érte el bátyja zsenialitását, de harmonikus finom vasmunkái,
például a Líceum erkélyrácsa is, már egy másik ízlést, másik stílust tükröznek, a
klasszicizáló késő barokk szemléletét (Ez utóbbiban nyilván nagy szerepe volt a
megrendelő Eszterházy Károly igényeinek is). A Fazola testvérek új közös műhelye
az 1767-ben vásárolt ház, a mai Bródy Sándor utca 4. szám (az egykori nyomda)
Városfal utcára néző oldalán lehetett.  A ház egyik barokk kandallós pincehelyiségét
gyakran említik, mint a Károly-városi „művész-mester kolónia” kedvelt borozgató-
beszélgető helyét.  

Az egri közvélemény előtt talán kevésbé ismert Fazola Henrik személyiségének
az a másik oldala, amire korábban utaltam. Az 1760-as évek végétől szinte
megszállottan kutatott vasérc után, hiszen az anyag drága, és szállítása költséges
volt, így elhatározta egy közeli hámor létesítését. Négy évig fáradhatatlanul járta a
Mátrát és a Bükköt, nem törődve betegségével, s a jelentős pénzáldozattal sem, amit
a kutatásokra költött. Ő fedezte fel a Szarvaskő-almárvölgyi kőszenet, a
felsőtárkányi palakövet, s a Mátrában több érclelőhelyet. Az állhatatosság végül
meghozta gyümölcsét, s Uppony határában kiváló vasércet talált. A bécsi
bányakincstárral, valamint a diósgyőri kincstári uradalommal megegyezve 1771-72
között stájer szakértők bevonásával felépítette a csodálatos ómassai nagyolvasztót,
és két vashámort. 

1771-től odaköltözött, s a Megyeháza kovácsművészéből gyárigazgató lett. Igaz
e minőségében anyagilag kevéssé szerencsésen működött, 1779-ben, halála évében
két egri házát is elárverezték. Ómassán halt meg 49 éves korában. 

Itt kell megjegyeznünk, hogy e nagy művész és kutató elme emlékét Miskolcon,
és az egykori Ómassán tisztelettel őrzik. Az őskohónál 1988-ban egy cseh
szobrászművész kohászati emlékművét állítottak fel, s több mint tíz éve ősz elején
fesztivált, vásárt és díszmű kovács versenyt is rendeznek. Mindezidáig Eger, ahol
Fazola művészete kiteljesedett, még nem nagyon jeleskedett emléke és hagyománya
ápolásában, megelégszik a turista látványosság szerepével, illetve az Eszterházy
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Károly Gyakorló Iskola kertjében álldogáló, kissé talányos Laborcz-féle szoborral. 
Visszatérve az építtető, Barkóczy Ferenc személyéhez, ha a püspök halhatatlan

érdemeket szerzett is Eger kulturális életének fellendítésében, jelentős szerepe volt
a barokk város kialakításában, jelmondata szerint „ésszel és eréllyel” (suaviter et
fortiter) kormányozta is a birodalomnak beillő egyházmegyét és vármegyét, de
legfontosabb és leginkább szeretett művei ma már nem láthatók. 

Szmrecsányi Miklós hívta fel rá a figyelmet, hogy az ő szavaival élve: „… a földi
mulandóságnak valóban megdöbbentő példája, hogy Barkóczynak az ő
legkedvesebb tartózkodási környékén, a Bükk hegység rengetegében létesített mind
a három alkotása, a Fuorcontrasti, a felsőtárkányi tündérpalota, a barátréti nazarénus
kolostor, az eged hegyi remeteség teljesen megsemmisült.” Valamennyi méltatója
akár pozitív előjellel, mint egy nagyműveltségű főpap pihenő és elmélkedő helyéről,
vagy negatívval, úgy, mint a dölyfös főúr egyházi emberhez méltatlan fényűző és
élvhajhász kedvtelésének színhelyéről, de megemlékeztek az eddigiekben is sokat
emlegetett Fuorcontrasti-ról, a Felsőtárkány fölött, talán valahol a „Vaskapu” mellett
épített „Viszályoktól távoli” pompás nyaralókastélyról. Magáról az egykori
épületről jelenleg csak két kis ábrázolás árulkodik, mindkettő Huetter János Lukács
misericordiánus festő, Barkóczy kedvelt művésze képei hátterében található. 

A két ábrázolást Szmrecsányi Miklós fedezte fel, az egyik a püspök képmásán, a
másik pedig az irgalmasrendi refektórium faburkolata egyik tábláján látható, s a
„Noli me tangere!” jelenetnek ad környezetet. Ez utóbbi különösen kivívta az utókor
rosszallását, hiszen a feltámadt Krisztus Mária Magdolnával való találkozását
helyezte a festő egy pompás, saroktornyos, díszlépcsős kastély még pompásabb
teraszos, szökőkutas kertjébe (Krisztus ábrázolását is sokan frivolnak tartják, hiszen
lebegő drapériákkal, kalapban, ásóval a vállán kertészként jelenik meg, - bár ez az
ábrázolás-típus ismert volt, s külön jelentést is hordozott a rokokó művészetben). A
fényűző kastély építőmesteréről semmit nem tudunk, többen feltételezik, hogy
nemcsak az erdős, szép vidékre emelt kastély ötlete követett itáliai
reminiszcenciákat, de talán építőmestere is olasz volt. Annál több adat van az ott
dolgozó mesterekről, akik mint Fazola Henrik, vagy Singer is, nyilván művészetük
legjavát adták a kastély szépítésére, ami rendkívül gyorsan épülhetett fel, hiszen a
szerviták Historia Domusa szerint a prior már 1747-ben ott kereste fel a püspököt.

A kastélyban zajló mulatságokról, a kivilágításokról, ünnepélyekről, színi és
zenei előadásokról ugyancsak sokszor megemlékeztek mind a vendégek
feljegyzései, mind a püspök által támogatott szerzetesrendek  Historia Domusai. A
vélemények ugyan eltérőek, lord Townson, egy angol utazó némi malíciával úgy
említette a kastélyt, mint ahol nem sokat imádkoztak, de annál többet szórakoztak. 

Amikor azonban Barkóczy Ferencet 1761 júliusában esztergomi érseknek
nevezték ki, utóda, a szigorú, puritán szemléletű Eszterházy, a kastélyt bezárta, majd
még a prímás életében lebontatta.  A felvett leltárak, ha nyomokban is, de valóban
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olyan enteriőröket tükröznek, amelyek egykor egy kifinomult, választékos ízlésű
dúsgazdag főúr igényeit szolgálták, kínai selyemkárpit borítású falakról,
márványasztalokról, spanyol nádszékekről, aranyozott csillárokról, képekről,
szobrokról, porcelánokról esik említés. Még a szűkszavú felsorolás után is
elképzelhető a nyaralópalota fényűző, és a maga idejében bármely más,
szerencsésebb égöv alatti hasonló épülettel versengő szépsége. Ma a kastélynak
nyoma sem maradt, csak néhány faragványtöredék és a Fazola vasmunkák
maradványai kerültek másodlagos felhasználásban a püspöki-érseki palotába illetve
a kastélykápolna felszereléséből jutott néhány a helybeli plébániára.

A másik elenyészett Barkóczyhoz fűződő építmény a közeli barátréti kolostor
volt, amit a középkori karthauzi monostor romjain a püspök építtetett fel az általa
patronált új rend, a nazarénusok számára. Barkóczy feltehetőleg Bécsben került
közelebbi kapcsolatba ezzel az 1752-ben, egy előkelő spanyol katonatiszt által
Salamancában alapított szerzetesrenddel, ami XIV. Benedek pápától még meg sem
kapta az engedélyt, s csak jóval később, 1784-ben hagyta jóvá VI. Pius. A rend
kontemplatív, szemlélődő, leginkább a ferencesekkel rokonszenvező koldulórend
volt, s három szerzetestestvérük a minoriták História Domusa szerint 1755-ben
jelent meg először Egerben. Egy évvel később ugyanott olvasható, hogy a barátokat
a püspök áldozópappá szentelte, s őket a Vallis Auxilii, azaz Segedelemvölgyben
(mai köznapi nevén Barátrét) részükre felépített klastromba bevezette. Barkóczy
feltétlen támogatását az is jelzi, hogy esztergomi érsekként is patronálta a
nazarénusokat, s részükre a Dunántúlon, Etyek mellett, illetve Bajóton,
(Péliszentkereszt) is létesített kolostort. Barkóczy Egerből való távozása után a
szerzetesek néhány évig még maradhattak a kolostorban, de az rövidesen megszűnt,
s mára már a romok is elenyésztek. A kontemplatív rendek 1767-es felszámolása
után a barátréti kolostor Szűz Máriának szentelt temploma egyházi felszereléseit is
fel kellett osztani, valószínűleg ekkor kerülhetett az egri Szemináriumba a hajdani
templom oltárképe. A festményt Szmrecsányi azonosította Georg Tobenz
festményeként. A ritka ábrázolás témája a Mater boni consilii, azaz a Jótanács Anyja
kegykép történetét beszéli el. 

A legenda szerint az albániai Skutariban lévő csodatévő kegykép a török veszély
közeledte idején két ájtatoskodó zarándok szeme előtt levált a falról, s átrepült a
tengeren a Róma közeli Genazzanóba, a zarándokok pedig a képet a víz felszínén
gyalogolva követték. Leírások szerint az újjáépített rendházban Barkóczy püspök
„fönntartott magának néhány olyan szobát, amelyek jámbor feliratokkal a végső
dolgokról való elmélkedésre ösztönözték őt, ahol a mennyei dolgokról való
elmélkedésben, meg saját lelkével való számvetésben szeretett volna eltölteni
néhány napot.”  A „Nemzeti Plutarkus” 1816-os életleírása ennél is tovább megy:
„… minden esztendőben bizonyos ideig a Nazarénusok közé… magánosságba húzta



el magát a világtól. Ezeknek a barátoknak klastromában készíttetett ő a maga
számára egy kriptát, és abban egy fa koporsót, a melyre ezek a valóban nem kevély
szók voltak metszve:

„Franciscus Barkóczy indignus Episcopus Agriensis.
Esca vermium.”
(Barkóczy Ferenc, méltatlan egri püspök, férgek eledele.)
És ezen borzasztó helyen szokott ő minden esztendőben a halálról, és az örökké

valóságról való elmélkedéseiben mélyen „bémerűlve gondolkozni…”

Az utókor többnyire hitetlenkedve kezeli, s megkérdőjelezi ezeket a szigorú
meditációs gyakorlatokat, összeegyeztethetetlennek tartja a kialakult
pompakedvelő, élvezeteknek élő, dölyfös Barkóczy képpel. Pedig két olyan tárgyi
emlékről is tudunk, ami konkrétan igazolni látszik Eger e nagy püspöke, és az
„indignus Episcopus” személyiségének ezt, a bűnbánó, elmélkedő oldalát. Két
festményről van szó, amelyeket Barkóczy festője Huetter János készített 1760 körül,
és szinte biztosra vehető, hogy a nazarénus kolostornak a püspök számára fenntartott
helyiségeiből származnak. A majdnem tökéletesen hasonló két festmény közül az
egyik Felsőtárkányban, a templomban található, míg a másik – nem igazán
nyomoztam utána, mi módon, - de a Széchenyi utcai, kis Szt. Anna templomba
került. A festmények az ún. Vanitas képek csoportjába tartoznak, ez a képtípus a
középkortól ismert, de a barokk korban volt virágkora. Maga az elnevezés a Biblia
Prédikátor könyvének egy versére megy vissza (Préd, 1,2): „Vanitas vanitatum,
omnia vanitas”. 

A földi élet hiúságainak tárgyait ábrázolják, csendéleteket a múlandóság
jelképeivel, kilobbanó gyertyákat, eltört üvegeket, koponyákat, csontvázakat, a
memento mori! (emlékezz a halálra!) jegyében.  A nem túl nagyméretű, kiváló
kvalitású Huetter festményeken felül a halott Krisztust láthatjuk a kereszten, feje
oldalra csuklik, teste görcsösen megfeszült, ágyékkötője zászlószerűen leng. A
stilizált dombon, a kereszt tövében kiszáradt facsonk, alatta kővel agyonvert kígyó,
szájában almával. A festmény alsó harmadát a Kálvária domb stilizált, rocaille-os
keretelésű barlangja foglalja el: benne középütt függőlegesen kettéosztott emberi
fej. Jobb oldala koponya, amelyen béka ül, balról pedig rizsporos parókás,
fülbevalós, portrészerű arcvonásokkal ábrázolt kékszemű ifjú arca. A fej könyvre és
kottalapra támaszkodik, körötte a világi hívságok jelképei: alma, pénzérme,
játékkockák, ékszerek, üvegvázában rózsa és tulipán (mintegy a festő kézjegyeként).
Köztük a múlandóság jelképei is feltűnnek, az ellobbanó gyertya, és a felborult
homokóra. Az egri kép annyiban különbözik felsőtárkányi párdarabjától, hogy itt
„jámbor feliratok” is találhatók a festményen. 

A latin nyelvű szövegek a Zsoltárok könyvéből, illetve Jób -, Sirák -, Izaiás
próféta könyveiből származó, valamint szállóigévé vált (Hodie mihi, cras tibi! Venit
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hora, homo ora!) idézetek, amelyek az emberi élet múlandóságára, az élet
rövidségére emlékeztetnek. Az effajta idézetek kifejezetten a meditációs képek
jellemzői, céljuk az ábrázolásokon láthatókat szavakba foglalt gondolatokkal is
nyomatékosítani (ismerek például egy, a Huetter művei kvalitásától messze
elmaradó dél-lengyelországi képet a Beszkidek vidékéről, amelyen a feliratok szóról
szóra egyeznek, a fej fölött azonban egy óra látható, a tizenketteshez közeledő
mutatókkal, s a kettéosztott arc élő fele nem parókás férfit, hanem sötéthajú, piros
szájú ifjú nőt ábrázol).

Huetter képeit nézve nem hiszem, hogy okunk lenne kételkedni Barkóczy püspök
őszinteségében. E festményeket a múlandóságról meditáló, bűnbánó, vezeklő
püspökről megemlékező feljegyzések meggyőző „tárgyi bizonyítékainak” is
tekinthetjük. A kor szemléletébe bőven belefért az élet habzsolása, és a bűnbánat, a
halál elkerülhetetlensége feletti elmélkedés.  A zene művészetétől a
képzőművészeten keresztül a szó művészetéig sokféle formában megjelent, mint
például a korábban emlegetett Carissimi is komponált oratóriumot Vanitas
vanitatum címmel, de bőven találhatunk kvalitásos, vagy egyszerűbb szobrokat,
festményeket az olasz, spanyol, osztrák, cseh kolostorok és templomok kincsei
között is.   Rendkívül népszerűek voltak a nagyböjti prédikáció – gyűjtemények,
amelyek, mint például Sebastiano Pauli 1752-ben Velencében megjelent munkája,
vaskos naturalizmussal részletezték a halál után az emberi testre váró bomlás
fázisait.

Az „ékesszólás fejedelme”-ként emlegetett Paolo Segneri jezsuita szerzetes
bűnbánatra szólító munkái pedig Barkóczy környezetében is bizonyíthatóan
olvasottak voltak, s ugyancsak a Segneri missiók hatására ebben az időben (1754-59
között) Egerben a Nagyhéten minden évben flagelláns körmeneteket tartottak,
amelyeken Krisztus szenvedéseinek képeit, hordozták körbe s a Passió eseményeit
jelenítették meg az önostorozó hívek (utóbb ezeket a megye-szerte elterjedt
bűnbánati flagelláns körmeneteket maga az egyház tiltotta be).

Barkóczy vérbő egyéniségébe azt hiszem mindkét véglet beletartozott. Az élet
szépségeinek, napfényes oldalának élvezete, - és a „miserere  mei   Domine!
(Könyörülj rajtam Uram!) Bűnbánati zsoltár érzésének elsöprő átélése. A megyének
palotát építtetett és minden dísszel ellátott a keménykezű főispán, pompás
nyaralókastélyt a főúr, templomokat díszíttetett a főpap, s minden valószínűség
szerint hiteles a magát méltatlan püspöknek, férgek eledelének nevező hívő
ábrázolása is.

(Elhangzott 2012. július 10-én, a Megyeházán)
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A Megyeháza épülete
Fotó: Ágoston Ottóné

A Megyeháza nagytermében függő
teljes alakos Barkóczy képmáson 
a püspök kezében a Megyeháza
tervrajza - Fotó: Ágoston Ottóné
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A Megyeháza különleges, mindenki által megcsodált értékét képezik 
Fazola Henrik kovácsoltvas munkái: a kapuzat félköríves remekművű díszrácsa, 

és a belső kapuk
Fotó: Ágoston Ottóné



Bisztriczki László
Az Egri Kolping Család 

Katolikus Legényegylet története

A legényegyleti mozgalom kezdete
A katolikus legényegyleti mozgalom alapítója és elterjesztője Adolf Kolping

(1813. december 8. - 1865. december 4.) Németországban élő katolikus pap volt, aki
szegény, földdel, állatokkal gazdálkodó családban született Kerpenben. A család
legfiatalabb gyermeke először a cipész mesterséget tanulta ki, de többre vágyott, és
gimnáziumba iratkozott be. Már ebben az időben így ír naplójában: ”Én először is
emberré akarok lenni, a magas hivatást akarom megérteni, melyre születtem; emberi
kötelességeimet óhajtom megismerni és betölteni, melyek alkalmassá tesznek, hogy
testvéreim között és értök éljek.”

Megfelelő támogatókat találva teológiai tanulmányait Münchenben kezdte el
1841-ben. Pappá szentelésére 1845. április 13-án került sor. Szolgálatának első
helyén, Elberfeldben, találkozott az alakuló legényegylettel, amelynek tagjai fiatal
iparosok, illetve tanoncok voltak. Rövid idő után 1847-ben elnökké választották. Az
itt felismert hasznos, közösséget alkotni képes eszméket írásba foglalta, és tovább
vitte újabb szolgálati helyeire.

Az Osztrák-Magyar Monarchia területén a mozgalom gyorsan elterjedt, Pesten,
Adolf Kolping jelenlétében, Szabóky Adolf, piarista szerzetes tanár és Tóth István
segítségével már 1856-ban megalakult az első magyarországi katolikus
legényegylet. A következő négy évben többek között Pozsonyban, Óbudán,
Temesváron, Sopronban, Nagyszombatban alakultak egyletek.

Egerbe a mozgalom eszméjét Tóth István (1832-1910) nyomdász hozta és
terjesztette el, amikor, 1860. január 23-án feleségével a városba érkezett. Tóth István
Pesten született, a betűszedő szakmát Trattner Károly műhelyében sajátította el. Az
1848-as szabadságharc után Olmützbe menekült, ahol nyomdászként dolgozott,
majd megnősült, német származású lányt vett feleségül, ő maga is megtanult
németül. Itt ismerkedett meg Adolf Kolpinggal, a katolikus legényegyleti
eszmékkel, kapcsolódott be a mozgalomba. 1856-ban már Pesten találjuk, 1860-ban
pedig Egerben dolgozik, mivel előző évben az egri érseki liceumi nyomda
vezetésével bízták meg.

Kolpinggal együtt folytatott legényegyleti szervező munkája arra ösztönözte,
hogy Egerben is keresse a lehetőséget a szervezett egylet létrehozására. Ennek
érdekében, már megérkezése után felkereste a városban lévő nagyszámú iparos
műhelyt, illetve az iparosokat, hogy meggyőzze őket a megalakulás fontosságáról.
Küldöttséggel keresték fel Bartakovics Béla érseket, hogy megnyerjék támogatását,
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felkérve őt a fővédnöki tisztségre, amelyet ő el is fogadott. Tóth Istvánt titkárrá
választották, az elnöki teendőket pedig az érsek Lengyel Miklós prépost-kanonokra
bízta. A megalakulás időpontjának május 20-át tekinthetjük, az ünnepélyes
zászlószentelésre azonban csak szeptember 8-án került sor, 150 tag részvételével.

A legényegylet székháza
Az induló legényegyleti életnek kezdetben a Líceum nyomdája adott helyet, de a

gyorsan növekvő létszám indokolta, hogy önálló épületben tevékenykedjenek.
Előbb egy Német utcai bérelt épületben tartották meg összejöveteleiket, de a 150
körüli létszámnak a hely szűknek bizonyult, nagyobb épületre volt szükségük.
Felmerült egy önálló székház megszerzésének, vagy megépítésének gondolata.
Bartakovics Béla érsek anyagi segítségével, és csereingatlannal megszerezték a
Mecset téren lévő „Az aranyszolgához” címzett vendéglőt, amely épületbe átalakítás
után, 1861. október 1-jén beköltöztek. Két szobában és konyhában maga Tóth István
és családja is az épületben lakott.

1871 májusától 1886-ig az épületet többször javították, tatarozták. Mivel a
legényegyletnek pénze nem volt, az érsektől kértek segítséget.  Így történt ez az
1878-as augusztusi árvíz után is, az érsek 1500 forint készpénzt, valamint
építőanyagot adott a székház rendbehozatalához. Az épület bővítésének tervei már
1886-ban felmerültek, sőt építési terveket is bemutattak, de anyagiak hiányában
1910-ig nem valósultak meg. Az egylet 1910-ben ünnepelte alapításának 50. éves
jubileumát, ezért dr. Nagy János alelnök vezetésével mindent megtettek, hogy e jeles
napra a székház bővítése megtörténjen. A munkák 1910 áprilisában kezdődtek, és
szeptember 8-ra befejeződtek. Az ünnepélyes megnyitásra október 9-én került sor. A
felújítás alkalmával 25 fő befogadására alkalmas tanoncotthont, konyhát,
házfelügyelői lakást alakítottak ki, de helyet kapott benne az Egri Keresztény-
Szociális Egyesület is, amelynek elnöke dr. Nagy János volt. Az intézmény
működéséhez és fenntartásához hozzájárult a kereskedelemügyi miniszter (Kossuth
Ferenc), Eger város és Heves megye. Az I. világháború alatt a legényegyleti élet
hanyatlott, sőt 1919. március 26-án megszűnt. Új lendületet csak az 1919.
szeptember elején megtartott díszközgyűlésen kapott, amelyen dr. Szmrecsányi
Lajos érsek, fővédnök is megjelent. 

Az 1920-as évek végén ismét tervek készültek arról, hogy megépítik a második
emeletet, korszerűsítik a dísztermet. A mai formáját elnyert épület felavatására
1935-ben került sor, az egylet alapításának 75. évfordulóján.

A II. világháború alatt előbb hadirokkant üdülőként használták, majd 1944-ben
katonákat szállásoltak el itt. Rajk László belügyminiszter 1946-ban feloszlatta a
társadalmi és egyházi egyesületeket, végül az épület állami tulajdonba került. Az
Egri Iparosok és Kereskedők Mária kongregációjaként Hetényi Adorján hitoktató
vezetésével 1951-ig még tartottak összejöveteleket, Hetényit azonban állami
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nyomásra az érsek eltávolította Egerből. A legényegylet működése megszűnt és
1990-ig szünetelt. 

A legényegylet tevékenysége
A legényegylet megalakulása után Tóth István, a nyomdai munkája mellett, szinte

minden idejét a tanonc ifjúság nevelésére szánta, hiszen a székházban lakott. A
fiatalság sokirányú képzését tekintette célnak, amely a társadalmi élet minden
területére kiterjedt. Segítette a szakmai képzést, elindította a műkedvelő színjátszást,
táncmulatságokat szervezett. Értelmes elfoglaltságra, közösségi életre nevelte a
fiatalokat, de oktatta őket az illemszabályokra is. Az „Olvasótár” kiadványa fontos
irodalmi ismereteket, erkölcsjavító írásokat juttatott el a tanoncokhoz, segédekhez.
Ennek érdekében felolvasásokat tartottak. Élete példájával segítette az egyházi
elnökök vallásos életre való nevelési törekvéseit, a hitélet erősítését. A vallásos és
hazafias nevelésben jelentős szerepet játszott, hogy közösen vettek részt
szentmiséken, körmeneteken az egri templomokban.

Később tanfolyamokat szerveztek, amelyeken levélírásra, szerződések
megfogalmazására, nyelvtani, földrajzi, történelmi ismeretekre, számviteli és
könyvelési feladatok elvégzésére oktatták az iparos fiatalokat. 1862-ben,
adományokból, 200 kötettel, létrehozták az egylet könyvtárát. A fiatalság olvashatta
a megrendelt folyóiratokat, újságokat.

A szórakoztatást szolgálta 1866-tól a műkedvelő színjátszás, vígjátékokat, kisebb
népszínműveket adtak elő. A táncos mulatságok a szórakozás és ismerkedési
lehetőség mellett bizonyos mértékig a bevételek által, a működéshez járultak hozzá.
A közösséget erősítették a nyári hónapokban megszervezett kirándulások, túrák.

Az 1914-1919 közötti hanyatlás után vitéz Subik Károly aktív vezetése alatt a
mozgalom új lendületet kapott, ismét kiteljesedett. Teológiai-, jogakadémiai
tanárok, kanonokok sora tartott a kultúra és vallás minden területéről színvonalas
előadásokat. Kolping zenekart és dalárdát szerveztek, fellépéseikkel a városi
ünnepségeket segítették. A dalárda szerepléséről 1935. július 13-án az EGER újság
így ír: „A Tiszafüredi Katolikus Legényegylet meghívására, az egyesületek közti jó
szellem és barátság ápolására, az Egri Katolikus Legényegylet július 14-én,
vasárnap, este 8 órai kezdettel nagyszabású hangversenyt rendez a tiszafüredi
Polgári Kaszinó nagytermében. … A hangverseny fővédnökségét vitéz Subik Károly
pápai prelátus, az egri legényegylet elnöke vállalta. Vasárnap ez egri egyesület
Kolping Dalköre és zenekara mintegy 60 taggal utazik Tiszafüredre Bitter Dezső és
Kádár László karnagyok vezényletével.” Hetente „tánciskolában” tanították a
fiataloknak a társastáncokat, de elsősorban a magyar táncokat. A könyvtár a II.
világháború előtt négyezer kötetre növekedett. A színjátszók már három felvonásos
színműveket, vígjátékokat, operetteket (pl. a Bob herceget) mutattak be a város
közönségének. Előtérbe került a sporttevékenység, a sportversenyek megrendezése. 
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Szoros kapcsolatot alakítottak ki más legényegyletekkel, valamint a németországi
egyletekkel. Az egylet tevékenységének híre miatt magas rangú vendégek pl. Hürt
prelátus Kölnből (1935), Dréher Imre államtitkár Budapestről (1928) jöttek Egerbe
és találkoztak a legényegylet vezetőivel. A legényegylet ünnepi közgyűlésére 1935-
ben megérkezett az iparügyi miniszter, amelyről az EGER újság november 23-i
számában így írtak: ”Fényes vendégjárás színhelye lesz Eger a holnapi vasárnapon.
Mint már említettük, a Katolikus Legényegylet jubileumi ünnepségén megjelenik
Bornemissza Géza iparügyi miniszter is és ünnepi beszédet mond. … A minisztert
elkíséri egri útjára vitéz Petneházi Antal igazságügyi államtitkár, dr. Antal István
igazságügyi tanácsos és Kruhina Károly miniszteri tanácsos, az iparügyi osztály
vezetője… Vasárnap a díszközgyűlés után az iparügyi miniszter megjelenik a
mesteregyletben, itt Lanther János mester fogja tolmácsolni az egri mesterek
üdvözletét és jókívánságait a miniszternek.”

Az újjáalakulás után
A rendszerváltozást követően, 1990-ben nyílt lehetőség arra, hogy az egyesületi

élet újjászerveződjön az Egri Kolping Család Katolikus Legényegylet név alatt.
Czakó István kanonok úr és Vass Zoltán építész 1990. július 10-re közgyűlésre
hívták a még élő, régi legényegyleti tagokat, de fiatalabb iparosokat és
értelmiségieket is megkerestek, hogy elfogadják az alapszabályt, amelyet a Magyar
Kolping Szövetség útmutatása szerint készítettek el. Formáját tekintve az Egri
Kolping Család egyesületként működik, „családszerű, az életet végigkísérő,
demokratikus és katolikus művelődési- és cselekvési közösség az egyéni képességek
kibontakoztatására a folyton megújuló társadalomban. Működése és tevékenysége
az egri Főplébániához kapcsolódik. Az Egri Kolping család székhelye: Eger,
Knézich Károly út 8.” (idézet az alapszabályból) Az alapszabályt a jelenlévő 57 tag
elfogadta, a Magyar Kolping Szövetség képviseletében Bolberitz Pál országos
prézes, a helyi elnök nevében Czakó István kanonok úr írta alá. A bírósági bejegyzés
1992. január 9-i végzésével emelkedett jogerőre.

A székhely megjelöléséből látható, hogy az újjászerveződött egyesület igényt tart
a korábbi székházra, amely ekkor még állami tulajdonban volt. Az egyházi
ingatlanok visszaadásáról az országgyűlés 1991-ben törvényt fogadott el, de az
épület, – többszöri egyeztetés után - csak 1995. október 17-én került az az Egri
Főegyházmegye tulajdonába. Czakó István kanonok úr vezetésével az egylet erősen
szorgalmazta az ingatlan visszaigénylését annál is inkább, mert ugyan csak
megtűrten, de már megalakulása után a régi székházban tartotta összejöveteleit a
Kolping Család. A második emeleten, a tulajdonos és a működtető megegyezése
után, 1995-től négy szobát vehetett birtokba, kizárólagos használatra a Kolping
Család. Tevékenységét a mai napig ezekben a helyiségekben folytatja, az
alapszabályban megfogalmazott elvek szerint. „Tagjait tegye képessé arra, hogy a
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világban,- így a családban, a munkahelyen, a szabadidőben, a társadalomban, az
egyházban és az államban keresztényként tudjanak helytállni. Tagjainak, de a
kívülállóknak is nyújtson segítséget életvitelükhöz. Tagjai a keresztény tanítás
szerinti tevékenységen keresztül a közjót szolgálják, az egyház és a társadalom
állandó megújulását segítsék.” (idézet az alapszabályból) A kolpingi elvekhez
tartozik, hogy lelki vezetéssel törekedjenek hitük erősítésére, elkötelezett
családapák, családanyák legyenek, mindenki a maga helyén tisztességgel,
lelkiismeretesen elvégezze a munkáját és végül erősítse nemzeti identitását.

Ennek érdekében az elmúlt 20 évben előadások sorozata szolgálta az ismeretek
bővítését a történelem, irodalom, egészségügy, informatika, stb. területén. A
kirándulások évente 2-3 alkalommal, zarándoklattal kapcsolódtak össze, elsősorban
Magyarország és a Felvidék területét érintették. A célok között szerepelt a magyar
emlékek megismerése mellett templomok és kegyhelyek felkeresésével a vallási élet
erősítése.

A szórakozást a farsangi mulatságok és a Katalin-napi összejövetelek szolgálták,
valamint a szabadban eltöltött családi napok. Az egyesület minden évben részt vett
zászlajával az egyházi ünnepek körmenetein, a Fájdalmas Anya búcsún, a bazilika
úrnapi ünnepén, az augusztus 19-i fáklyás felvonuláson, a város által szervezett
nemzeti ünnepeink eseményeiben, a koszorúzásokon. 

Az új tagokat minden évben ünnepélyesen, szentmise keretében, kezdetben a
Barát-réten állított kereszt mellett, 2004-től az andornaktályai templomban és az
egylet által gondozott szabadidő központban vették fel, amikor is ígéretet tettek,
hogy az egyesület munkájában részt vesznek, a szabályzat előírásait megtartják.

A vallásos élet erősítését az egyházi elnökök: Czakó István kanonok 1990-1998;
Mikolai Vince kanonok, teológiai tanár 1998-2003; és 2003-tól napjainkig dr. Gonda
Imre kanonok, teológiai tanár irányította. Munkájukat az alapításkor Vass Zoltán
építész, majd 1995. február 28-ig Ferencz József tanár, 1995-től napjainkig
Bisztriczki László igazgató segítették világi elnökként.

A nemzetközi kapcsolatok kiépítése 1994-ben kezdődött, a németországi Rain-i
Kolping Család megismerésével. A testvérkapcsolatot erősítő okiratot 1995. október
1-jén, ünnepi szentmise végén írta alá két Kolping Család prézese és két világi
elnök: Werner Würz és Bisztriczki László, az egri bazilikában. Látogatások során,
nemzetközi értekezleteken barátság szövődött a siegeni, a kaarsti, a burgkircheni,
salzgitteri német kolping családokkal, keleti irányban pedig az erdélyi borzonti,
csíkszeredai, marosvásárhelyi, Felvidéken pedig a kassai Kolping családokkal. A
kölcsönös látogatások élénkítették a mozgalmat, célokat adtak, nem utolsó sorban
kölcsönösen segítették egymást.

Újabb célt és lendületet kapott az egyesület 2002-ben, amikor az andornaktályai
egyházközség nevében dr. Lengyel Gyula plébános és Bisztriczki László világi
elnök megállapodást kötött, hogy a plébánia épületét 25 éves időtartamra
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használatba veszi és ott szabadidő központot, illetve szálláshelyet alakítanak ki,
nagyrészt saját erőből. Az udvart sportolásra, labdajátékokra tették alkalmassá, az
épület öt szobájából pedig az ebédlőt közösségi teremmé alakították. Felújították a
tetőszerkezetet, a vizes helyiségeket, a vízvezetéket, és az épületet rákötötték a
szennyvízhálózatra. Ma 30 iskolás tanulónak nyújt pihenési lehetőséget a nyári
időszakban.

Az Egri Kolping Család Katolikus Legényegylet 2010-ben ünnepelte
alapításának 150. évfordulóját. Az évfordulóra emlékérmet verettek, amelyet
megkaptak az egylet tagjai és a vendégek, megjelentették Szecskó Károly: Az Egri
Kolping Család Katolikus Legényegylet története könyvét második, bővített
kiadásban, 400 példányban. Az ünnepséget dr. Ternyák Csaba érsek úr nyitotta meg
a Bartakivics Béla Közösségi Házban, megkoszorúzták az épületen 1995-ben
elhelyezett emléktáblát, a népes gyülekezet a keleti régió és az erdélyi kolping
családok küldötteivel, zászlókkal a Polgármesteri Hivatalba vonult, ahol Szeleczky
János alpolgármester fogadta és köszöntötte őket. Dr. Bolberitz Pál országos prézes,
beszéde után a „Magyar Kolping Mozgalomért érem bronz fokozatával tüntette ki
Czakó István kanonok prézes urat és arany fokozatával Bisztriczki László világi
elnököt. Az ünnepi szentmisét a bazilikában dr. Bolberitz Pál országos prézes
mutatta be, sok pap koncelebrálásával.

Bízunk abban, hogy az egylet munkája hosszú éveken át tovább folytatódik,
legfőbb feladatunk a tagság fiatalítása.

(Elhangzott a Bartakovits Béla Közösségi Házban 2011. április 2-án)
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Az Egri Kolping család székhelye: Eger, Knézich Károly út 8.
Jelenleg: Bartakovics Béla Közösségi Ház - Fotó: Ágoston Ottóné
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Simándi Gyula
Eger város tűzvédelmének története

(Az Egri Önkéntes Tűzoltó Egylet őrtanya, ma múzeum)

A tűz és az ember kapcsolata a jégkorszakban kezdődött. Az ősember a tüzet,
mint természeti jelenséget pusztító erejéről, elemi csapásként ismerte meg. A tűz
hasznosságának felismerése, jelentős szerepet játszott az emberré válásban, a
civilizáció kialakulásában és fejlődésében. 

Hazánk nyugati fele mintegy 400 évig a Római Birodalomhoz tartozott, részese
volt az antik állam civilizációjának, ebből a korból számos kőfelírat maradt ránk,
melyek tanúsítják, hogy i.e. 200 körül virágzó tűzoltóélet volt Pannónia városaiban.

Magyarországon a honfoglalás utáni időszakban még kevés kőház épült, annál
több volt a nádból, fából és egyéb éghető anyagból épült ház. Ilyen építkezési mód
mellett gyakran pusztíthatott a tűz. I. István király szigorú törvényt adott ki a
gyújtogatók megbüntetésére és elrendelte, hogy „…vasárnaponként apraja–nagyja,
férfiak és nők templomba gyűljenek, egyedül a tűzőröket kivéve”.

A 15. század második felének törvényei a legsúlyosabb büntetésekkel sújtották a
gyújtogatókat: örökszolgaság, máglyahalál.

A városi kézműves polgárság kialakulásával a keletkezett tüzek oltásába a
lakosság mellett elsősorban a céhek tagjait, majd a megalakuló diáktűzoltóságot is
bevonták. A városi önkormányzatok a tűz elleni védekezés teendőit „tűzi
rendekben” határozták meg, jelentős szerep jutott az utcai járőröknek és a
toronyőröknek.

Eger középkori tűzrendészetére vonatkozó első nyomot 1508-ból találjuk, a vár
biztonságáért kéménytisztítást végzett két olasz kéményseprőnek 5 forintot, a
kocsiért, amely őket Budára vitte, 60 dénárt fizettek. A megelőző tűzrendészetre utal
az, hogy Eger várában 1552-ben az ostrom megindulásakor le kellett bontani a házak
és a templomok tetőzeteit, elejét véve a gyújtogatásnak és a tűzvésznek. 1564-ben a
vár egyik boltozatában „találtatott és számbavétetett” egy tűzoltásra való „réz öreg
fecskendő”, azaz vízipuskát vettek lajtromba.

A török uralom alatt Eger fontos közigazgatási központ volt, jelentős számú
lakossággal és több mint kétezer lakóházzal. Az 1687. évi, török megszállás alóli
felszabadulást követően a város tűzvédelmi felkészültsége siralmas állapotot
mutatott. A polgárok még 1698-ban is panaszolták, hogy „ a városban nincs
nappali, sem éjjeli őr a tűzvész elhárítására … a kéményeket nem vizsgálják felül..”

Növelte a tűzveszélyt, hogy a házak nagy részét gyúlékony anyagból és
gyúlékony tetővel építették.  Egerben az 1690. évi összeírás szerint mintegy félezer
faház volt.
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1702-ben a városi tanács külön tűz-inspektort választ és kötelességévé teszi, hogy
a házak kéményeit és tűzhelyeit havonta, majd 10 évvel később már csak
negyedévente megvizsgálja. A büntetés fele az ellenőrt illette. 

A megelőzésen kívül a korabeli tűzvédelem sarkalatos pontját képezte a tűzjelzés
megszervezése. 1725-ben Erdődy Gábor akkori püspök a város elöljáróságának a tűz
jelzésére más városok példájára négy őr alkalmazását ajánlja, 1753-ban már
toronyőrt is alkalmaznak. 1780-ban az éjjeli őrök számát hatra emelik, „a Tűzi
Szerszámok Vigyázása is reájuk bízatott”.

A magisztrátus 1727-ben elrendeli, hogy mindazok, akik távolabb laknak a
pataktól s házuknál nincs kút, hordókban vizet (kapitányvíz) tartsanak tűz esetére.
Ez évben még csak nem javasolják, majd 1770-től meg is tiltják a házak szalmával
vagy náddal történő fedését, helyette a cserépfedést rendelik el. A tilalom teljes
betartatása a nép szegénysége miatt azonban lehetetlen volt. Talán ezért is 1772-ben,
Egerben a „Püspöki Oskola” betűivel magyar nyelvű könyvet adtak ki a tűzveszély
csökkentését részletesen bemutató az ún. „haba födém” (a szalma, zsupp, fazsindely
helyett az olcsó, tűzbiztos födémanyagnak számító, agyaggal összetapasztott
szalmatető) készítésének ismertetésére. Ez az olcsó és tűzálló födém nem terjedt el.

A technikai felkészültségről a város 1740. évi tűzrendészeti szabályzata
tájékoztat, amely szerint egyetlen (kézi?) fecskendő áll rendelkezésre, amelyet a
harangöntő kezelt. A többi eszközről 40 féle iparág gondoskodott, összesen 102
vödörről, 20 csáklyáról, 7-9 szekérről, stb.

1753-ban határozat rendeli el a tűzveszélyes kémények és kemencék 15 napon
belüli felújítását, illetve lebontását, 1764 óta Egerben csak kőkémények építését
engedélyezték, de 1771-ben is fedeztek fel kémény nélküli házban folytatott
tüzelést.

Az új egri tűzrendészeti szabályzat („a tűzvész szabályzatának pontjai”) 1764-
ben jelent meg. Mintegy 110 kupa (vödör) beszerzését róják ki a céhekre és a
polgárságra, valamint 22 csáklya és egyéb vízhordó eszközök beszolgáltatását is
előírják, de Egernek ekkor csupán egyetlen réz tűzifecskendője volt és csak egy
évtized után szereztek be mellé másikat. Egyébként az egyik 15, a másik 12 öl
magasra volt képes a vízsugarat fellövellni. A tűzoltáshoz szükséges vizet a város öt
különböző pontján elhelyezve hat darab kocsi biztosította, mindegyik egy-egy 12
akós káddal felszerelve. A tűzet oltók rendelkezésére állt a fentieken kívül 8-8 darab
hat, illetve három öles létra, valamint 7 darab hosszabb és 8 darab rövidebb
tűzhorog.

A tűzesetek egyik fő okának a pipázást tartották, ezért olykor kemény
büntetésekkel sújtották az új szenvedély űzőit. Egy 1754. július 29-én kelt tiltás így
rendelkezik: „Hogy ennek utánna valaki Ollyan találtatik légyen ámbár Kitsoda,  Ki
az Utczán dohányozna, azonnal is Lyukba (tömlöcbe) tétessék. Mely Kegyes
Parantsolat Fertály Mesterek által egész Városban publicáltatott.”
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A tűzvészek okozóira súlyos retorziók vártak, akinek a gondatlanságából tűz
keletkezett, nem kisebb büntetéssel sújtották, mint telkének elkobzásával. 

Az 1774-ben összeállított leltár szerint a használható tűzoltóeszközök száma
Egerben fogyatkozott, már csak 73 bőrkupa volt meg (ezeket belülről szurokkal
kenték be), tehát 10 év alatt 37 bőrvödör tűnt el. Az összeállításból ismerjük azt a
verset, amelyet ebben a korszakban énekeltek az éjjeli bakterok: „Hallya meg a
háznak ura, Kilencet ütött már az óra… A nap elment nyugottára, Vigyázz a Tűzre
és házodra.”

Magyarországon a 18. század derekán nem volt kielégítő a tűzrendészet
szervezete és technikai felkészültsége, ezért II. József 1788-ban olyan országos
tűzoltalmi intézkedést (Tűzrendészeti Pátens) adott ki, amely már modern
elgondolással csoportosítja a tűzrendészet feladatait.

Eger 1791-ben tanácsi rendelettel már ezen törvény szellemének megfelelő
rendelkezéseket adott ki. Szervezetileg jelentős változás, hogy a fecskendő
felügyelője, kezelője (Feuerspritzen-Direktor) 1789 óta évi díjazásban részesül, ami
ugyan nem sok, de a hivatásos tűzoltóság előfutárának tekinthetjük. A város a 80-as
években mintegy 70-80 forintra rúgó összeget költött tűzoltói célokra, ami akkor
nagy összeg volt. A fejlődés kétségtelen jelei ellenére Eger városát több ízben is
nagy károkat okozó tűzkatasztrófák sújtották. Az 1800. évi tűzkár összege: 324,360
ezüst Forint, az 1827. évi tűz 750,696 Forint kárt okozott.

Az 1800. augusztus 23-án támadt tűzvészben a Károly városrész szenvedte el a
legnagyobb károkat, mintegy 150  ház égett le. Három évtizeddel később, 1827.
augusztus 26-án ismét tűzvész tombolt Egerben. A városi Protocollumban található
feljegyzések szerint ekkor a tűz „a városnak első egész fertályát egyszerre
elborította, és ….. oly erőre kapott, hogy annak oltására az emberi erő ezen
környéken elégtelen vala…a Minoríták templomjuktól egész a’ Cziszterek
templomjokig, s’ innen egész a’ Görög templomig egyebet füst, és lánnál látni nem
lehetett …..tartott a tűznek nagyobb dühössége … két nap; de volt tűz egy  hétig is
oltani való; sőt találtatott tűz 22 napok mulva is a falakban elrejtett fagerendákban.
…Elégtek a’ két nevezett templom és klastromokon (minoriták és ciszterciek) kívül
87 házak, 47 borházak …. Hét istálók, melyek tesznek hét utczákat, és a piaczi
környék az a része leginkább városunknak, amely a legjelentősebb részt tette. … Azt
mégis mindezen szörnyűségek között a Mindenhatóság megengedte, hogy se ember,
se marha el nem veszett…

Az 1800. évi tűzvészt követően a tűzvédelmi készültség fokozása érdekében a
városi tanács tűzoltószerekre 381 Forintot irányzott elő, valamint 1801 márciusában
négy fejezetből álló tűzrendészeti szabályzatot állított össze, ezt sok változtatás után
1811-ben „TŰZI REND” formájában Fischer István egri érsek léptette életbe.

1809-ben már öt kerekekre szerelt gólyanyakú fecskendő áll készenlétben: kettő
az érseki palotában, egy a papi szemináriumban, a további kettő a város egyéb
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pontjain. A fecskendőkhöz irányzónak 2-2 rézművest, lakatost, illetve kovácsmestert
rendeltek, a segédszemélyzet a céhes iparágak tagjai közül került ki, a váltással
együtt összesen 104 fő.  

Az 1809. június 29-én tartott városi tanácsülés feljegyzése szerint a tűzoltásra
kötelezett céhek tagjait gyakorlatokra is rendelhették: ...„Hogy pediglen …a
veszedelmet könnyebben, és serényebben lehessen távoztatni…a Tanács rendelést
tett, hogy Július 11-én minden vízi-eszközök meghordattassanak, a lajtok vízzel
megtöltve a Vízi puskákhoz rendeltessenek, a következő napon … minden
vízipuskákhoz kirendelt Individuomok és segítségek a Polgárság közül
megjelennyenek a vízi és tűzi szerszámokkal a próba megtétethessen, és hogy…a
vele bánásmódban gyakoroltassanak.”

A céhekre épülő „köteles” tűzoltóság a városi hatóságok minden igyekezet
ellenére nem voltak képesek megoldani az iparosodó és többemeletes házakkal
bővülő nagyvárosok tűzvédelmét, nem volt hatásos a tűzoltás céljára alkalmazott
addigi technikai felkészültség, a kendertömlős szívó-nyomó fecskendő. A jelentős
gazdasági és társadalmi fejlődés Eger lakóinak számában is jelentkezik, 1828-ban
17487 fő, a lakóépületek száma pedig 2861. Mind sürgetőbbé vált a szervezett, a kor
színvonalának megfelelően felszerelt tűzoltóság létrehozása. A Nyugat- európai
mintára szerveződő egyesületek hazai elterjedését az 1848-49 után kialakult
bizalmatlanság hosszú időre meggátolta.

Az áttörés 1867 után következett be, meghatározó szerepe gr. Széchenyi Ödön
munkásságának volt. 

A megteremtődő egyesületi mozgalmak feltételei mellett is, 1869-ben
rendeletileg kellett előírni, hogy minden helységben tűzőrséget szervezzenek,
esetleg önkéntes tűzoltóegyletet alakítsanak. A céhek megszűnését kimondó 1872.
évi ipartörvény alapján megszűnt a „köteles” tűzoltóság alapja. Egerben is
megvárták a közmondás érvényesülését, hogy a „magyar ember a maga kárán
tanul.”

1874. július 3.-án délután 5-6 óra között a harangok rémes kongása riasztotta meg
Eger város békés polgárait. „A nagy piacz azon része, mely a Minoriták templomával
szemben áll, (a mai Dobó tér északi oldala) pár pillanat alatt lángban állott, s
szervezett tűzoltóság, s felszerelések hiányában tétlenül kellett nézni a tűz
pusztítását.” A kár becsült értéke 24 ezer Forintra tehető.

Az eset tanulságairól az Eger című lap július 9-i számában a következőt
olvashatjuk: „ … városunk közlakossága erkölcsi érzületének süllyedését
sajnálatosan tüntette fel az e hó 3-án kiütött romboló tűzvész …nem mulaszthatjuk
el végszavunkat intézni azon szerencsétlen polgártársainkhoz, kik a tudatlanság,
gonosz hajlam és indulat, úgy a szánandó elfogultság befolyása alatt részvétlenül és
tétlenül nézték ember-és polgártársaiknak vagyoni elpusztulását és végromlását.”
Bebizonyult és be is látta Eger város közönsége, hogy szervezett és kellő
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eszközökkel ellátott tűzoltó testület hiányában a személy- és vagyonbiztonság nem
őrizhető meg és előre nem látható károk keletkezhetnek. A tűz után hat nappal július
9-én a városházán népes értekezletet tartottak egy Egerben alakítandó önkéntes
tűzoltó egylet szervezése ügyében. Az értekezletet a város akkori főorvosa dr.
Danilovich Pál hívta össze, aki attól kezdve mindvégig az egylet mozgató lelke volt. 

A július 9-i értekezlet által kiküldött Lipcsey Péter kir. közjegyző által vezetett
bizottság feladata volt az alapszabályok kidolgozása, a szükséges költségelőirányzat
összeállítása, a közgyűlés elé terjesztése. Az egylet évi fenntartási költségeit 1360
Forintban, a felszerelési költségeit 3530 forintban állapították meg.

1874. július 12-én hivatalosan is megalakult az „Egri önkéntes tűzoltó-egylet”. A
közgyűlés által elfogadott alapszabályt a belügyminiszter 31884/74. számú
rendeletében hagyta jóvá. Az egylet élén a közgyűlés áll, melyben mind az alapító
és pártoló, mind a működő tagok részt vehetnek, és szavazati joggal bírnak. A
működő tagok teljesítik a szorosan vett tűzoltói szolgálatot, élén a főparancsnok áll.
A tisztikar tagjai közül a főparancsnokot, a helyettes főparancsnokot, az
osztályparancsnokokat és a szertárnokot a közgyűlés választja, míg a szakasz-
parancsnokokat, őrparancsnokokat, csővezetőket a parancsnokság nevezi ki, a
segédtisztek kinevezése a főparancsnok joga.

Az egylet működési feltételének megteremtésére erős mozgalom indult meg
(gyűjtő –íves adományok, nőegyleti táncmulatság, színielőadások bevétele), amely
fényes eredménnyel járt. Az alapítói, pártolói tagdíjon felül csakhamar 4000
Forinton felüli összeg gyűlt össze.

Szeptember 5-én megalakult az egylet tisztikara is, a közgyűlés elnökké Tavassy
Antal polgármestert, főparancsnoknak Kőnig Endrét, alparancsnokokká dr.
Danilovich Pált és Vavrik Endrét választotta.  

Az egyleti ügyek vezetését a választmány vette át, első feladata az egylet számára
alkalmas helyiségről való gondoskodás. Az egylet első őrtanyája az állami sóház
épületében volt, a működő létszám 150 fő körül mozgott. A felszerelési tárgyak a
sóházban, míg a városnak a tűzoltók szolgálatára rendelt lovai a belvárosi elemi
iskolában lévő istállóban voltak elhelyezve. Az őrszolgálat ellátására az önkéntes
működő tűzoltók közül néhányan, kirendelés szerint éjjel-nappal az őrtanyán
tartózkodtak.

Az egylet őrtanyájául szolgáló sóház rendeltetésének alig volt képes megfelelni,
szükséges volt azt átalakítani, majd 1875 júliusában ahhoz egy mászóházat építeni,
ahol a tűzoltók gyakorlatozhattak. A működő tagok kiképzését egy budapesti
tűzoltóegyleti kiküldött végezte.

A kiképzett tagok hetenként gyakorlatokat tartottak, amelyeken minden működő
tag köteles volt részt venni. Kiváltképp terhes volt az önkéntesekre a nappali őrség
ellátása. Sok működő tag inkább kilépett az egyletből, minthogy foglalatosságában
akadályozva legyen. Ezen a bajon segítve a választmány 1875. június 3-án tartott
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ülésén döntött arról, hogy a nappali őrség ellátására 3 fő fizetéses tűzoltót
fogadjanak fel, 200 forintnyi díjazással. Ezen időtől csak az éjjeli őrséget kellett
ellátni az önkénteseknek. Fontos újítást jelentett az egyleti őrtanyának és az érseki
nagytemplom tornyában lévő toronyőrszobának a távírdával való összekötése, addig
a tűzet a toronyőr csak harangkongatás által jelezte. A toronyőr éberségére, a
tűzoltóság életképességére is nagy szükség volt. 1875. augusztus 5-én a hatvani IV.
negyedben 5 ház égett le. A város egyes részeiben a vízhiány mellett, kezdetekben a
lakosság durva sértő magaviseletéről számolt be a főparancsnok.

Kőnig Endre főparancsnok 1875-ben lemondott, helyére szótöbbséggel dr.
Danilovich Pált választották meg, aki 1877-ig töltötte be ezt a tisztséget, majd 1877-
től 1890-ig az egylet elnökeként működött. Az új főparancsnok Kempelen Béla
méltó volt a bizalomra, öt év múlva a budapesti tűzoltóság főparancsnoka lett. 1878.
augusztus 31-én árvíz pusztított Egerben, a mentésben az egyleti tagok kiemelkedő
munkát végeztek, ezért a biztos alapokon nyugvó működéshez az egylet számára évi
1000 Forint segélyt szavaztak meg. 1881-ben az állami sóház épületét eladták, az
őrtanya elhelyezésére a mostani Almagyar utca 8. szám alatti épületet bérelték ki,
amely szűk volta és kevés számú helyiségei miatt nem felelt meg erre a célra.

A tűzoltóság végleges elhelyezése a mostani, Tűzoltó téri telekre 1884-ben került
sor. Az egyházmegye tulajdonát képező ingatlant a rajta lévő régi malomépülettel
együtt dr. Samassa József egri érsek vásárolta meg és ajándékozta a városnak
tűzoltói célokra. A város a malomépületet helyreállította és örökhasználati joggal
átengedte a tűzoltóegyletnek, amely 1884. október 1-jén költözött új otthonába.
1891-ben adták át a város és az érsekség támogatásával épített szertárat és istállót,
majd 1897-ben az új őrtanyaépületet is felszentelték. A kor élenjáró műszaki
megoldásait tartalmazó épület a régi érseki malom helyén épült fel. Összes
helyiségét, valamint a különálló szertárat és istállót is villanyvilágítással szerelték
fel. Üvegfallal körülvett előcsarnokában kaptak helyet a telefonállomások, melyek
mellett éjjel-nappal figyelő őrszolgálat működött. A városban az éjjeli tűzjelzés
megkönnyítésére hat tűzjelző állomást létesítettek.

1891 júniusában József főherceget, az Országos Tűzoltó Szövetség védnökét látta
vendégül az egylet, tiszteletére díszgyakorlatot tartottak. Emlékét a szertár falán ma
is látható márványtábla őrzi.

A millenniumi ünnepségekhez kapcsolódva 1896. június 29-én az egylet zászlót
avatott. A zászló egyik oldalán Eger város címere, másik oldalon arannyal hímezve
a tűzoltók címere: felül sisakkal, két oldalt csáklya s ezeken keresztül egy lajtorja.
Körülötte a jelszó: „Becsületből a közjóért.”

Az egyes balesetek áldozatainak gyors ellátása érdekében kibővítették az egylet
működését, így 1897-től „Egri Önkéntes Tűzoltó- és Mentő-Egyesület” elnevezéssel
folytatta munkáját. 



Az I. világháború alatt azonban a katonai behívások miatt jelentős létszám- és
eszközhiánnyal küzdött a testület, de ennek ellenére nem oszlott fel. A 20-as évek
közepére a testület kinőtte a laktanya épületét. A szerek egy része teljesen szabadon
állt, még a nagy költséggel beszerzett tűzoltóautók elhelyezését sem lehetett
biztosítani. Az épületegyüttes és azzal együtt a régi mászótorony átépítése
elodázhatatlanná vált. Ez utóbbi fa alkatrészei annyira rossz állapotban voltak, hogy
rajta a gyakorlatozás már nem volt megengedhető, ezért 1926-ban a városi
képviselőtestület az állandó választmány javaslatára elhatározta, hogy a
tűzoltólaktanyát átépítteti, új vasbeton mászótornyot, motorszínt, műhelyt, istállót és
mellékhelyiségeket építtet 250 millió Korona költséggel. A terveknek megfelelően
az új készenléti szertár a toronnyal (a kiállításnak helyet adó épület) a 1927-ben
került átadásra.

A kezdetekben úgynevezett vízipuskával, majd kézi működtetésű fecskendőkkel
oltották a tüzet, a technika fejlődésével párhuzamosan a tűzoltótechnika is
fejlődésnek indult és megjelent a lóvontatású gőzfecskendő. A hazai gépgyártás
dicső remekei a kocsi fecskendők, melyek közül a kiállításon is megtekinthető a
Köhler típusú kocsi és mozdonyfecskendő és a Teudloff-Dittrich típusú
magasnyomású turbószivattyú, szintén hazai gyártmány a kiállítótérben is látható
Mátrai típusú tolólétra.

1930-ban 12 fős hivatásos testület alakult, amelynek létszámát a háború végéig
folyamatosan növelték. Első hivatásos parancsnoknak Ruzsin Ferencet választotta a
városi közgyűlés.

Az 1936-os tűzvédelmi törvény az önkénteseket a hivatásos parancsnok vezetése
alá rendelte. A hivatásos testületeket a háborús készülődés jegyében légoltalmi
feladatok elvégzésére is kötelezték. 1937 nyarán tartották az első légvédelmi
gyakorlatot a városban a tűzoltók és a légoltalmi tűzoltó segélyosztagok
bevonásával. A tűzoltók a lakosság háborús állapotokra való felkészítése érdekében
hetente légvédelmi szirénapróbát tartottak, légoltalmi kiképző tanfolyamon
készítették fel a házparancsnokokat és széleskörű propagandát folytattak a
teendőkről. Felkészültségüket nyilvános gyakorlatokon mutatták be. 1940-ben a
laktanya újabb bővítésére került sor, ekkor épült meg az új legénységi rész (a
készenléti szertárhoz csatlakozó emeletes szárny), valamint egy szertár a légoltalmi
eszközök számára.

Lengyelország német lerohanása után, 1939-ben a lengyel tűzoltók
felszerelésükkel együtt Egerbe menekültek és részt vettek a város tűzvédelmében.
1940-ben Észak-Erdély visszacsatolásakor az egri tűzoltóság kiképző kerete
Marosvásárhelyre települt át a helyi tűzoltóságok megszervezésére, kiképzésére.
1944 novemberében, a szovjet csapatok közeledtére, kiürítési parancsra a tűzoltóság
felszerelésének egy részét nyugatra szállították. 
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1945-ben a belügyminiszter az egész országban megszüntette az önkéntes
tűzoltóságot. A hiányos felszerelés kiegészítésére egy GMC és egy DODGE
gépkocsit kapott a demokratikus újjászervezésű tűzoltóság. 1948 májusában a
tűzoltóságot államosították a laktanya kincstári tulajdonba került. Egységesítették
felszerelésüket, ellátásukat, szolgálati rendjüket. A kezdeti felszereléshiányt az
1950-es évektől hazai gyártású eszközökkel enyhítették. Az állami tűzoltóság
évtizedei alatt a szakmai, technikai fejlesztést, a működési feltételek biztosítását
állami feladatként kezelték.

A laktanya nagyrészt még most is álló épületegyüttese, kisebb átépítésekkel
1981-ig, az új laktanya megépüléséig maradt használatban.

1983-ban történt kezdeményezésemet, amely az épületegyüttes műemléki
védelmére, tűzoltói célra történő hasznosítására vonatkozott, a város akkori vezetése
felkarolta. A Városszépítő Egyesület keretében működő „Tűzoltó Múzeum
Alapítvány” kitartásának köszönhetően az őrtanya, szertár és legénységi épület
felújításra került.

1999-ben az „Egri Önkéntes Tűzoltó-Egylet” megalakulásának 125. évfordulója
alkalmából a felújított régi laktanyában megnyílt a Tűzoltó Múzeum, bemutatva a
városi tűzoltóságok kialakulását, korabeli eszközeit.

Ugyanekkor az egykori főparancsnok, Dr. Danilovich Pál nevét vette fel a
jelenlegi, Vincellériskola utcai tűzoltó laktanya, ami ugyancsak a jubileum
alkalmából nyílt meg.

Az EVAT (Egri Vagyonkezelő és Távfűtő Zrt.) mint tulajdonos, európai uniós és
állami támogatásból felújította épületet és a kibővült kiállítás 2012-ben ismét
megnyitotta kapuit a látogatók előtt Egri Tűzoltó Múzeum néven. 

A rövid ismertető során felhasználtam Ifj. Simonyi Károly egyletparancsnok és
Langer Aurél egyleti segédtiszt az egyesület 25 éves múltját bemutató könyvét,
Breznay Imre Egerrel kapcsolatos írásait, valamint az Országos Tűzoltó Múzeum
kiadványait és a 125 éves az Egri Tűzoltóság c. munkát.

(Elhangzott a Tűzoltó Múzeumban 2012. augusztus 28-án.)
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Tűzoltó Múzeum 
Fotó: Ágoston Ottóné

A múzeum belső udvara 
Fotó: Simándi Gyula
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Egykori fecskendő  - Fotó: Simándi Gyula

Állítható létra magas épületekhez  - Fotó: Simándi Gyula



Bulla Márta
A Vitkovics-ház

A Kepes György Vizuális Központ, Vitkovics-ház a nagyközönség számára 1989-
ben nyitotta meg kapuit. A Vitkovics-ház, volt görögkeleti ortodox plébánia a II.
világháborút követő politikai változások miatt és a szerbek, görögök asszimilálódása
következtében már nem töltötte be eredeti funkcióját. A város tulajdonába került
épületet az 1980-as években a műemléki szempontok figyelembevételével
felújították. Az egri Építész Iroda részéről Thoma Emőke építész gondos
tervezésének köszönhetjük a belső terek rekonstrukcióját és a kettőzött barokk
sátortető belsejében kialakított tetőteret. A város vezetése az épületet közművelődési
célokra hasznosítja. A kezdetben időszakos kiállításoknak helyet adó épületben
1991-ben nyílt meg Vitkovics Mihály (1778–1829) emlékszobája és itt került
elhelyezésre a városnak ajándékozott Kepes gyűjtemény. Később ez alapozta és
határozta meg az épületben folyó szakmai munkát.

Tekintsünk vissza az időben és nézzük meg, hogyan kerültek a szerbek (rácok) és
görögök Magyarországra és Egerbe. A középkorban, a tatárjárás idején már voltak a
szerbek és a magyarok között történelmi érintkezések. A Balkán-félszigetről a
klasszikus „nagy” bevándorlás 1690-ben történt. Az ipeki szerb ortodox pátriárka,
Arsenije III. Carnajević arra kényszerült, hogy a törökök elől menekülve elhagyja
székhelyét és először Belgrádig, majd százezernyi népével egészen Budáig és
Szentendréig meneküljön. Ekkor vándoroltak a Vitkovics család ősei is a Trebinje
környéki Mostaćiból (Мостаћи, ma Bosznia–Hercegovina) Egerbe. Vitkovics
Mihály dédapja, Péter katonaként szolgált a császári seregben és Egerben halt meg.
Vitkovics Mihály költő nagyapja József a görögkeleti szerb egyház egri esperese
lett, majd fia Péter szintén ennek az egyháznak volt a lelkésze 1775 – 1803 között.
Vitkovics nagyapja építette az ún. Vitkovics-házat. A görögök, mint tehetséges
kereskedők érkeztek hozzánk, akik a 18. század elején török állampolgárságuknak
köszönhetően vámkedvezményeket élveztek a Habsburg Birodalom területén.

A Vitkovics-ház plébániaépület építéstörténete összekapcsolódik a fölötte
magasodó temploméval, ezért érdemes néhány érdekességet kiemelni a templom
történetéből is. 

Az egri jezsuiták, majd később a minoriták Historia Domusukban említik, hogy a
görögök és rácok használják az Ágoston-rendi szerzetesek régi templomát. 1688-
ban letették az esküt arról, hogy egyesülnek a görög katolikus szertartásúakkal. Az
egyesülésből és a régi templom használatából évszázados „bonyodalom” támadt.
Erdődy püspök ragaszkodott az egyesített görög szertartáshoz, a rácok pedig az
ortodoxhoz, ezért pópát is hozattak Bácsból, akit az egri püspökség kiűzött a
városból. Folyamatosan feszült helyzet állt fenn a két felekezet között. A városi
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tanács 1753-ban vizsgálatot kezdeményezett arra vonatkozóan, hogy mióta és
milyen jogon használják a görögkeletiek a régi templomot. Az ortodox hívek először
haranghasználatra, majd Barkóczy Ferenc püspöksége idején a rossz műszaki
állapotban levő templomhoz kapcsolódó torony építésére kértek engedélyt. Annak
elkészítését követően a gyülekezet az összegyűjtött pénzét a parókiára fordította.
1760-ban Szantner Ferenc kőművesmester vezetésével egy már korábban a rácok
tulajdonában levő harangozóház felhasználásával elkészült az új, tekintélyes méretű
épület, melyet iskolának is szerettek volna használni. Viszont a düledező templom
problémája továbbra is fennállt, ezért 1768-ban Mária Teréziához nyújtottak be
kérvényt annak felújítására: „A templom oldalához temetett holttestek a sírokban és
kriptákban nyitva állnak, fertőzik a környék levegőjét.” Azonban panaszuk nem
talált meghallgatásra. Eszterházy Károly püspök is hátráltatta a szerbek törekvéseit.
Végül II. József 1784. évi egri látogatásakor a szerbek személyes megkeresésére
engedélyezte az új templom felépítését. Ezt követően már Eszterházy püspök sem
gátolhatta az építkezést. Kétévi munka után 1788. július 1-jén szentelték fel a késő
barokk templomot, mely karakterében Povolni János 1777-ben készített tervéhez áll
a legközelebb. A kisvárosi barokk építészetnek szép példája a Széchenyi utcáról
nyíló épületegyüttes. A falkerítés kosáríves, záróköves hármas kapuval tagolt, az
előkert mögött magasodik az emeletes, öttengelyes homlokzatú plébániaépület. A
földszinten a borházablakokat és az emeleti ablakokat is szalagkeret díszíti. Az
épületet kettőzött sátortető borítja, melynek koronája a kovácsoltvas kettős kereszt.
Az emeleten egymásba nyíló szobák mennyezete síkfedésű, egyszerű stukkókkal
díszített, a borházak dongás-fiókos boltozatúak. A plébániát a templommal az épület
mögött elhelyezkedő udvarról nyíló fedett lépcsősor köti össze. 

Ebben az épületben született 1778-ban Vitkovics Mihály költő, akit az
irodalomkönyvekből is ismerhetünk, hiszen a Kazinczyról szóló fejezetben
megemlékeznek róla, mint a Kazinczy-féle Pesti Triász egyik tagjáról. A költő
emlékszobája 1990-ben nyílt meg. A Vujicsics Sztoján irodalomtörténész által
összeállított és rendezett kiállítás 2009-ig volt látható. Az új tárlat 2012 januárjában
került átadásra, melynek kurátorai Vujicsics Marietta műfordító és Bujtás László
történész voltak. A látványban és tartalomban is megújult emlékszobát a Nemzeti
Kulturális Alap támogatta. Az új tárlat kiegészült Vujicsics Sztoján költő, műfordító
rövid, összefoglaló bemutatásával. Vujicsics a rokoni kapcsolat miatt kutatta a
Vitkovics család történetét és a költő életművét. Mindketten fontos szerepet töltöttek
be az irodalom és művelődéstörténetben – két nyelven írtak és munkásságukkal
közvetítő szerepet játszottak a magyar és a szerb irodalom között. 

Vitkovics Egerben és Pesten végezte a gimnáziumot, majd az egri Líceumban
folytatta tanulmányait. Itt került kapcsolatba Pápay Sámuel professzorral, aki
bevezette a kortárs magyar irodalomba. A tanítványára nagy hatást gyakorló mester
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ismertette meg Kazinczy műveivel és hívta fel a figyelmét a külföldi művek
magyarra fordításának fontosságára. Vitkovics „A költő regénye” című művében
állított emléket egri szerelmének, Bernát Lidinek, valamint a fiatalkori egri
élményeinek, utazásainak, az egri szüret és baráti találkozások bemutatásának.

1803-ban Pesten ügyvédi oklevelet szerzett, ekkor nevezték ki az apját a budai
görögkeleti szerb templom lelkészévé és ekkor költözött a család Budára. A jó nevű
ügyvéd Pestre költözése után ismerkedett meg Horvát Istvánnal és Szemere Pállal,
majd Kazinczy Ferenccel. Vitkovics lelkes híve volt Kazinczy nyelvújító
törekvéseinek, ezért barátaival a mester pesti támogatására megalakították
„Kazinczy triászát”. A költő saját, majd később felesége, Popovics Teodóra házában
társas összejöveteleket tartott, ahol megfordultak korának jeles irodalmárai,
művészei és a tudományos élet képviselői, köztük számos jeles szerb író, Lukijan
Mušicki és Vuk Stefanović Karadžić is. Több korabeli magyar folyóiratban
tudósított a szerb oktatásról, egyházi életről, az újonnan megjelent szerb könyvekről
és sokat segített a szerb írók műveinek magyarországi terjesztésében. A magyar
nyelv gazdagságáról, ápolásáról, a magyar könyvek terjesztéséről a
következőképpen fogalmazta meg gondolatait: „A magyar nyelv virágzását, szapora
keletét minden igaz hazafi szívbűl, lélekbűl kívánja. Még az idegenek is, kik a
magyar Szent Koronának védelme alatt csendességben, bőségben élelmeket keresik,
vagyonnaikat gyarapítják, utóbbi hivatalokra, sőt méltóságokra is feljutnak, még
ezek is, ha a háládatlanság rút mocskát magukon viselni átallják, méltán és forrón
óhajtják azt, hogy ezen áldott országban a hazai nyelv nagy divatba jöjjön.” (A
magyar könyvek terjesztésérűl, részlet)

Vitkovics korának irodalmi műfajait kipróbálta, írt népies dalt, ódát, episztolát,
epigrammát, verses levelet, útleírást, valamint szépprózai és értekező prózai
műveket. Életében egyetlen kötete jelent meg 1817-ben, amely meséit és a
klasszicizmus jegyében fogant költeményeit tartalmazta.

Születésének századik évfordulójára Eger városa ünnepséget rendezett. Ez
alkalomból került az emléktábla a Vitkovics-ház falára. Műveinek teljes körű
kiadására a Nemzeti Könyvtár c. sorozatban 1879-ben került sor. A kiállítás a
kortársai által is nagyra becsült irodalomszervezőnek állít emléket, és életművéből
elsősorban a magyar nyelvű műveit mutatja be.

1991-ben nyílt meg a Vitkovics-házban az Egernek ajándékozott Kepes
Gyűjtemény állandó kiállítása. A Lengyel László művészettörténész, kurátor által
rendezett, Bánáti János belsőépítész tervei alapján kivitelezett kiállítás 2008-ig volt
látható. Ezt követően „megmozdult” a gyűjtemény, először a debreceni MODEM
Modern és Kortárs Művészeti Központ nyitott meg nagyszabású kiállítást az egri
anyagból, majd Londonba és New Yorkba is kerültek képek, 2009-ben pedig a
Ludwig Múzeum rendezett „A fényjátékosok” címmel Kepes György és Frank J.
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Malina tárlatot. 2012-ben nyitotta meg kapuit a volt Ifjúsági Ház épületében az új
Kepes Intézet, ahol méltó körülmények között helyezték el a gyűjtemény értékes
darabjait. 

Mint említettem, az épületben folyó közművelődési feladatokat is hosszú ideig a
Kepes Gyűjtemény határozta meg. Kialakítottunk egy alkotóműhelyt, ahová az
óvodás, általános és középiskolás korosztály mellett felnőtteknek is biztosítunk
nonformális művészeti oktatást és szabadidős tevékenységet. A rendhagyó
művészeti órák mellett alkotótáborokat, művelődéstörténeti előadásokat, időszakos
tárlatokat szervezünk. 2009-ben egy uniós pályázat lehetővé tette, hogy fejlesszük a
múzeumpedagógiai tereinket és virtuális kiállítóteret alakítsunk ki. Ennek keretében
valósult meg „A tudós agya, a festő szeme és a költő szíve” című húszperces,
háromdimenziós dokumentumfilm. A filmet a GreenZero Kft. készítette az egri
Kepes Gyűjtemény alkotásainak, dokumentumainak felhasználásával. A 3D látvány
segítségével megismerkedhetünk a művész életútjának legfontosabb alkotásaival,
valamint művészetfilozófiájával. A gyűjtemény rövid bemutatására a film
forgatókönyvét hívom segítségül.

Kepes György (1906–2001) festőművész Csók István tanítványaként végzett a
Képzőművészeti Főiskolán, majd Berlinbe költözött, ahol Moholy-Nagy László
szárnyai alatt, Bauhaus-iskolázottság nélkül is közvetlen közelről szembesült a
modern technika művészi lehetőségeivel, elsősorban a filmmel és fotóval.  Ezekben
az években erős fény-árnyékhatásra épülő fotográfiákat készített. Kepest 1937-ben
már Chicagóban találjuk, ahol a Moholy-Nagy által alapított New Bauhaus
iskolában a fényképészeti osztályt, a Fény és Szín kurzust vezette. Az ún.
napfénypapírra készült fotogrammal végzett kísérleteket.  Kepes a hagyományos
képzőművészeti műfajok helyett a kísérletezést választotta, ezzel kapcsolatosan a
következőképpen fogalmazta meg gondolatait: „Engem a technikai művészet csak
azért érdekel, mert mindebben lehetőséget látok új emberi érzések kifejezésére,
amelyek szinkronban és léptékben vannak a metropoliszok világával, tudományos és
technikai közösségi életével.” „Mindezt ecsettel és olajfestékkel már nem lehet
kifejezni. Ugyanakkor még mindig hiszek az egyéni művészet költészetében,
mindenekelőtt az egyén és közösség gondolati egységében, amelynek az individuum
csak kiegészítője lehet.” A fény grafikai minőségének a keresése és a fotogram
alkalmazási területének a kitágítása vezetett Kepes első fényrajzainak a
megszületéséhez. „Mindenki egy bizonyos képét akarja látni a világnak, és nem
láthatunk mindent egyszerre. Csak az élmények hosszú sora adhat lehetőséget arra,
hogy összegyűjtsük azokat a vizuális emlékeket, amelyek feltétlenül megfelelők az
igényeinknek…” 

Kepes, mint a kereső művész jellegzetes típusa, a fotogramoktól fokozatosan
jutott el a környezetalakítás ideájáig. A Massachusetts Institute of Technology-n
belül Kepes 1967-ben megalapította a Center for Advenced Visual Studies-t, ahol
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különféle tudományok és művészeti ágak képviselői közösen dolgoztak ki
környezetalakító, ökológiai léptékű alkotásokat. Kepes egy egész városra kiterjedő
environmentjeivel tudatosan követte azt a víziót, amelyet Moholy-Nagy László
megfogalmazott: „a fotogram hidat képez egy új alakításhoz, amely már nem
vászonnal, ecsettel, festékkel, hanem fényreflektoros játékokkal fény-freskók
formájában valósul meg.” Kepes György szoros kapcsolatban állt az Egyesült
Államokba áttelepült európai építészekkel: Walter Gropius-szal, Alvar Altóval,
Pietro Belluschival, Breuer Marcellel. Az 50-es évektől számos nagyméretű
üvegablakot, mozaikot, festett zománc falképet és fényfalat tervezett. „A
megváltozott léptékek kihívásával csak akkor kerülünk összhangba, ha szélesítjük
azt a bázist, amelyről a világot szemléljük és éljük. Teljesen ki kell használni
képességeinket: egyszerre kell rendelkeznünk a tudós agyával, a festő szemével és a
költő szívével.” 

Kepes mestere volt az optika, a fénymontázsok, az épületdekoráció és térforma
művészi alkalmazásának. Újfajta látásmódja utat nyitott a legközösségibb
műalkotás: a formáiban, színeiben összehangolt modern városkép felé. Például a
Holland Légitársaság (KLM) székházának kinetikus fényfala jelentőségében csak
Victor Vasarely világméretű sikereivel, vagy Nicolas Schöffer kibernetikus
tornyaival mérhető. 

A 30-as években, pályája elején úgy érezte, hogy a festészet eszközeivel nem tud
megfelelő válaszokat adni a kor kihívásaira, ezért a képalkotás új lehetőségei felé
fordult. Kepes 44 évesen visszatért a festészethez. „Azt festem meg, amit szavakban
nem tudok kifejezni. És azt próbálom szavakban elmondani, amit nem tudok színbe
formálni, vagy formába önteni. Szó és kép nem felcserélhető. Mert ugyan ki tudná
elmagyarázni a piros pirosságát vagy a kék kékségét olyan valakinek, aki még sose
látott színt? S ki tudna olyan szavakat találni, amelyek egyenértékűek lennének a
mester rajzolta szabadívelésű vonal örömteli szárnyalásával?” 

Képeinek egy részén a fotomontázs és kollázs technikát alkalmazta. Rejtvények,
labirintus spirálok, röntgenképek és könyvlapok fény-, árnyék- és földtextúrákba
ágyazva jelennek meg festményein. „Korunk értékei még nincsenek érvényesen
megfogalmazva. Az átmenet, a káosz forma nélküli korszakát éljük, amely semmilyen
korábbi tapasztalattal nem hasonlítható össze. Ebben az összevisszaságban nyer
jelentőséget a képzőművészet, mint a rendnek közvetlen tapasztalása.” 

Az egri gyűjteményben több mint 200 alkotás – fotók, fotogramok, festmények
és dokumentációk – találhatók. Jelenleg a Vitkovics-házban megtekinthető a 3D
dokumentumfilm és a „Fotoelasztikus járda parafrázis” című interaktív
fényművészeti alkotás. A kiállítótereinkben megrendezésre kerülő időszakos képző-
és iparművészeti kiállításokra és  Vitkovics Mihály emlékszobájába szeretettel
várjuk az érdeklődőket.
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A Vitkovics ház Széchenyi utcai homlokzata
Fotó: Ágoston Ottóné
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A Vitkovics emlékszoba
Fotók: Ágoston Ottóné



H. Szilasi Ágota
Noszvaj község egykori középkori templomának

festett, kazettás famennyezete

Az Egertől 10 km-re fekvő község középkori templomáról az első pápai
tizedjegyzékekben olvasható bejegyzés 1332-es keltezésű. Középkori alapfalait ma
csak ásatással lehetne feltárni, hiszen a többször bővített, a 15. században gótikus
hálóboltozattal befedett egyhajós templomot 1928-ban lebontották. Helyére
építészetileg jellegtelen új templomot építettek. Ma már sajnáljuk, hogy a század
elején így döntöttek az illetékesek, hiszen a régi templom románkori és gótikus
részeivel napjaink jegyzett műemlékei közé tartozhatna. A templom a 17. század
végén készült, művészettörténetileg jelentős értéket képviselő kazettás
famennyezete azonban nem enyészett el, restaurálása után1 az egri Dobó István
Vármúzeum gótikus palotájában lévő állandó kiállításon került elhelyezésre. Az
eredeti mennyezet negyven fatáblából állt, mely táblákat egyenként három-három
szál deszkából alakítottak ki. Minden tábla 104 cm széles és általában 173-175 cm
hosszú, de öt tábla hossza 198 cm. Eredeti helyén 5 sorban 8-8 tábla volt elhelyezve
s az egymás mellé illesztett táblákat tartólécek választották el egymástól. 1928-ban
a templom lebontásakor sajnos nem túl sok gondot fordítottak a mennyezet
szakszerű leszedésére, főleg a szúette felületek átmentésére, s restaurálására is
csupán a miskolci Herman Ottó Múzeumból2 az egri Dobó István Vármúzeumba
való átszállítása után, 1963 nyarán került sor. Ekkor harmincnégy táblát lehetett régi
szépségében helyreállítani, melyből a gótikus püspöki palota egyik emeleti kiállító
termében, de sajnos nem eredeti sorrendben, harminckettő – négy sorban 8-8 tábla
– került beépítésre.

A falu a 17. században sem néptelenedett el, s a török hódoltság idején is magyar
birtokosok kezén maradt (Hanvay Ferenc és fiatal felesége Mocsáry Judit – Hanvay
halála után Judit feleségül ment Bossányi Miklóshoz). Az 1680-as években azonban
egy gazdag egri török borkereskedő is bírta a falut, aki kikeresztelkedve felvette a
Noszvay Ferenc nevet. A katolikus felekezet mellett már 1564-től református
gyülekezete is volt a falunak, melynek ez idő alatt Pozsgai Márton volt a hitszónoka.
1687. december 17-én az egri várat feladta a kiéheztetett török sereg, így a környező
településeken, köztük Noszvajon is új élet kezdődhetett. Ekkor a templom, a
törökkel folytatott csatározások következtében, nem volt túl jó állapotban.
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1 Restaurálását 1963-ban Kapos Nándor a Magyar Képző- és Iparművészeti Főiskola restaurátor

tanszékének vezetője irányította. Restaurátorok: Baranyi András, Botond Károly, Ravasz Lajos.
2 Közigazgatási határok megváltozása miatt, a település Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből Heves

megyébe kerülése alkalmával került át a miskolci múzeumból az egri gyűjteménybe.



Eredetileg természetesen a katolikusoké volt, azonban az 1769-es egyházlátogatási
jegyzőkönyv szerint talán 1681-től került a reformátusok használatába. Bossányi
Miklós, majd az 1700-as évek elejétől lánya, Bossányi Krisztina és férje, Szemere
György voltak a falu birtokosai, akik a templom helyrehozatalában komoly részt
vállaltak. 

A falusi templomok építészeti szempontból egyszerű megoldású
deszkamennyezeteinek nem kizárólag csak a díszítést szolgáló, dekoratív kifestése –
a református hit puritán képigényének megfelelően – olyan szokás volt, mely
hazánknak úgyszólván minden vidékére kiterjedt. A kazettás mennyezetek
alkalmazása már a 15. század végétől rendszeresnek mondható nem csak a
templomokban, hanem a világi épületek esetében is, de fénykorát a 17-18.
században élte. A noszvaji templom lefedésénél a korízlés irányította megoldások
mellett azonban egy praktikus okot is figyelembe kell vennünk. Mint sok, a török
hódoltság idején megrongálódott templom esetében, a noszvaji templom gótikus
kiképzésű boltozata is, valószínűleg a tetőszerkezet pusztulása után, beszakadt. A
középkorban készült boltozat eredeti visszaépítése szaktudás híján nehéz és
költséges feladat lett volna, melynek kiváltására itt is a gyakori, síkfödémes,
deszkatáblás lefedést alkalmazták.

A noszvaji kazettás famennyezetet készítő első mestert nem ismerjük. Az 1734-
es javítást és kiegészítést végző mester nevét és származási helyét viszont már
pontosan tudjuk, hiszen egy kétfejű sast ábrázoló táblán – valószínűleg másodlagos
ráfestéssel – a következő büszke felirat olvasható: „ISTEN SEGEDELMEBÜL
MUNKALOTA A MISKÓ ASZTALOS IMRE 1734”. Ez alapján arra
következtethetnénk, hogy teljes javításról lehetett szó. A mennyezetről szóló korábbi
leírások, művészettörténeti említések, mind Miskolci Asztalos Imrét tették meg a
mennyezet festőjének és a készítés évszámát – 1734-et – is helyesnek tartották.
Tombor Ilona e témában először megjelentetett 1951-es könyvében felvetette azt a
gondolatot, hogy ez a mester inkább csak javításokat, kiegészítéseket végzett a
mennyezeten. Egy másik feliratos tábla, amely az 1963-as restaurálás után vált teljes
felületén olvashatóvá, ezt a feltételezést alá is támasztja, hiszen az már 1700-ról is,
mint a templom és templommennyezet javításának, nagyszabású helyreállításának
évéről beszél.3 Így a táblák különböző kvalitású megformálása, illetve az 1735-ben,
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3 ,,IN HONOREM DEI TRIUNIUS PATRIS F. et S.Sti. Post renovationem Anni 1700. iterum renovát.

Anno 1734. Diebb. Julij industriã Curã et expensis Communibus et Singularibus. dum
viverent. Minist. Ecclesiae Joan. majnár Senior
Johann. Szabo Tsátien Petrus nagy judex. Steph. vas.
Magist. Steh. Ujheli Greg. Pinter. Johannes Pinter. Stph.
Luc. X v. 20. gaudete Konya Franc. Nagy Steph. Ko
autem quod nomine naya junior, Tome Sza. Sig. N.b.
vaestra sripta sunt Disce mori mundo

in coelis. vivere disce Deo.”



egy évvel később készült, és biztosan a Miskolci Asztalos Imre által készített
megyaszói táblák egyszerűbb megoldásokkal élő kivitelezése miatt feltételezhető,
hogy a miskolci mester csak helyreállítást – az 1700-as javítások után ismét
szükségessé váló javításokat – végzett a noszvaji mennyezeten. Egy pár – a sorból
stilisztikailag kilógó – táblát azonban teljesen újonnan festett az elpusztultak helyett.
Az ő munkájának kell tartanunk például a kék alapon napot, holdat és csillagokat
ábrázoló, a község akkori birtokosát, Bossányi Krisztinát4 is megnevező, illetve
bibliai idézetes feliratos táblát. (EZ HÁZ ISTENNEK / HAJLÉKA. MELLyNEK
HŰSÉGES / DAJKÁJA T. ES N. BOSSANyI / KRISZTINA. / MALAK. IV. V. II.
FELTÁMAD TINÉKTEK KIK AZ ÉN NEVEM FÉLITEK AZ IGAZSÁGNAK
NAPJA.– JELENT. XXII. V. XVI. ÉN VAGyOK AMA FÉNyES ES HAJNALI
TSILLAG. V. XX. JÖVEL URAM JÉZUS) De az ő munkája a gyülekezet kiemelkedő
személyiségeit felsoroló kazetta is. A 1963-as restaurálás után értelmezhetővé vált
szöveg ismeretében sajnos el kell vetnünk Tombor Ilona 1951-es tanulmányában
felvetett, bizonyos Ujheli Istvánnak tulajdonított mesterséget – ő a lelkész és a
presbitérium tagjai között, mint iskolamester szerepel.

A miskolci mester munkájának tulajdonítja a korábbi kutatás a teljes kifutóra
komponált, a többi táblától eltérő stílusban festett ornamentikájú, kék alapon fehér
leveles-indás díszítés között az éberséget jelképező két fehér ludat ábrázoló táblát
illetve a színes négyzeteket ábrázoló kazettát is. Ezeken túl az egri múzeum
iparművészeti leltárkönyve a gólyafészkes táblát sorolja még Imre mester
festményei közé. A restaurálás után megszületett első tudományos ismertetésben
(1965) Kovács Béla megállapítja, hogy a miskolci mester munkálatai nem zavarták
meg a mennyezet korábbi kifestését, és inkább csak javításokra, kiegészítésekre, s
nem teljes átfestésre szerződtették.

A teljes bizonyossággal Miskolci Asztalos Imrének s mellette Miskolci Asztalos
Istvánnak tulajdonított megyaszói fatáblák alapos vizsgálata után, s a két templom
tábláit viszonyrendszerbe helyezve, Szabadfalvi József 1980-ban megjelent kis
könyvében az egri mennyezetre vonatkozóan más véleményt formált. A noszvaji és
a megyaszói (készült 1735) mennyezet első látásra is szembetűnő ábrázolásainak
azonosságából kiindulva feltételezi, hogy a noszvaji táblák java részét, ha nem a
teljes mennyezetet, 1734-ben Miskolci Asztalos Imre készítette: építette fel és
festette át. Kovács Bélával ellentétben ő éppen a madaras-figurális táblákat véli
idősebbnek, a „legarchaikusabb”-nak, és a növényi ornamentikával díszítettet mind
Asztalos Imre saját stílusú – mondhatni „miskolci stílusú” – kizárólagos
készítményeként említi. Érdekes, hogy Szabadfalvi József nem sorolja ide a
bizonyossággal a miskolci festő-asztalos mesternek tulajdonítható, Bossányi
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4 Báró Bossányi Krisztina nevének említése egyértelművé teszi a tábla 1734-es keletkezését, ő a község

birtokosa volt ezidőtájt. Szemere György (†1703) özvegyeként később Ottlik Györgyhöz ment
feleségül. Ekkoriban Losoncon élt, 1765-ben hunyt el.



Krisztina nevét tartalmazó feliratos és a gyülekezet névsorát és a javítás dátumát is
tartalmazó feliratos táblát. Tette ezt Tombor Ilona 1968-as kötete noszvaji
elemzésének ismeretében. Tombor Kovács kutatásaira utalva a következőket írja:
„Legutóbb Kovács Béla végzett értékes megfigyeléseket a mennyezeten… Úgy véli,
hogy bár a díszítmények egy része csaknem azonos a megyaszóiakkal, ez a
mennyezet kvalitásosabb és nagyobb részben a 17. századból való. Véleményünk
szerint a növényi ornamentika oly közel áll a megyaszóihoz, hogy feltétlenül azonos
korból és műhelyből származnak. A rendkívül gazdag figurális anyag hihetőleg
valóban a régebbi, de 1700-nál nem korábbi mennyezetre vezethető vissza (1700-
ban a renoválás feltehetően az egész épület renoválását jelentette). Egyik-másik ritka
ábrázolás – az alma- és a körtefa, a gólyák kígyóval – feltűnően hasonlít az erdélyi
szász Umling Lőrincnek a 18. század derekán készült rajzaihoz.”5

Az 1735-ben, tehát egy évvel később készült megyaszói mennyezet készítőinek
nevét – csak úgy, mint Egerben – egy feliratos tábla őrizte meg az utókornak. A
művészi öntudatosodás emlékeként. A mintakészlet, az ornamentális felületkitöltő
díszítőkedv, a táblák többségének motívumfelületét körbezáró fekete kettős keret –
sarkaiban térhatást indukáló hullámvonallal –, valóban sok hasonlóságot mutat. A
különbséget – elsősorban a növényi ornamentikával díszített táblák esetében –
azonban inkább mai szóhasználattal tudnám érzékeltetni. Meglátásom szerint a
noszvaji virágdíszes táblákat festő kifinomultabb színérzékkel megáldott mester
festőibb, lágyabb, líraibb, aprólékosabb felületkezeléssel, a horror vacui
módszerével, az ornamens síkszerűségét tiszteletben tartva, de mégis testesebb,
plasztikusabb formaképzéssel, hossztengelyre komponáltan, míg a megyaszói
konstruktívabb, szándékosan redukált, a formákat kemény kontúrvonalak közé
szorító szikár festésmóddal, centrális kompozíciós megoldásokkal élt. Így a noszvaji
mennyezettáblákról szólva – valójában konkrét levéltári adatok híján a
feltételezések és stíluskritikai meglátások síkján maradva – a továbbiakban inkább
Kovács Béla kronologizálásával értenék egyet. Annál is inkább, mert a fatáblák
feliratai korábbi munkálkodásról is említést tesznek.

1700-ban már olyan nagyjavításra szorult a mennyezet, hogy a tábla feliratában
említésre érdemesnek tartották, így feltehetőleg készítése több évtizeddel korábbra
tehető. Kovács Béla legújabb település-történeti kutatása szerint akár az 1650-es
években, Bakos Gábor és Hanvay Ferenc földesurak birtoklása idején is
készülhetett. Ennek emlékét őrzi a kétfejű, karmai közt kardot és jogart, csőreiben
pedig ismét csak kardot tartó sas, mely értelmezhető a Habsburg királyok
címerállataként is. Alkalmazása kétségtelenül bizonyos lojalitásra vall, mely
magatartásra összes hazai vallásunk rákényszerült. Kelemen Lajos mutatott rá, hogy
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vonatkoztatást már Miskolci Asztalos Imre tekintetében is el kell vetnünk, nem még a korábbi noszvaji
mester esetében.



a kettős (Noszvajon karmaiban és csőrében is kardot tartó) madár az 1660-as évek
nagy török pusztításai után vált gyakorivá, mint egyfajta „vágy-jelkép”.
Megjegyzendő azonban, hogy e kétfejű, két irányba néző madárnak nincsen
koronája, s mint ősi keleti (ó-asszír) motívum gyakori volt – pusztán ornamentális
szereppel és határozott, később elhalványodott, jövőbe és múltba néző jelentéssel –
a középkori textíliákon, a bizánci és olasz selymeken, brokátokon, famunkákon.

Az 1600-as évek második felében készült noszvaji famennyezet első, ismeretlen
festőasztalos mestere (az is lehet, hogy képíró mestere), ki igen magas színvonalon
végezte el munkáját, az egész országban elterjedt, sajátos mintakinccsel
rendelkezett. A gazdag középkori biblikus jelképrendszerrel átszőtt dekoráció
figurális és ornamentális motívumkincsében a magyar népi és a keleties
mintakészlet, valamint az olasz reneszánsz formavilág keveredik egymással. A
mester kedvelt motívuma volt a négyszirmú rózsa, vagy a szövevényes leveles-
palmettás indafonatban megbúvó, a népi díszítőművészetből átvett stilizált,
változatos formában (nyitott vagy zárt kehellyel) megjelenő, női tulajdonságokat
hordozó, óvó-védő erővel felruházott háromszirmú tulipán, a bőséget idéző
trombitavirág vagy a török eredetre visszavezethető szegfűforma vagy búzavirág.
De fokozva a gazdagságot, találhatunk gránátalmát és napraforgót is a hol magasba
nyúló, hol örvénylő rendszerbe szervezett ornamensben.

A kutatók ugyan hol a művészettörténet, hol a népművészet felől közelítenek a
festett famennyezetek képi ábrázolásaihoz, de e növényi ornamens stílusának, de
főleg jelentéstartalmának felfejtéséhez elkerülhetetlen a magyar nép virág, illetve
„virágozás” fogalmának ismerete. Hangsúlyozandó, hogy a virágmintát soha sem a
természet (pl. kerti virágok) optikai megfigyeléséből vezették le. A mintakincset
kézről-kézre adták, másolták, olyannak festették, hímezték, faragták, amilyennek
tudták, ami üzenetet, erkölcsi üzenetet képviselt. E jelképrendszer nem egyéni
élmények kifejezésére szolgált, hanem általános emberi élethelyzetek
sztereotipizálására. „Képírás” volt. Alapvetően a kerek, tehát felülről, felülnézeti
metszetben és a kehelyszerű, tehát oldalnézetből ábrázolt formákból komponálták a
nem tökéletes, de mégis szimmetrikus virágbokrokat: két oldalt inkább kerek
virágokból, felül tulipánnal, ritkábban szegfűvel koronázva. 

Az olaszos minták jellegzetes indafonatos rendszerének erőteljes hatásáról is
(Balogh Jolán „virágos reneszánsz” fogalmára visszautaltan) gyakran szó esik a
kazettás famennyezetek növényi ornamentikáját értékelve, mely hatás a noszvaji
mennyezet esetében is csaknem minden tábla díszítményének alapja. Olaszos,
reneszánszos hagyományra vezethető vissza az úgynevezett „olasz-koszorú”, bár az
eredetileg babérlevélből font ornamens itt már apró tulipánmotívumokból áll össze.
A leveles ágak, virágzó növények olykor vázából nőnek ki – az „olasz-korsó”
elnevezése is itáliai átvételre utal –, mely nagyon jól helyettesíthető egy-egy szív,
vagy virág motívummal. Olaszos eredethez köti a szakirodalom az egyszerű, ám
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változatos kifestésű négyszirmú virág – rozetta – hangsúlyos jelenlétét is. Itt
kifűrészelt formában a táblákat keretező léckeretek találkozási pontjait díszíti – csak
úgy, mint a megyaszói táblák esetében.

A virágelemek mellett gyümölcsök is felkerültek a mennyezetre, a virágoknál
naturálisabb megjelenésben. A gótikában kedvelt tölgymakk még, mint a kivirágzott
inda termése búvik meg a levelek, kacsok között, de a leginkább dinnyére hasonlító,
óriás, kerek gyümölcs (vagy uborka) már önálló képteret igényel. De feltűnik a
szőlő, mint Krisztus-szimbólum, az alma (almafa) vagy a körte (körtefa) az
Édenkertre utalva – s utalva arra, hogy „hitünkben gyümölcsözőek vagyunk”.6

Mégis, a majdnem csak levelekből, pontosabban kacsokkal, csigavonalakkal
fellazított csipkés vagy élesen metszett szélű leveles ágból formált táblák hullámzó
lendülete adja a noszvaji mennyezet karakterét (14 db). Mindez a virágpompa, a
virágdíszes „menny(ezet)” – az egyes motívumok léthelyzeteket elíró jelentésétől
függetlenül – a Paradicsomot idézi meg.

Ez a növényi ornamentikajelentéssel felruházott, tehát kollektív tudattal átszőtt
formanyelv volt. Festőasztalosunk ecsetje nyomán oly bőséggel, oly gazdagon,
mégis egységes motívumrendszerként áradnak szét a felületen a formák, s szövik át
oltalomként a mennyezetet, hogy állíthatjuk: így csak az tud dolgozni, akinek
kifogyhatatlan készlete van e díszítőformákból, s aki e képi elemekből – mint
szavakból a mondatot – üzeneteket formál. 

Nem csak a formák harmóniája, de a színek összhangzata is erénye a noszvaji
mennyezetnek. A tört fehéres alapon megjelenő, az élet lüktetését indukáló ritmizáló
rendszerbe szervezett finom árnyalatú kékek, sárgák, vöröses okkerek közé
komponált fehér, és fekete hangsúlyokat, és a valóságot leképező barna és zöld
színek finom színskáláját kiemeli, óvón körülzárja a 15-20 cm széles barnás-bordó
keretezés.

A noszvaji mennyezet esetében szembetűnő, hogy a változatos növényi díszítés
mellett szép számmal található az ábrázolások között hitmagyarázó, ám a református
hitnek is megfelelő, emberi alakot mellőző, és mindig szimbolikus jelképrendszerrel
átszőtt, oktató-magyarázó képes beszédként üzenetet hordozó figurális téma is.

A noszvaji templom mennyezetén igen gyakran előforduló jelkép a fa. A
népművészet virágdíszítményei valójában az élet virágait és gyümölcseit megtermő,
fává kiteljesedő termékenységi szimbólumok, mely állítás elmondható a noszvaji
mennyezet virágmotívumos tábláiról is. Nem kevesebbek, mint a természeti
népeknél a kozmikus életerő megtestesítőjeként tisztelt – életfák. Az életfa az évente
megújuló lombkoronája révén az élet és a halál, ám az újjászületés szimbóluma;
világfaként a szakrális hely kijelölője, illetve az istenség lakóhelye. Ilyen például a
magyar hitvilágban kiemelkedő szerepet játszó égig érő fa, melyen a sámán
felemelkedhet az istenekhez. 
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Bibliai értelemben a fa leginkább a Genezisben fontos szerepet játszó tudás fája
és az ember számára megérinthetetlenné váló életfa. „És az Úristen… kisarjasztotta
az élet fáját a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját… Amikor Ádám és
Éva ettek a tudás fájáról, kiűzettek a Paradicsomból, nehogy még az élet fájáról is
egyenek, és örökké éljenek.” (Ter 2,9; 3,24,) Ezt az értelmezést emeli ki több táblán
a noszvaji mennyezet is, ám jellegzetességük, hogy valamennyi táblán egyszerre
három fa szerepel. Magyarázható ez például azzal, hogy a Jelenések könyvében
(Ezékiel 47,12) az élet fáiról van szó, melyek az élet vizének két partján állnak, vagy
a tudás fája kettőződik meg, a jónak illetve a rossznak hordozójaként. 

Az egyik táblán a gyümölccsel teli almafa bal oldalán lévő érett gyümölcsöt egy
madár ízlelgeti, jobb oldalán pedig a fa alatt egy róka ül, s előtte kígyó tekereg.
Ennek a táblának az értelmezésére csak feltételezéseink vannak, mely szerint a
ravaszág általi csábítás miatti paradicsomi bűnbeesést ábrázolhatja a kép végletekig
szimbolizált megformálásban. A tábla tartalma tovább dúsítható, ha figyelembe
vesszük, hogy a Bűnbeesés fája (tudás fája) és a Keresztre feszítés fája (ágat hajtó
fával) egymásra vonatkoztatható a megváltás szimbólumaként. Így az egyik oldalon
megjelenő, a kígyó által az eredendő bűnt és a róka által a rosszindulatú csalárdságot
és alattomosságot szimbolizáló negatív tartalmakat a másik oldal vétséget és halált
eltörlő krisztusi megváltás semmisíti meg.

Egy másik táblán a gyümölccsel teli körtefa bal oldalán a gyümölcsök érettek, ezt
egy madár már csipegeti is, a másik oldalán éretlen, mely alatt egy másik madár
üldögél. E tábla üzenete sem értelmezhető könnyen, bár a reformáció korából olyan
szimbolikus, allegorikus ábrázolások is ismertek, amelyeken a fa egyik felét
lombkorona borítja, a másik fele pedig kiszáradt. Ilyenkor a bűnösnek a hit általi
megigazulását állítják szembe a kárhozattal, úgy, mint ahogy azt Keresztelő Szent
János használta: „A fejsze már a fák gyökerén van. Minden fát, amely nem terem jó
gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek.” (Mt 3,10 és Lk 3,9) Áttételesen arról is szól
ez az ábrázolás, hogy a hit által felkínált jó gyümölcsből ehet a hívő embereket
jelképező madár, a rosszból pedig jobb, ha nem eszik.

A következő tábla középen álló nagyobb fán – az élet fáján –, melyet a jó és a
gonosz tudásának a fája fog közre, fekete madarak ülnek, és a fán termő érett piros
bogyókat csipegetik. Ha ezek az emberi lelkeket szimbolizáló madarak fekete
madarak, tehát hollók, akkor a keresztény középkor vallásos telítettségű
természettudományos irata, a Physiologus szerint olyan embereket jelképeznek,
akiket Isten szentségekkel táplál – minden dolgok Istentől való származásának
jelképeként. 

A mennyezet egyik legszebb és leggyakrabban említett tábláján, egy cédrusfa
tetején álló pelikán látható, mely meghalt fiait vérével táplálja. E képzeletbeli madár
leginkább valamilyen ragadozó madárra emlékeztet, nem pedig a valóságos
vízimadárra, de a hozzá fűződő értelmezések a fénnyel és az önfeláldozással, tehát
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krisztusi minőségekkel hozzák kapcsolatba. Így a látható keresztre feszített
Megváltó ábrázolásának kiváltójává vált a református templomokban. A középkori
keresztény állatszimbolika egyik legnagyobb hatású forrásában, az Kr. utáni 2.
századból származó természetrajzi-vallásos művében, a Physiologus-ban olvasható
a története. Eszerint a pelikán teljesen feloldódik a kicsinyei iránti önfeláldozó
szeretetben. Ezek csőrükkel szüleik arcába vágnak, mire a szülők visszavágnak, de
ettől a fiókák elpusztulnak. A szülők később megbánják tettüket és három napig
siratják kicsinyeiket. A harmadik napon az anya odamegy hozzájuk, csőrével
felhasítja oldalát, s a halott testekre kiomló vére feltámasztja őket. A középkori
művészetben így a pelikán Krisztus kereszthalálának igen elterjedt szimbólumává
vált, s gyakran jelent meg a Megváltó keresztje fölött. A pelikán három napos
várakozása, illetve a „harmad napra feltámadt Krisztus” között is párhuzam vonható.
Így később, a református templomok mennyezetein, szószékein is a leggyakrabban
megjelenő Krisztus szimbólum a pelikán lett, aki a paradicsomi bűn elkövetése által
az örök élet számára meghalt fiait, a hívőket, saját vére hullásával kelti életre. 

E történet a protestáns egyházi példázatokban gyakran kiegészült a kígyó
motívumával, mely leheletével vagy marásával öli meg a fiókákat, akik aztán az
anyamadár kiserkenő vére által kelnek új életre. A noszvaji táblán azonban a hajó
motívumával dúsul a történet, ugyanis a holtak lelkét szállító bárka formálja meg a
madarak fészkét. Jézus több cselekedete is felhívja a figyelmet a bárka mitikus
szerepére (csodálatos halfogás: Jn 21, Jézus bárkából tanítja a népet: Lk 5,3). Noé
bárkájára is gondolhatunk, mint az emberi lelkeket a bűntől megváltó egyház
előképére (lásd: templomhajó elnevezés), de hasonló meggondolásból Máriát is
gyakran azonosították a hajóval. Temesvári Pelbárt (1435 - 1504) ferences szerzetes
Karácsonyi prédikációjában pedig újabb közelítésben világítja meg e bonyolult
krisztológiai jelképrendszert: ”Ha azt kérded, hogyan fogantatott és született
Krisztus szűztől, ezt mondom: Mint a virág a fából, és a kellemes illat a virágból.
Mégpedig egyedül Istennek erejéből. Mert azt mondja a Filozófus, hogy létezik
Arábiában valami nagy és királyi madár, Ormonellának hívják, és csak Arábiában
él. E madár vércseppet bocsát ki magából, amely aztán a napfény hatására megéled,
és így nemz magához hasonló madarat. A pelikán is vérével éleszti fel kimúlt
kicsinyeit. Sokkal inkább tehette meg tehát Isten ereje és hatalma, hogy egy szűz
foganjon tiszta véréből. Erről másutt bővebben.”

A hajó-fészek pedig az égig érő, örökéletű, Krisztust és Máriát jelképező cédrusfa
tetején, a világfa tetején, a Nap és a Tejút szintjén nyugszik. A fa apró, ezernyi
csillagot termő ágai alatt kinövő új hajtásai azonban almát, talán aranyalmát (A kis
Jézus aranyalma – régi magyar karácsonyi ének), vagy a halhatatlanságot, az
újjászületést jelképező romolhatatlan gránátalmát teremnek. Itt a szülés- születés-
újjászületés, egyszersmind a feltámadás összetett képi jelével állunk szemben.

A fa motívuma a szőlőtőke jelképrendszerében folytatódik tovább a mennyezet
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tábláin. A szőlő az egyik legrégebbi kultúrnövényünk, élet- és haláljelkép. Ahol csak
termesztették, kezdettől fogva szent és isteni növénynek, életfának tekintették. S
mint minden tavasszal ismét kihajtó növény nemcsak a halál, hanem az újjászületés
jelképe is. Így a noszvaji táblán a tőkéből kinövő, két hullámvonalban felfutó,
szőlőfürtökkel teli szőlővessző Krisztust jelképezi, aki magát szőlőtőnek, követőit
pedig a tőből sarjadt szőlővesszőknek nevezi: „Én vagyok a szőlőtő, ti a
szőlővesszők. Aki bennem marad s én benne, az bő termést hoz.” (Jn 15,1; 15,4-5.)
Tehát egy másik közelítésben a szőlőtő az egyházat is jelképezi. Ez a tanítás jelenik
meg a római St. Clemente 12. századi apszis mozaikján, amelyen az egyház abból a
szőlőtőből nő ki, amelynek gyökere maga Krisztus. A középkorban gyakori
ábrázolás a szőlőtőben megjelenő keresztre feszített Krisztus, hiszen akkoriban az
élet fáját szőlőtőkeként fogták fel. Találhatunk olyan ábrázolást is, melyen a
megfeszített Krisztus oldalsebéből szőlőfürtszerűen hullnak alá az áldozati mivoltát
szimbolizáló vércseppek.

A paradicsomban álló fák mellé mennyezetünk egy következő tábláján szarvas-
pár és egy madár telepszik. A szarvasnak, e kedvelt állatmotívumnak a jelentése az
„Ahogy a szarvasünő a forrás vizére kívánkozik, úgy vágyakozik lelkem utánad,
Uram” kezdetű (42.2) zsoltárra vezethető vissza. Ezeket a sorokat már a
kereszténység első századaiban összefüggésbe hozták a keresztséggel, és
beleépítették a keresztelés liturgiájába. Így a szarvas a keresztelendő lelkét, vagy
magát a Krisztus evangéliumára szomjazó hívőt jelképezte. Más állatokkal, például
madarakkal együtt ábrázolva a paradicsomi folyóhoz érkezve frissülést kereső, az
élet vizéből kortyoló hívőt jelképezi. E tábla mindhárom fájának törzse egyben folyó
is, világoskék felületét hullámvonal díszíti. Nem csupán díszíti, hanem a létezés
egyik elemét, a vizet jelképezi. A víz az élet vize: az őslétezés és az egyéni élet
forrása, a megtisztulás eszköze, a regenerálódás, az újjászületés eleme. Az élet
vizének szoros kapcsolata van az élet fájával: sok nép mítoszában, így a bibliai
Genezisben is az életfa tövében ered az élet vizének forrása. S ha a helyszín, a három
fa jelenlétéből adódóan a Paradicsom, akkor a két szavas (hím és nőstény) a bűnbe
eső első emberpárt is helyettesítheti – a református hit embert ábrázoló tilalmában –,
de ha a szarvas a bűnbeesést ábrázoló jeleneten Krisztus-szimbólumként jelenik
meg, akkor valószínűleg az eredendő bűn megváltására utaló jelképrendszerrel van
dolgunk.

Az erényeket és a bűnöket ábrázoló ciklusokban a sas két ellentétes értelemben
szerepel. Egyrészt, mint az igazságosság és nagylelkűség, másrészt azonban a gőg
és a mértéktelenség megszemélyesítője. A szarvast megragadó sast ábrázoló
noszvaji tábla üzenetét tehát kétféle módon értelmezhetjük. Az egyik értelmezés
szerint a szarvas, mint űzött vad az ördög által elrabolt, gőgössé vált embert
jelképezi. Így a csőrével a szarvas után kapó madár az embert elragadni készülő
Gonosz megjelenítője. Ám a sas elsősorban a királyi hatalom szimbóluma, a Nap
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fenségességének földi lényben való megjelenése, tehát nem más, mint az ég
küldötte. A keresztény sas-szimbolika szervesen kapcsolódik ehhez az általános
isten-király értelmezéshez, illetve Arisztotelész azon megállapításához, mely szerint
a sas élete végén felszáll a Naphoz és ott új életre kél. A keresztény mitológia az ősi
ragadozó madár szimbolikát nem ismeri, így ezt az elbeszélést Krisztus
mennybemenetelére, ezáltal a feltámadás keresztény reménységére vonatkoztatja.
Így a karmában halat, vagy jelen esetben szarvast tartó sas ábrázolásának
értelmezése a hívő lelkének Krisztus általi felemelésére, mennybe vitelére
vonatkoztatható.

A táblákon egyéb állatok is feltűnnek. Például a kereszténység egyik legfőbb
jelképeként a hal, mely a négy elem egyikének, a víznek a legősibb szimbóluma. A
hal már számos ókeresztény emléken is megtalálható. Általános érvényű
szimbólumként a korai keresztények számára a vízzel való keresztelkedésre utaló
jelkép volt. Egy másik értelmezésben, mivel Jézus a halászok közül választotta ki
első tanítványait, és az „emberek halászaivá” tette őket, e cselekedete által a
megkeresztelt híveket a halakhoz lehetet hasonlítani. A hal azonban magát Krisztust
is jelképezi; a hal görög nevére (ikhthüsz) készült anagramma: ΙΧΘΥΣ (Ieszousz
Khrisztosz, Theou Üosz, Szótér) – Jézus Krisztus, Isten Fia, Megváltó szerint.

De vajon mit keresnek a gólyák mennyezetünkön, ráadásul kígyókkal szájukban?
A már többször idézett Physiologus középkori szerzője a gólya fekete-fehér
tollazatában utalást látott Krisztus földi és égi kettős természetére. Alciatus (1602)
pedig a gólyaszülők és fiókáik közötti legendás szeretet és hála miatt
erényszimbólumként emlegeti őket. A bölcsesség, a kegyesség és a tisztaság
szimbólumai, így a Szeplőtelen Szűzzel hozzák kapcsolatba jelenlétüket. Mint
minden kígyópusztító állatot a középkorban leginkább a kígyó által
megszemélyesített bűn, a bűnbe vivő őskígyó kiirtójaként illetve a Gonosz
legyőzőjeként tartották számon. Táblánkon a fészkük felett keringő öt gólya (az ötös
szám Krisztus sebeire utal) egy olyan gyülekezetet szimbolizálhat, melynek tagjai
egymás szeretetétől vezérelve megtisztítják a megtévedt hívek lelkét és
gondolkodását a tisztátalan érzésektől és gondolatoktól.

S végül a szirénekről, akik a klasszikus mitológiától a középkor által átörökített,
érzéki örömökre csábító fantázia-lényekként az ördögi kísértés szimbólumaivá
váltak. A csábítás, az elérhetetlen emberi vágyak, s a csalóka reménység jelképei.
Ókori eredetű az a középkori nézet, miszerint szépséges énekükkel csábították el az
ellenállni nem tudó, akaratszegény, befolyásolható, tehát a gyenge hitű embereket.
A csodás lényeket a klasszikus mitológiában női fejjel és madártesttel ábrázolták, de
a 6. századtól már női felsőtestű és halfarkú lényeknek (sellő) tartották őket. Hárman
voltak, de a noszvaji táblán – a festő egyéni ötleteként – koronás sziréncsalád
alakjában jelennek meg. Középen egy kétágú – tulipánt formáló – farokban
végződő, kihívó tartású – végső soron széttárt combú, tulajdonképpen ördögűző
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pózban terpeszkedő – női test a leghangsúlyosabb figura. Mellette jobb oldalon egy
férfifejes, halfarkú alak – sirenus –jobb oldalon pedig egy göndör hajú, halfarkú
gyermek szirén úszkál.

A noszvaji mennyezet jelképrendszere mélyen a középkori egyház
szimbolikájában gyökerezik tehát. A messzire nyúló előképek és párhuzamok
mellett a jelentések a népi hitvilág jelképrendszerébe ágyazottan elsősorban a Biblia,
a zsoltárok és kiemelten a Physiologus különféle szövegváltozataiban keresendők. A
készítéséhez köthető források azonban sajnos hiányosak és a feliratos táblák adatai
sem egyértelműsítik, hogy az egyes táblákat mikor és ki festette. Stilisztikailag akár
három mestert is feltételezhetünk. 
1. Az ornamentális táblák (14 db) valamint a pelikános, az őzet elragadó sasos, a

halas, s talán ide sorolhatóak a kétfejű sasos, és a szirénes táblák.
2. A gyümölcsös (dinnyés), futósövényes, gyümölcsös (uborkás), nagygyümölcsös,

szőlőtöves, szarvasos, szarvas-páros, madaras-életfás, de az almafás és körtefás
táblák is inkább e csoporthoz állnak közelebb, annak ellenére, hogy a fák törzsét
a virágos töves ornamentális tábla és a pelikános tábla kettős dombos
megoldásához hasonló formából indítja.

3. Miskolci Asztalos Imréhez biztosan köthető feliratos, színeiben intenzívebb,
nyersebb kazetták, kivéve éppen a nevét tartalmazó kétfejű sasos, feliratos tábla
az említettek szerint.
A mennyezet első (és/vagy második) mesterének kilétét nem ismerjük, de a

noszvaji templomba készített fatábláiról elmondható, hogy igen jól ismerte a
középkori jelképeket, melyeket olykor egyéni módon értelmezett. Kiváló technikai
és ikonográfiai ismereteivel egységes díszítéssé tudta a templom kazettáinak
festményeit komponálni, melyhez finoman igazodnak a kiegészítő táblák.
Véleményem szerint az ő kifinomult formavilágát, jelképrendszerét igen jó érzékkel
vitte tovább Miskolci Asztalos Imre az egy évvel később (1735) megalkotott
megyaszói templom kazettáira.

Az 1928-ban lebontott templom kazettás mennyezetének fatáblái 1965 óta
láthatóak az egri Dobó István Vármúzeum történeti kiállításán, ahol egy, az észak-
magyarországi kazettás famennyezetek korai darabjaként sikerült megmentve
bemutatni az utókor, a múzeumlátogatók számára.

(Elhangzott a Vár gótikus palotájában, 2013. július 16-án)
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Noszvaj község egykori református templomának 
festett kazattás mennyezete, részletek

Fotók: Lónyainé Nagy Éva



90

Egri séták nemcsak egrieknek

Noszvaj község
egykori református

templomának 
festett kazattás

mennyezete,
részletek

Fotók: Lónyainé 
Nagy Éva



Szecskó Károly
Az egykori felsőtárkányi kastély

(Fuorcontrasti)

Barkóczy Ferenc püspök 1729-től 1733-ig a Német–Magyar Kollégium
növendéke volt Rómában, ahonnan a kastély létesítésének ötletét hozta. Ekkor még
érintetlenül vették körül az örök várost a nagyszerű nyaralók, villák. Ennek
mintájára építette fel a püspök felsőtárkányi hajlékát. 

Rómából 1745-ben tért haza és Erdődy Gábor halála után az egri egyházmegye
püspöke lett. Hatalma és anyagi helyzete lehetővé tette, hogy a külföldi
egyházfejedelmek példáját kövesse, melyben római tapasztalatai segítették.
Valószínű, hogy már korábban, Egerben töltött évei alatt bejárta és megkedvelte a
Tárkány feletti erdőt. A főpap számára fontos volt, hogy Eger újjáépítése ízlése
szerint történjék. Erről tanúskodik a servita rend háztörténetének (Historia Domus)
följegyzése is, melyből megtudhatjuk, hogy 1751. április 12-én a házfőnök
bemutatta neki a rend templomának tervét. Barkóczy azt jóváhagyta, de elrendelte,
hogy tornya ne oldalt legyen, hanem elől a középtengelyben, úgy, ahogy ma is áll. 

Eger 1687-ig, a török uralma alatt szinte teljesen elpusztult, s csak lassan kezdett
újjáépülni. Ekkor még szegényes kis városka volt, és nagyszabású alkotásokra nem
volt elegendő a helyi munkaerő. Ezért Barkóczy külhonból hívott ide elsőrendű
művészeket, de természetesen helyi mestereket is alkalmazott. 

A felsőtárkányi kastély – a Fourcontrasti (gondűző, búfelejtő) – rövid idő alatt
készült el. A servita Historia Domus, Barkóczy székfoglalása után alig két évre, azt
a feljegyzést tartalmazza, hogy a prior egy fráterrel délután a püspök üdvözlésére
ment ki, aki az ő csodálatosan szép Fuorcontrasti kastélyában időzik. Júniusban már
a püspök testvérei is látogatóban jártak a kastélyban. A szerzetesek háztörténetében
később is számos adat található az épületben zajló életről. Vajon a kastély hogyan
nézett ki? Erre ad választ a főpap egykorú arcképe, melyen a püspök karingesen, lila
reverendában és gallérban látható a nyitott erkélyen. A kép bal oldalán redőzött zöld
függöny omlik alá, a jobb oldalon szabad kilátás nyílik a tájra. Szmrecsányi Miklós
művészettörténész a kép láttán jött rá arra, hogy a püspök háta mögötti magas parton
a Fuorcontrasti kastély látható, alatta a tó és mögötte az erdővel borított hegyhát,
amely megfelel a valóságnak. Az arcképen, a főpap mellett álló asztalon,
tulipáncsokor látható, amely félreismerhetetlenül jellegzetes, sokszor előforduló
művészjegye Huetter Lukács morva származású, egri irgalmasrendi szerzetesnek,
festőnek. Ugyancsak Huetter festette az irgalmas rend refektóriumában, a
falburkolatba illesztett bibliai tárgyú 18 kis olajképet, amelynek egyikén, az ajtótól
balra lévő sarokban, szintén a híres kastélyt ismerte fel Szmrecsányi Miklós. A két
völgy közötti parton álló kastély főhomlokzata mögött, és mindkét oldalán
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tölgyfaerdővel borított, magas hegyhátak emelkedtek, jobb oldala az alatta elterülő
tóban tükröződött. Szemben kilátás nyílott a magaslaton álló felnémeti templomra,
amelynek homlokzatán Erdődy Gábor és Barkóczy Ferenc kettős címere látható. Az
épület tervezője valószínűleg Gerl Mátyás volt, vasmunkáit pedig Fazola Henrik
készítette. Az építkezéshez szükséges márványt a közeli bányából szállították. A
palotának négy saroktornya volt. A berendezéséről az 1761-ben felvett leltár tudósít.
Az összeírás szerint a palotában többek között volt egy nagyterem asztallal,
játékasztallal, kördívánnyal bebútorozva. A püspök előszobájában a falak kínai
selyemkárpit bevonatúak. Az első torony szobáiban márványasztalok álltak, ezen
kívül Szent István alabástromszobra, Ádám és Éva szobra Cupidóval, Barkóczy
viaszportréja stb. A második toronyszobában a berendezés hasonló volt az
előbbihez. A püspök hálószobájában nagy Krisztus kép volt található. A palota
előtermében holicsi poharak álltak az asztalon. A földszinten szála volt, ahol
valamennyi vendég kényelmesen elfért. Külön szobájuk volt a kocsisoknak és a
hajdúknak. A kápolnában Mária-kép függött a falon, aranyozott keretben. A kastély
melletti halastó ma is látható. 

A Fuorcontrasti kastélyhoz közel a Segedelem völgyben, a Barátréten
elnéptelenedett karthauzi kolostor és kápolna állt. Ezeket a püspök helyrehozatta, és
1750. május 5-én felszentelte. Ide telepítette a nazarénus szerzetesrendet. Barkóczy
püspök gyakran megfordult a nazarénusok kápolnájában, ahol imádkozott. A
források szerint úgy nyilatkozott, hogy „egyetlen más szerzetesrend sem adott neki
annyi lelki hasznot és örömöt, mint éppen ők”. Ez a megállapítás élő cáfolata ama
hiedelemnek, hogy a főpap csak kikapcsolódni járt az általa emelt kastélyba. A
főpapnak nyaralókastélya legkedvesebb tartózkodási helye volt, ahol gyakoriak
voltak az előkelő látogatók, akiket főúri pompával fogadott. Az ott zajló fényes
életről művészi ábrázolás híján csak az egykorú leírások adnak halvány képet.
Barkóczy szerette a szabadban rendezett ünnepségeket, díszes felvonulásokat.
Udvartartásának alkalmazottai, a hajdúk, a huszárok és az udvari zenészek, magyar
formaruhát viseltek. A fogatok felszerelése is magyaros jellegű volt. Leggyakrabban
két nővére időzött nála. Klára és férje, az aranygyapjas gróf Szirmay Tamás, aki a
Felvidék egyik főura és Sáros vármegye főispánja volt, valamint Zsuzsanna és férje,
gróf Széchenyi Antal tábornok. A szerzetesi naplók a látogatókról számos esetben
megemlékeztek, és kisebb-nagyobb eseményeket idéztek fel a barokk és rokokó
korból. 

Egy nagyszabású, tavaszi kirándulás leírása is megmaradt az iratok között,
amelyből kitűnt, hogy mennyire pontosan megtervezték az ünnepségeket. A fogatok
indulására délelőtt fél 11-kor kellett a résztvevőknek és kíséretüknek az egri püspöki
udvarban megjelenniük. Két hintón és tizennégy szekéren indultak el. Az első hintón
a püspök ült néhány udvari pappal, többek között Gusztinyi és Androvics
kanonokokkal. A tizennégy fogaton a püspök két hajdúja, öt inas, két háziszolga, az



udvari zenészek, a pincemester, a szíjgyártó, darabontok, a főszakács, három kukta,
cukrászlegények, konyhalányok, udvari szabó, kovács és asztalos ültek. Legelöl, az
egész sor élén, négy trombitás lovagolt. A résztvevő egyházi és világi urak száma a
szerzetesi naplók szerint 17, a tisztviselőké 10, a libériás személyzeté 21, a
konyhaszemélyzeté 17, a kocsisoké és a lovászoké 25 volt, a létszám 90 fő, a lovak
száma pedig 86 volt. A szerzetesrendek naplói a legrészletesebben és legszínesebben
azt a fejedelmi fogadást írták le, melyen Barkóczy XV. Lajos követét, de l’Hospital
márkit részesítette, aki útban volt Szentpétervár felé. Bizonyára maga Mária Terézia
királynő kívánta, hogy hű embere Barkóczy, a francia követet a legnagyobb
vendégszeretettel fogadja. 

1757. március 19-én a magyar udvar kancelláriájának jegyzője, Vass Sándor jött
Egerbe a vármegyéhez intézett rendelettel, hogy amerre a francia követ – Bécsen,
Pesten, Kassán át a lengyel határon keresztül – fog utazni, s így Heves megye
területén is, az utakat és hidakat gondosan helyre kell állítani. A francia követ,
királya hadseregének altábornagya, lovassági felügyelője 1740 óta Nápolyban
képviselte Franciaországot és ott vette kézbe a Szentpétervárra szóló meghívást. Az
előkelő vendég 1757. március 30-án érkezett meg Felsőtárkányba, akit nagy
pompával fogadtak. A hintókban egymást követték az előkelőbbnél előkelőbb
uraságok. A követ tiszteletére káprázatos vacsorát adott a püspök, ahol francia és
olasz dallamokat adott elő a zenekar. Másnap a főpap a francia követtel együtt
meglátogatta a nazarénus barátokat. Visszatérve onnan, ismét pompás fogadás volt,
amelynek során tizenkét féle bort kínáltak. Ezeket a követ rendkívül élvezetesnek
találta, ezért Barkóczy egy kis hordó finom nedűt ajánlott fel neki. 

Barkóczy Ferencet gróf Eszterházy Károly követte püspöki székben, aki elődjétől
merőben eltérő egyéniség volt. Személyét aszkétikus szigor jellemezte, amit
papjaitól is elvárt. Úgy volt a barokk kor főpapja, hogy messze állt tőle Barkóczy
pompaszeretete és életvitele. Ezért lebontatta a kastélyt, amelynek  ablakait és
faragványait Egerbe szállították, s azt a püspöki palotába építették be. Ezen kívül
köveket vittek a kiskörei és tarnaőrsi plébánia építéséhez. Ezzel megkezdődött e
gyönyörű helynek a pusztulása.

A fentieket megerősíti a minoriták háztörténete is, melyben 1762. július 23-i
keltezéssel olvashatjuk ugyanezt. A ferencrendiek naplójában (1763) ez áll:
„megkezdték a bájos Fuorcontrasti palota lebontását, melyet Barkóczy püspök oly
nagy költséggel és fölülmúlhatatlan eleganciával létesített, úgy, hogy a messziről jött
idegenek is megcsodálták.” 

A Fuorcontrasti kastélynak ma már nyoma sincs. Érdekességképpen említjük
meg, hogy az 1920-as évek közepén a faluban kiástak két faragott kőtöredéket. Az
egyik Barkóczy csonka címerpajzsa, melyen csak a pajzsot tartó oroszlán egyik talpa
maradt meg. A másik egy szépen mintázott, életnagyságú, letört, angyalfej. Ezeket a
Líceum kőtárában helyezték el. A Fuorcontrasti név több úrmutató és kehely
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bevésett felírásán is előfordul, amelyek valószínűleg a kastély házi kápolnájából
valók.

Barkóczy kívánságára a kanonokok közül néhányan szintén építettek a
Fuorcontrasti körül saját nyaralókat. Egyről biztosan tudunk. 1763. július 21-én
Androvics Miklós kanonok a későbbi kisprépost ottani villájában vendégül látta
Sághy Mihály alispánt és társaságát. A már említett irgalmasrendi refektóriumi
képen a Fuorcontrasti kastély fölött balra egy kis nyári lak látszik, amely
valószínűleg az említett kanonoké (Egerben Androvics építette a Kossuth Lajos utca
4. szám alatt ma is látható, gyönyörű rokokó épületet, a kispréposti palotát). 

Ennyit kívántam a témáról röviden elmondani. Aki behatóbban szeretné a kastély
történetét megismerni, szíves figyelmében ajánlom Szmrecsányi Miklós
összegyűjtött írásait (Eger művészetéről. Bp. 1937.) és Heves megye műemlékei II.
kötetét (Bp. 1972.).

( Elhangzott: Felsőtárkányban, 2012. augusztus 7-én)
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XVIII. századi magyar festő: Barkóczy Ferenc püspök-főispán, 
1700-es évek közepe. 

A kép a Dobó István Vármúzeum gyűjteményében található. A képet az EGUT Zrt.
támogatásával, Túriné Makoldi Gizella restaurálta 2006-ban.

Fotó: Túri Péter
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Guillaume François, Marquis 
de l'Hospital et du Montellier
Forrás:
http://www.harvardartmuseums.org/art/239161

Az egri irgalmas kolostor
refektóriumának táblaképén az

egykori felsőtárkányi kastély
(Fuorcontrasti)

Fotó: Lónyainé Nagy Éva



Kerékgyártó József
Az egri főszékesegyház - bazilika harangjai

„Zengésük betölti az Eger-völgyet”

Bevezető
A székesegyház - ecclesia cathedralis - az a templom, ahol a püspök trónja áll. 
A püspöki cím magába foglalja az egyházmegye székesegyházának helyet adó

város nevét is. Szent István király 1004 és 1009 között alapította az egri püspökséget
és első székesegyházát. A templom és az egyházmegye patrónusa Szent János
evangélista volt.

Eger történetének folyamán több székesegyház is volt a városban. A Szent István
által alapított egri püspökség első székesegyházát a legenda szerint a várban építette
föl az uralkodó. A várbeli Szent János székesegyház közel ötszáz éven át szolgálta a
katolikus keresztény hitet. 1568-ban a protestánsok kiűzték a várból a káptalant. A
székesegyház nélkül maradt egri káptalan a város Szent Mihály templomát
választotta anyaegyháznak. 1580. február 20-án II. Rudolf király a Szent Mihály
plébániatemplomot székesegyházzá nyilvánította, pár hónappal később, 1580. június
4-én azonban a „nem katolikusok” a város területéről is kiűzték a káptalant, mely
csak 1687 után tért vissza Egerbe. 1596-tól 1687-ig Eger török fennhatóság alá
került.         

A középkori gótikus Szent  Mihály plébániatemplomot Telekessy István egri
püspök újíttatta fel. Telekessy püspök 1712. szeptember 30-án a pozsonyi
országgyűlésről hazatérve „a barátok legtöbbjétől serkentve” határozta el, hogy az
„Öreg Templom” helyett a város nagyságának és a lakosság igényének megfelelő új
székesegyházat építtet. A terveket Giovanni Battista Carlone olasz építész készítette,
a barokk templom tájolását megfordította, bejáratát a város felé, szentélyét a nyugati
részre tette. Telekessy püspök 1715-ben az év elején meghalt, a barokk
székesegyház építését utóda Erdődy Gábor Antal  püspök 1727-ben fejezte be.
Eszterházy Károly egri püspök1782-ben új, nagyobb székesegyház építését
határozta el, Grossmann József tatai uradalmi építésztől és Karl Zillack kamarai
építésztől is kért tervrajzot az építendő katedrálishoz. Eszterházy püspök 1799-ben
bekövetkezett halálával az építés lehetősége megszűnt. Az egri püspökséget 1804-
ben érseki rangra emelték. 

A klasszicista főszékesegyház 
Eger közel17ezer lakosú város, a lakosság igényének és az érseki székhelynek

megfelelő új székesegyház építése vált szükségessé. 1827-ben Pyrker János László
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került az egri érseki székbe. A katedrális felépítése rá hárult. Pyrker érsek két
építészt is megbízott a székesegyház terveinek elkészítésével. 1828-ban Packh János
Sebestyén építész készített klasszicizáló tervrajzokat, de az érsek nem volt elégedett
a tervekkel. 

1829-ben Hild József készített terveket, amiket Pyrker érsek elfogadott. 1830.
augusztus 28-án aláírták a szerződést az új templom építésére. 1831. február 16-án
elkezdődött az új székesegyház alapfalainak építése. Az építkezés gyorsan haladt,
1837. május 6-7-én az érsek országos ünnepség keretében szentelte fel Szent Mihály
főangyal és Szent János apostol és evangélista tiszteletére. A székesegyház teljes
hossza 93 m, szélessége 33,6 m, a kereszthajó szélessége 53 m. A tornyok
magassága 54 m, négyzet alaprajzúak az épület testébe olvadnak. A déli torony
földszintjén káptalani sekrestye, az északi torony aljában a Mária kápolna került
kialakításra. Az építkezés alatt a káptalani istentiszteleteket ideiglenesen a
Líceumban, a plébániai istentiszteleteket a rendbe hozott Trinitárius templomban
tartották.   A székesegyházat VI. Pál pápa 1970. március 14-én „basilica minor’’
rangra emelte.

A bazilika jelenlegi harangjai
A bazilika két tornyában összesen négy harang lakik. Az északi toronyban a

„Mihály” harang, mely hazánk harmadik, a templom és Eger városának legnagyobb
harangja.  A harang a 2001-ben készült, tölgyfa harangszéken függ. A déli toronyban
lakik a „József”, a „Lajos” és a „János” harang. A harangok az 1898-ban Seltenhofer
Frigyes által készített szögvas harangszéken függenek.

A Mihály harang
A II. világháború alatt 1944. szeptember 29-én elvitt „Mihály harang” pótlásának,

gondolatát Czakó István kanonok a bazilika plébánosa karolta fel, s időt, fáradtságot
nem kímélve szervezte meg az új harang elkészítését. 1999. november 14-én a
Belvárosi Plébánia képviselőtestülete elhatározta az új harang öntését. 

A harang 2001-ben Passauban, Rudolf Perner harangöntő műhelyében készült. 
2001. szeptember 27-én 15 órakor Seregély István egri érsek szentelte fel az új

nagyharangot.
A harang méretei: Alsó átmérője: 217 cm; Magassága: 180 cm; Tömege: 6015 kg;

Zenei hangja: „g” 0-6
A harang díszítményei: A palást felső részét szőlőfürtös, szőlőleveles díszrelief

ékesíti, mely az egri borvidékre utal. A harang palástját hat, felirattal ellátott
dombormű díszíti:
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Szent Mihály arkangyal (a plébánia védőszentje) szárnyas alakja. Felirat a
dombormű alatt:        

SZENT MIHÁLY FŐANGYAL
VÉDELMEZZ MINKET A KÜZDELEMBEN
Szeplőtelen Szűz Mária, feje fölött 12 csillagos glória, holdsarlón álló kígyóra

lépő alak. 
Felirat a dombormű alatt:
SZEPLŐTELEN SZŰZ MÁRIA
Szent István király (Az Egri Egyházmegye alapítója) koronás domborműve,

jobbjában jogar, bal kezében országalma. 
Felirat a dombormű alatt:
SZENT ISTVÁN KIRÁLY
Szent Korona képe, alatta Krisztus születésének 2000. évfordulójának

emlékérme, az érme alatt Eger város címere.
(Szent Korona az ezeréves magyar kereszténység jelképe, Krisztus emlékérme a

kétezer éves kereszténységnek emléke.)
A Krisztus emlékérmének körirata:
CHRISTUS HERI HODIE SEMPER
(Krisztus tegnap, ma és mindörökké)
Szent László király páncélba öltözött alakja (A keresztény hit védelmezője és

megerősítője).
Felirat a dombormű alatt:                
SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY
Szent János apostol ülő alakja, attribútumaival, az írótollal, a könyvvel és a sassal

(Szent János apostol az Egri Egyházmegye védőszentje). 
Felirata a dombormű alatt: 
SZENT JÁNOS APOSTOL
A harang alsó peremének feliratai kettős nút között körben:
Az emlékérmék alatt: 1000 A. D. MAGYARSÁG  *  2000 A. D.

KERESZTÉNYSÉG
Szent Mihály domborműve alatt: AZ 1944-BEN HADI CÉLOKRA ELVITT

HARANG HELYETT 2001-BEN ÚJRAÖNTVE
Szent László és Szent János domborműve alatt: ÖNTÖTTE RUDOLF PERNER

PASSAU 2001
A fenti felirattal átellenben a harang túlsó oldalán Szeplőtelen Szűz Mária és

Szent István király domborműve alatt:  A „PERNER cég” négyszög alakú
emblémája.
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A József harang
A harangot 1776-ban öntötte először Justel (Jüstel) József egri harangöntő, Frantz

József prépost, egri kanonok megbízásából. A harang 1828-ban elrepedt és Justel
(Jüstel) János (Justel József fia) újraöntötte. 1828. május elsején Pyrker János László
érsek szentelte fel.

1916. november végén árván maradt, a templom többi harangját elvitték hadi
célokra.  A „József” harang hazánk 13. legnagyobb harangja.

A harang méretei: Alsó átmérője: 164 cm; Magassága:150 cm; Tömege: 3300 kg;
Zenei hangja: „h” 0

Körirat a harang palástjának felső részén egy mutató kéztől kiindulva:
FUDIT IOSEPHUS IÜSTEL PATER 1776. FISSUM REFUDIT IOANNES

IÜSTEL FILIUS ANNO1828. AGRIE
(Az apa Justel József öntötte 1776-ban. Elhasadt, újraöntötte Justel János a fia

Egerben 1828. évben.)
A harang palástját három dombormű ékesíti:
1. Szent József 
Az eredeti készíttető Frantz József prépost, egri kanonok védőszentje.
2. Szent István király felajánlja koronáját (egy alakos ábrázolású) domborműve.
Az Egri Egyházmegye alapítója.
3. Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária, feje fölött glória, földgömbön álló

kígyóra lépő alak. 
Az Egri Egyházmegye védőszentje.
A palást felirata koszorúban:
SIGNUM HOC A. D. M. DEA G. ET S. IOSEPHI
HONOREM PATRONO R M A. D.
IOSEPHO FRANCZ PRAEP. BVM DE AISKA. ARC DIAC
UNGWAR ET CATH. ECCL. AGR CANONI
FUSUM CENT XLII. LB. XLI. REFUSUM SUMPTIBUS
ECCLESIAE PAROCHIALIS
CENT     LIBR.
(Ez a jel - Az Úr Isten nagyobb dicsőségére és Szent József patrónus tiszteletére

a főtisztelendő Frantz József a Boldogságos Szűzről nevezett aicskai prépost,
ungvári főesperes az egri katolikus egyház kanonoka öntette 42 mázsa 41 font
súlyban, újraöntették a plébániatemplom költségén.) 

Az újraöntés után a harang tömege nincs feltüntetve.
Körirat a harang alsó részén:

BENEDICTUM AB E. XCELL. D. PATRIARCHA ARCHI EPISCOPO
IOAN BAP LADISLAO PIRKER DE FELSŐ EOR ANNO 1828. DIE 1 MAY
(Felszentelte a kegyelmes felsőőri Pyrker János László patriarcha érsek úr az

1828. év május első napján.)
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A Lajos harang
1923-ban az I. világháborúban elvitt harangok pótlására készült a Seltenhofer

Frigyes és Fiai harangöntő cégnél Sopronban. A harangöntöde 4100. gyári számú
harangja.

A harang méretei: Alsó átmérője: 137 cm; Magassága: 122 cm; Tömege:1350 kg;
Zenei hangja: „d” 1

A harang palástját a névadó Szent Lajos király domborműve díszíti.
Szmrecsányi Lajos 50 éves papi jubileumán a szent közbenjárásának kérését

jelképezi.
Felirata a domborművel átellenben: 
PRO SOLENNI OCCASIONE
JUBILAEI SACERDOTALIS
ARCHI PREASUL. SUI GRATIOSISSIMI
LUDOVICI SZMRECSÁNYI
A. M. D. GL.
DEVOTE OFFERT
ET IN HONOR. S. LUDOVICI REG. DEDICAT
METR. CAPITULUM AGR.
28 A. AUGUST. A. 1923.
(Szmrecsányi Lajos a legbefolyásosabb fő védelmező papi jubileuma ünnepélyes

alkalmából, Isten nagyobb dicsőségére áhítatos felajánlással és Szent Lajos király
tiszteletére szentelte az egri érseki főkáptalan az 1923. esztendőben augusztus 28-
án.)

Szmrecsányi Lajost 50 éve 1873-ban szentelték pappá Kápolnán.
A harang alsó részének körirata:
FUDERUNT ME: FILII FRIDERICI SELTENHOFER SOPRONII. 4100. SZ.
(Seltenhofer Frigyes Fiai öntöttek engem Sopronban. 4100.sz) (4100. számú

harang)

A János harang
1923-ban az I. világháborúban elvitt harangok pótlására készült Seltenhofer

Frigyes és Fiai harangöntő cégnél Sopronban. A harangöntöde 4101. gyári számú
harangja.

A harang méretei: Alsó átmérője: 102 cm; Magassága: 93 cm; Tömege: 580 kg;
Zenei hangja: „g” 1

A harang palástját a névadó Szent János evangélista álló alakos domborműve
díszíti. 

Az egyházmegye és a székesegyház védőszentjeként áll a harangon. (5. kép)
Felirata: 
PRO SOLENNI OCCASIONE
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JUBILAEI SACERDOTALIS
ARCHI PREASUL. SUI GRATIOSISSIMI
LUDOVICI SZMRECSÁNYI
A. M. D. GL.
DEVOTE OFFERT
ET IN HONOR. S. JOANN AP. ET. EVANG. ANTE PORT. LAT.
DIVI ARCHIDIOEC. PATRONI DEDICAT
METR. CAPITULUM AGR.
28. AUGUST. A. 1923.
(Szmrecsányi Lajos a legbefolyásosabb fő védelmező papi jubileuma ünnepélyes

alkalmából, Isten nagyobb dicsőségére áhítatos felajánlással és Szent János apostol
evangelista a főegyházmegye patrónusának tiszteletére a latin kapu előtt szentelte az
egri érseki főkáptalan az 1923. esztendőben augusztus 28-án.)

A harang alsó részének körirata:
FUDERUNT ME: FILII FRIDERICI SELTENHOFER SOPRONII. 4101. SZ.
(Seltenhofer Frigyes Fiai öntöttek engem Sopronban. 4101.sz) (4101.számú

harang)
A „Lajos” és a „János”harangok szentelését díszes ünnepi szentmise keretében

1923. október 7-én Kriston Endre püspök végezte:
- a harangokat „Gergely víz”-zel megmosta, 
- hét helyen bekente a betegek olajával, a hét szentségre utalva
- négy helyen krizmával, a négy evangéliumra utalva.

A harangok öntőmesterei
Justel (Jüstel) János (*1779- †1834.) egri harangöntő:
A Justel harangöntő dinasztia tagja. a Harangöntő utca 4. sz. házban a

„Harangöntő-házban” lakott. Felesége a szintén egri születésű Virág Anna,
házasságukból Erzsébet nevű leányuk volt Bernecker Mátyás harangöntő első
felesége. József nevű fiukból szintén harangöntő lett.

Egerben lévő műve: 1828-ban újraöntötte az apja által 1776-ban öntött „József”
harangot.

Seltenhofer Frigyes és fiai soproni harangöntők: Seltenhofer Frigyes és
Seltenhofer Lajos. A Zittauból származó Seltenhofer család 150 éven át működtetett
harangöntő és tűzoltószer gyárat Sopronban. Id. Seltenhofer Frigyes apja halála után
1886-ban vette át az üzemet, melyet Seltenhofer Frigyes Fiai néven működtetett.
Seltenhofer Frigyes fiai 1886-tól cégtulajdonosok: Frigyes az üzemi és kereskedelmi
részt vezette. Lajos a kereskedelmi részben segédkezett. Frigyes legidősebb fia, ifj.
Seltenhofer Frigyes 1914-től vezette a gyárat. Seltenhofer Frigyes Fiai Cs. és M. kir.
Udvari harangöntők cégjelzést 1886-1903-ig a Seltenhofer Frigyes és Fiai cégjelzést
1903-tól alkalmazták.
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A gyár a II. világháború idején hadi védelem alatt állott. Az 1945. március 4-i
bombázás alkalmával elpusztult, és nem épült fel újra. A Seltenhofer üzemben több
mint 2700 harang készült.

Egerben lévő műveik: 1923-ban öntött „Mihály” nagyharang, 1944-ben hadi
célra rekvirálták. (6. kép) 1923-ban öntött „Lajos” harang. 1923-ban öntött „János”
harang.

Rudolf Perner passaui harangöntő:
A Perner család 400 éve a Szudéta-vidéken (Csehország) kezdett harangöntéssel

foglalkozni. Rudolf Perner nagyapja onnan került Passauba, ahol harangöntő üzemet
létesített. Az idős Perner fiának adta át az üzemet, a fia (a jelenlegi harangöntő apja)
azonban négy év múlva meghalt, a nagyapa újra átvette az üzem vezetését. Az unoka
Rudolf Perner elvégezte tanulmányait és néhány év múlva nagyapja átadta neki az
üzem irányítását. A Perner harangöntödében ma is agyagformázással, füles
koronával készítik a harangokat. A harangok öntésén kívül harangszékek
készítésével, a harangok felszerelésével, harangjátékok, toronyórák gyártásával,
javításával is foglalkoznak.

Rudolf Perner egri műve: a 2001-ben öntött 6015 kg-os „Mihály” harang. 
A legnagyobb tömegű magyarországi harangot, a Szent István Bazilika 9250 kg-

os „Szent István”harangját 1990-ben a szintén a Perner cég készítette. 

(Elhangzott a Keresztény Ifjúsági Klubban 2012. június 13-án)
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Eger, bazilika tornyai 2012-ben.
Rajzolta: Kerékgyártó József
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Eger, bazilika, Mihály harang, öntetett 2001-ben. 
Fotó: Kerékgyártó József
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Eger, bazilika, József harang, 
öntetett 1828-ban. 
Fotó: Kerékgyártó József

Eger, bazilika, Lajos harangjának Szent
Lajos király domborműve. Öntetett

1923-ban. - Fotó: Kerékgyártó József

Eger, bazilika János harangjának  
Szent János evangelista domborműve.
Öntetett 1923-ban. - Fotó: Kerékgyártó József

1923-ban öntött „Mihály” nagyharang,
1944-ben hadi célra rekvirálták. 

Archív fotó



Szecskó Károly
Séta a Széchenyi utcán

(Beszélő házak I.)

Az egri séták tematikája új elemmel bővül. A bemutatott épületek történetén kívül
azokról a neves személyekről is szólok, akik lakói voltak, vagy más módon kötődtek
azokhoz. Sétánkat a Széchenyi utca páratlan oldalán kezdjük. A Kováts János utca
2. szám alatti épület, melynek utcafrontja a Széchenyi utcán található, Lenkey János
szülőháza. Korábban (2009. jún. 23.) a Kisasszony temetőben tett sétánk során már
beszéltem róla és bátyjáról, Károlyról. Most mondandómmal a ház történetének
ismertetésére és Lenkey János hamvainak újratemetésére szorítkozom.

A ház építésének pontos időpontját nem ismerjük, de feltehetően a Rákóczi
szabadságharc után épült. Breznay Imre kutatásai alapján tudjuk, hogy első lakója
Deák András volt, aki 1721-ig itt élt, majd Fodor András lett a tulajdonos. Tőle
örökölte meg Ferenc fia, aki 1728-tól 1761-ig lakott az épületben. Kriacsek György
követte őt, 1790. március 1-jétől pedig Morvai Antal, aki néhány nap múlva, május
5-én kiköltözött. Az új tulajdonos Főcsér András, később Wagner János. 1803.
november 5-től Józsa István került az épületbe, akitől Lenkey Károly, Lenkey János
édesapja bérelte. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tábornoka 1807.
szeptember 7-én ebben az épületben született, Károly bátyja pedig Bécsben. 

Lenkey Jánost 1936-ban temették újra. Közismert, hogy őt nem végezték ki
Aradon, mivel elméje elborult. Haláláig az aradi várbörtönben raboskodott, ahol
1850. február 9-én hunyt el (ez a pontos dátum és nem február 8, mint az a
Kisasszony-temetőben a sírkövén olvasható). Vajon miért került sor Lenkey
tábornok egri újratemetésére? Arad város román vezetői fel akarták számolni a
helybeli Ó-temetőt, ahol Lenkey nyugodott. Miután a román kormánnyal sikerült
megállapodni, a hős hamvait tölgyfakoporsóba helyezték, melyet Aradról vonaton
szállítottak Egerbe. A szerelvény 1936. május 30-án érkezett a városba, a hamvakon
kívül Lenkey János katonaládájával és kettétört sírkövével. 

Braun Károly polgármester Demeter Adorján villanygyári főmérnököt bízta meg
a szállítás lebonyolításával. A Lenkey relikviák fogadására az egri állomáson több
ezer fős tömeg jelent meg. A kocsi a Deák Ferenc úton végighaladva ment a Líceum
felé, majd innen a Széchenyi utcán keresztül a Kisasszony temetőbe. Lenkey János
hamvait ideiglenesen Károly bátyja és édesanyja mellé temették. A város vezetősége
azt tervezte, hogy később díszsírhelyre temetik, de ez ismeretlen okból nem történt
meg. A sírnál Braun Károly mondott gyászbeszédet a város nevében. A 14. egri
honvédezred részéről vitéz Zákány György búcsúztatta. A szertartást Novák Sándor
apátkanonok vezette. A temetésen megjelent Lenkey Lajos, a család egyik
leszármazottja, aki akkor a diósgyőri vasgyárban dolgozott.
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A város vezetői utcát kívántak Lenkey tábornokról elnevezni. Breznay Imre
neves történetíró a belvárosban lévő Orom utcát javasolta, mivel ez az utca volt
legközelebb Lenkey szülőházához. A lakóházán 1937-ben emléktáblát helyeztek el,
melyet Hevesy Sándor főmérnök tervezett. 2007 szeptemberében Lenkey tábornok
születésének 200. évfordulója alkalmából új bronzból készült emléktábla került a
régi alá. Az épület leromlott állapotú, és Széchenyi utcai frontján két üzletet is
nyitottak, ízléstelen cégérekkel és feliratokkal. Örömmel mondhatom, hogy a város
közgyűlése már döntött arról, hogy a lakóházat felújítják, s megmentik a
pusztulástól.

A Kováts János és Széchenyi utca találkozásánál áll a volt kórházépület. A
hajdanán egyemeletes épület az egykori Xenodochium, azaz a szegények
menedékháza, amelyet Komáromy János kanonok erre a célra építtetett. Ekkor
alapítványt tett, amelyről a városi jegyzőkönyv 1730. november 26-i bejegyzése
tudósít. Az épület homlokzatán felirat állt: a szűkölködő emberiségnek Komáromy
János 1747-ben. Ezt bővítették Kováts János alapítványából, amikor másik
épületszárnyat emeltek, melynek festett felirata: Kováts János elszegényült
földijeinek 1843-ban. Így a két szárny majdnem hasonló építészeti kialakítással
közrevette a Szent Anna templomot. Kórházzá Bartakovics érsek kezdeményezésére
alakították át, melyet 1858-ban a Páli Szent Vincéről Nevezett Irgalmas Nővérek,
ahogy az egriek mondták „szürke nénikék” vettek át. A jelenleg látható
épületegyüttes több telek összevonásával alakult ki. A nővérek 1948-ig voltak gazdái
a kórháznak, amely ekkor állami kézbe került. 

A Szent Anna kápolna (Széchenyi út 29. sz.) 1730 körül épült Erdődy Gábor
püspök és Komáromy János kanonok indítványára. Három oltára van: a főoltár
Szent Anna, az egyik mellékoltár István király, a másik pedig Szent Lőrinc
tiszteletére készült. A templom három harangját Komáromy kanonok öntette 1730-
1735 között. A templomot valószínűleg már 1729-ben felszentelték. Az 1930-as
évek közepén Takács István mezőkövesdi születésű, később híressé vált
festőművész két társával freskókat készített a templomban.

Elhagyva a Szent Anna templomot, az úgynevezett Rottenstein házat (Rottenstein
köz 3. sz.) nézzük meg. Az épület történetéről a következőket tudjuk: a ház már
1726-ban állt, ekkor nemes Gyömöreyné birtokolta. 1754-1756 között nemes
Balogh Sándor és nemes Balogh Ádám volt a tulajdonos, 1758-tól a ház Rottenstein
Ignác nevére került. Tehát a házat nem Rottenstein Károly Antal jómódú nemes
családból származó egri polgár építette, ahogy az emléktáblán található. Rottenstein
a város főbírája volt 1716-1745-ig. Portréját a Dobó István Vármúzeumban őrzik,
melynek érdekessége, hogy a főbírót magyar viseletben ábrázolja, kezében a királyi
okirattal. Felirata a következő: Eger város privilégiumának kieszközlése az ő
főbírósága idejében történt. Halála után leszármazottai nevén volt az épület 1887-
ig. Később a Répássy-családé lett, majd öröklés révén 1927-től Kállay Árpádné
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tulajdona. 1941-ig ő és örökösei voltak a ház gazdái. Az épületet 1952 körül
államosították és különböző cégek működtek benne. Az évtizedek során állaga
nagymértékben leromlott, de az Egervin kiköltözése után szépen felújították.

A Dobó Gimnázium (Széchenyi u. 19. sz.) gyönyörű épületének egy része több
mint 250 éves. Azon a telken emelték a jezsuiták, amelyet Foglár György kanonok
1748-ban adományozott nekik, s ebben létesült a kollégium és a gimnázium. A
barokk stílusú épület homlokzatát latin nyelvű felirat díszíti, melynek jelentése: A
fiatalságunk jó erkölcsben és tudományokban való képzésére alapíttatott 1754.
Dísztermében a 18. század közepétől rendszeresen mutattak be iskoladrámákat (a
Dobó István Gimnáziumot és történetét részletesen bemutatta Hernádi Ferenc tanár
úr 2010 júniusában). Miután a jezsuita rendet 1773-ban feloszlatták, nem használták
az épületet, majd 1784-1787 között a ciszterciek iskolája lett, ezt követően másfél
évtizedig a királyi gimnáziumnak adott helyet. Majd 1802-ben a ciszterciek újra
visszakapták, s itt tanítottak az 1827-es tűzvészig. Az akkor elpusztult épületet
újraemelték, majd Pyrker érsek a városnak ajándékozta. A képviselőtestület döntése
alapján ekkor került a katonasághoz, és létrejött az úgynevezett „gimnaziális
laktanya”, ami az 1880-as évekig működött. 1890-ben a város vezetése új iskola
létrehozását kezdeményezte, s ennek helyszínéül ezt az épületet jelölték ki. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter az 1891-1892-es tanévtől engedélyezte Egerben a
négyosztályos alreáliskola felállítást. Az első igazgató Orlovszky István beregszászi
polgári iskolai tanár, őt követte 1892-ben dr. Kemény Ferenc. Az ő közbenjárására
az épületet a város helyreállítatta. A barokk épület mellé később új modern
épületrészt emeltek. Az iskola 1921-ben vette fel Dobó István nevét. A II.
világháború után Hevesy Sándor tervei alapján a megsérült épületet rendbe hozták.
Az iskola neves tanárai: Gódor Kálmán festőművész, Hallgató Sándor, Kemény
Ferenc az újkori olimpiai játékok egyik kezdeményezője, Láng Sándor geográfus,
egyetemi tanár. Híres diákok: Bán Imre irodalomtörténész, egyetemi tanár; Bárány
István úszó, olimpikon, Magyarország örökös úszóbajnoka (1982); a Bitskey
testvérek (Aladár, Árpád, Zoltán) úszók, Csörgő Sándor matematikus, az MTA tagja;
Hevesy Sándor építészmérnök, Kroó György zenekritikus, Utassy József költő,
műfordító.

A Széchenyi u. 15. szám alatt található a volt jezsuita, majd ciszterci templom. A
kéttornyos barokk templom, hozzá épített rendházzal és iskolával 1700-1743 között
épült (a templomot egy korábbi séta során bemutatta Kilián Istvánné
művészettörténész) az idők folyamán a 18. század közepén emelt gimnázium épülete
nagymértékben leromlott, ezért 1899-ben a zirci apát, Vajda Ödön úgy határozott,
hogy egy modern iskolát kell felépíteni (1900-1902), melyet Alpár Ignác, híres
fővárosi építész tervezett. Neves tanárai közül feltétlenül megemlítendők: Ágoston
Julián (Imre) író, Ihász Gábor nyelvész, Horváth Zsigmond a hazai fényképészet
egyik úttörője, Kassuba Domokos igazgató, Kürti Menyhért irodalomtörténész,
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Maczki Valér esztéta, Szvorényi József nyelvész, akadémikus; Tordai Ányos író és
költő.  

A Széchenyi és Bródy utcák sarkán (Széchenyi utca 13.) áll az úgynevezett
Carlone-ház. Giovanni Battista Carlone olasz származású mester, aki 1712-től
haláláig Egerben élt. Erdődy Gábor püspök az 1740-es években Rómában tanult, a
Német-Magyar Kollégiumban. Itt ismerte meg Carlonét, aki a főpap kérésére jött
Egerbe. A szép barokk épületet Carlone magának építette, három régi ház helyén
1725 körül. A Széchenyi utcai szárny homlokzata oromzatos nyeregtetővel fedett, s
rajta fülkében Szűz Mária-szobor látható. Valószínűleg 1760 körül készült, talán
Steinhauser Antal (?) egri mester alkotása. Az épületet a 19. század folyamán
többször átalakították, és az 1980-as években felújították, valamint udvari szárnyát
újjáépítették. Carlone nevéhez fűződik számos északkelet-magyarországi templom
megtervezése: a  felnémeti templom (1715 után), Egerben a volt jezsuita templom
(1717-1740) és rendház, a debreceni Szent Anna-templom (1719–1746), a miskolci
minorita templom (1729-1743) és kolostor (1743-1773), valamint az egri püspöki
palota egy része (1716-1738). Carlone egri lakóházának tulajdonosai közül néhányat
név szerint is ismerünk: Losonczy Mátyás káptalani levéltáros (1795-1834), Major
József (1840-1845), Goth Pál sebész (1845-1848), báró Scherczer Eliza (1848-
1851), Bernett Ferencné (1851-1884) és Simonyi Károly.

Sétánk következő látnivalója a Foglár és a Széchenyi utca sarkán  álló épület,
Kováts János nevelő és mecénás szülőháza. Egerben született 1764. augusztus 25-
én. Elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányait szülőhelyén, a jogot 1781-től Bécsben
végezte. 1784-től Bánffy György gróf fiainak, majd két évtizeden keresztül gróf
Pálffy Károly magyar királyi kancellár unokáinak nevelője. Ekkor már olyan ismert
volt, hogy felkeltette a császári udvar figyelmét is. I. Ferenc császár és király
megbízta Ferdinánd trónörökös és testvérei, Rajner és Lajos főhercegek nevelésével,
akiket magyar nyelvre és irodalomra oktatott. Eredményes munkájáért az uralkodó
1827-ben aranyéremmel tüntette ki, és kinevezte a magyar királyi udvari kancellária
ágensévé. 1807-ben Kováts János volt Eger város polgárainak teljes jogú
megbízottja, a város felszabadulási és úrbéri perében. Vagyonából hatalmas összeget
fordított emberbaráti és kulturális célokra. 1824-ben az Egerben tanuló diákok
részére tizenkétezer forintos alapítványt tett, melyből négy első- és négy másodéves
bölcsész illetve joghallgatót támogattak. Hétezer forintot áldozott az egri városi
kórház és szegény intézet létesítésére, s az 1829-ben kelt végrendeletében
vagyonának általános örökösévé tette ezeket az intézményeket. 1833-ban a Magyar
Tudós Társaság is tiszteleti tagjává választotta. A II. világháború előtt emléktáblát
helyeztek el szülőházán, 1958-ban pedig a volt szegényházon. Kováts János Eger
város rokonszenves, áldozatkész szülötte volt. Jelmondata: Szép meghalni hazám
érted, vagyis élni sokáig s hasznos tettekkel szolgálni halálig a közt. – máig
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érvényes. Portréját, mely Miklóssy József olajfestménye (1824) a Dobó István
Vármúzeumban őrzik

Az Érseki Palotához (Széchenyi u. 1–5.) érkeztünk, amelyet részletesen
bemutatott (2008. aug. 26.) Löffler Erzsébet, az Érseki Gyűjteményi Központ
igazgatója. Az épület hajdani lakói, akik sokat tettek a palota mostani szépségéért:
Erdődy Gábor, Barkóczy Ferenc és Eszterházy Károly püspökök, valamint Pyrker
János László érsek. A palota C épületben működik a Főegyházmegyei Múzeum és
Levéltár, valamint a Szent István Rádió. Ebben a szárnyban élt 1914-től 1939-ig
Óriás Nándor a római jog tudósa, akinek emlékére halála után az Egri Városszépítő
Egyesület emléktáblát helyezett el. Egy ideig itt lakott Juhász Mária I.B.M.V.
igazgatónő is, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett, hogy 1990 szeptemberében az
Angolkisasszonyok Sancta Maria Leánygimnáziumában ismét megkezdődhetett az
oktatás. Tiszteletére a gimnázium falán tanítványai emléktáblát helyeztek el, a
következő szöveggel: Itt élt és dolgozott Mater Juhász Mária (1914-2001)
angolkisasszony szerzetesnővér a keresztény magyar leánynevelés és megújulás
apostola. Az Érseki Palota C. szárnyához csatlakozik az egykori érseki istálló,
amely a 18. század közepén épült, szintén barokk stílusban. Különlegessége, hogy
az állatoknak rózsaszín márványból készítették a jászlat, a födémet pedig szép
kőoszlopok tartották. Nagy öröm, hogy milliárdos beruházással megújul ez a nagy
múltú, gyönyörű épület, melyet látogatóközponttá alakítanak. Szerencse, hogy
eredeti bútorzata a történelem viharait is túlélte. 

(Elhangzott 2012. aug. 14-én, a Széchenyi utcán)
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A Szent Vince kórház
és kápolna egykor
Régi képeslap
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A hajdani Főreáliskola
Korabeli képeslap

Érseki palota (1899)
Korabeli képeslap

Kováts János arcképe 
Rézmetszet Miklóssy József olajfestményéről

Művészet, 1914. 1. sz.
Forrás: http://www.mke.hu/lyka/13/047-063-miklossy.htm

Ciszterci rendház és templom
Korabeli képeslap
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Széchenyi utcai részlet, 
a Kepes Központ (egykori
Egri Kaszinó) épülete,
háttérben a Dobó István
Gimnázium.
Fotó: Ágoston Ottóné 

Széchenyi utca részlet
Korabeli képeslap

Széchenyi utcai részlet, háttérben a 100
éves Uránia Filmszínház épülete.
Fotó: Ágoston Ottóné
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Széchenyi utcai részlet, 
a „Posta palota”
épületével, háttérben a
Szent Anna templom.
Fotó: Ágoston Ottóné 

Carlone – ház ma.
Fotó: Ágoston Ottóné 

Széchenyi utcai részlet
egykori képeslapon. 

Jobb oldalon 
a Carlone - ház. 

Korabeli képeslap



Kerékgyártó József –Szabó Tamás
A Hősök temetője

„Oltárok ezek a halmok itt körül:
A magyar vitézség, hazaszeretet és kötelességteljesítés oltárai…”

(Nemecsek Aurél)

A hősök
A hős „halálra” is elszánt vitéz katona. Hősi halott olyan hős, aki harcban a

hazáért, vagy veszélyes helyzetben a közösségért életét áldozta. A hős tehát ily
körülmények között halálával hősi halottá válik.

Az 1887.évi XX. tv. „A bebizonyithatólag az ellenség előtt elesett, vagy az ott
kapott sebesülés következtében egy év leforgása alatt elhal.”

2001. XCV. tv. A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló, jelenleg hatályos törvény: 237.§ (1) Az állomány
elhunyt tagja érdemei és a szolgálat teljesítésének jellege alapján hősi halottá, a
Magyar Honvédség halottjává és a katonai szolgálat halottjává minősíthető.

(2) Ha az állomány tagja a szolgálati kötelezettség teljesítése során, vagy azzal
összefüggésben az életét feláldozza, őt a miniszter hősi halottá nyilváníthatja.

238.§ (1) A kegyelet hivatalos kifejezéseként a végtisztesség megadásaként
katonai tiszteletadással, az intézkedésre jogosult hozzátartozó kérésének
megfelelően egyházi vagy polgári szertartással kell eltemetni.

239. § A minősítettek temetési költségeit a Honvédség viseli.

A hősi halottak temetői
A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény: 
3.§ (f.) Hősi temető hősi temetési hely: nemzetközi szerződés eltérő hiányában a

honvédelmi kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek,
továbbá a teljesítést követően, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból
elhunytak, valamint háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak
eltemetésére, hamvaik elhelyezésére szolgáló temető (temetőrész), temetési hely.

14.§ A hősi temetőt, hősi temetési helyet nemzetközi egyezményben foglaltak
szerint kell fenntartani és megőrizni.

40/A. § A hősi temető, hősi temetési hely védelme és hozzáférhetővé tétele
közérdek. 

40/B. § (1) Hősi temetővé, hősi temetési hellyé minősítésre, azok megnyitására,
áthelyezésére, megszüntetésére, az azokból történő exhumálás, a sírokon emelt
síremlékek létesítésének, felújításának, átépítésének és elbontásának
engedélyezésére, valamint e tevékenységek végrehajtásának ellenőrzésére a
honvédelemért felelős miniszter jogosult.
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A hősi emlékművek
Már a háború első éveiben az iszonyatos veszteségek hatására felmerült a

gondolat, hogy a társadalomnak kötelessége, a Hazáért életüket feláldozó katonák
emlékének megőrzése. 1915-ben megalakult a Hősök Emlékét Megörökítő
Országos Bizottság (HEMOB), mely 1916-ra elérte, hogy a Honvédelmi
Minisztérium által felállítandó emlékművekről alkotott véleményét figyelembe
vették. De nemcsak a hátországban gondolkodtak úgy, hogy az elesett katonák
emlékét meg kell őrizni. 1915. július 19-én báró Abele Ferenc vezérőrnagy
szorgalmazta, hogy az országgyűlés mielőbb foglalja törvénybe a hősök emlékének
megörökítését, hogy minden község kőemléket állítva legyen köteles megörökíteni
a világháborúban elesett hősök neveit. Sikerült elérnie, hogy 1917 tavaszán az
országgyűlés elfogadta az 1917. évi VIII. törvénycikket a most dúló háborúban a
hazáért küzdő hősök emlékének megörökítéséről szóló törvényt:

1.§ „ Mindazok, akik a most dúló háborúban a hadra kelt sereg kötelékében híven
teljesítették kötelességeiket, a nemzet osztatlan, hálás elismerésére váltak
érdemesekké. Őrizze meg a késő utókor hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét,
akik életükkel adóztak a veszélyben forgó haza védelmében.” 

A törvény jogerőre emelkedését követően országszerte látványosan megnőtt a
hősi emlékművek száma. A legkisebb falvakban is kőbe vésték elesett fiaik nevét.
Hősi emlékművek és hadifogolysírok gondozását miniszteri rendeletekben írták elő.
Az 1938 óta folyt hadműveletekben új hősök áldozták életüket a Haza oltalmában.
Az elesett hősök emlékének megörökítésére a belügyminiszter rendeletet adott ki.

1942-ben a honvédelmi miniszter rendeletet hozott az emlékművek
kiegészítésére: 

„Az emlékmű emléktábla kiegészítésén történjen utalás az 1938 óta folyt
hadműveletekre, nehogy olybá tűnjön, hogy az 1914-1918 évek közötti
világháborúban esett volna el.” 

A honvédelmi miniszter ugyanebben az évben azt is elrendelte, hogy évenként
jelentsék a települések területén levő hősi temetők és sírok vagy emlékművek
állapotát.

A II. világháború után az 1947. XIX. tv. a szovjet katonai emlékművek és hősi
temetők kegyeleti gondozását írta elő. 

A budapesti Ludovika épülete előtt a rendszerváltás után újból felállították a
hősök emlékművét, és ismét fejet hajtanak a világháborúk hősi halottainak, katonai-
és polgári áldozatainak emléke előtt.

Felirata: „Hungária anya siratja elesett fiait”

A hősi halottak emlékének ünneplése, a Hősök Napja
A Hősök Napja megtartását két törvény is előírja. Két olyan törvény, amelyek

mind a mai napig érvényben vannak. 
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Az első az 1917. évi VIII. törvény nem sokkal az I. világháború vége előtt
született: ,,nemzetünk hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon
kifejezésre kell juttatni és az utókor számára meg kell örökíteni”.

A második törvény az 1924. évi XIV. törvénycikk az 1914/1918. évi világháború
hősi halottai emlékének megünnepléséről:

1.§ A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával
emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914/1918. évi világháború alatt a
hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet
szerezve életüket feláldozták. A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése
jeléül, az élő és jövő nemzedékek örök okulására és hősi halottaink dicsőségére
minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt
az ünnepnapot - mint a “Hősök emlékünnepét” - a magyar nemzet mindenkor a hősi
halottak emlékének szenteli.

A II. világháború újra hadba hívta országunkat. Ez a körülmény hívta életre az
1942. április 25-én kelt körrendeletet, mely kimondta, hogy: 

„1938 óta új hősök áldozták életüket a hazáért, emléküket ugyanolyan kegyelettel
kell őrizni, mint a korábban elesettekét.” Ezzel kiterjesztették a hősök ünneplését az
1938 után elesettekre is.

1945-ben a háború befejeztével még megünnepelték a Hősök Napját. De mivel ez
a nap azokról a magyar honvédekről szólt, akik hazájukat védve a szovjetek elleni
harcokban haltak hősi halált, ez az akkoriban kialakuló szovjetbarát vezetésnek nem
igazán volt kedvére, ezért aztán hosszú évtizedeken keresztül csak titokban lehetet
emlékezni hőseinkre. 

1925 és 1944 között Magyarországon állami ünnep volt ez a nap, s 2001 óta ismét
a hivatalos ünnepek sorába emelkedett.

A katonák szervezetei
Az Osztrák Magyar Monarchia hadszervezete:
1867-ben a Kiegyezéssel létrejött az Osztrák-Magyar Monarchia, amely két

egyenrangú birodalomrészből állt. Ennek megfelelően az 1868. évi 41.tv. alapján a
Közös Császári és Királyi Hadsereg (K. u. K.) keretén kívül a Monarchia osztrák
felében létrehozták a Landwehr-t, a magyar országrészen a Honvédséget. A hadsereg
szárazföldi hadseregből és haditengerészetből állt.

A szárazföldi haderő
1. Közös császári és királyi hadsereg: Főparancsnoka a császár és király; 

Az irányítás a cs. és kir. Közös Hadügyminisztérium feladata.
2. Cs. kir LANDWEHR, az osztrák hadügyminisztérium irányítása alatt.
3. Magyar kir. HONVÉDSÉG, a magyar hadügyminisztérium. irányítása alatt.

Háborúban ezeken felül a monarchia mind a két fele népfölkelőket is 
állított. 
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Közös császári és királyi hadsereg
A gyalogság: 102 gyalogezredbe szervezve.
Az okkupált tartományokban a „bennszülöttekből” 4 gyalogezredet állítottak fel.
Tiroli császárvadászok 4 ezredben besorozva (Innsbruck, Brixen, Trient,

Salzburg). 
Lovasság: 42 lovasezredben szervezve, 15 dragonyos-, 16 huszár- és 11 ulánus

ezredből állt.
Tüzérségi csapatokat: hegyi tüzér-, tábori tüzér-, tábori ágyús- és tábori

tarackezredek és a vártüzérség 6 ezrede alkotta. 
A műszaki csapatokat 15 utász zászlóalj, 1 vasúti és távíróezred, egy-egy vasúti-

és távírópótkeret valamint a távíróiskola alkotta. 
A vonatcsapatok 3 vonatezredből álltak. Az egészségügyi csapatokat 26 osztályba

szervezték.
Fegyvergyárak: Steyrben és 1889 óta Budapesten is működtek. 
Lőporgyárak: Steinben és Blumauban, tüzérségi arzenál Bécsben volt.
Létszám: ≈300.000 fő

Magyar Királyi Honvédség
A Magyar királyság területét az 1912. évi a honvédségről szóló XXXI. törvény

alapján hat honvédkerületre (Budapest, Szeged, Kassa, Pozsony, Kolozsvár, Zágráb)
osztották az 1-5. honvédkerületben a vezénylési nyelv magyar. Horvátország a 6.
zágrábi horvát- szlavón honvédkerület,   melyben horvát a vezénylési nyelv. A
magyarországi kerületekben 7 honvédhadosztály, a horvát kerületben 1
honvédhadosztály került felállításra.

A honvédség kezdetben két fegyvernemből, gyalogságból és lovasságból állt,
állományát a tényleges állomány, a tartalék és a póttartalék alkotta.

A tisztek képzése a Ludovika Akadémián folyt.
Gyalogság: 32 magyar- és 4 horvát-szlavón honvéd gyalogezredbe szervezve.
Lovasság: 10 huszárezredből (ezredenként 6 lovasszázaddal) szervezve.
1-9. huszárezred vezénylési nyelve magyar a 10. huszárezred horvát vezénylési

nyelvű. 
A magyar huszárság legnagyobb létszámát és minőségi fejlődése csúcspontját

1914-ben érte el.
Önálló tüzérség felállítását az 1912. évi XXXI. tv. rendelte el.   (A háborúra

történő felkészülés egyik eleme volt). 1913-tól a tüzérség önálló fegyvernem,
szervezetileg 9 tüzérdandárból állt.

8 tüzérdandár  (70 üteg) Magyarországon,1 tüzérdandár (8 üteg) Horvátországban
állomásozott.  Létszám: ≈300ezer fő

1914-ben a „Nagy háború” kitörésekor 32 magyar kir. honvéd gyalogezred állt
hadrendben.
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A háború alatt 14 honvéd gyalog-, 2 honvéd lovashadosztály, 3 honvéd hegyi
dandár, 32 népfelkelő gyalogezred, 10 népfelkelő huszárosztály, 160 népfelkelő
hadtápzászlóalj és számos tüzér alakulat vett részt.

Heves megyei és egri származású katonák legfontosabb alakulatai: 
- Eger háziezrede a cs. és kir. 60. gyalogezred,
- a miskolci székhelyű m. kir. 10. honvéd gyalogezred 2. zászlóalja,
- a gyöngyösi cs. és kir. 15. huszárezred,
- a kassai m. kir 5. honvéd huszárezred. 

A sebesültek, betegek ellátása
- A frontvonalban, a sebesültfészkekben, majd a zászlóalj-, ezred

elsősegélyhelyeken, kötözőhelyeken a szanitécek és csapatorvosok nyújtottak
ellátást. 

- A súlyosabb esetek a front mögötti tábori kórházakba kerültek, majd a
megfigyelőállomásra. 

A fertőző betegek a járványkórházba kerültek (vérhas, tífusz, malária). 
- A hátországba az országhatár mentén felállított megfigyelőállomásokról

kerültek be a sebesültek. A fertőző betegeket nem engedték be az országba.
A sebesült és betegszállítás egészségügyi oszlopokkal történt. A sebesültek,

betegek többsége fagyásokkal, lőtt- szúrt- vágott sérülésekkel, vesebetegségekkel
került ide. Gyakori volt a vérmérgezés is a sebek elfertőződése miatt.

Eger hadi kórházai:
Egerben az II. világháború háború idején több épületben, két típusú katonai

kórház is működött. 
1. Tartalék hadikórház:
- Cifra hóstyai iskolában 1915 szeptemberében megszűnt.
- Főreáliskola épületében 1914-től 1916 májusig működött tartalék hadikórház, a

hadvezetőség úgy rendelkezett, hogy közvetlenül a front mögött állítsák fel a
kórházat. 

1916 októberben Erdélyből érkezett menekülteket szállásoltak el az iskolában,
köztük volt a máréfalvi plébános is, aki vasárnaponként misét tartott a
menekülteknek. 

2. Cs. és kir. csapatkórház:
- Az Irgalmasrendi kórház férfi részlegének un. C épületében 1914-től működött

hadikórház. 
- Vincellériskolai hadikórház (a mai Heves Megyei Levéltár épülete).  
- Az érseki palota egy részét Szmrecsányi Lajos egri érsek hadikórházzá

alakítatta.
A betegeket, sebesülteket Füzesabonyon keresztül vasúton szállították Egerbe.
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A Hősök temetője Egerben
Egerben a Hősök temetője a Kisboldogasszony (Kisasszony) temető nyugati

részén lett kialakítva. A Kisasszony temető területét Pirner Mihály adományozta a
18. század első évtizedeiben az egyház számára temetkezési célokra, a
temetőkápolnát is ő építteti 1720 körül. A Hősök temetőjében találunk még ma is
elvétve a 19. század közepéről való sírokat. 1926-ból van egy térkép, ami azt
igazolja, hogy a Kisasszony temető a hozzá szorosan tartozó Hősök temetőjével a
Baktai útig tartott.

Az I. világháborúban „Érseki adomány” révén a Kisasszony temető közel 1/3-ad
részét leválasztották és az egri hadi kórházakban elhunyt katonák nyughelyévé
„Katonai Temetővé” tették. 

A Hősök temetőjének mai alakja: 
A temető a Kisasszony temető nyugati végéhez csatlakozik, területe négyszög

alakú, négy nagy parcellára osztva. A temető régi bejárata a déli oldal közepén a
Kisasszony utca felől, valószínűleg a Hatvanas ezred utca (a mai Hősök utca)
kereszteződésével szemben nyílott. Jelenleg a Hősök temetőjének délkeleti sarkán
egy keskeny vaskapun át lehet a temetőt látogatni. A temetőben a sírok 16 sorban
helyezkednek el, a sorok közötti távolság, 350 cm, a 9. és 10. sor között nagyobb,
kb. 360 cm a távolság, Kelet-Nyugat irányban egy szélesebb út szeli ketté a temetőt,
így alakítva ki a négy parcellát.

A sírok egymás mellett 160 cm távolságra fekszenek. A sírokat a Kisasszony utca
felől, a sorokat a kápolna felől kezdődően számozták.

A kápolna felőli keleti oldalon egy beugró terület van, ahol két rövidebb sort
helyeztek el. Jelenleg itt található a Névtelen hősök síremléke.

Az első elhunytakat a főút felőli kerítés mellett kezdődő sorokba temették. A
sírokat egyszerű fakereszttel jelölték. A kereszteket 1924-1926 között cserélték ki
kőkeresztekre, egyúttal megkülönböztetve a magyar és az idegen hősöket. A
síremlékek feliratai az első hat sorban a kápolnának háttal, a hetedik sortól a kápolna
felé néznek. A síremlékek terveit egy országos szintű bizottság véleményezte és
engedélyezte, ez volt a Hősök Emlékét Megörökítő Országos Bizottság (HEMOB),
mely 1924 nyarán feloszlott, de helyette a Vallás- és Közoktatási Minisztériumon
belül megalakult a Hősi Emlékműtervek Bíráló Bizottsága (HEBB). A
belügyminiszter rendelete értelmében a törvényhatósági emlékmű-bizottságok csak
olyan községi emlékmű tervét hagyhatták jóvá, amelyet a HEBB már előzőleg
jóváhagyott.

1924 novemberi számában az Egri Katolikus Tudósító megemlíti: hogy egy hölgy
alapítvány létrehozását javasolta a sírok és a temető rendbetételére. A sírkövek egy
részét még csak most állítják fel/ helyre. A temető elhanyagolt, csak halottak napján
takarítják.
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1925 őszétől 1926 tavaszáig Szita Mihály nyugdíjas ezredes irányításával
Egerben rendbe hozták a Hősök temetőjét. A temetőt körülkerítették, a bejárathoz
fenyőket ültettek, melyeket mára kivágták, a fakeresztek helyett kőkereszteteket
állítottak. A magyar hősök feje fölé hármas halmon álló kettős keresztes
síremlékeket, az idegen hősöknek pedig egyszerű keresztes síremlékeket állítottak.

1926-ban még folyt a fásítás, amikor 840 hősnek méltó nyughelyet biztosítottak.
Az Egri Népújság április 9-én megjelent 79. számában mégis felrótta az egrieknek,
hogy elmaradt a virágosítás az évelő növények ültetése, hiába volt a felhívás.
Hiányolta, hogy az egri polgárok, egyesületek nem mennek ki a temetőbe. 

Hedry Béla tábornok Eger honvéd állomás-parancsnoka a honvédelmi miniszter
és a kultuszminiszter rendelete alapján 1932. október 14-én értekezletre hívta a
tanügyi hatóságokat. Az értekezleten elhatározták, hogy a „Hősök Ligetét” az egri
katonai temetőben ültetik el. A ligetben egy- egy fát kapnak azok, akiknek
hozzátartozói idegen harctereken haltak hősi halált s a hősi halott nevét táblával
örökítik meg a liget fáinak törzsén. A ligetben minden iskola egy- egy parcellát kap
gondozásra. A Deák Ferenc úti, Maklári, és Kertész- utcai elemi iskolák pedig az
Érsekkert háta mögött elültetett fasort fogják gondozni.  

1986-ban volt egy rekonstrukció a temetőben, melyet az Északterv = Észak-
Magyarországi Tervező vállalat végzett el. (Tervszáma: 4939-01.) A Hősök
temetőjének déli részét a temető közel egyharmadát, kőfaragó műhely építés céljára
leválasztották. A sorok első nyolc sírját a kőfaragó műhely (KTSZ) létesítése során
felszámolták. Az Egri Ingatlankezelő - Közvetítő és Lakásberuházó Vállalat (IKLV)
a Városi Tanács megbízásából végezte el a bal oldali területrész exhumálási
munkáit. A munkák kezdete előtt 6 hónappal hirdetményben értesítették lakosságot,
hogy a halottakat a hozzátartozók exhumálás után szállítsák el. Ez idő alatt 2
hozzátartozó jelentkezett Erdőtelek és Üllő községből, akik a hősöket
hazaszállították és újra eltemették. A többi elhunytat egy közös sírban helyezték el.

Az első két sírhely kiemelése kézi munkával történt, itt megállapították, hogy a
temetkezési szint az akkori felszíntől (feltehetően ez a mai szint is) 1,8 m
mélységében van. A sírok mélységének kialakítása a Mária Terézia által hozott és
még érvényben volt temetési rendeletnek megfelelően történt. A többi síremlék
helyének földkiemelése 1,0 - 1,50 m mélységig géppel történt, majd kézi
földmunkával lett eltávolítva a maradványokról a föld. A dokumentumok egy
megbízást is tartalmaznak egy emléktábla készítésére. Kérték, hogy az emléktábla
felirata a következő legyen: „Az I. világháborúban elesettek közös sírhelye” és a
felirat alatt üvegezett részben az elhunytak névsora álljon. Ezt a táblát ma már nem
lehet látni. 

A temető az 59/2000. sz. önkormányzati rendelettel helyi védelem alá került. 
A helyi védelem ellenére a vandalizmus háromszor is elérte a temetőt, utoljára

2008. április 19-én négy gyermekkorú fiú ledöntötte és összetörte az egri Hősök
temetőjében azokat a sírköveket, amelyek alatt az I. világháborúban elesett katonák
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nyugszanak. A temetőben van olyan sír, ahol hiányzik a síremlék, mely mutatná,
hogy ki vagy kik nyugszanak alatta.

A Hősök temetőjében nyugvó katonák
A temető első halottja rózsaszentmártoni lakos volt, aki a cs. és kir. 60.

gyalogezred katonája; 1914. augusztus 18-án halt meg. A nagy háború e temetőben
nyugvó utolsó halottja havasmezői illetőségű, a m. kir. 12. hv. gyalogezred katonája
volt, ő 1918. szeptember 30-án hunyt el. A halottak többsége sorállományú, a
legmagasabb rendfokozattal egy budapesti illetőségű a 12. honvéd gyalogezredben
szolgáló főhadnagy rendelkezett, akit két egri születésű hadnagy követett. Az
elhunytak életkora 17- 43 év közötti. A legfiatalabb 17 évesen a legidősebb 43
évesen nyugszik a temetőben (a hadkötelezettség a 21. életévtől, kezdődött de
önkéntes már 17 éves is lehetett).

Otthonától legtávolabbra került két hadifogoly: 
Egy Samarskoje-i illetőségű (Azovi tenger mellől) Oroszország 52.

gyalogezredbeli katona, aki 1915. augusztus 28-án halt meg. Egy olasz származású
Viggiano (Salernótól délkeletre)  nevű településről származó káplár Olaszország
bersaglieri (különösen képzett gyorsalakulat) gyalogezredéből, aki 1918. április 25-
én hunyt el.

Az elhunyt katonák származási helyei:
A Monarchia katonái
- Ausztria tartományaiból: 
Alsó- és Felső Ausztria, Tirol, Krajna, Isztria, Stájerország, Karintia területéről, 

- A Monarchia társországainak területéről: 
Csehországból, Morvaországból, Sziléziából, Bukovinából, Galíciából, 
Dalmácia, Bosznia-Hercegovinából, Szlavónia és Horvátország városaiból- 
falvaiból származtak. 

- Magyarországról: 
Budapestről, az ország 48 megyéjéből, valamint11 erdélyi megyéből származnak

a hősök.
A Heves megyei hősök 24 településről származtak: Eger, Abasár, Átány, Atkár,

Besenyőtelek, Csány, Detk, Dormánd, Egerbakta, Egerszalók, Erdőkövesd, Heves,
Hevesvezekény, Gyöngyös, Füzesabony, Kál, Kápolna, Kerecsend, Maklár,
Nagytálya, Novaj, Tiszafüred, Verpelét, Rózsaszentmárton.

A megyénkből származó elhunytakat a hozzátartozók, ha volt rá lehetőségük,
kihantoltatták és szülőfalujukba szállítva újra eltemették, családi sírokba helyezték. 

A hősök temetőjében tíz, az I. világháborúban elhunyt egri származású katona
nyugszik. 

Egri hősök, akik Egerben, de nem a hősi temetőben vannak eltemetve:
- Az Izraelita temetőben 20 izraelita vallású katonát temettek el.   
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- A Fájdalmas Szűz (Hatvani) temetőben 4 egri katona került a családja sírjába.
- A Kisboldogasszony temetőben 3 katonát temettek el a katonák hozzátartozói.
A hadifoglyok- internáltak származási helyei: 
A hadifoglyok orosz, olasz és szerb nemzetiségűek, 
- Oroszország közel 30 településről (pl. Andrejar, Kamsk Podolsk, Samarskoje,

Tambelszku), - - Olaszország öt városából: Salerno, Viggiano, Vivaro, Passirano és
Thiene-ből.

- A szerbiai Sela Plane nevű városból érkeztek Egerbe.
Az internáltak: a szerbiai Bretinac és Komára településéről származtak.

Megemlékezések a „Nagy háború” idején a Hősök temetőjében
A temetőben nyugvó hősi halottakról 1924-ig halottak napján emlékeztek meg.  
1916-ban a kassai hadtestparancsnokság felkérésére Izsák Gyula alispán helyettes

gyűlést tartott, az egyház részéről Petrovics Gyula apát- kanonok, plébános a helyi
katonai parancsnokságtól Eötvös Dániel cs. és kir. százados elhatározta, hogy
Mindenszentek ünnepén gyászbeszédet, misét mondanak a temetőben és
megkoszorúzzák a hősök sírjait. Felkérték az érseket, e napon rendeljen el gyűjtést
a templomokban a katonai sírok fenntartására. 

1916. november 2-án halottak napján, több helyszínen is megemlékeztek az
elhunyt hősökről:

A főtemplomban (a mai bazilika) 7 és 9 órakor rekviem volt, a Kisasszony
temetőkápolnában 7 órakor, a Fájdalmas temetőkápolnában és a Rókus temetőben 8
órakor liberás szentmiséket tartottak.

Az egri temetőben eltemetett hősök emlékére halottak napján a katonák
kivonultak és gyászünnepélyt tartottak meghalt bajtársaik örök lelki nyugalmáért.
Mindenszentek napján 11 órakor ismét kivonultak a katonai sírokhoz és ott a magyar
és német nyelvű gyászbeszédek elhangzása után megkoszorúzták a sírokat,
imádkoztak az elhunytak lelki üdvért. 1916. november 13-án az egyházmegye
templomaiban gyászmisét tartottak az elhunyt hősökért.

A következő háborús évben 1917. november 3-án emlékeztek meg a hősökről. Az
Egri Katolikus Tudósító 1917. októberi száma felhívta a város figyelmét az
ünnepélyre, ez úton hívja meg a főgimnázium városunk hazafias közönségét, s
egyben arra kéri, hogy járuljon áldozatos filléreivel a hazánk védelmében elhunyt
katonáink és vitéz szövetségeseinek, harctéri sírjainak kegyeletes gondozása végett
azon tőkéhez, melyet a hadvezetőség óhajt e célból létesíteni. A gyűjtő perselyt a
temető bejáratánál helyezték el. „Kedvezőtlen idő esetén az ünnepélyt s a kegyeletes
gyűjtést a főgimnázium tornatermében tartják meg.” Az Egri Katolikus Tudósító
1917. novemberi számában beszámolt a megemlékezésről:  A főgimnázium ifjúsága
november 3-án fél 11 órakor ünnepelte meg a katonatemetőben hősi halált halt
vitézeink emlékét. Az ünnepély műsora a következő volt:

123

A hősök temetője



1. Gyászdal (Kalovits Alajos dr.), énekelt a főgimnázium énekkara. 
2. Anyaszívek (Zombor A.), szavalta Máy Imre VIII. o. tanuló.
3. Emlékbeszéd, elmondta Bartók Egyed dr. tanár
4. Hősök temetése (Krüzsei E.), szavalta Darvas Lajos VIII. o. tanuló.
5. Himnusz.
Szmrecsányi Lajos egri érsek 1917. november 1-jén elrendelte, hogy november

12-én az egri egyházmegye minden plébániai és szerzetesi templomában a háború
alatt hősi halált halt honfitársainkért liberával összekötött ünnepélyes gyászmise
végeztessék, melyre mind a hívek, mint a hatóság meghívandók.

Az 1924. évi XIV. törvény, mely a Hősök emléknapjáról rendelkezett előírta,
hogy május utolsó vasárnapján kell megtartani a „Hősök emlékünnepét”. A
megemlékezések ezután nemcsak május végén a „Hősök napján”, hanem ősszel
„Halottak napján” is voltak. Megemlékeztek az elhunyt katonákról gyászmiséket,
emlékbeszédeket tartottak, virágot helyeztek sírjaikra.

1925 és 1944 között Magyarországon állami ünnep volt ez a nap. A Hősök Napja
2001 óta ismét a hivatalos ünnepek sorába emelkedett.  

A temetőben a II. világháborúban elesett hősöket is eltemettek, akikről nem
felejtkeztünk el, róluk egy későbbi megemlékezés keretében szeretnénk szólni.

Gyóni Géza költő írta: „Boldog ki itt jársz, teéretted is
Megszenvedett, ki lent nyugszik,

A holt,
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt”

(Elhangzott az egri Hősök temetőjében 2012. július 17-én)
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Dunka István gyalogos síremléke 
Fotó: Kerékgyártó József

Myslivec Ferencz gyalogos síremléke 
Fotó: Kerékgyártó József
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NÉVTELEN HŐSÖK sírja
Fotó: Kerékgyártó József

I. VILÁGHÁBORÚBAN
ELESETTEK KÖZÖS SÍRHELYE 

Fotó: Kerékgyártó József



Bujdosné Pap Györgyi
„Kisváros a felhők fölött…” 
– Eger a polgárosodás útján

Az időszaki kiállítás 2012. április 5-én nyílt a Dobó István Vármúzeum Dobó-
bástyájában, s az alábbi idézettel ajánlottam és ajánlom most is az Eger város
története iránt érdeklődők számára. 

„Díszesen áll Eger a termékeny völgybe kitéve,
S mintha leélt idejét álmodná vissza megaggott

Várkoszorúzta fejét kisded dombhátra lehajtja;”
(Vörösmarty Mihály)

Egert a magyar közgondolkodás elsősorban, mint nemzeti történelmünk
dicsőséges küzdelmének színhelyét tartja számon, Eger vára védőinek, az Európát
fenyegető törökökön aratott 1552-es győzelmére emlékezve. A város történelme
hosszú ideig összefonódott a váréval, s csak a 18. század elején függetlenedett attól,
miután a török kiűzésével a vár elvesztette katonai jelentőségét. Ekkor indult meg a
város fejlődése és polgárosodása, mely a magyarországi folyamatoknak megfelelően
„a felemelő 19. században” teljesedett ki, majd folytatódott a 20. században is.

A kiállításon bemutatott tárgyak, dokumentumok azt az üzenetet adják át a
látogatóknak, hogy a város, s annak lakossága élni tudott a felemelkedés
lehetőségével és Eger polgárai a 19. században is rendelkeztek a hazafiság, az
együttműködés, a szabadságvágy nagyszerű érzésével és a város elindulhatott a
polgárosodás és iparosodás útján, tovább gyarapodott művészi és
művelődéstörténeti értékekkel. 

Ezt erősíti Kossuth Lajosnak 1849. március 31-én Egerben, a tömegekhez intézett
beszéde, melyben meghatottan jelentette ki: „Itt nem hirdetni, itt csak tanulni lehet
a hazafiságot!”

Szőlőművelés és borkultúra
Eger történetének kezdeti időszakáig visszavezethető a messze földön híres

szőlő- és borkultúra. A török hódoltság alatt elpusztult szőlőket újratelepítették,
ismét megindult a borkereskedelem, s a bordézsma óriási jövedelmet jelentett a
püspökségnek. A város szőlőgazdaságával foglalkozó lakosság az örökváltság
lefizetése, 1854 után kezdett volna igazán gyarapodni, de ennek 1888-ban gátat
vetett a filoxéravész. Az ültetvények nagy része ekkor elpusztult. Az újratelepítés
állami támogatással, ellenálló fajok meghonosításával történt. 
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A szőlő- és bortermelés egész éves folyamat, évszakonként meghatározott
munkák elvégzésével jár, s jellegzetes tárgyak kapcsolódnak hozzá. Az egri
borvidéken hagyományosan használt pinceeszközök és tartozékok közül érdemes
kiemelni a szőlődarálót, melynek feltalálója Oberfrank Antal egri asztalosmester
volt a 19. század elején.

Céhek és kézművesség
Az azonos mesterséget gyakorlók vagy rokon szakmabéliek egy-egy céhbe

tömörülve, szigorú szabályokkal védelmezték a törvényes ipart a kontároktól. A céh
tagjainak elsőbbségi jogot biztosítottak idegen mesterekkel szemben, meghatározták
a termelés és az értékesítés feltételeit, de a céhek a céhtagok magánéletét is
szabályozták.

A céhek jelképe volt a céhláda, mely a testületet magát szimbolizálta. Ebben
őrizték a céh megalakulásától kezdve összegyűjtött valamennyi iratot:
kiváltságleveleket, számadás- és szegődtetési könyveket. A különféle
mesterségekhez kapcsolódó céh behívótáblák, mesterlevelek, mesterremekek,
vándorkönyvek, céhzászlók, céhládák, céhpecsétek és céhkancsók mutatják meg a
sokszínűségét és szakmai jelentőségét ezeknek a társaságoknak. Számos céh tagjai
tevékenykedtek Eger városában is: szabók, hentesek, ötvösök, mészárosok,
puskaművesek, bodnárok stb. E nagyon gazdag céhes élet egészen 1872-ig létezett
Egerben, amikor Magyarországon törvény szüntette meg működésüket, ekkor
helyükbe ipartestületeket szerveztek az önálló kisiparosok számára.

Fertálymesterség
A fertálymesterek a magyarországi szabad királyi városok és egyes nagyobb

mezővárosok „utcáinak”, valójában városrészeinek elöljárói voltak. Egerben a
fertálymesterek a török utáni időszakban fontos közigazgatási szerepet töltöttek be
az egyes városrészekben, melyek bizonyos mértékű önkormányzatot élveztek a
városokon belül, mivel maguk választották elöljáróikat, a fertálymestereket. A
fertálymesteri címet csak a legtekintélyesebb polgárok érdemelhették ki. Ők
biztosították a közrendet, gondoskodtak a rendeletek végrehajtásáról, az adók
befizetéséről stb.

Évente választották meg őket Szent Apollónia napján, vagyis február 9-én. Ekkor
ölthették magukra az új fertálymesterek a híres „százráncú köpenyt” és tarthatták
kezükben a fertálymesteri botot, melyre ezen a napon került fel a selyemszalag,
amelyre feleségük hímezte a nevüket. A 19. századtól rajzos tablókon örökítették
meg neveiket, majd a század második felétől e tablókra a fényképeik is
felkerülhettek.

A fertálymesteri tisztség az 1848-as törvényekkel megszűnt, de Egerben
tényleges funkció nélkül, egészen 1949-ig tovább élt. E régi hagyományt 1996-ban
az egriek újjáélesztették, s választanak maguk közül e tisztségre érdemes polgárokat.

128

Egri séták nemcsak egrieknek



A barokk város
Eger a 18. században hazai, de európai mércével mérve is jelentős kulturális és

művészeti központ volt. A város arculatát a mai napig meghatározzák Telekessy
István, Erdődy Gábor, de még inkább Barkóczy Ferenc és Eszterházy Károly
püspök-főispánok nagyszabású építkezései. Az egri egyházmegye – mely ekkor 16
vármegyét, szinte az ország egész keleti területét jelentette – jövedelemiből, de a
főúri származásukból adódóan magánvagyonukból is áldoztak az egyházi, de
gyakran világi épületek és azok díszítésének megszületésére. 

A város templomai, a püspöki palota, a megyeháza, s udvarán a városi börtön,
vagy a Fellner Jakab által tervezett Líceum a város legméltóságteljesebb épületei. Az
1750-es évektől a püspöki udvar főpapjai és a káptalan kanonokjai is mecénásként,
építtetőként és iskolaalapítóként léptek fel. Így a felvirágzó céhek mesterei mellett
gyakran külföldi építészek, festők, szobrászok, vasművesek életművének fontos
emlékei idézhetők fel a városban s környékén.

A polgári szalon
A polgári szalon enteriőrje bepillantást enged egy egri család otthonába. A

békebeli hangulatot erősíti ez a szalon, mely a lakás leggazdagabban berendezett,
legdíszesebb, a külvilágnak szóló része, a vendégfogadás színtere. Központi helyét
a kényelmes ülőgarnitúra foglalja el, mely valamikor Steinhauser Ágoston módos
egri textil- és ruhakereskedő otthonában állt. A vitrines szekrényben helyezték el a
család legértékesebb emlék- és dísztárgyait. A falakon a hazafias érzület kifejezésére
az 1848/49-es szabadságharcra emlékeztető relikviákat helyezett el a házigazda.

Parádi üveg
Sok-sok egri háztartásban megtalálhatók voltak a parádi üvegmanufaktúra

termékei, használati- vagy dísztárgyai. A közelmúltban megszűnt, több mint 290
évig működött parádsasvári üveggyár elődjét, a parádóhutai műhelyt II. Rákóczi
Ferenc fejedelem alapította 1708-ban, majd 1767-ben telepítették át Parádsasvárra,
ahol modern üveggyárrá fejlődött a 20. század végére.

A huta legfontosabb terméke kezdetben az ablaküveg és a háztartási öblösüveg
volt, mely fúvott technikával készült. Mindig szem előtt tartották a tárgyak
esztétikumát: még ha a legegyszerűbb módon, a hutatechnika eszközeivel is, de
díszítették az edényeket. A 18. században színezéssel, plasztikus mintázattal látták el
a palackokat, korsókat, pálinkás butykosokat. 1803-ban szerelték fel a gyárat
köszörűműhellyel, és ettől kezdve a kristálytechnikát is felhasználták a termékek
díszítésében. A Károlyi család birtoklása idején a gyógyforrásáról híressé vált
település üveggyárában a gyógyvíz szállításához szükséges palackokat, valamint a
fürdővendégeknek szánt művészi értékű, köszörült, illetve festett emlékpoharakat
nagy tételben állított elő a manufaktúra. 1846-ban a gyár művészi termékeivel díjat
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nyert. A 20. század második felében a nyugati exportra termelt kehelyszériák,
díszműáruk ólomkristály technikával készültek.

Egri Polgári Dalkör
A magyarországi egyesületi élet megerősödésének időszakában, 1882-ben alakult

meg az Egri Polgári Dalkör, mely a város közéletének hetven éven át egyik
jelentékeny tényezője volt. Tagjai a karéneklés magas szintjét képviselték, s gyakran
indultak országos dalversenyeken, ahonnan minden alkalommal helyezéssel tértek
haza.

1903-ban Temesváron a „Nagy aranyérmet” nyerték el, és egyhangú döntéssel
„Az ország első dalosegyüttesévé” nyilvánították őket. Majd 1929-ben Debrecenben
a bíráló bizottság az egrieknek ítélte oda a két legnagyobb magyar szakmai
elismerést; a „Király-díjat” és „Az ország első dalárdája” címet. A dalkör virágkora
Huszthy Zoltán karnagy kiemelkedő kórusvezetői tevékenységéhez fűződik, mely
1928-ben kezdődött és tartott több évtizeden keresztül.

Az Egri Polgári Dalkör díjai és emléktárgyai kiemelkedő műtárgy együttesét
képezik a múzeum gyűjteményének. Az ezüstserlegek, szobrok és emléktárgyak
híven reprezentálják az egri egyesületi élet fontosságát és jelentőségét.

Az Egri Dohánygyár
A 19. század végén az egri kézműves és szőlőművelő társadalom nagy vesztesége

volt a filoxéra-járvány, mely hatalmas szőlőterületek teljes megsemmisülését
jelentette. Sok-sok egri család megélhetése és jövője került ekkor veszélybe.
Fontossá vált az iparosodás, mely csak igen lassan, de itt is elindult.

Ennek a folyamatnak volt az egyik állomása a dohánygyár megalapítása, ahol
1894-ben kezdődött meg a termelés. A gyárban először szinte kizárólag csak nők
dolgoztak, ők végezték el a nagy precizitást igénylő kézi szivarsodrást. A gyárban
dolgozók mindig különleges, kiemelt helyet foglaltak el az egri munkások körében.
A dohánygyárban dolgozni igazi rangot, biztos megélhetést jelentett.

Mivel sok nő dolgozott itt, az országban az elsők között üzemi bölcsödét hoztak
létre a gyári munkásnők gyermekei számára. Más szociális intézmények is
működtek itt, és különféle juttatásokban is részesültek a dolgozók. Betegsegélyező-
és nyugdíjpénztárak létesülhettek, de a gyár területén már a korai időszakban
vízvezeték hálózatot is kiépítettek, biztosítva ezzel a munkások korszerű
tisztálkodási lehetőségét.

A Telekessy patika
A jezsuiták 1644-ben, a török hódoltság idején jelentek meg először Egerben, s

1687 decemberében telepedtek le a városban. Telekessy István püspöksége idején
megnyitották iskolájukat, de rendházuk és templomuk építéséhez is hozzákezdtek a
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hosszú utcában, a mai Széchenyi utcában. A patika berendezése tölgyfából, barokk-
rokokó stílusban készült. A patika 18. századi felszereléséből származnak a
Telekessy címeres, folyadékok tárolására alkalmas fajanszedények, melyből az
országban 18 db. ismert.

A jezsuita rend 1773-as feloszlatása után a ciszterciek vették birtokukba a
gyógyszertárat. Ám hamarosan őket is kiűzték rendházukból, s a patikára a királyi
kamara tette rá a kezét. A „Magyar Király” nevet viselő gyógyszertárat 1802-ben
költöztették át a rendházzal szemben lévő épületbe, melynek többi helyiségében hol
kávéház, hol kaszinó működött a 19. század első felétől. 1900-ban került át az akkor
éppen a Köllner család tulajdonában lévő gyógyszertár a szomszédos házba, az ún.
Hartl-házba, a Széchenyi u. 14. szám alá. Később az épület az Uránia
Mozgóképtársaságé lett, ami 1950-től Mozgóképüzemi Nemzeti Vállalt néven
üzemelt tovább, s zavartalanul működött szomszédságában az államosított patika
1968-ig. 

Fürdőkultúra
Eger egyik legnagyobb természeti kincse a föld mélyéből előtörő radioaktív

hévize. A nagy bőséggel feltörő termálforrások körül az egymást váltó századok
során a kor fürdőkultúrájának, igényeinek és ízlésének megfelelő fürdők létesültek,
s a gyógyvizet az adott kor orvostudományának színvonalán betegek gyógyítására
használták. Az első adatunk, mely Egerben fürdő működését tanúsítja, 1448-ból
származik. Az egri fürdők történetének kétségtelenül legérdekesebb s legjelentősebb
korszaka a török hódoltság alatti virágzása volt. Azonban az egri fürdőkultúra a 18.
század első felében lehanyatlott. Markhot Ferenc Heves és Külső-Szolnok
vármegyék főorvosa 1764-ben tudományos alapossággal vizsgálta meg és igazolta
az egri vizek gyógyító hatását.

A 19. században Pyrker János László érsek lesz az első igazi gazdája az egri
termálvizeknek. A fürdőt fejlesztette és megépítette az ún. érseki fürdő épületét. Az
egri hévíz gyógyhatásának híre az ország különböző részeiben sok orvos és beteg
érdeklődését keltette fel ezekben az évtizedekben. „Az egri termálvíz előnnyel
használható a nyálkahártyák hurutjánál és gyulladásánál. A különböző
bőrbetegségek, mint a sömör, viszketegség, valamint az idült fekélyek fürdő hatására
szépen gyógyultak.”

A meleg vizű fürdőket dr. Szmrecsányi Lajos egri érsek 1914-ben Eger városának
ajándékozta.

Olvasókörök, ifjúsági egyesületek, temetkezési egyletek
Egerben a polgárosodás folyamatának jelentős állomása volt a földműves

olvasókörök, ifjúsági egyesületek megjelenése a 19. század végén. A hóstyák, vagyis
az egyes városrészek szerint létrejött körök célja a földműves emberek szellemi,
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anyagi, és társadalmi érdekeinek előmozdítása volt. A tagdíjakból, adományokból,
szervezett mulatságokból származó jövedelemből saját könyvtárat hoztak létre,
ismeretterjesztő előadásokat tartottak, folyóiratokat járattak. A tagok énekkart,
színjátszó kört szerveztek, s az olvasókörök keretein belül kultúrdélutánokkal
színesítették a hóstyai emberek életét. A paraszti életformához igazodva a körök
legfőképpen a késő ősztől kora tavaszig terjedő időszakban fejtették ki
tevékenységüket, amikor a szőlőművelés munkálatai engedték a szórakozást,
művelődést.

A kulturális ismeretterjesztésen túl az olvasókörök vezetői – akik az értelmiség
köréből kikerült tekintélyes polgárok voltak – a tagok ügyes-bajos, hivatalos
ügyeinek intézésében is segítséget nyújtottak. Az 1920-as évektől kezdődően az
olvasókörök mellett temetkezési egyletek alakultak, melyek a szolidaritás elve
alapján segítették a tagok családjait, hozzájárulva a temetkezési költségekhez.

Hóstyai népviselet
A 19. századi egri női viseletre a bő ujjú vászon ingváll, mellény, vállkendő, rékli,

hét-nyolc alsószoknya, selyemzsinóros díszítésű felsőszoknya és kötény volt
jellemző. A családi környezetben és az egri fényképészműtermekben készült
fotókon is jól követhető az egri parasztos jellegű viseletváltozás. A rékli a női viselet
szép darabja volt, a 19. század végére szabása módosult, szorosan testhez simuló
lett, álló nyakú. Hosszú, szűk ujja a vállnál ráncolt, ún. sonkaszabású. Selyemből,
bársonyból és szövetből is készülhetett, díszítése többsoros szegőzés, és
selyemzsinór, vagy fekete bársonyszegély. Az I. világháború után polgári hatásra a
vállukon húzott, öves blúzok jöttek divatba.  

A hóstyákon élő „varrók” vagyis a varrónők otthonukban szabták és varrták a
testhez álló, gyári csipkével, farkasfoggal díszített blúzokat, női öltözeteket:
szoknya, ingváll, rékli, fehérnemű. Egy-egy jó hírű varrónőért más hóstyára is
elmentek.

Az egri nők jellegzetes fejviselete volt a tok. A tokcsináló asszony házhoz ment
és az újságpapírral bélelt tokkendőt a viselője fején hajtogatta csónak formájúra. A
végébe helyezte a kistokot, melyhez a kendő sarkait színes fejű gombostűkkel
erősítette. A tok alá az asszonyok dupétra fésülték a madzagra sodrott, felcsavart,
hátul csokorra kötött hosszú hajukat. 

A férfiak viseletében a vagyonosabb helyzetet jelezte az ezüst csatokkal és
gombokkal, mentekötőlánccal ékes posztóöltözet: mellény, dolmány, mente. Az I.
világháborútól kezdett változni a legények viselete, amely ing, bő vászongatya,
selyemmellény, lajbi, kötény és keskeny szélű selyembársony darutollas kalap volt.
A zsinóros, prémes díszítésű posztóujjasok helyét átveszik a polgári öltözet hatását
mutató kabátformák és a gyári szövetnadrágok.  

132

Egri séták nemcsak egrieknek



Uránia mozi
1913. augusztus 23-án adták át a közönségnek az Egri Keresztény Iparos Kör által

épített Uránia mozit a Széchenyi út 15. szám alatt. Ebbe a moziba hívtuk kedves
látogatóinkat, kicsit megpihenni és új élményekkel felfrissülni. A mozit egy 1914-
ban készült fényképsorozat segítségével idéztük fel. A mozivásznon fekete-fehér
mozgófilmeket láthattak, melyekkel „időutazásra” hívtuk Önöket. A mozgófilmeket
az egri illetőségű Hevesy Sándor készítette az 1938-42 közötti időszakban. Igazi
kuriózumok ezek a filmkockák, mivel betekintést engednek a valamikori Eger város
életébe, de nemcsak a hivatalos eseményeket jeleníti meg, hanem Hevesy
családjának mindennapjaiba is beleláthatunk. 

A kiállítás létrehozásában Császi Irén, Halászné Szilasi Ágota, Veres Gábor,
Zábrátzky Éva muzeológusok segítették a munkámat. Köszönet érte!

(Elhangzott a Várban 2013. március 9-én)
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Hóstyai varróműhely
Fotó: Ágoston Ottóné

A parádi üveggyár termékei
Fotó: Ágoston Ottóné
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Fényképezőgép a 19. század végéről
Fotó: Ágoston Ottóné

Az Egri Polgári Dalkör ezüst
emléktárgya

Fotó: Ágoston Ottóné



Szuromi Rita
Egri patikusdinasztiák büszkesége:
A Hibay Károly-legenda gyökerei

„Beteg vagyok, pár napig nem rendelek. Hibay” Ezzel az egyetlen sorral üzent
utoljára betegeinek 1924. árpilis 30-án dr. Hibay Károly orvos, akit tíz nappal
később 8-10 ezer gyászoló egri lakos koszorújával övezve temettek el az egri
Hatvani temetőben. Több mint egy hétig tartó haláltusája alatt a város lakosai
köszönés helyett így üdvözölték egymást: „Hogy van Hibay doktor?” Betegségéről
az Egri Újság „Hibay Károly dr. állapota” és „Ember, akit az emberek nagyon
szeretnek” címmel rendszeresen beszámolt. Halálának hírét a helyi lap épp úgy
gyászos hangvételű cikkel tudatta, mint a Magyar Orvos című orvostudományi
szemle. A temetéséről készült tudósítás pedig az egész egri társadalom gyászát
kifejezte.

De ki is volt dr. Hibay Károly, aki életének rövid 34 éve alatt ily mértékben vívta
ki az egriek szeretetét? Hogyan lehetséges, hogy a hivatása közben szerzett
betegségben elhunyt orvos társadalmi megítélését három rendszerváltás sem
homályosította el? S vajon miből táplálkozott az emberek iránti páratlan szeretete, a
betegek felé tanúsított segítőkészsége, példaértékű hivatástudata? Bár dr. Hibay
Károly neve közismert Egerben, személyéről, életútjáról mégis legtöbben csak
annyit tudnak: ő volt a hevesi megyeszékhely tragikus sorsú orvosa, aki 34 évesen
egy betegétől kapott kiütéses tífuszban hunyt el. Ennek a hiányos képnek a pótlására
teszünk kísérletet a Hibay család dokumentumgyűjteménye alapján. 

A Hibay család
A Hibay név először 1749. október 24-én bukkan fel az egri anyakönyvekben. A

Hibayakkal rokoni kapcsolatban álló dr. Gallasy József családfakutató úgy tudta,
hogy „a család a 13. században kapott nemességet hubói előnévvel, irataikat a Pest
megyei, a jászói és a Gömör megyei levéltárak őrzik.” Ugyanerre hivatkoznak az
ismert genealógusok, többek közt Orosz Ernő és Nagy Iván. Ám dr. Hibay Károly
kivételével senki sem használta a hubói előnevet. A nemesi előnév említése azonban
azért is figyelemre méltó, mert Károly nagyapja Hibay III. György (1825-1905) még
szabómesternek tanult. Károlyt viszont minden előzmény nélkül mégis „Karl Hibay
von heubo” hadnagyként említik az 1917. január 1-jén egy, a Monarchia által
kiállított iratban. 

Dr. Gallasy kutatásai szerint az ősök a Gömör megyei Hubóról származnak (ma:
Hubovo). Ám egy részük a középkorban áttért a protestáns hitre, ezért a család
katolikus tagjai Hibayra változtatták nevüket. Nevük írásmódja a 18. században
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rendkívül változatos: az anyakönyvekben előfordulnak Hibai, Hibaj, Hubai, Huba,
Hibay, Hubay alakban.

Az első Heves megyéből ismert Hibay György (1711-1771) felesége Takács
Mária (1744-1772) volt, akikről csak annyit őriztek meg a feljegyzések, hogy 1766-
ban 26,5 akó boruk termett a Ráchegyen. Gyermekük Ádám (1762-1826) 1793-ban
Szűcs Máriát (1764-1826) vette nőül. Ádám 1787 és 1792 közt Egerben flastromozó
volt. E szót éppúgy használták utcatapasztó mesteremberre, mint sebtapasztóra. A
házasságból született Hibay II. György (1801-1844) szűcsszabó mester, aki 1823-
ban lépett házasságra Glósz Erzsébettel (1806-1864). Házasságukból 9 gyermek
született: György, Mária, Pepi, Teréz, Miklós, Fáni, János, Alojzius és Fridrik. Glósz
Erzsébet bejegyzése szerint a családfő 1844. Szent György havának 18. napján,
kedden reggel 7 órakor hunyt el.

Elsőszülött fiuk III. György (1825-1905), azaz dr. Hibay Károly nagyapja az első
olyan Hibay, akiről az életrajzi adatain kívül többet is tudunk. Az Eger város által
1844. május 19-én kiállított Vándorló Könyv szerint ekkor 18 éves, egri születésű,
katolikus, nőtlen, középtermetű, világos gesztenyeszín hajú szabólegény, akinek
„homloka rendes, szemei kékek, orra középszerű, szája helyes, ajka kicsiny,
ábrázattya gömbölyű, annak színe piros, különös ismertetője nincs.” A Vándorló
Könyv adatai alapján 3 éven át tanulta a mesterségét. Később e Vándorló Könyv
hátsó lapjára jegyezte fel, hogy 1861. október 20-án 1884 osztrák forintért házat
vásárolt, melynek felújítására 721 forintot költött. E Vándorló Könyv egy életen
keresztül szolgálta gazdáját: a család fontosabb anyagi természetű feljegyzéseit,
kiadásait, kölcsönügyleteit éppúgy itt rögzítették, mint ahogy a ruhatár „leltárát” is
eme kiskönyv belső borítójára jegyezték. Innen tudható, hogy a család már ekkor a
vagyonosabb polgárok közé tartozott.

Hibay III. György 1858-ban vette feleségül Weszelovszky Máriát (1840-1866). E
házasság már kevésbé bizonyult termékenynek, hiszen az első lány korán elhalt, és
Hibay IV. György (1862-1926) születése után két évvel Weszelovszky Mária is
távozott az élők sorából. III. György újranősült, ezúttal Kónya Máriát vette nőül, de
közös gyermekük nem született. A család ekkor már a Dobó utca 10 szám alatt
lakott. A magas életkort, 80 évet megélt egykori szabólegény jómódú iparosként halt
meg. Ő volt az, aki hosszú évtizedek alatt megteremtette a Hibayak vagyonát és
társadalmi elismertségét: 1873-ban Eger III. negyedének fertálymestere volt. 1905.
február 4-én kelt gyászjelentése szerint „birtokos, az Egri Takarékpénztár
Részvénytársaság igazgatótanácsának tagja.” Az egykori szabólegény hamvait ─ a
Hibayak esetében utoljára ─ az egri Kisasszony temetőben helyezték el, a későbbi
Hibayak már az egri Hatvani temetőben nyugszanak. 

E vagyonosodásnak köszönhető, hogy az egyetlen fiúgyermeket Hibay IV.
Györgyöt már sikerült gyógyszerész-doktorrá kitaníttatni. Hibay IV. György 1862.
február 26-án született Egerben, 1880-ban érettségizett az egri Ciszterci Rend Szent
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Bernát Gimnáziumában. Gyógyszerész diplomát, majd gyógyszerész doktori
oklevelet szerzett a kolozsvári Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetemen.
Reáljogú gyógyszertárral rendelkezett Szegeden – melyet egykor apósa, dr. Aigner
Károly működtetett –  majd Budapesten, a Vámház körúton működtetett egy patikát.
Végül Egerben megvásárolta a Kígyó patika egy részének tulajdonjogát 68.500
forintért. 

Aigner Irénnel (1869 – 1954) való jegyességüket 1888 januárjában jelentették be
Szegeden és 1888. május 12-én összeházasodtak. A fiatalok a dél-alföldi városban
kezdték meg közös életüket, a Széchenyi tér 6. szám alatt. Fiaik, Hibay V. György
1889. június 5-én, Károly 1890. augusztus 20-án itt látták meg a napvilágot. Vagyis
dr. Hibay Károly a közhiedelemmel ellentétben nem egri születésű. E házasságból
később még két lány született, Irén (1892-1973) és Aranka (1896-1941), akik
családot is alapítottak, két gyermek pedig kicsi korban elhalt.   

Dr. Hibay IV. György Egerbe költözve szüleitől megvásárolta az Újvilág utcai
házat (ma az épületen olvasható dr. Hibay Károly emléktáblája) 11.600 forintért, a
már említett Kígyó patikát Buzáth Lajostól 68,500 forintért, valamint egy pincét
5.000 koronáért. A Buzáth Lajostól történt vétel azért is bírt jelentőséggel, mert tőle
kapta meg az Egri víz receptjét. A gyártás jogát rövid konkurenciaharc után 1904-
ben a Gránátalma patika kapta. 

A patikus-doktor ebben az időszakban már közéleti szerepet is vállalt Egerben:
1901-ben a Dobó-szobor bizottság pénztárosa lett, 1903-ban pedig apjához
hasonlóan Eger III. negyedének fertálymesteri tisztjét is betöltötte. 

Dr. Hibay IV. György és Aigner Irén négy gyermeke közül a fiúk hivatása a
gyógyítás lett: V. György (1889-1918) gyógyszerész lett, 1918 novemberében
spanyolnáthában halt meg. Károly az orvosi pályát választotta. A lányok közül Irén
előbb Komáromy István, majd Mándi Szabó Béla (1892-1978) felesége, Aranka
hitvese Gallasy József volt. 

Dr. Hibay IV. Györgynek át kellett élnie mindkét fia elvesztését: V. György 1918-
ban, Károly 1924-ben hunyt el. A tragédiák súlya alatt megroppant családfő egyre
többet dohányzott és életkedve is fogyott. 1926. május 2-án végrendelkezett, majd
négy nappal később elhunyt. 

Az Aigner család
Dr. Hibay Károly életútjának ismertetése előtt néhány szót érdemes szólni az

anyai ágról, az Aignerekről is.
Károly dédszüleinek, Szezemszky Józsefnek és Wimmer Antóniának a

házasságából született Ilma és Kornélia (1848-1931), utóbbi dr. Aigner Károly
patikus hitvese.

Dr. Aigner Károly a szegedi „Szentháromsághoz” címzett patika üzleti jogát
1831-ben nyerte el és 1872 júniusáig működtette. Gyermekei: Irén, Kornélia,
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Aranka, Ernő és Ákos. Irén lett Hibay doktor anyja, Kornélia a keresztanyja, Ernő
pedig a keresztapja, utóbbira tekintettel második keresztnévként az Ernő nevet is
megkapta a szegedi Székesegyházban 1890. szeptember 23-án megtartott
keresztelőjén. Vagyis a Hibay család ebben az időben még Szegeden tartózkodott, s
fiaik születésekor csupán az Aignerek jelenlétét élvezték. 

Hibay Károly ifjúsága
A Szegeden született másodszülött fiút ─ akit Sántha Pál káplán keresztelt ─

keresztapjához mindvégig bensőséges kapcsolat fűzte: egy 1914-ben készült
fényképfelvételét „Ernő bátyámnak” címezte. 

Ifjúkoráról meglehetősen kevés adat maradt, iskoláiról szűkszavúan „Curriculum
Vitae”-je tudósít: „Gimnáziumi tanulmányaim Egerben, a Ciszterci rend katolikus
főgimnáziumában végeztem. Tanulmányaim a budapesti és innsbrucki egyetemen
végeztem és 1919. augusztusban szereztem meg orvosi doktori oklevelem. 1914.
augusztustól 1918. novemberig a harctéren teljesítettem szolgálatot. 1913
októberétől 1914 augusztusáig, majd 1918 novemberétől 1919 szeptemberéig az
egyetem kórházában dolgoztam. 1919 szeptembertől a II. számú szülészeti és női
klinikán, mint gyakornok működöm.” 

Az egyetemi évekről nem maradt emlék, így csupán két korabeli újságcikkből
következtetetünk arra, hogy a világháború kitörése előtt Hibay Károly korának és
társadalmi rangjának megfelelő életet élt: az Új Idő című lapban megjelent egy
újságcikk, amely a Duna-parti korzón üldögélő középpolgárokat ábrázolja, köztük
dr. Hibay Károlyt hölgyek és urak társaságában. Az Egyetemi lapok 1915. május 31-
én megjelent száma a címlapon egy fotót közölt róla, mint az „Egyetemek
Kórházának alorvosa.”

Ekkorra azonban már dr. Hibay Károly teljesítette egyéves önkéntes katonai
szolgálatát, ami azt jelentette, hogy a Monarchia hadseregében tartalékos tisztté
léptették elő. 1914. augusztus 10-én egy Innsbruckból hazaküldött
fényképfelvételen katonaorvosok csoportjában áll, az 1914. szeptember 2-án
Bozenben (Dél-Tirol, ma Bolzano) készült műtermi kép pedig katonai
menetfelszerelésben mutatja. A Hibay családból nemcsak Károly, hanem György is
az elsők közt vonult be a hadseregbe: 1914. október 19-én már Munkácsról adott hírt
magáról. A két testvér levelezése rendszeres volt: Károly többnyire Bolzano-ból és
Innsbruckból, György Munkács környékéről küldött tábori lapokat. Károly
rendszerint kórtermekben, betegek mellett áll, György pedig patikusként ottani
patikák belső terében látható csapattársaival. A két testvér meghitt viszonya jól
követhető a szűkszavú tábori lapok sorain keresztül is. 

1915 tavaszán Hibay Károlynak fontolóra kellett vennie, hogy marad-e a
hadsereg kötelékében? Belső vívódását valószínűleg megosztotta bátyjával, aki
1915. április 14-én Munkácsról írt levelében arról érdeklődik: „Tudod-e már, hogy
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végleg ott maradsz?” Hibay Károly rövid időre hazatért ─ erről tanúskodik, hogy az
Egyetemi Lapok májusi számának címlapján feltűnik ─, de az 1915-ös esztendő
júliusában már ismét osztrák területeken tartózkodik. Júniusban Innsbruckból írt,
július 24-én az Innsbruck melletti Hall in Tirolban a Speckbacher vendégházról
készült képeslapon jelölte meg szobája ablakát, augusztus 16-án pedig St. Antonban
piknikező lányok gyűrűjében tűnt fel. György eközben Munkácson tartózkodott,
honvágyára pedig mi sem utal jobban, mint 1915. június 4-én, Munkácsról írt levele:
„11 hónapja nem láttalak benneteket, van egy lapom, amin a szőlőkben vagytok
levéve, emlékszel, amit ideadtál, hogy vigyem el magammal…” 

Hibay Károly 1915 őszén megkezdte tényleges frontszolgálatát. Október 10-én a
déli harctérről szüleinek Egerbe küldött levelezőlapján azt írja: „Kitűnően látszik
innen a tenger, különösen jó időben. A koszt jó és elég, bírom a strapát.” 1916
márciusában küldött lapján egy hóval fedett tiroli tájon drótkötélpálya, alatta temető
látszik, a rövid szöveg pedig arról szól, hogy e drótkötélpályán eresztik le a
halottakat és ebben a temetőben hantolják el őket.  Ugyanebben az időszakban
György a következő lapot küldi Károlynak: „Húsvétra nem mehettem haza. Hogy
vagy Karcsikám?” A képeslapok, tábori lapok ekkortól ritkultak, Hibay György
időnként az ungvári barakk kórházból jelentkezett, Károly pedig „von heuboi”
előnévvel 1917 januárjában hadnagyi rangban harcolt.

A katonai összeomlás után 1918 novemberétől dr. Hibay Károly folytatta orvosi
munkáját az Egyetemek Kórházában, majd 1919 szeptemberében a szülészeti és női
klinikán. Életében jelentős változás következett be 1921-ben, amikor Egerben házat
bérelt apja patikájával szemben, 1922-ben pedig megnősült: 1922. július 29-én a
parádi gyógyfürdő társalkodójában megrendezett Anna-bálon megismerte Hartl
Editet. A találkozás valószínűleg emlékezetes maradt a fiatal nő számára, aki
haláláig őrizte a táncestély 80 koronás belépőjegyét kék-sárga szalaggal áttűzve. A
két nevezetes egri család sarja 1922. október 4-én a budapesti józsefvárosi
plébánián esküdött meg egymással.

A Hartl család
A Hartl család az 1790-es évek elején vándorolt be Temesvárra

Donaueschingenből. A családalapító Mihály egy régi polgári katolikus kékfestő
család leszármazottja volt. Hartl Mihály fiának, Jánosnak három gyermeke született,
József, Guidó és Eduárd.

Nyárádi Hartl Edét (1822-1895) a Tisza árvízi hajósa néven ismerte meg az
utókor. Tiszahalász 1876. március 24-i teljes pusztulásakor életét és vagyonát nem
kímélve a szatmári püspökség hídvégi bérlőjeként mentette a tiszahalászi lakosokat.
Ezért 1878. április 29-én Bécsben a Ferenc József Rend Lovagkeresztjét, 1880.
november 18-án pedig nemességet és a nyárádi előnév viselésére kapott jogot.
Tizenegy gyermekéből heten érték meg a felnőttkort és hatan alapítottak családot.
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Közülük történetünk szempontjából ketten fontosak: Ilona-Irma, aki az egri Köllner
Lőrinc patikus felesége lett. Lányuk, Grőber Ferencné Köllner Ilona volt az, aki a
parádi Anna-bálon összeismertette dr. Hibay Károlyt és Hartl Editet. Az árvízi hajós
Károly (1862–1937) nevű fia pedig dr. Hibay Károly apósa lesz. 

Hartl Károly gyógyszerész lett, Győrben vezette a Magyar Király Patikát. Itt
nősült 1893-ban, felesége Zink Marianne. A család 1898-ban Budapestre költözött,
Károly a következő évtől az Országos Chemia Vegyvizsgáló Intézet fővegyésze,
majd kísérletügyi főigazgatója volt. 1924-ben veje halála után kérte nyugdíjazását és
ekkor költözött vissza Egerbe, a Dr. Nagy János utca 4. szám alatti házba, hogy
özvegy lányának és unokájának segítségére legyen. Hartl Károlynak egyetlen lánya
született, Hartl Edit (Győr, 1893 - Eger, 1974), aki tanulmányait a budapesti Notre
Dame de Sion Római Katolikus Leánygimnáziumban végezte. Ennek a magas fokú
képzésnek (angolul, németül, franciául kiválóan beszélt és kézügyessége is
kimagasló volt) köszönhette, hogy özvegysége éveiben fenn tudta magát és fiát
tartani.

A már említett parádi Anna-bállal kezdődött meg a 29 éves Edit, ─ akit a család
csak Didinek nevezett ─ valamint a 32 éves Károly alig két évig tartó közös élete.

A megdöbbentő vég és a legenda kialakulása
Dr. Hibay Károly házasságkötése után az egri Szent Vince Alapítványi Női

Kórházban dolgozott, mint belgyógyász és szülész főorvos. 1922. szeptember 11-én
az Eger város hatósága részéről kiállított „Illetőségi bizonyítvány” szerint egri lakos,
ám az 1922. december 21-én szüleinek írt levele arról tanúskodik, hogy ekkor még
többnyire a fővárosban Hartl Károly házában tartózkodtak: „Karácsonyi ünnepekre
boldog ünneplést kívánunk, mintegy előhírnökül küldjük fényképünket, jelezve, hogy
gondolatban nálatok vagyunk az ünnepekben. Kis aranyom szerdán megy, én pedig
valószínűleg pénteken.”

Az orvos-doktor 1921. február 20-án vette bérbe a Piac tér és Érsek utca sarkán
lévő emeleti lakást özv. Nagy Ferencnétől május 1-jei hatállyal, évi 10.000
koronáért. Az emeleti részen kapott helyett Hibay Károly jelentős könyvtára: „ex
libris”-ei egy gyermekét szoptató nőt ábrázolnak, bal sarkában a tudás jelképe, egy
bagoly, és a szülésnél használatos fogók láthatók. Praxisára jellemző, hogy 1921
négy hónapjára 300 korona adó fizetésére kötelezték, az 1922-es esztendőre pedig
60.000 koronás forgalmat állapítottak meg 900 korona adókötelezettség mellett. A
betegek jelentős része azonban nem fizető volt. Elhíresültek a doktor „N. S.” azaz
„Non Solvens” feliratú receptjei. A „nem fizető” megjegyzéssel ellátott orvosságos
papírokat azok a betegek kapták, akiknek anyagi helyzete nem tette lehetővé a
gyógyszer kiváltását. Ezeknek a megjelölt recepteknek a beváltásakor Hibay IV.
György tudta, fia azt akarja, térítés nélkül adja ki az orvosságot. Rövid másfél év
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alatt egész köteg „N. S.” feliratú recept gyűlt össze a patikában, melyre a
gyógyszerész apa fia halálakor sírva mutatott: „ennyi maradt utána.”

E családi patika ékes példaként szolgált a doktor humorérzékére. A Kígyóról
tréfásan azt mondogatta: aki itt vásárol, az „kígyó”-gyul a betegségből…

Az 1923-as esztendőt Károly és felesége már itt töltötték, közös gyermekük,
Hibay VI. György (1923-2006) Egerben született szeptember 29-én a bérelt ház
emeleti szobájában. A fiatal pár életét ekkor már Károly hivatástudata és
munkaszeretete határozta meg. Hartl Edit hosszú özvegysége idején így
nyilatkozott: kevés nyugodt éjszakájuk volt együtt, hiszen éjjelente is rendszeresen
hívták beteghez a férjét. Hibay Károly pedig tele volt tervvel és életenergiával. A
család utólagos elmondásából tudjuk, hogy álma volt egy szanatórium, amelyben az
egri gyógyvizeket akarta hasznosítani a betegek kezelésében. 

Az 1923-as esztendő a sok munka és fiának születése fölött érzett öröm mellett
egy peres üggyel is fenyegetett: 1923. június 1-jén Bajzáth József és Bajzáth László
„lovagiassági ügy” okán vetetett fel jegyzőkönyvet, mivel május 30-án a dr.
Kálnoky Viktorral folytatott beszélgetésben egy ügyet az orvos „piszkosnak”
nevezett. A közjegyzői irodában felvett jegyzőkönyvben dr. Hibay Károly
bocsánatot kért, a sértettek ezt elfogadták, így a lovagiassági ügy papírforma szerint
megoldódott. 

A délelőtt 10-től 12-ig és délután 2-től 4-ig tartó rendelések, a kórházi munka és
a rendszeressé váló éjszakai beteghívások mellett volt ereje arra is, hogy az
országszerte alakuló csecsemő- és gyermekvédelmi feladatokat ellátó mozgalomba,
a Stefánia dispanzerbe is bekapcsolja Egert, amelynek vezető orvosa lett, s egyik
nekrológjának mondataiból úgy tűnik, a város ligetes helyén olyan épületről
álmodott, amely alkalmas lenne a csecsemők és kisgyermekek ápolására,
gyógyítására. Ugyanakkor elsőként látta el a megyében az Egri Kerületi
Munkásbiztosító Pénztár orvosi teendőit is, ellenszolgáltatás nélkül. Ám a legendát
mégsem végtelennek tűnő munkabírása szülte, hanem az emberszeretete: több
nekrológja is felidézi azokat az eseteket, amikor elaggott és kiszolgáltatott hóstyai
betegektől nemhogy pénzt nem fogatott el, hanem távozásakor rendszerint a
párnájuk alá csúsztatott némi aprót, amely élelemre, tüzelőre és gyógyszerre volt
elegendő. 

De vajon hogyan született, miből táplálkozott ez a hivatástudat? Feltételezhető,
hogy Hibay Károly családi indíttatásából: anyai nagyapja, dr. Aigner Károly
szegedi patikus volt. Apja, dr. Hibay IV. György és testvére, Hibay V. György
úgyszintén gyógyszerész, ahogy apósa, dr. Hartl Károly is patikát működtetett
Győrben. Három család két generációja szolgálta a gyógyítást, mint gyógyszerész,
őt pedig, az egyetlen orvosdoktort predesztinálhatta a legtökéletesebb elérésére ez az
örökség. A magas fokon gyakorolt emberség másik táplálója talán a hadszíntéren
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tapasztalt borzalmak átélése lehetett. S még egy figyelemre méltó tényről nem
szabad megfeledkezni: az anyagi téren megmutatkozó segíteni akarásról. Hibay
doktor, akinek családja ekkor már a jómódú polgári családok közé tartozott, nem
felejtette el gyökereit, az egyszerű iparosok világát, s némi anyagi lehetőségre szert
téve igyekezett ennek egy részét karitatív szándékkal visszajuttatni azoknak, akinek
nem adatott meg a felemelkedés lehetősége. Ennek a másodgenerációs polgári
magatartásnak a motivációja tetten érhető felesége nagyapjának, Hartl Edének a
cselekedeteiben is, aki nemesi rangját önzetlen segítőszándékának és
emberbarátságának köszönhette, sőt élete végig igyekezett Eger város lakosainak
szolgálatában maradni.  

A „szegények orvosaként” ismert egri doktor halálának okai pontosan ismertek:
1924-ben egy kiütéses tífuszban szenvedő cigánylányt vittek be a kórházba
vizsgálatra. A fertőző beteget ─ aki később felgyógyult ─, a két belgyógyászati
kórterem melletti sötét, ablaktalan szobában helyezték el. A vizsgálatot végző Hibay
Károlyt a rossz megvilágítású szobában megcsípte és megfertőzte a betegséget
terjesztő tetű. A betegség kitörésekor Hibay Károly csak egyetlen sort függesztett ki
ajtajára: „Beteg vagyok, pár napig nem rendelek. Hibay” Szervezete tíz napig
küzdött a magas lázzal járó kórral, miközben a legjobb orvosok, dr. Czekkel Ferenc,
dr. Simkovits József és dr. Sándor Imre igyekeztek a beteg segítségére lenni és
kámfor, valamint koffein befecskendezésével próbálták a szívműködését
helyreállítani. A betegágyat körülvevő orvosok közül Hibay doktor leginkább dr.
Sándor Imrében bízott. Állapotának biztatóbb pillanatában feleségétől azt kérte: ha
bárki beteg lesz a családból, csakis dr. Sándor Imréhez vigyék.

A betegség lefolyása eklektikus volt: hol a javulás, hol a romlás jelei mutatkoztak.
A történteknek hamar híre ment. Nem csupán az utcán volt szóbeszéd a doktor
állapota, hanem egy idő után a köszönést is felváltotta a kérdés: „Hogy van Hibay
doktor?” A Hibay patikában naponta több százan érdeklődtek a beteg állapotáról. A
betegség ötödik napján „Hibay Károly állapota” címmel reménykedő írás jelent
meg a helyi lapban, habár megjegyezték, e betegségnek nincs szabályszerű
fordulópontja. A kilencedik napon „Ember, akit az emberek nagyon szeretnek…”
címmel készült írás a szerkesztőségben, ám a cikket már nem fejezhették be: péntek
este a doktor elhunyt. 

Hibay Károly haláltusája megszüntette a társadalmi és vallási különbségeket a
városban: napszámosok és polgárok, zsidók és keresztények imádkoztak az orvos
gyógyulásáért. Az 1924. május 9-én, pénteken este fél 8-kor bekövetkezett halál
okainak kommentálását legnyíltabban a Magyar Orvos című havilap vállalta:
„Csupasz fülét nem restellte a tetves cigányasszony piszkos hátára tapasztani, hogy
vészes kórját kutatva, felismerve, rajta segíthessen.”

A temetést, a fertőzés terjedésének megelőzése érdekében is gyorsan szervezték,
május 11-én délután 4 órára hirdették meg annak időpontját. A kétségbeesett
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kapkodás jelei mutatkoztak meg a gyászjelentések kiadásában is: külön készített az
Egri Kerületi Munkásbiztosító Pénztára és külön a család. A gyászmisét is csak a
temetés másnapján, május 12-én délelőtt 10 órakor celebrálták a főszékesegyházban.
Az egri Hatvani temetőben délután 4 órára várt gyászoló tömeg miatt pedig az
aznapi futballmérkőzést egy órával későbbre, délután négyről ötre halasztották.

A temetésről a május 13-án megjelent városi lap „Mártírt temettek” címmel
számolt be, amelyben „a felebaráti szeretet vértanújának” nevezték a 34 éves
korában elhunyt orvost. Az oroszlánlábakon álló fehér érckoporsót 8-10 ezer főnyi
tömeg állta körbe, a szertartást Farkas Gyula apát-kanonok, dr. Petró József és
Harkabusz László segédlelkészek közreműködésével végezte. Az egyházi szertartás
után a Polgári Dalkör, az Országos Orvosszövetség nevében dr. Glósz Kálmán
búcsúztatták a halottat. 

A legenda tehát a betegség kezdetének napja, 1924. április 30. és a temetés
időpontja, 1924. május 11. közt megszületett. Hogy ez mennyire igaz, azt bizonyítja,
hogy egy hónappal később, június 8-án újabb cikk jelent meg Egerben „Hibay dr.
hagyatéka” címmel, melyben emlékeztettek arra az örökségre ─ elsősorban a
csecsemő- és gyermekvédelem területén elért eredményekre ─, amelyet erkölcsi
kötelessége őrizni a városnak. Eger város képviselőtestülete, az Egri Kerületi
Munkásbiztosító Pénztár és az Országos Stefánia Szövetség pedig jegyzőkönyvben
rögzítette az utókor számára dr. Hibay Károly emberi nagyságát.

Az egriek rajongásba forduló szeretetét jól példázza az Árnyékszala út 37. szám
alatt lakó Kovács Istvánné 1924. május 15-én az özvegyhez írt levele: „A doktor úr
halála nekünk is nagy bánatot okozott, ő volt a mi háziorvosunk. A jóságát leírni
nem tudom (…) ha bármelyikünk beteg volt, még este 9-kor is kijött hozzánk (…) egy
karácsony estén a kedves apám volt beteg, leült az ágya mellé, édesapám pedig
megkínálta borral, és ő szívesen fogadta és mondá: iszom öregem a kedves
egészségére. Az öreg mindjárt megkönnyebbült a doktor kezelése után.” Az asszony
egy fényképet kért dr. Hibay Károlyról, hogy amíg a család „képes lesz egyet
csináltatni róla,” addig is velük maradjon szeretett orvosuk.  

A legenda utóélete
Dr. Hibay Károly halála után az özvegy Hartl Edit szülei Budapestről Egerbe

költöztek, hogy támaszt nyújtsanak unokájuknak és lányuknak. A család anyagi
helyzetét mi sem mutatja jobban, minthogy nem csupán a belvárosi lakásból voltak
kénytelenek a Dr. Nagy János utcába költözni, hanem hamarosan a doktor ruháinak
egy részét is el kellett adogatniuk. Mivel Hartl Edit jövedelem nélkül maradt, ezért
1924. június 27-én a várostól kért iparigazolványt „kézimunkák, iparművész és
divattárgyak tervezésére és készítésére.” A család kosztos diákokat fogadott, majd
Hartl Edit nyelvórákat adott. Ekkor kamatozott a Notre Dame de Sionban
megszerzett tudás…
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Az özvegy élete csak akkor vált könnyebbé, amikor a II. világháború után elhalt
férjéről nevezték el az Újvilág utcát. A város vezetése kegydíjat állapított meg neki.
A tragédia azonban beárnyékolta a család életét. Az özvegy annyira rettegett egy
újabb sorscsapástól, hogy fiának, Hibay VI. Györgynek nem engedte, hogy orvos
legyen. Így munka mellett előbb jogból, majd közgazdaságtanból doktorált. 

VI. György 1944-ben nősült, felesége Nemess Aliz (1926- ). Két lányuk született,
Aliz, aki ma a fővárosban élő közgazdász és Éva, aki Finnországban élő
fuvolaművész. A Hibay nevet Éva Finnországban élő kettős állampolgárságú
adoptált fia, Zsolt és családja viszik tovább. 

A család 1972-ben Budapestre költözött, és csak 1994-ben tért vissza Egerbe dr.
Hibay VI. György és Nemess Aliz. Ekkora azonban már megszületett Hibay Károly
újkori kultusza: 1991 decemberében az Egri Városszépítő Egyesület állítatott
emléktáblát a Hibay Károly utcában, a családi ház oldalfalán. 2008 novemberében
pedig a Hibay Károly úti óvoda vette fel hivatalosan is a doktor nevét. 

A Hibay-Hartl család öröksége utóbb a nemességet szerző Hartl Ede kapcsán
bukkant fel: 2006-ban, Hibay VI. György végakarata értelmében a dédapa Hartl Ede
nemesi oklevele és karosszéke a Dobó István Vármúzeumba került. 2010
novemberében Sarudon emléktáblát avattak Hartl Ede tiszteletére, 2011 májusában
pedig megnyitották emlékszobáját Tiszahalász utódtelepülésén, Újlőrincfalván.
Mindezt pedig az tette lehetővé, hogy a család megőrizte e jeles elődök emlékét.  

Felhasznált irodalom:

A Hartl-Hibay család iratai
Nagy Iván: Magyarország családjai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal V.
Pest, 1859. 
Orosz Ernő: Heves és volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék nemes családjai,
Eger, 1906.
Emlékkönyv az Egri Megyei Kórház fennállásának 10. évfordulójára, Eger, 1960.
Sugár István: Az „Egri víz” története. Orvostörténeti közlemények, Budapest
1983.

(Elhangzott 2013. február 23-án a Keresztény Ifjúsági Klubban)
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A Hibay gyerekek – elől a második
Károly
Fotó: családi albumból

Hibay Károly közismert fotója 
1914-ből

Fotó: családi albumból



A bozeni kórház orvosaként
Fotó: családi albumból

Hibay Károly 
1914. szeptember 2-án Bozenben

Fotó: családi albumból
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Ágoston Ottóné – Váradi Tamás
Európai Virágos Városok és Falvak

(út az arany fokozatig)
Nyitott kertek - kert a kertben 

„Micsoda gondolatból alkothatta Isten a virágot? Hiszen ha csak bezöldíteni
akarta a földet, csupa fűvel is bezöldíthette volna. De mennyi szép virágot vegyített
a fű közé! A pirinkó nefelejcstől mind a rózsáig mennyi ezer és ezerféle alakú és
színű virág nyílik mindenütt, ahol emberi láb nem tapossa el!” 

Gárdonyi Géza

Ezen a sétán nem híres épületről vagy híres emberről, intézményről lesz szó,
hanem virágokról és a virágok szeretetéről.

1992-ben valami elkezdődött egy virágos városkép kialakításában. Akkoriban
mintegy 500 m2 egynyári virágfelület volt Egerben.  Mondhatjuk azt, hogy a
talajtakaró növényzettel borított felületek voltak a kor szokásos zöldfelületi
elvárásai. Kevés gondozást, locsolást igényeltek, emiatt az elburjánzott hatásukkal
gondozatlan benyomást keltettek.

Európában ekkor már felismerték a sokszínű és fajtájú virágok városképbe
illesztésének fontosságát. 1990-ben az Európai Közösségek Idegenforgalmi
Bizottsága támogatásával az Európai Virágos Városok és Falvak Versenyének
(Entente Florale) Nemzetközi Bizottsága megkeresett több közép-kelet-európai
országot, hogy csatlakozzon a versenyhez. A megkeresettek közül – akkor – egyedül
csak Magyarország jelentkezett, s jelentkezését el is fogadták.

Mivel eddig még nem volt ilyen verseny, az Országos Idegenforgalmi Hivatal
felkérte a városvezetést, hogy bemutatva a történelmi, építészeti hátteret, teremtsen
meg egy virágos egri zöldfelületi rendszert és méresse meg magát az európai
versenyben. A nyár közeledtével egy költségvetési év derekán óriási dilemma volt a
városvezetés részéről, hogy igent lehet e mondani? Dr. Ringelhann György
polgármester és Habis László jelenlegi polgármester, akkor még alpolgármester, jól
döntöttek, hiszen Eger nevét Európában, arany fokozatú virágos városként jegyzik.

A szakmai kihívás ezután következett, hiszen egy új virágos Egert kellett szinte
pillanatok alatt megteremteni. Az egynyári virágfelületek 3.000 m2 – re való
bővítését kellett biztosítani, valamint a lakosságot egy városi virágos versenybe
kellett invitálni. Igaz, ebben az évben még minden jelentkező virágpalántát kapott,
csak gondoznia kellett az átadott virágokat, amit egy zsűri ellenőrzött és díjazott.
Sok hiányossággal, szerényen, de annál nagyobb lelkesedéssel vártuk a nemzetközi
zsűrit.
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A zsűri tagjai megcsodálták műemlékeinket és elismerték, hogy szinte nulláról
kellett elrugaszkodni, hogy egy új, virágos városkép kialakuljon. A közös erőfeszítés
meghozta gyümölcsét, Eger Európa Díjat kapott. A legnagyobb elismerés azonban
a lakosságtól érkezett, hiszen a következő években már egyre nagyobb számban
voltak a helyi virágosításnak követői.

1994-ben az Országos Idegenforgalmi Hivatal, a Belügyminisztérium és a
különböző szakmai szervezetek megszervezték az első hazai országos virágosítási,
környezetszépítési és környezetvédelmi versenyt. Ettől kezdve a nemzetközi
megmérettetésben a magyarországi győztes város és falu képviseli az országot.
1996-ban Egert az a megtiszteltetés érte, hogy Európa legvirágosabb településeit
fogadhatta, mivel Eger adott otthont a nemzetközi verseny díjátadójának. 
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Eger 2007-ben, magyarországi győztes városként, újra részt vett a legnépszerűbb
és legnagyobb civil támogatást magáénak mondható európai versenyben.  A
másodszori részvételt az európai versenyben sokéves munka előzte meg, amit a
nemzetközi zsűri így méltatott az angliai Harrogate városában megtartott díjkiosztó
ünnepségen: 

,,Az En tente Florale Europe nemzetközi zsűrije nagyra becsülte az
Önkormányzat és Eger polgárainak, civil szervezeteinek közös munkáját az épített,
a természeti és a történelmi örökség megőrzésére. Mély benyomást tett a zsűrire az,
hogy Egerben mennyire és milyen széles körben értették meg az Entente Florale
mozgalom üzenetét. A zsűri sok új létesítményt látott, a jövő generációkra is
gondoló kiemelkedő projekteket. A kiváló, nagy gonddal előkészített program az
egész közösség több mint másfél évtizedes kemény munkáját tükrözi, amely
méltónak bizonyult Eger dicső történelmi múltjához. Mindezek alapján a zsűri Eger
városának arany érmet adományoz.”

Az út az arany fokozatig, hosszú volt, de tele volt örömmel és szépséggel, hiszen
a lakosság legnagyobb virágosítási kedvével zajlott.  

Büszkék lehetünk a Magyarországi Versenyben elért eredményeinkre is: 
1994. KÜLÖNDÍJ – Országos Idegenforgalmi Hivatal
1996. FŐVÉDNÖKI KÜLÖNDÍJ
1997. ÉVEK ÓTA SZÉP TELEPÜLÉSEK DÍJ
1998. ÉVEK ÓTA SZÉP TELEPÜLÉS CÍM
2000. ELISMERŐ OKLEVÉL – Országgyűlés Önkormányzati Rendészeti 

Bizottsága,  
Az EZREDFORDULÓ LEGVIRÁGOSABB TELEPÜLÉSE CÍM 

2001. KITÜNTETŐ OKLEVÉL – Szervező Bizottság
2002. MINISZTERELNÖKI ELISMERŐ OKLEVÉL
2003. EGY ÉVTIZEDES VIRÁGOS MAGYARORSZÁGÉRT VERSENY 

OKLEVÉL
2004. DIPLOMA
2004. Magyarország képviselete az Európai Virágos Referencia Települések 

között
2005. ARANY RÓZSA DÍJ
2006. VÁROS KATEGÓRIA I. HELYEZÉS 
2007. ENTENTE FLORALE EUROPE – ARANYÉREM
2009. KÖRNYEZETVÉDELMI KÜLÖNDÍJ
2010. Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség Elnöki KÜLÖNDÍJA
2011. Virágos Magyarországért Verseny Szervező Bizottság Elnöki 

KÜLÖNDÍJA
2012. MINISZTERELNÖKI KÜLÖNDÍJ

Az év főkertésze, Ferenczy Tamás a Városgondozás Eger Kft 
üzemegység vezetője             
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A városi verseny 21 éves, 13 éve működik az Egri Virágklub, tagjai, a korábbi
versenyek díjazottjai. Számuk több százra tehető. Igazi virágbarátságok alakultak,
segítve egymást tanácsokkal, virágokkal, virágmagokkal.  Az Egri Virágklub tagjai
fogalmazták meg azt az igényt, hogy nézzük meg egymás kertjét, ne csak a fotókon,
a díjátadón csodáljuk meg.  Így született meg a nyitott kertek gondolata.  

A továbbiakban egy csodálatos kertet tekinthetünk meg. 
Mert igaz az a mondás, hogy aki virágot szerei, rossz ember nem lehet. 

Nyitott kertek - kert a kertben
Ez a kis jegyzet a virágot szerető sétáló kedvű egrieknek íródott, azzal a céllal,

hogy bemutassa a kert használhatóságát, 15 éves fejlődését a kezdetektől napjainkig,
illetve összegezze az eddigi tapasztalatokat, megkönnyítse a távoli tájakról érkező
vendégekben felmerülő kérdések megválaszolását.

Feleségemmel 1997-ben vettük kezelésbe a területet természetesen elég
elhanyagolt állapotban, de Eger város szépsége és a turizmusnak kínált vonzereje
miatt hamar eldőlt, környezetünket úgy alakítjuk ki, hogy az másokat is
marasztalásra csábítson.

Célunk tehát nem csupán szálláshely létrehozása, hanem a hosszabb
tartózkodásra serkentő aktív és ingergazdag környezet kialakítása is volt. A meglévő
növényzet zöme nem fért bele az általunk elképzelt ívekbe és térhatásokba, de ennek
ellenére igyekeztünk megtartani örökölt szebb növényinket, az öreg körte-, barack-
és cseresznyefát, valamint a később sövénnyé nyírt mogyoróbokrot.

A kert és az építmények kialakítása 1998-ban kezdődött. A szokásos módon
gyümölcsfák, ribizlibokrok, földieper, stb. volt az ősnövényzet.

Akkoriban nem készült egy egységes terv, amit az évek során követni lehetett
volna, inkább a folyton változó igények alakították kertünket. Igyekeztünk azonban
a növények által kialakított íveket tudatosan továbbfejleszteni és az újabb kerti
építményeket ezekben elhelyezni. Az őskertből kevés növény bírta ki az idő próbáit.
Ilyen a ház melletti fenyő, a tavat határoló mogyoróbokrok, az öreg körte- és
barackfa. A növények zöme 1998-2000 között lett ültetve, de a folyamatos fejlesztés
miatt később is történtek változtatások. A tudatos fajtaválogatás eredményeként
minden évszak meghozza a maga érdekes színfoltját. A kert kapuja öreg
szőlőtőkéből készült, mely dróthálóra van felkötözve. Nagyon egyszerű megoldás és
sokrétűen alkalmazható akárhol. 

A következő lépés a kerti tó felé vezet, melynek fő növénye a tavirózsa. Rekord
mennyiségű virág 2006-ban növekedett, egy időben 83 kifejlett virág nyílt. A
tavirózsa virágai este mindig becsukódnak és csak napsütésben virítanak ismét,
tökéletesen megrajzolt szirmaikkal. A tó speciális tavi fóliával van bélelve, mely
manapság bármely szakboltban megvásárolható. Ha valaki kerti tó építésére adná a
fejét, javaslom, előtte tanulmányozzon szakkönyveket és a kert otthoni átalakítását
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a megemelkedő plusz munkák miatt fontolja meg. Kétségtelen, víz nélkül sokkal
szegényesebb lesz kertünk megjelenése és élővilága is. Legfontosabb dolog a víz
tisztántartása. Nálunk ezt a híd alatt lévő kavicságy oldja meg, melyen keresztül 24
órán keresztül áramlik a víz egy szökőkút szivattyú + cső segítségével. Ugyanezt a
hatást érhetjük el műanyaghordóba rakott szűrőfelülettel, vagy a speciális gyári
szűrő szettekkel, melynek ára viszont nagyon magas. Egy ekkora tó speciális szűrője
akkora összeg lehet, mint maga a tó létrehozása.

A tó növényei évelők, teleltetést nem igényelnek. Ugyanez mondható el az
aranyhalakról is, melyek a jég alatt ragyogóan áttelelnek. Érdekesség, hogy a vörös
fülű ékszerteknősök 10 cm átmérő fölötti példányai gond nélkül teleltethetők
tavunkban, mégpedig maguktól elvermelnek 10 °C alatti hőmérsékleten és a
bőrükön keresztül a nyálkahártyájukon vesznek fel minimális mennyiségű oxigént.
Fontos, hogy lékvágással drasztikus módon ne bolygassuk a tó élővilágát, ezt inkább
egy légpumpa buborékot keltő hatásával oldjuk meg. Hatásos. Ha leülünk a tóparton
egy kis meditációra, számos titokzatos élőlényt figyelhetünk meg. A szitakötő lárvák
3 évig élnek a vízben vérmes ragadozóként, mígnem egy nádszálon a felszínre
szállnak, majd bebábozódás után csodaszép szitakötőként repülnek tovább. A
sündisznók menetrend szerint érkeznek halk ,,röfögéssel” alkonyat után ivóvíz és
csigák után kutatva. Félénkek ugyan, de ha csendben figyelünk, biztosan látni fogjuk
őket. Hajnalban az énekes madarak örülnek a friss víznek. Számos élőlényt
megfigyelhetünk még, én csak néhányat említettem a sok közül. 

Ezért érdemes kerti tavat építeni.
A kerti tó újabb hobbival fertőzött meg minket, ez pedig az ékszerteknősök

szaporítása. Nagyon kevés embert érdekel a téma, ezért csak röviden érintem, ez
valóban igazi egzotikum. Szeptemberben kelnek ki a kis teknősök, de a szerencsések
a júliusi tojásrakást is megfigyelhetik. Igyekeztünk több kis teraszt, pavilont és aktív
pihenésre alkalmas zugot kialakítani, melyek létrehozásakor a fő szempont a
sejtelmes elzártság és a tér részeként való nyitottság furcsa keveréke volt az
iránymutató. 

Itt említem meg a ,,kevesebb néha több” szokásos aranyszabályt, mely betartását
az egységes anyag és színválasztással próbáltuk elérni. A kereskedések széles
dekoráció repertoárja gyakran ejt minket csábításba. Figyeljünk oda, mi az, ami
megy a mi környezetünk stílusához és mi az, ami nem, persze ez olykor túlságosan
is szubjektív. A japán kertépítők például mindössze néhány jellegzetes növényfajt
alkalmaznak nagy figyelmet szentelve a formák kialakítására. Szerintük ugyanis a
túl sok szín és forma elvonja a figyelmet a kertben történő meditációról. Szemben
az európai szemlélettel, ahol is a kertész egyik legnagyobb erénye, ha minél több és
ritkább növényfajt tud felsorakoztatni.  Hogy is tegyünk igazságot? Saját ízlésünk
szerint.  Valószínű, hogy innen ered az a mondás ,,megnézem a kerted, megmondom
milyen ember vagy”.  A tó körül (és a hátsó kertben is) több íriszfaj figyelhető meg.
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Vannak mániákus íriszgyűjtők, több száz fajta van a birtokukban, őrületes forma- és
színgazdagsággal. Én is nagyon szeretem őket, főként a csíkos levelűt, egzotikus
díszítő hatásuk miatt. Kerülöm a túlnemesített változatokat, melyeknek
abnormálisan nagy a viráguk, úgynevezett dupla virágúak. Számomra egyébként
mindig van egy furcsa ellenszenv a ,,túl direkt” virágos növényekkel szemben,
például: a mindenki által ismert büdöske óriásváltozata vagy a tulipánfa iránt.
Természetesebbnek hat, ha a kinemesített növények nagysága és mennyisége
arányban van lombozatuk terjedelmével. Az íriszek mellett a kert több pontját
díszítik örökzöld bambuszok. Érdekes, milyen ritkán fordul elő kertjeinkben ez a
növény, pedig vannak kifejezetten fagytűrők és ráadásul örökzöld fajták is.
Magasságuk elérheti a 4-6 métert, szárvastagságuk pedig a 3-6 cm átmérőt. Igazán
egzotikus hatású tud lenni a megszokott tujasövények helyett. Megvastagodott
száruk ligetes erdőkre emlékeztet, örökzöld leveleik ringatózása pedig
mozgalmasságot hoz kertünkbe. 

Árnyékos, félárnyékos területeinkkel mindig bajban vagyunk. Mit is ültessünk?
Jó választás a páfrányfélék és az árnyékliliom. Kertünkben több fajtája is
megtalálható, a sima zöld levelűektől a világos szélű nagylevelű változatokig.
Virágjuk jelentéktelen, ellentétben leveleikkel, melyek fagyokig díszítenek,
különösen csoportokban sűrűn egymás mellett érvényesülnek igazán, mert így
tudják kifejezni előkelőséget sugalló formájukat. 

A fenyőfélék ültetésével legyünk nagyon körültekintők, ugyanis van velük egy
olyan gond, hogy méretük több tízszeresére növekszik és 5-10 év alatt egyszerűen
kinövik a helyüket. Két megoldást tudok ajánlani, egyik az, hogy sövényvágóval
kétévenként egyszerűen megnyírjuk a kívánt méretre, így sokáig a kertben
maradhat, mellesleg egyre dúsabb is lesz. Másik megoldásként próbáljuk a
szomszédokat rábeszélni, hogy ők ültessenek fenyőket és a meglévő fákat,
tűlevelűeket tervezzük bele koncepciónkba, mert pár év múlva ezek tőlünk nézve
lesznek igazán szépek és ezzel nagymértékben növelhetjük kertünk optikai
nagyságát. Ez nálunk tökéletesen bevált. Figyeljük meg körülöttünk a szomszédos
kertek növényeit, fenyőfáit a szemünk nem a telekhatárnál ragad le, hanem a
távolabbi pontokat pásztázza. Ezt a térhatást úgy próbáltam tovább erősíteni, hogy a
telekhatárnál lévő fákat – cseresznyét, körtét alacsonyra, gömbformára, bonsai-
szerűen visszavágtam. Ezzel egy tipikus kertrendezési megoldást valósítunk meg:
kicsiket előre, nagyokat hátra.

Érdemes pár szót szólni a pergolákról, ami nem más, mint növények számára
létrehozott támrendszer. Célja lehet fókuszpont kialakítása, pihenőpad elhelyezése
árnyékolással, autók számára védett hely létrehozása a napsütés ellen.
Mindenképpen dekoratív megoldás, mert elősegíti kertünk 3 dimenziós
megjelenését és nem utolsó sorban lehetőséget ad virágzó, kúszó növények
ültetésére. Ilyen a trombita folyondár és a lilaakác. Mindkettő igazán színpompás
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növény, de vigyázzunk, mert szétszedi a házat, ha egy kis repedést talál. Agresszív
viselkedésük miatt javasolt pergolára futtatni, ahol kellőképpen kordában lehet
tartani és a főágak vastagodása nem okoz gondot, sőt idővel érdekes csavarodások
alakulhatnak ki, amit a növény egyengetésével elősegíthetünk.

A kert közepét általában üresen szoktuk hagyni, vagy csak alacsony cserjékkel
díszítjük, ami nem borítja fel a karosszékszerű elrendezésünket. A mi kertünkben ezt
egy igazi ritkaság, a selyemakác foglalja el. Méretét erős metszéssel próbáltam
megfékezni, kíváncsian várom, mi történik vele. A selyemakác igazi mediterrán
hangulatot tud kölcsönözni, rózsaszín vattaszerű dús virágzatával. Leveleit éjszakára
összezárja, ekkor a virágok szinte kiemelkednek a laza szerkezetű lombkoronából.
A fiatal facsemeték 1-2 évig fagyérzékenyek, de ha ezt az időszakot átvészelik,
akkor kellő víz és napfény mellett gyorsan fejlődnek és igénytelenek.

Van még egy növény a kertben, amivel a mediterrán tájak hangulatát idézhetjük
fel, ez pedig az örökzöld jukka (a teknősös tó mellett van). Szívós, igénytelen
növény, gyönyörű harangszerű 2 méter magasra is megnövő virágzatot fejleszt nyár
közepén. A fikuszokat, leándereket, papagájvirágokat érdekességként kiültethetjük
szabad földbe is, természetesen csak a korai fagyok beálltáig. Sokkal szebben
fejlődnek, ha cserepestől egyszerűen besüllyesztjük a földbe, ez egyrészt
természetes hatást kelt, másrészt védi a gyökereket a kiszáradástól és a túlzott
felmelegedéstől. 

A fű. Az egységesen szép zöld gyommentes fű minden kertész és kertet szerető
ember szíve vágya, létrehozása viszont nem kis feladat, mert következetes,
meghatározott sorrend szerinti gondozást igényel.

Ez a rendszertelenül látogatott üdülőknél, hétvégi házaknál és a hajszolt életmódú
kertes háztulajdonosoknál fejtörést okozhat. Ezért is alakult ki az a mondhatni
kertépítési stílus, mely füvet egyáltalán nem alkalmaz helyette geotextília fölé kb. 5
cm vastagságban gömbölyű kavicsokból álló réteget helyez. A geotextília megvéd a
gyomosodástól, de az éltető vizet engedi leszivárogni a talajba. Ennél a megoldásnál
viszont fontos a szegély létrehozása (pl. gömbfából, élére állított lapos kövekből
stb.) a kavicsok szétszóródásának megakadályozása céljából. Jól alkalmazható ez a
megoldás kisméretű kertekben sok díszfa alkalmazásával, akár egy kiszáradt
patakmeder imitálásának szándékával.

De ugye mi füvet szeretnénk! Ezt kétféle módon oldhatjuk meg. Az egyik a vetett
fű, a másik a gyepszőnyeg. A gyepszőnyeg nem más, mint előre gyártott,
gyommentes, kb. 5 cm vastagságú tekercsben kapható pázsit. Előnye, hogy
lefektetés után azonnal zöld és használható, hátránya az anyag beszerzésének
körülményessége és az ára. Én a vetett füvet ajánlom mindenkinek, mert ez házilag
könnyen kivitelezhető. 

A fű vetésével, előkészítésével nem foglalkozom, inkább az utómunkálatok
érdekesek és a szakkönyvekben is kevesebb szó esik róla. Gyakran kérdezik
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vendégeink, mitől ilyen szép a fű? Először is nincs csoda fűmag! A kereskedésekben
kapható fűmag keverékek 90%-a kiváló minőségű több fűmagféléből összeállított
vetőmag. Javaslatom csupán annyi: magyar nemesítésű magokat (pl.: KITE pázsit
sport), használjunk a magyar éghajlati viszonyokhoz, ne pedig holland méregdrága
magkeveréket. Ebben az esetben a drágább nem biztos, hogy jobb. A fűnek sok
vízre, tápanyagra, rendszeres nyírásra, szellőztetésre, esetleges gyomirtásra van
szüksége. A locsolás kulcskérdés, nyáron naponta kétszer kell öntözni, hajnalban és
estefelé, ha pedig rövidre nyírt pázsitot szeretnénk, akkor nagyon fontos, hogy soha
ne száradjon ki a talaj felső pár centimétere. Ez különösen a nyári kánikulai
időszakban érdekes. 

Időközben kiderült, hogy van egy kis ,,feng-shui beütésünk:” A feng-shui annak
a művészete, hogy kitaláljuk, milyen céljaik vannak az embereknek az életben, és a
környezetüket ennek megfelelően úgy alakítsuk, hogy ezeket a célokat el is érjék. A
külső környezetet úgy módosítjuk, hogy a belső világ változhasson.

Talán már tapasztaltuk, hogy ha a feng shuiról akartunk beszélni valakivel, és
teljes elutasításra találtunk. Bőven akad rá ok. A feng shui szigorúan véve
tudományosan nem bizonyítható. Kérdezzük meg valamelyik szomszédunkat, mitől
függ egy helyiség hangulata. Többnyire olyan válaszokat kapunk, mint: a fénytől, a
helytől, a színtől, az illatoktól és sok minden mástól. 

Készséggel egyetértünk abban, hogy például egy pirosra festett hálószobának
más hatása van, mint egy fehérre meszeltnek. A fémágy esetén is a legtöbb ember
észreveszi a különbséget a faággyal szemben. Nos, itt külső tényezőkről van szó,
amilyenek a színek, formák és anyagok, melyek ránk, emberekre hatnak. Eltart majd
egy ideig, de egyszer csak előkerül az ember kisugárzása.

Ez az energiafogalom azonban kicsit más, mint amit fizikai téren megszoktunk.
Ne bonyolódjunk ebbe most bele, mondjuk azt, hogy egy helyiséget az érzéseinkkel
formálunk. Az ember az érzelmeivel alakítja a környezetét. Úgy öltözködünk, ahogy
belül érezzük magunkat, olyan autót vezetünk, amilyen megfelel nekünk, és olyan
kertjeink vannak, melyek illenek hozzánk. 

Feladatainkat tetőzte, hogy öt év múlva a hátsó telekszakasz megvásárlásával
1500 m2-re bővült a terület, egy vészkijárat jellegű ajtóval. Továbbra sem egy
hétköznapi értelemben vett kert létrehozása volt a lényeg, hanem a különféle
élményelemekkel dúsított, „kert a kertben érzés” lebegett előttünk.  Tervezett volt a
sakkpálya, a homokozó, a grillkonyha, a kerti tó,  a tollaspálya, stb. elhelyezése, de
nyitott maradt a lehetőség a változás számára, mely folyamat a mai napig tart.

Időközben beépítettük a főépület tetőterét és a földszinten is különféle
fejlesztések történtek. A növények elérték a szerintem ideális 10-15 éves kort, és
kiderült az is, hogy az általunk tervezett funkciók működőképesek- e a valóságban?
Ami működik azt nem bántottuk, ami viszont nem…
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A szomszéd telkeken lévő fenyők és nyírfák is korosodnak, így pozitívan hatnak
a tér optikai nagyságára, ezt sikerült fokozni a sövények és a fák időnkénti,
metszésével, nagyságuk féken tartásával. Néhány ötletes megoldást láthatnak a
kíváncsiskodó vendégek. 

Kertünk legkedvesebb pontja a grillkonyha, mely a régi vidéki életmód részét
képező nyári konyhák mintájára készült. Igyekeztünk berendezésével is
visszatükrözni ezt az érzést, természetesen a mai igényeket kielégítő
felszereltséggel. A cseréptetőre vadszőlőt futattunk fel, ezzel igyekeztünk még
kötetlenebbé és természet közelibbé tenni az itt eltöltött romantikus esték idejét.

A kert hangulatához a tárgyakon és növényeken kívül az illatok- hangok is
szorosan hozzátartoznak. A tavaszi békanász, a sündisznók röfögése, a rigók
örömteli reggeli hangversenye, a liliomok illata és a feleségem örökös bíztató
zsörtölődése is mind - mind hozzátartoznak. 

A folyamat és változás mindig része környezetünk kialakításának, úgy, ahogy az
improvizáció is ott van mindennapi életünkben, tudatos igyekezetünk mellett.

(Elhangzott: 2013. augusztus 6-án, a Green Park Wellness Villában)
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Habis László polgármester és a szakmai csapat, az angliai Harrogate főterén 
az arany plakettel. Fotó: Ágoston Ottóné

Európa díj 1992.
Fotó: Ágoston Ottóné

Arany fokozat 2007.
Fotó: Ágoston Ottóné
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Green Park Villa kertje
Fotó: Ágoston Ottóné



Renn Oszkár
A Nobel-díjasok szoborparkja

El nem feledhető gondolat ez a szoborpark. Jelentősége már túlmutat egy nemes
pedagógiai szándékon. Ma már jegyzik a tudomány világában, az ismertetőkben, a
tudománytörténeti kiadványokban. Egy egri középiskola, a Wigner Jenő Műszaki
Informatikai Középiskola és Kollégium, alázatos és büszke megemlékezése a
magyar származású tudósóriásokról. A néhai iskolaigazgató, Szabó Péter
kezdeményezése, hihetetlen szervezőmunkája és hite eredményezte a merész
vállalkozást a szobrok kertjét, tudósaink bronzportréit, emlékezetünkben őrizve a
tudományos teljesítmények értékét. A szoborpark méltán került sétacéljaink közé.

Nobel és alapítványa
Néhány mondatban foglalkoznunk kell a park szobrainak közös jellemzőjével a

díjadó Alfred Nobellal. Ki is volt Alfred Nobel?  1833. okt. 31-én született
Stockholmban. Családja az iparban és a kereskedelemben tevékenykedett (pl. az
oroszországi olajlelőhelyek kiaknázásában). A családban Alfred kiemelkedően
tehetséges volt. Több jelentős találmány fűződik nevéhez. A szóbeszéd szerint a
dinamitot, legjelentősebb alkotását, véletlenül találta fel. Diákkorunkban Séra
László kémiatanárunk tanította meg dal formában a kötelező ismereteket:

„Nóbel Alfréd/ a nagy kémikus/ feltalálta a dinamitot,/ glicerint kevert kovával/
rettenetes pléhpofával/ Nóbel Alfréd a nagy kémikus/ kus-kus-kus…”

A rendkívül veszélyes nitroglicerint megfékezte kovafölddel, s így szállíthatóvá
vált, és lett a korszak általánosan alkalmazott robbanóanyaga. Tévedés azt hinni,
hogy csak katonai, népirtási céllal gyártották. Nobel ennek bizonyságául tett egy
emberbaráti alapítványt a világbéke előmozdításáért. Jótékonykodó emberszeretetét
bizonyította, amikor hatalmas vagyonát egy alapítvány kezelésére bízta 1895.
november 27-i végrendeletében. Rendelkezése szerint: „Kamatait évente azok
között osszák ki díjként, akik a megelőző évben a legnagyobb szolgálatot tették az
emberiségnek.” „A jelzett kamatokat öt egyenlő részre kell felosztani,…aki a fizika
területén, a kémia területén,… az élettan, ill. az orvostudomány területén,…aki az
irodalom területén a legkiválóbb idealisztikus beállítottságú alkotással járult hozzá
és aki a legtöbbet, ill. legjobbat tette a nemzetek közti barátság ügyéért.”

Az alapítványt 1900-ban sikerült felállítani és alapokmányát 1900. június 29-én
mutatták be. A továbbiakban 1901-től minden évben kiadták az öt kategóriában a
díjat. Kivéve a két világháború időszakában, amikor 1940-1942 között egyáltalán,
máskor hiányosan osztották ki.

A díjat természetes személy (élő személy) kaphatja. Intézmény és szervezet
nem! Egy díjat maximum hárman vehetnek át, megosztva. Az érem és oklevél
művészeti alkotás (külön-külön) skandináv művészektől.
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A díj értéke: 150.800 Svéd Korona (első), napjainkban 880.000 Svéd Korona.
1968-tól egy hatodik kategóriával egészült ki a díjak sora. A Svéd Bank

megalapította a közgazdasági Nobel-díjat. Ennek odaítélését svéd és norvég
állampolgárok héttagú bizottsága, skandináv tudományos intézetek, a korábbi
díjazottakból összeállított testületek és más nemzetek tudósai döntik el.

A Nobel-békedíjról a norvég parlament öttagú bizottsága dönt, ajánlások alapján.
A Nobel-díjak jelölése titkos. A jelölők titoktartási kötelezettsége 50 évig áll fenn

(pl. ma csak az 1963 előtti jelöléseket lehet nyilvánosságra hozni).
A Nobel-díjakat a stockholmi Concert Hall-ban ünnepélyesen adja át a svéd

király. A Békedíjat az oslói városházán adja át a norvég Nobel Bizottság elnöke, a
norvég király jelenlétében.

A magyar származású Nobel-díjasok
Bár a tudós személyiségek konkrét eredményei részesülhetnek Nobel-díjban,

mégis közismert a nemzetek értékelésében szerepet játszó statisztika, a nemzetek
által adott díjazottak száma és az össznépességhez viszonyított aránya. Mi magyarok
büszkén tartjuk számon messze átlagon felüli magyar származású Nobel-díjas
tudósainkat, szellemi óriásainkat.

Néhány tény azonban megtévesztő lehet a magyar Nobel-díjasok
meghatározásánál és egyértelműsítésénél.

A magyar díjazottak többsége tudományos eredményeit nem hazánkban érte el és
nem is élt, vagy él Magyarországon. Részben azért, mert munkásságuk feltételeit,
kutatásaik anyagi hátterét csak külföldön kapták meg, részben mert politikai
környezetük itthon akadályozta munkájukat.

Az érintett díjazottak egy része sosem vallotta magát magyarnak, nem is
beszéltek magyarul. Ugyanakkor felmenőik magyar származásukat igazolják,
kapcsolatukat a magyar kultúrával nem tagadták.

A magyar díjazottak közül ketten utaztak Magyarországról a díj átvételére
(Szentgyörgyi Albert és Kertész Imre). A többiek nem hazájukból utaztak az
ünnepélyes átvételre.

Egyes életpálya kutatók és kételkedő sorstársak szerint helyesebb lenne a nemzet-
meghatározásnál a magyar-osztrák, magyar származású osztrák, szlovák, izraeli,
román stb. Nobel-díjasokról beszélni. 

A magyar származású és magukat magyarnak kimondó díjazottak többségénél a
magyar iskolák, tanári nevelő és oktatómunkája jelentősen befolyásolta a tehetségek
kibontakozását. E díjazottak emlékezéseikben, nyilatkozataikban nyilvánosságot is
kapott. Ezek a középiskolák és egyetemek évtizedek hosszú során bizonyították
kiválóságukat. (Fasori Evangélikus Főgimnázium, Lónyai utcai Evangélikus
Főgimnázium, Budapesti Piarista Gimnázium, Eötvös Lóránd Tudományegyetem,
Műszaki Egyetem…stb.)
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A magyar tudósnemzedék tagjai között a kapcsolatok erősödtek és külföldön is
figyelemmel kísérték egymás munkáját, eredményeit. Az USA-ban, ebben az
időszakban több magyar származású tudós tudományos teljesítményét értékelték, ha
nem is Nobel-díjjal, de számos más díjjal. (Neumann János, Kármán Tódor, Szilárd
Leo, Teller Ede…)

A szoborpark
Az intézmény névadása azonnal felvetette egy Wigner Jenő szobor tervét és a

nehézségek ellenére, a magyar Nobel-díjasok szoborkertjének megtervezését és
megvalósítását. Szabó Péter, néhai igazgató hallatlan energiával és
következetességgel a névadó emlékműve után sorban avatta fel a tudósok bronz
portréit. (Farkas Pál és Kampfl József alkotásai.) A látogatók és a pihenő merengők
a padokon ülve tanulmányozhatják a kőbe vésett útmutatót és a díjazottak
márványba erősített, bronzlapka-névjegyeit:

A MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ              
NOBEL - DÍJASOK

EMLÉKPARKJA
MAGYAR                                            ÁLLÍTTATTA 

A WIGNER JENŐ        
MŰSZAKI

INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA        
ÉS  KOLLÉGIUM

1996-2000                                                                                           
MILLENNIUM

WIGNER JENŐ / Eugene P. Wigner /
(Szül.: Budapest, 1902. november 17. – megh.: Princeton, 1995. január 1.)
Az 1963. évi fizikai Nobel-díjat Maria Goeppert-Mayer-rel és Hans David

Jensen-nel megosztva kapta „az atommagok és az elemi részek elméletének
fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért.”

Wigner Jenő a világ első elismert reaktormérnöke. 1959-ben megkapja az „Atom
Békés Felhasználásáért” díjat. Feledhetetlen vallomása: „Az USA-ban eltöltött
hatvan esztendő után még mindig inkább magyar vagyok, mint amerikai, az
amerikai kultúra sok vonása mindmáig idegen számomra.”

LÉNÁRD FÜLÖP / Philipp E. A. von Lenard /
(Szül.: Pozsony, 1862. június 7. – megh.: Messelhausen, 1947. május 20.)
Az 1905. évi fizikai Nobel-díj kitüntetettje „a katódsugarakkal kapcsolatos

munkásságáért”.
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1907-ben a Magyar Tudományos Akadémia tagja lett. Magyarul írja köszönő
levelét az elnöknek, hazafias üdvözlettel. Idős tudósként megszállott Hitler-hívő és
antiszemita volt. A MTA 1945-ben kizárta tagjai sorából.

BÁRÁNY RÓBERT / Robert Bárány /
(Szül.: Bécs, 1876. április 22. – megh.: Uppsala, 1936. április 8.)
Az 1914. évi fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díjat 1915-ben kapta „a

vesztibuláris apparátus fiziológiájával és kórtanával kapcsolatos munkáiért.”
Stockholmban temették el, mert Uppsalában nem volt zsidó temető.

ZSIGMONDY RICHÁRD / Richard Zsigmondy /
(Szül.: Bécs, 1865. április 1. – megh.: Göttingen, 1929. szeptember 23.)
Az 1925. évi kémiai Nobel-díjat 1926-ban kapta „a kolloid oldatok heterogén

természetének magyarázatáért és a kutatásai közben alkalmazott módszerekért,
amelyek a modern kolloidkémiában alapvető jelentőségűek”.

Teljes díjösszegét intézetének adományozta. A Magyar Természettudományi
Közlöny nem is közölte a díj átadását. Nem volt kapcsolata a magyar tudományos
élettel. Csak a szülei révén kapcsolódik Magyarországhoz. A Holdon krátert
neveznek el róla.

HEVESY GYÖRGY / George de Hevesy /
(Szül.: Budapest, 1885. augusztus 1. – megh.: Freiburg im Breisgau, 1966. július

5.) Az 1943. évi kémiai Nobel-díjjal 1944-ben tüntették ki „a kémiai folyamatok
kutatása során az izotópok indikátorként való alkalmazásáért”.

Tüdőrákban hal meg Freiburgban, ahol intézetét róla nevezik el. Temetésén a
német kultuszminisztérium államtitkára, Heinz Antewieth mondott gyászbeszédet,
melyből idézünk: „olyan ország szülötte ő, amely a földtekének csak egy kis,
szerény helyét foglalja el, mely azonban a tudománynak és a művészetnek
arányaihoz képest igen sok nagy embert adott: ez az ország Magyarország.” 2001-
ben a Nemzeti Sírkertben helyezték el hamvait, felesége és a bátyja, a családi sírban. 

BÉKÉSY GYÖRGY / Georg von Bekesy /
(Szül.: Budapest, 1899. június 3. – megh.: Honolulu, 1972. június 13.)
Az 1961. évi fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díj kitüntetettje „a fül

csigájában létrejövő ingerületek fizikai mechanizmusának felfedezéséért.”
Magyar állampolgárságáról soha nem mondott le. Nem házasodott, „a tudományt

vettem feleségül”- mondta.  A tudományos világ a halláskutatás legnagyobb
egyéniségének tartotta. 1972-ben hamvait a Csendes-óceánba szórták, kívánsága
szerint.
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GÁBOR DÉNES / Dennis Gabor /
(Szül.: Budapest, 1990. június 5. – megh.: London, 1979. február 9.)
Az 1971. évi fizikai Nobel-díj kitüntetettje „a holográfiai módszer felfedezéséért

és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért.”
Filozófiai kérdésekkel is foglalkozott. Könyvei: A jövő feltalálása (1963), Az

érett társadalom (1972). Büszkén vallotta magát magyarnak, gyakran látogatott
hazájába.

POLÁNYI JÁNOS / John C. Polanyi /
(Szül.: Berlin, 1929. január 23. -  )
Az 1986. évi kémiai Nobel-díjat Dudley R. Herschbach-hal és Yuan Tseh Lee-vel

megosztva kapta „az elemi kémiai folyamatok dinamikája terén végzett
kutatásokért.”

A Manchesteri Egyetemen már 23 éves korában doktorátust szerzett. Magyar
szülők és nagyszülők figyelték pályafutását, de ő csak az angol nevét használta.

WIESEL ELIE / Elie Wiesel /
(Szül.: Máramarossziget, 1928. szeptember 30. -  )
Az 1986. évi Nobel Békedíj kitüntetettje „mert egyik legfontosabb vezéralak és

szellemi vezető volt azokban az időkben, amikor az erőszak, az elnyomás és a
fajgyűlölet rányomta bélyegét a világ arculatára.”

Az USA-ban telepedett le 1961-ben, addig franciául írta műveit. A Holocaust
Emlékbizottság elnöke lett.  

OLÁH GYÖRGY / George A. Olah /
(Szül.: Budapest, 1927. május 22. – )
Az 1994. évi kémiai Nobel-díj kitüntetettje „a karbon-kation kémiához való

hozzájárulásáért.”
Mindig büszkén vallotta magát magyarnak, Balatonfüreden fát ültetett a jövőnek

a történelmi fasorban. Örömmel emlékszem találkozásunkra és kézfogására 1995-
ből. 

HARSÁNYI JÁNOS / John C. Harsanyi / 
(Szül.: Budapest, 1920. május 29. -  )
Az 1994. évi közgazdasági Nobel-díjat John Nash-sel és Reinhard Selten-nel

megosztva kapta „a nem kooperatív játékok elméletében az egyensúly analízis terén
végzett úttörő munkásságért”.

A magyar iskoláról elismerően nyilatkozott és nagyra értékelte a magyar
intellektuális tradíciót, „a kávéházi kultúrát”. Látogatása 1995-ben sok műszaki-
gazdasági szakember számára maradandó élményt nyújtott.
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SZENT-GYÖRGYI ALBERT / Albert von Szent-Györgyi /
(Szül.: Budapest, 1893. szeptember 16. – megh.: Woods Hole, 1986. október 22.)
Az 1937. évi fiziológiai vagy orvostudományi Nobel-díj kitüntetettje „a biológiai

égésfolyamatok terén tett felfedezéseiért, különösen a C-vitamin, valamint a
fumársav-katalízis vonatkozásában”.

A II. világháború kémtörténetébe is belefolyik. Több mint egy tudós, egy kiemel-
kedő személyiség példamutató bölcsességgel. Rákkutatással foglalkozott és
alapelvei még ma is iránymutatóak. 25 év után jöhetett haza és vallott az életre szóló
kötődésről hazájához: „Én egy másik országnak, Amerikának igyekszem hasznos
állampolgára lenni, de még egy nagyobb egységnek is: az emberiségnek, a nagy
közös emberi célokat szolgálva. Mindez azonban nem változtat azon, hogy éppúgy
magyar ember vagyok, mint régen voltam, és a hazám Magyarország, mint ahogy
gyermekkoromban is az volt…” 

KERTÉSZ IMRE
(Szül.: Budapest, 1929. november 9.  -  )
A 2002. évi irodalmi Nobel-díj kitüntetettje a Sorstalanság című regényéért, mely

„a fiatal Kövesről szól, akit elfognak és koncentrációs táborba visznek, de ő
alkalmazkodik és túléli.” (a Svéd Akadémia indoklásából)

A trilógia másik két kötete: A kudarcban (2000) és Kaddis a meg nem született
gyermekért (1996)

AVRAM HERSKO
(Szül.: Karcag, 1937. december 31.  -  )
A 2004. évi kémiai Nobel-díj kitüntetettje „a sejtek ciklikus folyamatának és a

fehérjék lebontásának szabályozásáért”.
Izraelben él, a Jeruzsálemi Héber Egyetem tanára, Karcag díszpolgára. Rokonai

ma is élnek Karcagon.

Meg kell említenünk még egy budapesti születésű Nobel Békedíjast, bár neve és
működése nem közismert. ÜRGE-VORSATZ DIANA fizikus, a budapesti
székhelyű CEU (Közép-európai Egyetem) professzora, 19 tagú tudóscsoport
vezetője. 2007-ben részesült megosztott Nobel Békedíjban. Al Gore és az  IPCC (az
ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület) kutatócsoportjának tagjaként „az
emberi tevékenység által kiváltott globális éghajlatváltozás és annak
megakadályozásához szükséges teendők az ismeretek bővítéséért és közreadásáért”
kapták a díjat.
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A szoborkert bronzportréi emlékeztetnek a magyar tudományos eredményekre,
évenként novemberben a Tudomány Ünnepén. Az iskola diákjai, a városi
természettudományos egyesületek és a tanárok egy-egy szál virágot, kis koszorúkat
helyeznek a szobrok talapzatára.

Irodalom
Magyar származású Nobel-díjas tudósok. Nagy Ferenc, 1995. MTESZ
Harsányi János a játékelmélet Nobel-díjasa. Nagy Ferenc, 1995. Akadémiai
Kiadó
A Nobel-díjasok kislexikona. Szerk. Vészits Ferencné, 1985. Budpest
A magyar Nobel-díjasok. Palló Sándor, Fizikai Szemle 39/1989.
Szentgyörgyi Albert és a magyar Nobel-díjasok. Nagy Ferenc, 1993.Bp.MTESZ

(Elhangzott a Wigner Jenő Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
kertjében. 2011. szeptember 7.)
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A magyar származású Nobel díjasok emlékparkja, a Wigner Jenő Műszaki
Informatikai Középiskola és Kollégium udvarában - Fotó: Ágoston Ottóné
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A magyar származású Nobel díjasok emlékparkja, a Wigner Jenő Műszaki
Informatikai Középiskola és Kollégium udvarában - Fotó: Ágoston Ottóné



Ferenczy Tamás
Az Európai Év Fája 2013-ban

(Az egri platánóriások)

2007-ben, a Virágos Magyarországért verseny első helyezettjeként, Eger városa
résztvevője volt az Európai Virágos Városok és Falvak versenyének. A nemzetközi
zsűri Európa 12 országából látogatott városunkba egy forró júliusi napon. A
bemutatásra került helyszíneink közül az egyik a Termálfürdő volt, ahol az egynyári
növénykiültetéseken kívül az ott élő különleges fákra is fel akartuk hívni a zsűri
figyelmét. Az ápolt, kulturált környezet itt is elnyerte tetszésüket, amikor viszont a
fürdő ékességéhez, az öreg platánhoz értünk, a komoly történelmi kertkultúrával
rendelkező országok képviselői is nagy tisztelettel néztek a fára.  Csodálták a
platánokra jellemző szinte félgömb habitusát, a vízszintesen kinyúló ágait, az erőt,
amit ez a fa sugároz.  Kérdések sokaságára kellett kertészként válaszolnom, a
történetétől kezdve a növényvédelmen át, az ápolásáig.  Azóta is meggyőződésem,
hogy Eger városának a környezetszépítésben ez ideig elért legnagyobb sikerében, az
európai versenyben elért aranyéremnek, az „öreg” platán sokat segített.

A  címhez vezető út
Az Év Fája verseny kiírója az „Ökotárs Alapítvány”. Bárki jelölhet fát /

önkormányzatok, civil szervezetek, baráti társaságok/. A versenyben nem a
legöregebb, legnagyobb fákat keresik, hanem amelynek a környezetében a
legnagyobb a támogatottsága.    A vetélkedő célja, hogy a fák természetben betöltött
szerepén keresztül hívja fel a figyelmet a környezettudatosságra, a közvetlen
környezetünkben élő fák fontosságára, a mindennapi életünkben betöltött
szerepükre.  2012. évben 60 fa került jelölésre az országban, melyből szakmai zsűri
választott ki 13 fát, melyre interneten lehetett szavazni.  A keleti platán jelölését
közös egyetértésben Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, a Termál Kft,
az Egri Városszépítő Egyesület és a Városgondozás Eger Kft. tette, bízva a fa
ismertségében, támogatottságában.  Sok egri és a várost kedvelő szavazatával szoros
eredmény született, melyben első helyen végeztünk, megelőzve a kajárpéci „Hatos-
tölgyet”, amely sokáig vezetett.

A 2012. évi végeredmény:
l.   Eger: Keleti platán 7115 szavazat
2.  Kajárpéc:Hatos-tölgy /Győr- Moson-Sopron megye/
3.  Szentes: Kocsányos tölgy
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Az eredményhirdetésre Budapesten, az Erzsébet téren került sor, ahol az egri
küldöttség élén Sós István alpolgármester vette át a díjat, és vállalta az európai
versenyben az indulást.

Az európai verseny kiírója az „Ökotárs Alapítvány” cseh testvérszervezete a
Nadace Partnerstvi. 2013. évben  hat  ország – Bulgária, Csehország, Írország,
Lengyelország, Szlovákia, Magyarország  vett  részt  a  versenyben, melynek
fővédnöke   Janez  Potocnik, az  Európai  Bizottság  környezetvédelmi  biztosa volt.
A szavazás indulásakor repülő rajtot vett a lengyel platán, amely sokáig vezetett.  A
verseny hajrájában a szervezők, hogy fokozzák az izgalmakat nem mutatták az
állást, ezért is okozott nagy örömöt a végeredmény: győzött az egri keleti platán 307
szavazatkülönbséggel!  

A verseny népszerűségére jellemző, hogy több mint 45.000 szavazatot adtak le
interneten a fákra.  Támogatták az egri fát az egrieken kívül sokan az országból, és
a nagyvilágból, köszönet érte!

Az Európa Év Fája 2013. verseny végeredménye: 
1.  Eger: Keleti platán, 14.205 szavazat 307 különbség
2.  Kozy: Platán, 13.898 szavazat
3.  Írország: Kocsányos tölgy, 5.785 szavazat
A közösségi összefogás nagy sikere volt ez, méltán lehetünk büszkék rá.   Az

ünnepélyes díjkiosztóra Brüsszelben, az Európai Parlament épületében került sor,
ahol Habis László polgármester vette át az első helyezésért járó díjat.  A hazai és
európai verseny felhívta a figyelmet az épített környezet mellett Eger város
természeti értékeire is.

Az egri platán
Levéltári adatok szerint a fa 250 - 260 éves, Eszterházy Károly püspök, Eger

meghatározó egyházi személyisége idején már telepítettek platánokat Egerben. 
Találunk platánfákat a városban több helyen: az Érsekkertben, a Fürdő utcában,

az Egészségház utcában, amelyek fajtájuknak nagyon szép példányai, azonban
fiatalabb egyedek. 

A korabeli kertészeket dicséri a jó helyszínválasztás, a fának hatalmas a
vízigénye, melyet az altalajon keresztül az Eger patak biztosít számára.
Tapasztalataim szerint a legnagyobb kánikulában sem mutat hervadásos tüneteket a
fa.  A Termálfürdő mikroklímája szintén kedvező.

A fa legendája híres történelmi eseményhez kapcsolódik, az egri szájhagyomány
szerint az egri vár 1552. évi ostrománál, a török seregek vezetői, Ali budai pasa és
Ahmed nagyvezír az akkor még kis fa árnyékából irányították a török sereget.  A
történet nem valós, a fát 1750 körül ültették. 
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A nagyméretű fák a mai várostervezés, telepítés vesztesei, a meghatározó
fafajtáknál megjelentek az oszlopos, gömb változatok, amelyeknek kisebb a
térigényük.  

A fa ültetése óta évszázadok teltek el, melynek eseményei szerencsére nem
befolyásolták az életét. A teljesség igénye nélkül néhány történelmi esemény 1750-
től Magyarországon és a nagyvilágban.

Magyarország uralkodója Mária Terézia, Eger püspöke Eszterházy Károly, a
Líceum építése: 1763- 1785, a város lakossága: 17.000 fő.

A Nagy Francia Forradalom 1789.
Napóleon uralkodásának kezdete 1800-tól.
Eger, székesegyház építése 1831-1836.
1848/1849-es forradalom és szabadságharc, Kossuth látogatása Egerben, a fa 100

éves. Talán látta a fát Kossuth Lajos és Petőfi Sándor is.
1867.  Kiegyezés.
1872.  Eger vasútbekötése a Budapest-Miskolc fővonalra.
I. világháború 1914-1918, a fa 160 éves.
1920. június 4. Trianon.
II. világháború 1939-1945.

A  fa  ápolási  munkái.
Nagyon fontos feladat a fa állapotának folyamatos figyelemmel kísérése. Ma már

megkönnyíti a helyzetet, hogy van lehetőség ultrahangos vizsgálatra, amely
kimutatja a fa törzsében kialakult elhalásokat. A száraz ágak eltávolítása után fontos
feladat a sebkezelés.  A fa méretei miatt a tűzoltóság segítségét szoktuk kérni a
fakezelési munkákhoz.

Az éghajlatváltozással növényvédelmi feladataink is növekedtek, a száraz meleg
nyarakon megszaporodnak a szúró-szívó kártevők és a különböző gombabetegségek
díszfákon is, ezért felszívódó növényvédő szerekkel permetezni kell az éjszakai
órákban, platán csipkéspoloska, apiognomoniás gomba és platán lisztharmat ellen,
évi három alkalommal.

A fa jelenleg is nagyon jó kondícióban van, évről-évre fejlődik, jól érzi magát
élőhelyén. Mivel a platánokra jellemző a magas életkor, bízunk benne, hogy még
több száz évig díszítheti környezetét.    

A fát 1978-ban Heves megye Tanácsa Végrehajtó Bizottsága védetté
nyilvánította. A védettség fenntartásáról Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007-
ben döntött.

(Elhangzott 2013. június 4-én az egri Termálfürdőben)

173

Az Európai Év Fája 2013-ban 





175

Az Európai Év Fája 2013-ban 

Eger: Keleti platán, 2012-ben
„Magyarország Év Fája”

Fotó: Ágoston Ottóné
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Az egri platánóriás a Termálfürdőben
Fotó: Ágoston Ottóné

Az Európa Év Fája 2013. verseny díjátadója Brüsszelben, a díjat Habis László
polgármester vette át. - Fotó: EU sajtó





Löffler Erzsébet
Pinceváros a Szépasszony-völgyben

Abkarovits Endre
Az első magyar tanításnyelvű tanítóképző

Ludányi Gabriella
Barkóczy püspök és a Megyeháza

Bisztriczki László
Az Egri Kolping Család Katolikus Legényegylet  
története

Simándi Gyula
Eger város tűzvédelmének története

Bulla Márta
A Vitkovics-ház

H. Szilasi Ágota
Noszvaj község egykori református templomának 
festett kazettás mennyezete

Szecskó Károly
Az egykori felsőtárkányi kastély

Kerékgyártó József
Az egri főszékesegyház - bazilika harangjai

Szecskó Károly
Séta a Széchenyi utcán

Kerékgyártó József - Szabó Tamás
A Hősök temetője

Bujdosné Pap Györgyi
„Kisváros a felhők fölött…” - Eger a polgárosodás 
útján

Szuromi Rita
Az egri patikusdinasztiák büszkesége: a Hibay Károly 
legenda gyökerei

Ágoston Ottóné – Váradi Tamás
Európai Virágos Városok és Falvak (út az arany  
fokozatig). Nyitott Kertek - kert a kertben

Renn Oszkár
Nobel-díjasok szoborparkja

Ferenczy Tamás
Az Európai Év Fája 2013-ban


