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Kedves Olvasó!
Öt év, öt kötet. Öt tartalmas kiadvány, tele értékkel, büszkeséggel, Egerrel és az
egriek szeretetével. Ez alatt az öt esztendő alatt csaknem száz csodálatos egri
történetet - ahogy mondani szoktuk: „sétameséket” - jelentettünk meg írásban.
Mindennek az alapját az Egri Lokálpatrióta Egylet egyedülálló és hosszú éveken át
kitartóan, nagy érdeklődés mellett szervezett téli és nyári programja, az „Egri séták
egrieknek” sorozat adta. Az írott változat, a „nemcsak egrieknek” szánt kötetek sora
az év minden szakában, időtálló módon őrzi meg ezeknek a személyes, közösségi
programoknak az üzenetét.
Vallom, hogy Eger egy kicsit minden magyar ember városa. Tudom, mert
tapasztalom, hogy Egerre odafigyel az ország. Ebben az értelemben nekünk,
egrieknek mindig megvolt a magunk felelőssége és hatalmas lehetősége is. Eger
1552 és Gárdonyi öröksége nyomán mindenkié, aki felüdülésre vágyik.
Hiszem, hogy az „Egri séták nemcsak Egrieknek” sorozat a maga egyedülálló
módján segít meglátni, megízlelni Egernek azt a szépségét, amely a felületesen
szemlélődő elől még rejtve van. Az ötödik kötet az egri borról, könyvritkaságokról,
a Gáspárdyak történeteiről, a Dobó utcáról, a bazilika orgonáiról, az út menti
keresztekről, az egri iparról és egy 325 éves gimnáziumról is mesél nekünk. Biztos
vagyok abban, hogy szeretni fogják azok az olvasók, akik keresik, szeretik a kedves
adomákat, családi legendákat, régi történeteket, elkötelezetten érdeklődnek Eger
iránt.
Meggyőződésem, hogy Eger szellemére, értékeire, ezredéves hagyományaira
lehet jövőt építeni! Lokálpatriótaként mindig is kerestem az értéket szerető emberek
társaságát. A haza bölcse, Eger díszpolgára, Deák Ferenc szerint „Magyarországot
nem uszító gondolatokkal nyugtalanítva, hanem köznapi, hasznos jólétet gyarapító
tettek sorával kell szeretni.” Ilyen tettnek tartom a gondozásunkban megjelent,
immár ötödik kötet megszületését, amely sok-sok Egert szívből szerető polgár közös
munkájának, összefogásának gyümölcse. Forgassák hasonló szeretettel!
Tisztelettel:

Habis László
polgármester
az Egri Lokálpatrióta Egylet elnöke
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Az érdeklődés nem csökken
Már megszokott látvány hetente, az egri nyár keddjein, hogy a város valamely
pontján, az alkonyi órákban csoportosulás keletkezik, majd határozott céllal
elindulnak egy épületbe, templomba, parkba, vagy éppen egy óriás fa csodálatára. A
fáradhatatlan, érdeklődő egri sétálók eddig már százhetvenöt sétacélt látogattak
meg. Hét éve kezdtek ismerkedni sétaútjaikon lelkes előadóikkal és mesélőikkel.
Sok-sok érdeklődő kíváncsiságát elégítették ki szeretett városukról. Ezeken a
délutánokon lassan az is egrivé változott, aki nem Egerben született.
A mai napig nem csökkent a séták vonzereje. A résztvevők javaslatára a téli séták
rendje és időpontja változni fog és összekapcsolódik az Egri Lokálpatrióta Egylet
által szervezett „kvaterka” beszélgetésekkel.
A sétálók közönsége egyre több kíváncsi és kutakodó egrit ösztönöz a családi
múlt megmaradt okmányainak, könyveinek, eszközeinek újra felfedezésére és így
maradnak értékes emlékek, családi ereklyék.
Eger még számtalan régészeti, művészeti, kulturális stb. értéket tárhat fel a
kutatók előtt. Bíztassanak a séták megjelent kötetei is a keresésre, a múlt és jelen
értékeinek megbecsülésére.

Renn Oszkár
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Gál Lajos
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Séta az egri bor körül

Bevezető
A kedves sétáló csodálkozhat, hogyan lehet az egri bor körül sétálni. Leteszünk
egy hordót és körbejárjuk. Kérdés, hogy milyen egri bort tegyünk bele?
Sétát lehetne szervezni sok-sok pincében, de az bizony nem kétórás lenne. E
sorok írója úgy gondolta, hogy a sétát film és képek vetítésével, majd egri borok
kóstolásával is meg lehet ejteni itt a Líceumban, mert a nagy utat, a rengeteg
információt, amit az egri borok hordoznak, ilyen rövid idő alatt talán csak így lehet
megejteni.
Ha valaki az egri bornak a lelkét, az üzenetét meg akarja érteni, javasolom, hogy
olvassa el Márai Sándor 1943-ban írt cikkét az egri borról.
Miért éppen Márait? Mert Márai írásai olyanok, mint a jó egri bor.
Részletgazdagok, összetettek, komplexek, bizonyos műveltségi szintet várnak el az
olvasójuktól annak megértéséhez. Többek között Márai a következő nagyon szép
mondatot is leírja a cikk végén:
„Minden, ami most gond és fájdalom, elmúlik egyszer, de ezek a dombok
megmaradnak. És mindig lesznek emberek, akik szó szerint megértik majd e
dombok, e bor és a hegedűszó szavát.”
Hát igen! Mi is a legfontosabb az egri borban? Talán az, hogy hol terem? Talán a
dombokat ismerő, azokhoz igazodó ember, aki azok szavát megértve termeli borait
ezen a tájon folytatva ükapái tevékenységét. Mert a lelke az egri bornak ebben van,
ettől lesz sehol máshol el nem készíthető és nem termelhető.
Megérteni a séta lényegét nem csak kóstolva, hanem annak történelmét, a
borminőséget kialakító tényezők ismeretét magunkévá téve juthatunk egyre
közelebb ahhoz, hogy milyen is az egri bor.

Hol termeljük az egri bort?
Az egri borvidék a Mátra és a Bükk-hegység között, az Északi-középhegység és
az Alföld találkozási vonalán fekszik. Keleti és nyugati irányban a borvidék északdél irányú völgyeit 2-300 m magas dombok határolják. Eger várostól északkeletre
terül el az Eged hegy hatalmas tömbje, amely 500 m fölé magaslik. Az Eged keletnyugati irányban hosszan elnyúlik, és a város felőli oldala déli fekvésű.

Az egri borvidék talajtípusai
Az egri földrajzi névhez tartozó termőhelyek talaja a Verpelét, Feldebrő, Aldebrő,
Tófalu települések határában található lepedékes öntéshomok kivételével vulkáni
eredetű riolittufán képződött többféle (ramman, csernozjom, kovárványos, erodált)
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barna erdőtalaj féleség. A szőlőültetvények egy-két kivételtől eltekintve
fennsíkokon, valamint ezek enyhe déli, nyugati és keleti fekvésű lankáin
helyezkednek el, ezekből emelkedik ki a tengeri mészkőüledékeken képződött barna
erdőtalajjal bíró Nagy-Eged-hegy és az andezit alapú Mészhegy.
A borvidéken több száz méter vastagságban megtalálható a riolittufa, mely
építőanyagként és pincék vágására kiválóan alkalmas. Bomlása révén vörösesbarna,
szívós, erősen kötött, nehezen megmunkálható, lassan felmelegedő agyagtalaj, a
„nyirok” keletkezett, mely elsősorban az ősszel érő borszőlők termesztésére
alkalmas.
A kialakult talaj szőlőtelepítésre való alkalmasságát tovább fokozza a város
határának kedvező domborzati adottsága. A szőlők a hegyek és dombok déli,
délnyugati lejtőin, az ún. „verőkön” települtek.
Az Eger környéki dombok és hegyek leginkább a szőlőtermesztésre alkalmasak,
más kultúrát, elsősorban szántóföldi növényeket általában korábban is
veszteségesen lehetett termeszteni és napjainkban is.

A szőlő megjelenése Eger környékén, a szőlőtermesztés a középkorban
A Kis-Eged oldalából került elő a mintegy 30 millió éves ős-szőlőlevél, a „Vitis
Hungarica” megkövesedett maradványa, ez azonban még nincs összefüggésben a
jelenkori szőlőműveléssel. A régészeti adatok alapján Eger és környéke a 10.
századtól lakott volt, s a 11. század elején már Magyarország jelentős nagyságú
települése lehetett. IV. Béla király 1261. évi oklevele szerint első királyunk, Szent
István az egri püspökségnek adományozta az egri völgy bortizedét. Az 1241. évi
tatárjárást követően a megfogyatkozott népesség, a munkaerőhiány arra késztette IV.
Bélát, hogy idegeneket telepítsen az országba. Valószínűleg ekkor kerültek Egerbe
az olaszok és a vallonok, rájuk utal az Olasz és a Vallon utcák, valamint az Eger
közelében lévő Kis-, Nagy- és Andornaktálya községek neve, ahol olasz és vallon
telepesek honosították meg a szőlők francia művelési módját, s a bor hordókban
való tárolását.
Az első pincék létesítése az egyház intézményeihez fűződhetett, s a
legrégebbieket a dézsmapincék között találhatjuk meg.
Az egri bortermesztés hírneve hosszú évszázadokra tekint vissza. Boutatts
Gáspár, németalföldi rajzoló és rézmetsző számos magyar tárgyú rézkarca ismeretes,
így az Antwerpenben 1688-ban megjelent „Description exacte des Royaumes de
Hongrie” c. kiadványában szerepel Eger, „Erlau” látképe is. Még korábbról
ismeretes Eger (Agria vulgo Erla) metszet a törökverő borvárosról, melyet 1617-ben
közölt Georg Houfnagel. A város mindkét metszeten híres várával és szőlőhegyeivel
büszkélkedik.
A források arra utalnak, hogy a szőlőtermesztés a 17. században nagyon lényeges
változáson ment keresztül. Az addig uralkodó, fehérbort adó szőlők mellett
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fokozatosan teret nyertek a vörösbort adó fajták, elsősorban a Kadarka és annak
változatai, melyeket elődeink önálló névvel illettek. Pl. Lúdtalpú, Kereklevelű, stb.
Meg kell jegyezni, hogy az egriek a nehéz kötött talajaik megműveléséhez külön
kapatípust ún. egri kapát használták. A boraik mennyiségének méréséhez pedig az
egri akót (az akó kb. négyszerese) használták.

A szőlőterületek osztályozása
Az egri szőlő-és bortermelés első virágkora a 15-16. század, igazi reneszánsza a
18. század. 1760-ból és 1789-ből maradtak fönn olyan összeírások, melyek
megőrizték számunkra a szőlőterületek minőségi adatait is. 1760-ban a szőlőket
három osztályba sorolták, a föld minősége, a terület lejtése, a napfényes órák száma,
stb. alapján. A szőlők közel 50 % a-a első osztályú volt.
1789-ben az egri szőlőket hat osztályba sorolták (országosan nyolcba, de az
utolsó két osztálynak megfelelő szőlők egyáltalán nem voltak a város határában). Az
osztályba sorolási alapelvek hasonlóak voltak, mint 1760-ban, annyi különbséggel,
hogy az első osztályba az aszúbor készítéséhez is megfelelő kitűnő szőlők kerültek.
Jelenleg 22345 Ha található a borvidék termőhelyi kataszterében. Ebből 18431
Ha az I. osztályba tartozik. Ezen a lehetséges felületen most 5439 Ha szőlőültetvény
van eltelepítve. (EBHT 2013)

Az Egri borvidék legfontosabb klimatikus jellemzői
Évi középhőmérséklet (47 éves átlag): 10,65 °C
Évi csapadékmennyiség (47 éves átlag): 592,6 mm
Napsütéses órák száma (47 éves átlag): 1964 óra
Az egri borvidék többféle klimatikus adottságából és talajösszetételéből adódik
az, hogy az egyes dűlők között jelentős eltérések vannak (lásd a borvidék 6
dűlőjéből származó talajszelvény képeit melyek 2 m-es mélységig mutatják a
talajösszetevők különbségeit). Ez különösen a „gyengébb” évjáratokban a borok
alkoholtartalmában, savtartalmában és aromájában mutatkozik meg. Az Egri
Szőlészeti és Borászati Kutató Intézetben folytatott termőhelyi kísérletek igazolják,
hogy a termőhelyek fekvése, kitettsége elsősorban a borok alkoholtartalmára,
tüzességére van nagyobb hatással, a talajösszetétel pedig a finom aroma
összetételben játszik nagyobb szerepet. A hagyományok és ez a klimatikus
sokféleség kívánja meg és igazolja azt, hogy a borvidéken nagyon sok szőlőfajtát
termesztenek, és sokféle bort állítanak elő. Általánosságban elmondható az egri
borokról, hogy izgalmas savakkal erőteljes mineralitással és hosszú ízekkel bírnak.
A vörösborok viszonylag kevés tannintartalommal rendelkeznek, a hosszú ízeket
okozó „kvázi” savasság (a savérzet és az ásványosság együttes egymást erősítő
hatásának eredménye) magában hordozza azt a lehetőséget, hogy a borok hosszú
ideig eltarthatók és nem öregednek el.
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A fehérborok esetében meg kell jegyezni, hogy a borvidék alkalmas a könnyű, de
hosszú ízű fehérborok, illetve a nehéz, testes, telt fehérborok termelésére is. Emellett
megtalálhatók a borvidéken gazdag ízvilágú, a magyar átlagnál hosszabb
élettartamú rozé borok, a siller borok, a könnyebb és testesebb hosszú idejű érlelésre
alkalmas, azt igénylő vörös borok is.

A termesztett szőlőfajták és a belőlük készített borok
Ezen a tájon a Kadarka megjelenéséig, melyet a török hódítás miatt otthonukból
menekülő rácok- szerbek hoztak Egerbe a 15. században, csak a fehér szőlőfajták
termesztése volt jellemző. A fajtán kívül a szerbek terjesztették el a vörösborkészítés
módjait is. A Budai Állami Szőlőiskolában Heves megyéből nem kevesebb, mint 56
szőlőfajtát sikerült összegyűjteni. Ezt számszerűségben csak Pest és Baranya megye
múlta felül. A filoxéravész előtt közvetlenül a szőlőültetvények zömét a Lúdtalpú és
a Kereklevelű szőlő alkotta. 1859-ben a Szőlészeti Lapok a Kadarka mellett felveti
további “fajok” megfelelő mértékű szaporításának szükségességét is, és kiemeli a jó
borfestő képességgel rendelkező Oportót és a Fekete muskotályt.
A filoxéravész választóvonal az egri vörösbor történetében. A rekonstrukció során
jelentősen megváltozott Egerben a kékszőlők fajtaösszetétele, s a Bikavér esetében
a vörösbor készítésének egy speciális módja alakult ki. A rekonstrukció során
megmaradt a már török időszaktól nagy mennyiségben termesztett kadarka, és
elterjedt a nagyburgundi, a kékfrankos, a cabernet, a medoc noir, a merlot és az
oportó.
Az Egri Bikavér keletkezésének pontos dátuma a homályba vész. Az tényként
kezelhető, hogy a bikavérszín vagy a bikavér szavakat többször leírták már a 19.
század elején is. A bikavér név alatt az erősebb vörösborokat adták el, nemcsak
Egerben és Szekszárdon, hanem másutt is. Fontos legendák születtek, melyek az
elnevezést a Gárdonyi Géza által megírt 1552-es egri várostromhoz kötik.
Az Egri Bikavér mai formájában a köz által is elfogadva Grőber Jenő egri
szőlőbirtokos nevéhez köthető. Sugár István (1981) írja: „Kutattam, hogy a
különböző források milyen összetételben ismertetik a bikavért adó szőlőfajtákat. A
legkorábbi adat 1912-ből származik, amikor a kadarka mellett nagyburgundit,
cabernet-t és merlot-t találtam”.
Másik kiemelten fontos borunk az Egri Csillag. Jelenleg a borvidéken az
ültetvények közel 45-50%-át fehérszőlők adják, széles fajtakörben, és mivel
egyikőjük sem dominál jelentősen, így célszerű volt az új fehérbort is több
szőlőfajtára építeni.
2010. február 10-én a Gál Tibor Pincészetben a Borászok Éjszakáján az egri
borászok a borvidék életének megújítása mellett döntve elhatározták, hogy a már jól
ismert Bikavér mellett egy fehér házasítást is megalkotnak. Egy házasítást, mely
egységes lesz, mégis minden borászat egyéniségét magában hordozza. A bor nevére
14
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pályázatot írtak ki, melyet a több mint 3000 pályázott név közül a Csillag nyert meg.
Az Egri Csillag leglényegesebb tulajdonsága, hogy legyen az bárkié is, a termőhelyi
karakter kapja a legnagyobb hangsúlyt benne, azaz terroir bor váljék belőle.
A borvidéken napjainkban (EBHT, 2013.) 5439 hektáron termelnek szőlőt az
alábbi fajtaösszetételben. (fehér szőlők: 2052 Ha 37,72%, kék szőlők: 3387 Ha
62,27%)
Fajta neve
Terület (Ha)
Leányka
304,9857
Hárslevelű
260,3314
Olasz rizling
212,2327
Ottonel muskotály
198,8048
Chardonnay
195,8032
Rizlingszilváni
171,0609
Zenit
115,6962
Zengő
73,1637
Sauvignon blanc
70,1934
Tramini
65,8261
Cserszegi fűszeres
59,392
Szürkebarát
56,347
Királyleányka
39,6587
Chasselas
39,3035
Bianca
33,7454
Mátrai muskotály
32,4587
Irsai Olivér
20,3781
Zöld veltelíni
19,9005
Rajnai rizling
16,4156
Pinot blanc
15,9544
Bouvier
9,6561
Sárga muskotály
9,4864
Zefír
7,4822
Gyöngyrizling
4,2713
Viognier
3,9172
Furmint
2,5765
Ezerfürtű
1,4477
Kerner
1
Egyéb fehér borszőlő
5,5226
Fehér borszőlőösszesen 2046,012

Fajta neve
Területe (Ha)
Kékfrankos
1004,856
Cabernet sauvignon
486,2772
Merlot
453,9599
Blauburger
290,0492
Zweigelt
234,6852
Kékoportó
211,7194
Cabernet franc
207,1883
Pinot noir
198,2205
Turán
103,2173
Menoire
49,7109
Syrah
44,542
Bíbor kadarka
36,0243
Kadarka
29,0586
Medina
15,916
Kármin
11,873
Nero
4,5515
Hamburgi muskotály
3,1449
Alibernet
1,3562
Csókaszőlő
1,32
Egyéb kék borszőlő
1,289
Kék szőlők összesen
3385,814
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Az egri szőlészeti-borászati oktatásról, kutatásról
A filoxéravész után az egri szőlő- és bortermelés fontosságát bizonyítandó itt
hozták létre a vincellériskolával közösen az Ampelológiai Intézet egri állomását,
amely a későbbiekben kutatóintézetként működve a rezisztencianemesítés, a fajta
értékkutatás, a termőhely (dűlők, lényegében a terroir) kutatásának, értékelésének,
valamint a borászati, elsősorban vörösbor készítési technológiai kutatások egyik
legfontosabb hazai intézetévé vált.
Egerben az említett időponttól kezdődően mindig is volt és ma is van középfokú
szőlészeti-borászati oktatás és, hogy ezt a „sétát” itt az Eszterházy Károly Főiskolán
tartottam igazolja, hogy ez az intézmény is felismerve az ágazat fontosságát már
foglalkozik bortechnológus (felsőoktatási szakképzés), boranalitikus (BA),
borturizmus (BA) és Kulturális Örökség Tanulmányok- borkultúra szakirány (MA)
képzésekkel.

Az egri borok termelése a rendszerváltozás után
1990 előtt a szocialista termelés időszakában a szőlőtermesztés elsősorban a
borvidék termelőszövetkezeteiben folyt. A közös művelés mellett jelentős szereppel
bírtak a háztáji gazdaságok és a szakcsoportok. A szőlőfeldolgozás a borkészítés és
értékesítés az EGERVIN és jogelődjei kivételével néhány szövetkezetre
(Egerszalók, Ostoros-Novaj, Verpelét - közösen a VOSZK-kal) koncentrálódott,
valamint nagyszámú, de csak folyóborként értékesítő kis volumenben dolgozó
magánpincészet is volt. A legnagyobb változást az ezredforduló éveiben a különböző
gazdasági társasági formában létrehozott minőségorientált borászat jelentette.
Közülük a borvidék büszkeségére 1995-ben Thummerer Vilmos,1998-ban Gál
Tibor, 2005-ben Vincze Béla és 2009-ben Lőrincz György érdemelte ki, nyerte el az
év bortermelője címet Magyarországon. A borkultúrában, ezen belül a termelésben,
a kereskedelemben és a fogyasztás kultúrájában is jelentős fejlődés zajlott le.
A fejlődés alapját az egri eredetvédelmi rendszer létrehozása jelentette. Ennek
Egerben jelentős hagyományai voltak.
Az egriek már a 18. századtól rendelkeztek hegyrendészeti szabályokkal,
melyeket a hegybírák által tartattak be, akik egyébként akkor a magisztrátus
felügyelete alá tartoztak.
Ezen közös borvidéki fejlesztő munka néhány fontos momentumát az
alábbiakban foglalhatjuk össze:
Az egri eredetvédelmi rendszer kialakításának története napjainkig
- 1991. Franciaországi tanulmányút és az EGERVIN Egri Bikavér név levédetése
(visszaélések elkerülése miatt)
- 1993. Egri Szőlő és Bortermelők Egyesülete: Szakmai ajánlás az Egri Bikavér
termelés körülményeinek meghatározása
- SZBKI EGER eredetvédelmi kutatások és pályázatok, fejlesztés
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- 1995. Hegyközségi törvény, hegyközségek megalakulása. Rendtartások
elfogadása, az Egri Bikavér kiemelése.
- 1997. Az Egri Bikavér majd a Debrői Hárslevelű szabályzatok elfogadása (első,
az európai eredetvédelmi rendszereknek megfelelő szabályozások Magyarországon
és az első borvidéki borminősítés).
- Sikeres törekvések a „Védett Eredetű Bor” magyar borjogba történő
beillesztésére.
- 2001-2002. Szabályzatmódosítások (pl.Egri Bikavér Superior)
Ezt követően Magyarországon elsőként megszületett eredetvédelmi jogszabály,
a FVM 130/2003.12.30. rendelet.
-További fejlesztés (termőhelyi és technológiai kutatások 2002-től napjainkig,
SZBKI EGER, EKF EGER)
- Minden Egri bor Védett Eredetű Borrá válik, 102/2009.08.05. FVM rendelet.
- EU-s előírásra termékleírás készítése és fejlesztési módosítások (Grand
Superior szabályozási szint, Egri Csillag, mint önálló bortípus)
A szabályozás részletei awww.egriborvidek.hu honlapon a termékleírás szóra
kattintva olvashatók.

Az egri borok kereskedelméről
Az egyház miseborának megtermelése mellett a szőlőültetvények terjedésével a
kisparaszti gazdaságok önellátó bortermelésén túl az egri borok különböző
kereskedőkön keresztül, már a középkorban is eljutottak Európa legtöbb országába,
valamint a tengerentúlra is. Napjainkban is a Föld szinte minden pontjára
exportálnak innen bort. Azonban a borvidék termelői legfontosabb célpiacuknak
mindig is a belföldi piacot tekintették.

A borfogyasztás kultúrája Egerben
A borkultúra e részéről már sokan írtak és írnak napjainkban. Régebben és ma is
szokás Egerben, pincében bort kóstolni. Élnek és működnek azok a pincesorok, ahol
ezek a szokások kialakultak (Szépasszonyvölgy, Verőszala, Árnyékszala,
Kiskőporos, Nagykőporos, Kőlyuk, Koszorú utca), de egyre több borturizmussal
foglalkozó borászatot találhatunk a város környéki településeken.
Az egri borgasztronómia az elmúlt két évtizedben rendkívül sokat fejlődött.
Konyhaművészeink miatt is többen látogatnak el Egerbe, mint korábban. A boros
rendezvényeink sok nem egri turistát vonzanak városunkba és a környékre (Januári
konferencia, Borászbál, Csillagbontás, Egri Csillag Fesztivál, Egri Bikavér Ünnep,
Bormustra, Szüreti napok, Borszentelés, Borszalon és még néhány kisebb
rendezvény). A borkultúra követei az Egri Borbarát Hölgyek Egyesülete és az Egri
Bikavér Lovagrend tagjai is sokat tesznek az egri borok az egri borkultúra
népszerűsítéséért.
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Az Egri Borvidék különlegessége mindig is sokszínűségében rejlett, hiszen ezen
a területen mind a vörös-, mind a fehérborok terén lehet nagyot alkotni. Egerben és
környékén élők tudatában vannak ennek lehetőségnek. Bíznak abban, hogy ezután is
meg tudnak élni és egyre jobban a szőlőtermesztésből és a borászatból.
Befejezésül, Mészáros sorai (2014):
Ha egy elméleti megfontolás alapján összegyűjtenénk egy jelentős bortermő táj
ismérveit (pl. Côte de Nuits, Burgundiában) azok mind megtalálhatók lennének az
egri borvidéken.
Mit várnak el a borisszák az eszményi borvidéktől? Legyen közel egyenrangú
fehér és vörös bortermelés. Ha az egyik mennyiségileg háttérben van, az
lényegtelen. Fontos hogy csúcsminőséget tudjon adni mindkét „színben”. Legyen
legalább egy nagy márkának tekinthető bora, továbbá legyen a borvidék lényegi
vonásai között olyan, ami mindenütt megtalálható, magyarul jellemző az adott
borvidékre – és lehetőleg csak erre legyen jellemző. (Ez lehet talaj, szőlőfajta,
iskolázási mód stb.) Legyenek a borvidéken belül olyan egyediséget adó jellemzők,
amelyekkel csak egy-egy helység rendelkezik. Legyenek messzi múltat idéző
történelmi hagyományai és jelentős műemlékei és lehetőleg legyen szellemi központ
is. Alapvető, hogy jeleskedjen a gasztronómiában is, de fekvésének szépsége,
közlekedésének megfelelő színvonala is jogos elvárás.
Hány százalékot teljesít ebből Eger? Nagyon sokat. És ne tagadjuk azt sem, a
minőségi borkészítés útjának újkori felfedezése még csak mostanában kezdődött el.

A felhasznált irodalom jegyzéke: Minden felhasznált irodalom az alábbi két
könyvem és az Egri borvidék honlapján már publikálásra került, ezért hivatkozom
csak az alábbi két kiadványra.

Csizmadia László szerk.: Egri borok könyve, Budapest, 1997.
Gál Lajos - Gál Tibor szerk.: Az Egri bor (bikavértől a csillagig), Eger, 2014.
URL http://www.egriborvidek.hu (2014. szeptember 2.)
(Elhangzott: 2013.július 9-én, az Eszterházy Károly Főiskolán)

18

Séta az egri bor körül

Az Egri Borvidék térképe (2009)

Traktoros gyorsulási és szépségverseny a „Borünnepen”
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Fotó: Nemes Róbert

Egri séták nemcsak egrieknek

Borszentelés a bazilikában
Fotó: Nemes Róbert

Az egri lankákon

Fotó: Nemes Róbert

Szüret előtt

Fotó: Nemes Róbert
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Hazánkban a 18. század második felében a könyvtárak egyfajta aranykorukat
élték, hiszen sorra jöttek létre azok a főpapi könyvtárak, melyeket alapítóik a
felsőoktatás szolgálatába kívántak állítani. Többségük nyilvános jelleggel kezdte
meg működését. Alapítóik felvilágosult és művelt főpapok voltak, akik közül sokan
a Habsburg Birodalom területén található jezsuita iskolákban tanultak, majd
Rómában a Collegium Germanicum et Hungaricumban fejezték be tanulmányaikat.
Hazatérve mindent megtettek azért, hogy hazájuk és egyházmegyéjük is
rendelkezzen olyan intézményhálózattal, amilyet Nagyszombatban, Bécsben, vagy
Rómában láttak.
A Collegium Germanicum et Hungaricum diákjai a Collegium Romanumban, a
jezsuiták központi egyetemén tanultak, ahol Európa vezető teológusainak előadásait
hallgatták. Ezek a főpapok nemcsak nagy tudású emberek voltak, de rendelkeztek a
megfelelő anyagi háttérrel is.
A főpapi könyvtárak enciklopédikus jellegűek. A teológia mellett fontos szerepet
játszanak a természettudományok is: matematika, fizika, csillagászat, földrajz,
útleírások. Ezekben a könyvtárakban sokszor mostoha szerep jutott a
szépirodalomnak, de a mi intézményünkben ennek ellenkezőjére is szép számmal
találunk példákat.
Könyvtárunk alapítója, gróf Eszterházy Károly püspök is a fentiekhez hasonló
motivációkkal bírt, hiszen magát a Líceumot is az egyetemi gondolat jegyében
építtette és könyvtárát szintén ily módon hozta létre. Mindent ennek rendelt alá:
Kracker csodálatos freskója azért a Tridenti zsinatot (1545-1563) ábrázolja, mert
ahogyan a zsinat a katolikus egyház megújulását szolgálta, úgy vélte, hogy az
emberi gondolkodásnak és magának az embernek a megújulását a tanulás szolgálja
a leginkább.
A könyveket úgy vásároltatta és gyűjtötte, hogy az akkor ismert tudomány
lehetőség szerinti legteljesebb metszetét adják. Ebben leginkább római tanulótársa,
Giuseppe Garampi bíboros volt segítségére, aki akkoriban érseki rangban, Bécsben
volt pápai nuncius. Mikor Eszterházyt kinevezték püspökké, az akkor még a pápai
levéltárban dolgozó Garampi lemásoltatta és megküldte Egerbe a 14. században
készült pápai tizedjegyzéknek az egri egyházmegyére vonatkozó dokumentumait.
Nem sokkal bécsi nunciusi kinevezését követően meglátogatta Egerben Eszterházyt,
aki megmutatta neki büszkeségét, az épülő egyetemet, és elmondta, hogy bővíteni
kívánja az egyházmegye könyvtárát. Barátja azonnal fölajánlotta, hogy segít
beszerezni a szükségesnek ítélt külföldi teológiai és történelmi műveket, Eszterházy
pedig kapva kapott a lehetőségen. Így a nuncius rövid idő alatt: 1781 októbere és
1785 januárja között 4336 mű 9323 kötetét vásárolta meg Európa minden tájáról. Az
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összegyűjtött könyveket a szervita rend pesti kolostorába juttatta el, és onnan
szekereken hozták azokat Egerbe. Garampi kapcsolatrendszerén keresztül nemcsak
a könyvkereskedőktől tudott vásárolni, hanem anyagi helyzetükben megroppant
hercegi és más nemes családoktól is. A könyvkereskedőktől a kurrens tudományos
műveket, a nemesi családoktól a könyvritkaságokat tudta beszerezni és eljuttatni
Egerbe. (A nuncius hasonló módon, tevékenyen hozzájárult Magyarország első
közkönyvtára, a pécsi Klimo-könyvtár létrehozásához is.)
A könyvtár bútorzata egyrészt a könyvekhez készült, másrészt impozáns mivolta
által szintén a magas tudomány és művészet kifejezője is. Fellner Jakab tervei
alapján Lotter Tamás asztalosmester készítette felvidéki tölgyfából, 1778 és 1780
között, mindössze két esztendő alatt. A reliefeket és egyéb díszítményeket pedig
Halblechner Vencel szobrászművész mintázta meg. Érdekesség, hogy egyetlen fém
alkatrészt sem tartalmaz, kizárólag facsapolással illesztették össze.
A bibliotéka 1793. december 28-án történt ünnepélyes megnyitóját tehát Eger
püspökének és munkatársainak több évtizedes előkészítő munkája előzte meg.
Az egri könyvtár megnyitása időpontjában mind köteteinek száma (16.000), mind
azok tartalmát tekintve rendkívül jelentős intézmény volt, kicsivel nagyobb
állománnyal, mint a Budán működő egyetemi könyvtár. Eszterházy végrendelete
alapján később további 4.000 kötettel gyarapodott a gyűjtemény. Utódai, Pyrker, és
Bartakovics érsekek szintén nagyszámú és kiemelkedően fontos bibliofil és
tudományos jellegű munkákkal gyarapították a könyvtárunkat. Ez a folyamat a mai
napig tart, hiszen nem csupán egy múzeumkönyvtár vagyunk, hanem a
lehetőségeinkhez mérten a legmodernebb szakirodalommal is bővítjük könyvtárunk
állományát.
Mint ismeretes, Mária Terézia 1777-ben adta ki tanügyi reformját, a Ratio
Educationist, melynek 14. paragrafusa csak egyetlen egyetemről tesz említést
Magyarországon. Fia, II. József ún. jozefinista egyház- és kultúrpolitikájában sem
volt helye a katolikus egyetemnek. Így az alapító püspök szándéka máig
megvalósulatlan maradt. Itt maradt viszont ez a páratlan gyűjtemény, mely sokfelől
idevonzza a kutatni vágyó tudósokat és turistákat egyaránt.
A termekben, amelyeket jelenleg láthatunk, ideértve az oldalsó termeket is,
mintegy 50-55.000 kötet található. A folyóiratokkal és a modern anyaggal együtt
viszont már körülbelül 165.000 kötetes állományról beszélhetünk.
Annyira szerteágazó és gazdag a kínálat, hogy lehetetlen lenne egy előadás alatt
átfogó képet adni a gyűjteményünkről. Éppen ezért próbáltam majdhogynem
véletlenszerűen szemezgeti a legérdekesebb ritkaságainkból. Állományunkban 36
középkori kódexet, 100 ősnyomtatványt őrzünk. (Ezekre a szakma terminus
technicusként a latin eredetű incunabulum kifejezést alkalmazza, melynek
klasszikus jelentése: pólya (bölcső), szülőföld, születéshely, első kezdet, eredet, első
gyermekkor. Így az incunabulum jelentése: bölcsőnyomat.) Az úgynevezett
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antikvák, vagyis az 1500-tól kezdődően a 16. században nyomtatott művek száma
mintegy 1500-ra tehető.

Az állomány „legjei”:
A legkisebb könyvünk, egyben a világ egyik legkisebb könyve is: a Miatyánk
imádságot tartalmazza angol, német, francia, amerikai angol, spanyol, holland és
svéd nyelven, 1960 körül jelent meg Japánban. Mérete: 3,5 x 3,5 mm
Legnagyobb könyvünk egy térkép, mintegy 70x50 cm-es méretben, az 1700-as
évekből.
A legkorábbi munka gyűjteményünkben1048-ból származik, IX. Leó pápa:
Opera című munkája pergamenre írott teológiai értekezéseit és diplomáciai iratokat
tartalmaz. Fontos megjegyezni, hogy az 1054-es nagy egyházszakadás előttről
származik, éppen ezért kiemelt jelentőséggel bír a kutatók számára.
Egyedüli a világon a Serravalle vagy más néven Dante kódex. Giovanni da
Serravalle fermói püspök 1417-ben fordította latinra az Isteni színjátékot. A
gótírásos mű elején Luxemburgi Zsigmondnak szóló ajánlás található. Ez a fordítás
megtalálható még a Vatikáni és a British Múzeumban, de mindkettőből hiányzik a
Zsigmondnak szóló ajánlás, valamint a kommentárokban van eltérés. Így ebben a
formában az egyetlen példány a miénk. Legutóbb Konstanzban volt kiállítva az
1414-17 között zajlott zsinat emlékére rendezett kiállításban.
A Miskolci missale, melyben az első bizonyíthatóan magyar ember által készített
könyvillusztráció található és 1394-ből származik. A missale (más néven:
misekönyv) a kánon előtti kép festőjéről, Miskolci Lászlóról kapta nevét.
A hazánkban egyetlen autográf, vagyis eredeti Mozart kézirat is nálunk
található: Mozart 1787. augusztus 2-án írta nővéréhez. A 18 soros levelet Bécsből
címezte édesapjuk elhunyta alkalmából. Pyrker érsek vásárolta Velencében, és ő
hagyta könyvtárunkra.
Mi őrizzük Mikes Kelemen törökországi leveleit: a szerző bizonyítottan eredeti
kézirata. Mikes Kelemen 1717. október 10-én kezdte el leveleinek írását, s 1758.
december 20-án keltezte az utolsót. Az egybekötött 207 fiktív levél, a magyar
széppróza első terméke. Mikes törökországi leveleit Rákóczi Ferencnek egy
Horváth István nevű szolgája őrizte, és tőle került a bécsi magyar irodalmi társaság
egyik tagjához, Görög Demeterhez. Görög Demeter tovább adományozta a leveleket
Kulcsár Istvánnak, s ő adta ki 1794-ben elsőként a P.E. grófnőhöz címzett Mikesféle leveleket. Kulcsár örököseitől Toldy Ferenc vásárolta meg 1858-ban. Toldyt sok
szál fűzte Egerhez, és szívesen kereste meg az érseki székvárost. Egyrészt azért,
mert Izabella nevű lánya itt volt az angolkisasszonyoknál apáca, majd főnöknő,
másrészt a tudósbarát Bartakovics Béla érsek is szívesen látta az irodalomtörténészt.
Bartakovics érsek 1867-ben “szerezte” meg az eladósodott Toldy Ferenctől a
bujdosó székely leveleit, a főpap pedig könyvtárunkra hagyta.
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A Horae Beatae Mariae Virginis, közismertebb nevén az Egri hóráskönyv,
hártyakódex gyűjteményünk egyik legértékesebb darabja. Pyrker érsek hozta
Velencéből és az ő hagyatékából került könyvtárunkba. A 15. század végén készített,
a franciaországi Toursból származó imakönyv összesen 56 hártyalevelet tartalmaz.
A hóráskönyvet 10, egész oldalt betöltő (110 x 72 mm), és 6 kisebb miniatúra,
valamint 24 kalendárium-kép illusztrálja.
A Szatmári béke szövegének fordítása – vagyis Szatmári békesség, a békekötés
szövegének magyar fordítása 1718-ból. Nagyszombatban fordította Pulay János gróf
Czobor Teréziának, aki Eszterházy Károly püspök anyai nagyanyja volt, így a mű
általuk került könyvtárunkba.
Ratio Educationis Bécs, 1777. Mária Terézia híres törvénye, amely ugyan
megakadályozta Eszterházy Károly püspök egyetemalapítási tervét, de a magyar
oktatásügy jelentős állomása volt.
Goethe: Iphigenia című művét a szintén irodalmár Pyrker érseknek dedikálta, aki
a költőfejedelemnek Tunisias című epikus költeményét küldte el. Pyrker műve V.
Károly német-római császárról szól. Goethe nem volt túl barátságos típus, éppen
ezért meglepő a „dankbar” – hálával kifejezés a dedikációban. A teljes szöveg: „A
Tunisias tisztelt költőjének, hálával, Weimar 1831 augusztus 28. J. W. Goethe.
Calepinus szótár 1594-ből. Polyglott, vagyis többnyelvű szótár. Ez a kiadás tíz
nyelvű, ezek: héber, görög, francia, olasz, német, spanyol, lengyel, magyar, angol és
a latin.
Pázmány Péter: Isteni igazságra vezérlő kalauz (Pozsony, 1613. prédikációs
könyv.)
Káldi György bibliafordítása: 1626. az első magyar nyelvű, katolikus
bibliafordítás.
Koberger: Esztergomi missale 1486. ősnyomtatvány.
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Antalóczi Lajos: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár története (1793–1996). Eger,
2001.
Iványi Sándor: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár kéziratkatalógusa – 1850 előtti
kéziratok – Budapest, 1986.
Löffler Erzsébet: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár. Eger, 2012.
Surányi Imre: Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár könyvritkaságai – Válogatás a 1119. századokban megjelent kéziratos és nyomtatott művek közül, Eger, 2009.
(Elhangzott a Főegyházmegyei Könyvtárban, 2014.május 27-én)
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A Főegyházmegyei Könyvtár barokk terme Fotó: Balogh Ferenc

Verancsics Antal főpapi szertartáskönyve Fotó: Balogh Ferenc
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Horae Beatae Mariae Virginis
hóráskönyv
Fotó: Balogh Ferenc

Dante vagy Serravalle kódex

Fotó: Balogh Ferenc

Miskolci László-féle misekönyv
Fotó: Balogh Ferenc
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A könyöki Gáspárdy család szerepvállalása
a polgárosult Eger életében

Eger utcáit járva, barokk stílusú épületeinek homlokzatát figyelve számos
emléktábla idézi fel a városban élt polgárok, a közéletben szerepet vállaló családok,
országos érdeklődésre számot tartó művészek és politikusok emlékét. Ám sorra véve
ezeket az emlékjeleket, sehol sem találkozunk a Gáspárdy névvel.
A jelenkori Eger egyik adóssága, s ebből adódóan kötelessége, hogy ne engedje
feledésbe merülni a felvidéki gyökerű, s a hevesi megyeszékhely életében egy
évszázadon át szerepet játszó Gáspárdyak emlékét, amelynek tagjait ott találjuk a
polgárosuló Egerben aktív közéleti szerepet vállaló családok közt épp úgy, mint az
országos törvényhozásban. Nevük és tevékenységük nélkül hiányos lenne a
várostörténet, az első állandó színház alapítása, a zeneoktatás megszervezése és az
Eger című városi lap története. Politikai és társadalmi szerepvállalásukkal, az általuk
gyakorolt szellemi és anyagi mecenatúrával, családi kapcsolataikkal
megkerülhetetlen fejezetet jelentenek ők a polgárosult Eger életében.

A család eredete
A felvidéki eredetű család gyökerei Zólyom és Nyitra vármegyékhez köthetők. A
családnevet adó Gáspárd (szlovákul Gasparovo) település 1910-ben a Zólyom
vármegyei Benesháza körjegyzőséghez tartozott, lakóinak száma ekkor még
meghaladta a kétszázat. Az előnevet adó Könyök Nyitra vármegyei lakott hely, mely
a századfordulóra már egybeépült Nyitrával.
A család nemeslevelet és címert I. Lipót királytól nyert 1659. október 14-én
Pozsonyban. A címer jól kifejezi, hogy a közrendűek sorából való kiemelkedésüket
a Gáspárdyak kardjuknak köszönhették. A címerrajz egy lovon ülő vitézt ábrázol,
jobbjában karddal, amelyre egy török fejet tűztek. A pajzs felső részén feltűnik egy
félhold és egy csillag. A nemeslevél szerint Gáspárdy Lukácsot és feleségét Halassy
Erzsébetet, valamint Lukács testvéreit, Györgyöt és Mihályt„a Szent Koronának tett
szolgálataiért, hűségükért is kitartásukért” emelték a köznemesek sorába.
A család egri kötődését György ága biztosította, így ezúttal röviden csupán ezen
leszármazási táblát ismertetjük.
A nemességet nyert Gáspárdy Györgyről (sz.: 1640 körül) kevés adattal
rendelkezünk. Lukács nevű bátyjától lényegesen fiatalabb lehetett, hiszen a
nemesség elnyerésekor még nőtlen volt. Neve a gróf Illésházy család tisztjei közt
bukkan fel, de nem katonai, hanem gazdasági vonatkozásban, tehát alapvetően
gazdasági tisztként kell Györgyre tekinteni. Felesége Anna, akiről nincsenek
ismereteink. Házasságukból öt gyermek született.
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Egyik fia, Gáspárdy János (sz.: 1690) a báró szlavniczai Sándor család bajnai
uradalmában kulcsárként kezdte szolgálatait. Gazdasági tisztségviselőként a
borjövedelmeket felügyelte, őrizte a borospincék és az éléskamra kulcsát, felügyelte
az erdőket és a szőlőültetvényeket. Később tiszttartói rangra emelkedve a földesúri
jövedelmek növelése volt legfontosabb feladata. Felesége Kostyán Klára, akivel
1733-ban Bajnán esküdött. Hat utóduk született.
Gáspárdy II. János (1738 – 1776) apjához és nagyapjához hasonlóan a
gazdálkodás szervezésében jeleskedett. A visegrádi koronauradalomban kasznárként
felügyelte a szemes termények betakarítását, magtárakban való őrzését. Házasságot
Vácott kötött 1768-ban Kép Máriával. Fiatalon, öt gyermeket hátrahagyva hunyt el.
Gáspárdy III. János (1775 – 1834) az első, aki már elszakad az ősei által
gyakorolt gazdasági tiszttartó hivatástól és a hivatali tisztviselők pályájára lép.
Sajóládra írnokká, majd sómázsahivatali írnokká nevezik ki. Állami hivatalnokként,
sópénztárnokként bejárta az országot és a kor viszonyainak megfelelően tisztességes
állami fizetésre, 400 forintra, 200 font sóra és szabad lakásra volt jogosult. A
nemességszerzést követően tehát másfél évszázadra volt szükség ahhoz, hogy a
Gáspárdyak a gazdasági tisztek sorából az állami hivatalnokok rétegébe
emelkedjenek. Pribék Máriával 1803-ban kötött házasságából kilenc gyermek
született. Közülük Lajos és Rudolf leszármazottai játszanak majd szerepet Eger
életében, így csupán az ő és utódaik egri szerepvállalására térünk ki részletesen.

Rudolf utódainak szerepe Eger életében
Gáspárdy Rudolf (1810 – 1857) Gyula nevű unokája (Érmihályfalva, 1872.
január 23. – Eger, 1933. május 5.) pályájának érdekessége, hogy tisztviselőből
küzdötte fel magát vezérigazgatóvá.
A debreceni Kereskedelmi Akadémia elvégzése után egy lapban megjelent
álláshirdetésre jelentkezve került Egerbe, az Egri Takarékpénztár Rt.
főkönyvelőjének, majd a Heves megyei Takarékpénztárhoz igazolt, ugyancsak
főkönyvelőnek. Ügyes pénzügyi szakemberként 1909-ben már ott találjuk az
Egerben alakult Első Magyar Lakatos- és Lemezárugyár igazgatósági tagjai között,
melynek igazgatósági alelnöki tisztségét is betöltötte. Részt vett az Egri Bortermelők
Szövetkezete Rt. és az Egri Kereskedelmi Rt. megalakításában, s az ő
kezdeményezésére jött létre a tisztviselői nyugdíjalap, a munkaképtelenné vált
köztisztviselők megsegítésére. Szakmai tudásának elismerését mi sem jellemzi
jobban, mint hogy alkalmazottból lett a Heves megyei Takarékpénztár
igazgatóságának alelnöke. Felesége Kőporossy Margit (Eger, 1877 – Budapest,
1968) tanítónői oklevelet szerzett Egerben, s jó szónokként és szervezőként elnöke
volt a Hevesmegyei és Egervidéki Jótékony Nőegyletnek, mely ez időben többek közt
árva gyerekekről is gondoskodott. Gyula fiuk (Eger, 1900 – Budapest, 1936)
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gépészmérnök, Géza (Eger, 1901 – Budapest, 1975) orvos lett. Lajos utódainak
szerepe volt Eger életében
Gáspárdy Lajos (Sümeg, 1804 ─ Szolnok, 1855) atlétatermetű, de egyik lábára
béna férfi volt. A család történetében többszörösen is „első”, hiszen ő már líceumi
tanulmányokat folytathatott Szatmárnémetiben, majd Eger életében közéleti
szerepet játszott. Házasságkötésével megalapozza a család hevesvezekényi
földbirtokkötődését és fiai közt szétosztható vagyont hagyott maga után.
Lajos fiatalkorában filozófiát tanult, de a család anyagi helyzete miatt iskoláit
csak később fejezhette be. Előbb az adóhivatalnál vállalt munkát, majd apjához
hasonlóan sóraktáros és sómázsáló lett. Egri sóhivatali tisztségviselőként tehát,
biztos állami hivatalt viselve vette feleségül 1835-ben Szalgháry Rozáliát, egy
hevesvezekényi földbirtokos család lányát, s e házassággal megteremtette a család
máig tartó hevesvezekényi kötődését.
Ebben az időben állami hivatalnokként már szerepet vállalt Eger közéletében is.
Előbb rendes, majd választmányi tagja lett a Kaszinónak, rendszeresen támogatta a
tagság által kezdeményezett jótékonysági megmozdulásokat: 1936-ban Katalinbálon gyűjtöttek azért, hogy „Egert lámpákkal kivilágosítsák”, 1940-ben pedig a
jégverést szenvedett szőlősgazdák megsegítésére adakozott. Még ebben az évben
kihirdették Heves- és Külső Szolnok vármegyékben a nemességüket ─ mely fiai,
Gyula és Géza számára jelentett továbblépési lehetőséget a kor társadalmi
ranglétráján ─ s ugyancsak 1940-ben betöltötte a vármegye táblabírájának tisztségét
is.
Lajos, mint állami hivatalnok később Szolnokra került, de felesége és két fia
Egerben maradtak. Gyula és Géza a kiegyezés utáni polgári egri miliőben már
teljesíthették azt a társadalmi és közéleti szerepvállalást, amelynek alapjait apjuk
sóhivatali tisztségviselőként vetett meg a reformkor éveiben. A társadalmi
kapcsolatokon, az igazolt nemességen túl a kor viszonyait ismerve az sem mellékes,
hogy e hivatali életvitellel már csekély vagyoni alapot is tudott teremteni utódainak:
Gyula az egri, Rózsa Károly utca 2. szám alatti házat és egy egri Síkhegy-dűlői
szőlőt, Géza a pusztavezekényi birtokot örökölte.

Gyula, a színház- és lapalapító ügyvéd
Hogy e Lajostól örökölt vagyon mennyire nem volt tekintélyes, bizonyítja, hogy
az elsőszülött fiú, Gyula (Eger, 1836. február 6. ─ Budapest, 1898. augusztus 1.) az
egri Érseki Joglyceumban folytatott jog- és államtudományi tanulmányait csak
magántanulóként, a Helytartótanács közbenjárásával tudta elvégezni. 1863-ban
nősült, felesége Némethy Katalin lett. Pályájának első ismert állomása is ehhez az
esztendőhöz köthető: felsőfokú végzettség nélküli törvényszéki jegyző volt.
Joglyceumi tanulmányait csak 1865-ben kezdhette meg és a sikeres vizsgák után
1870-ben nyitotta meg ügyvédi irodáját Egerben.
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Gyula tehát az első, aki a Gáspárdy család hatodik nemzedékeként már a városi
társadalom elitjébe emelkedett. Mindezt a társadalmi elismerést azonban nem
ügyvédi irodájának, hanem agilis és előremutató társadalmi szerepvállalásának,
hatalmas munkabírásának, valamint a városi közügyekben való buzgó
közbenjárásának köszönhette.
Házasságkötése előtt, 1861-ben már részvényes tagja volt az egri lövöldének, de
érdeklődése ebben az évben a színjátszás felé fordult. Ez év februárjában kezdte meg
Tóth János vezetésével működését egy helyi műkedvelőket foglalkoztató társaság,
amely márciusban a Kaszinó épületében jótékonysági estet adott a Heves Megyei
Honvédsegélyező Egylet támogatásáért. Az esten nem csupán Szigligeti Ede lányai,
Jolán és Anna léptek fel, hanem maga Gyula is színpadra állt. A színjátszás iránti
lelkesedése a következő években sem csökkent: 1877-ben ismét szorgalmazta az
állandó kőszínház megvalósításának gondolatát, amely 1878-ban célba is ért azáltal,
hogy Gáspárdy Gyula egy 10 forintos részvényre szóló aláírási ívet nyitott, így
január 10-én megtarthatta alakuló ülését az „Egri színkör részvénytársulat”,
melynek elnöke dr. Csiky Sándor, titkára Gáspárdy Gyula lett. Az egri színház ügye
tehát új lendületet vett, s az ügyvéd a korábbinál még nagyobb lendülettel vetette
bele magát a jótékony célú egri megmozdulások szervezésébe, amelyek célja a
színház épületének mielőbbi megvalósulása volt: az egriek táncmulatságok, bálok,
hangversenyek, galamblövő versenyek szervezésével támogatták a színház
felépülésének ügyét. Az épület, a kő alapra épült fából készült színház, az „Aréna”
1884-ben nyitotta meg kapuit. A város lakossága elismerte Gáspárdy Gyula
szervezői munkáját, hiszen 1888-ban a színkör-részvénytársulat elnökének
választották.
A színházszervezés időszakának másik jelentős vállalása az Egri Kaszinóhoz
kötődött, melynek 1878 és 1881 közt választmányi tagja volt. Bálokat, színházi
esteket szervezett, s publikált a Kaszinó fél évszázados történetét megörökítő
kiadványba, nem mellesleg pedig éberen őrködött azon, hogy a Kaszinó falai közt
csak kiváló minőségű egri borok legyenek kaphatóak, amelyek alkalmasságát az
„egri borbecslő bizottság” is megállapította.
A hatalmas munkabírással rendelkező Gyula életművéből az utókor méltatlanul
mellőzi lapalapítói és újságírói-szerkesztői érdemeit. 1867 áprilisában „Buzogány”
címmel élclapot adott ki, melyet 1867. szeptembertől laptulajdonosként jegyzett.
1879-ben jelent meg a „Kakas”, egy humoros hetilap, s még ugyanebben az évben
az „Egri lapok”. A szerkesztő-laptulajdonosként jegyzett rövid életű szatirikus
kiadványok után 1880-ban jelent meg az „Eger és vidéke”, mely végül gyökeret
eresztett a városban és több mint fél évszázadig szolgálta Eger lakosságának
tájékoztatását, a maradiság, s az apátia elleni küzdelmet tűzve zászlajára.
Alapításában, szerkesztésében, életben tartásában elévülhetetlen érdemeket szerzett
Gáspárdy Gyula. A hetilap, melynek szerkesztősége a Széchenyi út 14. szám alatti
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úgynevezett Hartl-házban (ma: Uránia mozi) működött, hamarosan hetente kétszer
került az egri polgárok kezébe. A közismert ügyvéd zsurnaliszta szemléletét jól
tükrözi, hogy a helyi érdekeltségű témák mellett hazai, sőt nemzetközi kitekintést is
adott olvasóinak cikkeivel.
Gáspárdy Gyula, a színház- és lapalapító 1898-ban Budapesten hunyt el. A
házaspárnak tíz gyermeke született: Gizella és Malvin, Lajos, János, Katinka, Mária,
Erzsébet, János, Ferenc és Béla. A gyermekek közül a város életére a legnagyobb
hatást Katinka gyakorolt.

Gáspárdy Katinka, a „zongora mesternő”
Gáspárdy Katinka (Eger, 1866 – Eger, 1944) a városban magán zeneiskolát
alapító és működtető zongoramesternő teljesítménye azért is figyelemreméltó, mivel
a család Katyus nénije bal szemére nem látott: egyesek szerint szeme világát
kisleány korában veszítette el, amikor a bokrok között bújócskát játszott, s egy
elhajló ág a szemébe hatolt, más családtagok szerint a vakság himlő következménye
volt.
A fővárosi Nemzeti Zenede zongora-osztályában szerzett zongora-mesternői
levelet. Katinka visszakerülve Egerbe az Angolkisasszonyok Leánynevelő
Intézetében folytatta tanulmányait, s mint zenetanárnő valóban dicsőséget szerzett
családjának és Eger városának. 1903-ban megvásárolta a Csiky Sándor utca 4. szám
alatt lévő házat (melyben korábban dr. Markhot Ferenc orvos élt) és virágzó
zeneiskolát alakított itt ki. 1906-ban kiadta „A zongoratanítás elméleti kézikönyve”
című tankönyvét.
A város által támogatandó zeneiskola kérdése először 1912-ben vetődött fel, de
kudarcba is fulladt. Ezek után nyitotta meg kapuit 1912-ben Katinka magánzeneiskolája a Csiky Sándor utcai házban. A vizsgaversenyeket kora nyáron és késő
ősszel rendezték meg, ilyenkor az Egri Népújság is közölte a szereplők névsorát és
a részletes műsort, tehát valódi társadalmi eseménynek számított. Mivel a városnak
nem volt zenei előadóterme, így a hallgatók fejlődése érdekében meghívott
vendégek is Katinka zeneiskolájának falai között léptek a pódiumra. Az 1920-as
évektől pedig a dalköri-mozgalommal a színház falai közé is bevitte a zenét.
Katinka mellett a századelőn Komáromy Ödön is működtetett zeneiskolát a Deák
Ferenc u. 2. szám alatt.
1922-ben Katinka iskolája államilag engedélyezett zeneiskola lett. A
magántanoda négy éves alapképzést biztosított a hallgatók részére, ahonnan sikeres
vizsga esetén a Zeneművészeti Főiskolára lehetett jelentkezni. Az ő tevékenységével
kezdődött meg Egerben a komolyzenei nevelés.
A város azonban továbbra sem becsülte kellő mértékben ezt az iskolát,
eredményei ellenére inkább hátráltatta, mint elősegítette munkáját. Ennek ellenére
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Katinka támogatónak mutatkozott egy leendő városi vetélytárs intézmény
létrehozásában.
A sorozatos méltánytalanságok odáig vezettek, hogy 1928 szeptemberében (egy
vízművekkel vívott konfliktus után) iskolája nem nyitotta ki kapuit.
Az 1930-as évek közepén került utoljára napirendre a városi zeneiskola kérdése.
A mozgalom élére a későbbi igazgató, Fógelné Kaufmann Emmy állt. Katinka a
magán zeneiskolaként indult, de 1936-tól Városi Zeneiskolaként működő intézmény
tanára és „tiszteletbeli igazgatója” lett. A kései elismerés egyik utolsó
megnyilvánulása az 1938 karácsonya előtt szervezett ünnepély volt, melyen Katinka
25 éves működését méltatták. Az ünnepelt megkapta Teleki Pál vallás- és
közoktatásügyi miniszter oklevelét, Fógelnétől pedig egy ezüst babérkoszorút.
Katinka utód nélkül hunyt el 1944. május 22-én. Sírja a Grőber temetőben ma
már alig felismerhető. Házát nem jelöli emléktábla.
Csupán jelzésértékkel szólunk Katinka testvéreiről. Gizellának (Eger, 1858 ─
1875 előtt) rövid élet adatott. Malvin (Eger, 1860 ─ Eger, 1936), aki szintén tanítónő
volt, dr. Kósa Kálmánnak, az Egri Járásbíróság bírájának, az Egri Kaszinó
igazgatójának lett a hitvese. Gyermekük ifj. Kálmán a két háború közt a Vallás- és
Közoktatási Minisztérium miniszteri osztálytanácsosa volt. Lajos (Eger, 1865 ─
Bécs, 1886) fiatalon követett el öngyilkosságot. Mária (Eger, 1867 ─ 1886 előtt)
szintén rövid életű volt. János (Eger, 1866.) Katinka ikertestvére és húga, Erzsébet
(Eger, 1867) ugyancsak kisgyermekként hunytak el, Erzsébet (Eger, 1869 ─ Eger,
1906) id. Révész Károly egri iskolaigazgató hitveseként fiatalon, egy gyermeket
hátrahagyva betegség következtében hunyt el. Béla (Eger, 1872 körül – Eger, 1886
előtt) szintén nem érte meg a felnőttkort. Az utolsó gyermekeik, Ferenc és János
ikertestvérekként születtek Egerben, 1875-ben. Ferenc csecsemőkorában hunyt el.
János a katonai pályát választotta, harcolt az első világháborúban, majd a MÁV
alkalmazottjaként működött. Budapesten temették el 1952-ben.

Géza a földbirokos, aki közel került a polgármesteri székhez is
A színház és lapalapító Gyula öccse, Gáspárdy Géza (Geyza) (Eger, 1837. január
12 – Eger, 1891. december 26) bár festőművész kívánt lenni, az anyai akaratnak
engedelmeskedve szintén az ügyvédi pályát választotta: a Ciszterci Rend Egri
Főgimnáziumában végzett tanulmányait követően 1862-ben Pesten nyert ügyvédi
oklevelet.
Géza 1864. április 4-én Egerben esküdött Okolicsányi Celesztával. A kiegyezést
követő átszervezés miatt 1867-ben elveszítette állását, ezért visszavonult az
anyjától, Szalgháry Rozáliától örökölt pusztavezekényi birtokára, melynek területét
folyamatosan gyarapította. Élete végén az eredetileg kevesebb, mint 300 holdnyi
birtok elérte az ezer magyar holdat. Eközben azért Eger közéletétől sem szakadt el.
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1875-ben vezekényi birtokát bérbe adva visszatért családjával Egerbe, a
Széchenyi István utca 12. szám alatti ház lett az otthonuk. A kapuboltozat alatt még
az 1960-as években is látható volt az a hatalmas freskó, ami a Gáspárdy-gyerekeket
girardi kalapban ábrázolta.
Géza bátyjához hasonlóan aktívan részt vett az egri közügyekben. Tagja volt a
Heves vármegye Törvényhatósági Bizottságnak és Eger képviselőtestületének.
Felkarolta a közművelődés ügyét is: a Színházi Rt. elnökeként, illetve titkáraként az
egri színház felépítésének előharcosa volt. Előkelő helyet foglalt el a város
leggazdagabb adófizetői, vagyis virilistái közt évi 2028 forint adójával.
A földbirtokos-ügyvéd a gazdasági életbe is belekóstolt. 1885-ben a leendő
egri szövőgyár végrehajtó bizottságába választották be.
1886-ban közel állt ahhoz, hogy Eger polgármestere legyen. Miután a fegyelmi
bizottság Tavasy Antalt felfüggesztette, helyettesítéséről a képviselőknek
szavazniuk kellett: Gáspárdy Gézával szemben azonban Grónay Sándort bízták
meg.
Gáspárdy Gézától a tréfa sem állt távol. Egy „ragadóssá vált” mulatságáról 1885ben az Eger című lap is beszámolt „Embersport” címmel. „Géza fogadott, hogy az
ó kaszinótól a Halassy házig bekötött szemmel elmegy, de elvesztette a fogadást.
Most Keleti Izsó kir. mérnök fogadott többekkel, hogy ugyancsak az ó kaszinótól,
megforgatva többször és többfélekép a kapuban elmegy az Árpádig. Csupán a
lyceumnál habozott egy kevéssé, de a falragaszokról aztán biztosan tudta magát
tájékozni.”
Az Eger és Vidéke című lapnak 1884-től haláláig munkatársa, 1887 és 1889
között szerkesztője volt. Neve és munkássága bekerült a Szinnyei József által
szerkesztett 14 kötetes „Magyar írók élete és munkái” című tekintélyes
gyűjteménybe is.
Érdemeit az 1891. december 26-án bekövetkezett halála után a helyi sajtó egy
oldalas nekrológban méltatta, megjegyezve, hogy olyan férfiút veszített el a város,
akit „ott találtunk minden mozgalom élén, amely kulturális, humánus vagy
gazdasági szempontból pártolásra számíthatott.”
Házasságukból tíz gyermek született: Géza, Celeszta, Anna, Hedvig, Armand,
Guidó, Ervin, Béla, Elemér és Olivér.

Elemér, a Boletta-törvényt kidolgozó honatya
Gáspárdy Géza és Okolicsányi Celeszta legnagyobb formátumú, s egyben a
legizgalmasabb életpályát bejáró gyermeke a kilencedikként született Elemér (Eger,
1881. február 15. ─ Budapest, 1963. május 27.).
Középiskoláit a Ciszterci Rend Egri Főgimnáziumban kezdte, majd a Podolinban,
Pozsonyban, Kisújszálláson folytatta, s Érsekújváron érettségizett. Beiratkozott az
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egri Érseki Joglyceumba, de már nős volt, amikor a jogdoktori címet 1905-ben a
kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen elnyerte.
Házastársát, szigeti Buzáth Saroltát (Eger, 1880. május 26 ─ Budapest, 1962.
július 1), akit egy hevesvezekényi vadkacsavadászaton ismert meg, 1903-ban
vezette oltár elé Egerben. A házaspár az esküvő után az egri Deák Ferenc utca 18.
számú házban élt. A fiatal feleség szülei meghatározó szerepet játszottak a
polgárosult Eger történetében: Sarolta apja, id. Buzáth Lajos (Máramarossziget,
1855 – Eger, 1899) gyógyszerész, a Kígyó patika tulajdonosa, az Egri víz
receptjének ismerője volt. Anyagi nehézségek miatt fiatalon vetett véget életének.
Sarolta testvére Buzáth Anna (Eger, 1881 ─ Debrecen, 1952) Vratarics Gyulának, a
Heves megyei Takarékpénztár főkönyvelőjének lett a hitvese, gyermekük Klára
később Pápay Klára (Eger, 1900 ─ Budapest, 1984) néven színésznő, fiuk Vratarics
György (Eger, 1908 – Budapest, 1987) jogász, zongoraművész. Pápay Klárának és
dr. Hunyadi Buzás Endrének, a vármegye másodfőjegyzőjének házasságából
született Bánffy György színművész, 2010-ben Eger díszpolgára. Sarolta anyja,
Emília pedig egy német lovagi família, a Ritter von Eisenmayer család sarja volt.
A házaspárnak két lánya született: Sarolta 1904-ben, akinek első férje a
hevesvezekényi földbirtokos, Szalgháry Tibor, második házastársa dr. Tömösváry
János hatvani főszolgabíró. A második lány, Marián/Marica 1909-ben látta meg a
napvilágot. Kiváló zongoraművésznek indult, ám tanulmányait a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskolán nem fejezte be. Férje dr. Ferenczy Károly fogászati
röntgenológus, egyetemi tanár lett.
Elemér pályafutását 1905-ben tiszteletbeli aljegyzőként kezdte, majd 1906-ban a
Kereskedelemügyi Minisztérium Elnöki Osztálya III. szakosztályának (vasúti
ügyek) 1. ügyosztályára került. A vasútért végzett munka meghatározónak bizonyult
egész életében: oktatott vasúti földrajzot és történetet, fő munkája a 400 oldalas,
kitüntetésben részesített „Vasúti földrajz és történet” című 1915-ben megjelent
tankönyv. 1918 végén miniszteri titkári kinevezést nyert. Ebben az időben két éven
át az Országos Menekültügyi Hivatalban is működött.
1921-ben miniszteri osztálytanácsossá nevezték ki, s még ebben az évben
megjelent az „Ezeréves álom” című regénye.
Elemért az Egységes Párt színeiben 1926 decemberében a hevesi választókerület
nemzetgyűlési képviselőjévé választották. Minisztériumi állását ekkortól
szüneteltetni kényszerült. Az 1927 és 1932 közötti országgyűlési ciklusban több
vasútfejlesztéssel összefüggő törvényjavaslat szónoka volt. A következő választási
ciklust is egyhangúan nyerte a hevesi körzetben. Parlamenti felszólalásai arról
voltak nevezetesek, hogy ezekben gyakran nem képviselte saját pártjának hivatalos
álláspontját. Legnevezetesebb beszédében támadta a fővárosi adminisztrációban
dívó aránytalanul magas fizetéseket, valamint megindítója lett az úgynevezett
mamutfizetések és álláshalmozások elleni küzdelemnek.
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Országgyűlési képviselőként kiemelkedő munkája az 1930-ban megjelent
boletta-törvény kidolgozásában való részvétel volt. A törvény lényege, hogy a búza
és a rozs tulajdonjogát csak gabonajegy, vagyis boletta kíséretében szabad átruházni.
A gabonajegy értéke 100 kilogrammonként 3 pengő, amit a termelő kap. Ennek
kifizetésére külön alapot létesítettek, amelynek fedezetét az állam biztosította.
Honatyaként nem feledkezett meg választóiról sem, államsegélyt járt ki a hevesi
belvárosi iskola építéséhez, artézi kút fúrásához, a kultúrház létesítéséhez,
közreműködésével beállították a Heves és Ludas közti autóbuszjáratot. Kerülete
valamennyi községében, minden esztendőben beszámolót tartott, amit előtte
egyetlen képviselő sem tett.
Az 1935. évi képviselői választásokon már nem indult, a Magyar Királyi
Államvasutaknál MÁV-főtanácsosnak, majd MÁV igazgatóhelyettesnek nevezték
ki.
Ebbe a gazdag életpályába még a sportpályafutás is belefért: csapattagként
nemzetközi versenyeken ért el sikereket élő- és agyaggalamb-lövészetben.
A család a nyarakat rendszeresen a hevesvezekényi birtokon töltötte, ahol Elemér
a falu életének központi figurája lett: évtizedekkel később is emlékeztek a helyiek
által csak „Tátyernek” becézett honatya tréfás természetére, a „Biztos” nevű
puskával kerékpáron megtett vadászataira, a falusi gyerekekkel együtt elkövetett
csínytevéseire, rímekkel tarkított szellemes mondásaira.
Gáspárdy Elemért a világháború után minden földbirtokától és a nyugdíjától is
megfosztották, lakásukba társbérlőket helyeztek. Feleségével együtt lányuk, Marica
és vejük, dr. Ferenczy Károly támogatásából éltek.
E helyen csupán jelzésértékkel tudunk szólni Elemér testvéreiről: Géza (Eger,
1864 ─ Franciaország, 1945?) diplomata, lisszaboni, belgrádi és mexikói konzul,
algíri, zürichi és kölni főkonzul, konstantinápolyi alkonzul, 15 nyelven beszélt.
Celeszta (Eger, 1865 ─ Versec, 1895) Agbaba Illés királyi főhadnagy hitvese. Anna
(Eger, 1867 ─ Felsőábrány, 1907) Máhr Dezső földbirtokos felesége lett, tíz
gyermekük született. Hedvig (Eger, 1869 ─ Eger, 1877) agyvelőgyulladás
következtében hunyt el. Armand (Pusztavezekény, 1871 ─ Budapest, 1927) tájképés portréfestő, a Gáspárdy család több tagját az ő alkotásai alapján ismerjük. Guidó
(Pusztavezekény, 1874) csecsemőkorában elhalt. Ervin (Eger, 1876 ─ Eger, 1884)
skarlát következtében hunyt el. Béla (Eger, 1879 ─ Csempeszkopács, 1948)
alsóábrányi birtokos, majd gr. Széchenyi Móric jószágigazgatója, aki a II.
világháború alatt lengyelek bújtatásával szerzett emberségből érdemet.
Galamblövőként világbajnoki egyéni bronzérmét jegyzik. Olivér (Eger, 1883 ─
Eger, 1893) torokgyíkban fiatalon hunyt el.
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A Gáspárdyak az emlékezet tükrében
A Gáspárdy család történetének feldolgozását diplomataként még Géza kezdte el.
A „Gáspárdÿ de könyök ab ANNO Domini 1659” címmel magánkiadásban 2009ben megjelent családi album dr. Gáspárdy László és dr. Gáspárdy András munkája.
Gáspárdy Elemér szellemi hagyatékénak őrzője és ápolója unokája, Dékányné dr.
Ferenczy Judit. A családtörténet ezen források alapján jól kutatható. Ezek a munkák
segítették 2013-ban a „Falu a nemesek földjén” címmel napvilágot látott
Hevesvezekény monográfiája ide vonatkozó részleteinek megírását is, valamint a
család egri kötődésének ismertetését.
A Gáspárdy család kezdeményezésére 2013 szeptemberében Hevesvezekényen,
az egykori itt élt nemesi családok emlékére táblát avattak a templomban. Az
utókornak mégis maradt adóssága: a Gáspárdyak, valamint a velük rokoni- és
társadalmi kapcsolatban álló egri családok közéleti szerepvállalásának
megismertetése és megismerése. E nélkül ugyanis a polgárosult Egerről alkotott kép
nem lehet teljes.
(Elhangzott Egerben, a Keresztény Ifjúsági Klubban, 2014. március 1-jén.)
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A Gáspárdy család (Gáspárdy Armand festménye)

Gáspárdy Lajos

Gáspárdy Géza

Fotó a családi albumból

Fotó a családi albumból
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Gáspárdy Katinka

Fotó a családi albumból

Gáspárdy Elemér és Buzáth Sarolta

Fotó a családi albumból
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Séta a Dobó István utcában

Séta a Dobó István utcában

A Dobó István nevét viselő utca, Eger egyik legrégebbi utcája, a vár alatt halad a
Tinódi Lantos Sebestyén tértől a Servita utcáig. A történelem során neve többször
változott: Török utca, Váralja utca, Német utca (a 18. század közepén Egerbe
betelepülő németekről). A hangulatos utca mindkét oldalán főként a 18. században
épült egyemeletes barokk lakóházakat találunk, melyeknek földszintjén
üzlethelyiségeket alakítottak ki.
A Dobó térről, a város központjából elindulva a Dobó utcán keresztül jutunk el a
Tinódi térig, ahonnan a vár déli bejárata könnyen elérhető. A Kossuth Lajos, az
Almagyar és a Dobó utcák találkozásánál fekvő Dózsa György teret a közelmúltban
nevezték át Tinódi térré. Korábban Mekcsey térnek és XI. Ince pápa térnek, a
második világháború előtti években Hitler térnek hívták, majd 1945 után Dózsa
György nevét kapta.
A műemlék Gallasy-ház és az egykori török fürdő között füves területen található
Tinódi Lantos Sebestyén életnagyságú ülő szobra Pusztai Ágoston alkotása, amit az
egri vár diadalának 450 éves évfordulóján, 2002. október 17-én avattak. Tinódi
először 1552. október 18. és december 31. közt járt az egri várban. Akkor, amikor
még minden várbeliben élénken élt az ostrom, s a szereplők elmondása alapján
megírta egyik legismertebb művét. Az Egervár viadaljáról szóló ének kezdő
sorainak dallama Eger szignáljává vált.
A Valide Szultána török fürdőről (Dobó utca 1.sz.) Evlia Cselebi, a neves török
világutazó, is említést tett, amikor Egerben járt (1664): „Fürdője van kettő: az egyik
a belső vár kapuja alatt a hídfőnél, ez a Valide Szultána fürdője, mely nagyon szép
kellemes vizű, hatkamrájú fürdő, egész kupoláját vörös keramit fedi.”A fürdőről
Gerő Győző régész kutatásainak felhasználásával szólok. Építésének ideje
feltehetően az oszmán uralom kezdeti időszakára – a 16. század végére, a 17. század
első éveire tehető. A törökök a 16. század végén az anyacsászárnőt – a szultán anyját
– nevezték Valide Szultánának, akiről a fürdő a nevét kapta. Mielőtt a fürdő
maradványait bemutatnám, szükséges szólni a török fürdőkről és azok eredetéről.
Az iszlám világban jelentős szerepe van a fürdőkultúrának, amely szorosan
kapcsolódik az iszlám rituális előírásaihoz. A török fürdőknek két típusát
különböztetjük meg: egyik a termálfürdő (ilidzsa vagy kaplidzsa), a másik gőzfürdő
(hamam). A két fürdőtípus közötti különbség építészeti kialakításukban is
megnyilvánul. Mindkét típusnál megtaláljuk az alapvető három helyiséget, az
előcsarnokot (dzsamken), a langyos helyiséget és a forró helyiséget (szidzsaklikot).
A Valide Szultána fürdőépület alaprajza nyújtott téglalap. Az északi részében –
amelynek keskeny homlokzata a Tinódi térre néz – helyezkedett el a szabályos
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négyzet alaprajzú és eredetileg kupolával fedett előcsarnok, melynek központjában
csorgókút állt. A kút alapjai és kávakövének darabjai is előkerültek. Jelentős része
maradt meg a padozat kőburkolatának, valamint a falak mentén körbefutó épített
ülőpadoknak. Az előcsarnokból szűk ajtónyílás vezetett a langyos helyiségbe, a
tepidáriumba, innen jutunk be a forró helyiségbe (caldarium). A négyzet alaprajzú,
kilencosztatú térnek négy sarokkamrája van, ezek mindegyikében egy falikúttal és
alattuk díszesen faragott mosómedencével. Ez utóbbinak egy igen szép példánya
került elő az ásatás során. A négyzet közepét a padozatból kiemelkedő nyolcszögű
pódium, a göbék tasi (köldökkő) foglalta el.
A két úgynevezett vizes helyiség vízellátása a falakban vezetett páros
csővezetéken át történt. Egyikből a meleg, másikból a hideg víz folyt és látta el a fali
kutakat, melyeknek egy részét sikerült megtalálni és feltárni a tepidárium nyugati
falában. A caldariumot eredetileg négy sarok, egy centrális és egy kis kupola fedte,
míg a kamrák közötti tér teknőboltozatos volt. A helyiségek világítását a kupola
héjazatába és a boltozatba vágott, üveggel lefedett hatszögű nyílásokon át
biztosították.
A caldarium déli falához csatlakozott a fűtőrendszer, a középrészen a
nagyméretű, kör alakú kemencével. Ennek falát sugarasan elhelyezkedő
fűtőnyílások törték át, amelyek a meleget a padozat alatti fűtőcsatornákba vezették.
A feltárás során a kemence jelentős maradványa került elő, amelyek alapján méretei
is meghatározhatók voltak. A kemence előteréül szolgáló fűtőkamra falai nagyrészt
lepusztultak, de alaprajzát azért egyértelműen tisztázni lehetett.
A 2013-ban végrehajtott rekonstrukció során a fürdő maradványai
megmenekültek az enyészettől, egyedülálló történelmi emlékhellyé váltak. A Valide
Szultána fürdőrom látogathatóvá tétele az értékmentés szép példája.
Könnyűszerkezetes, az eredeti fürdő méretét idéző, védőtető került a rom fölé. A
terület természetes kőburkolatot, zöld felületet kapott. A látogatók akadálymentesen
megközelíthetik azt, megpihenhetnek a padokon és számos érdekességet tudhatnak
meg a török-kori gőzfürdőkről.
A Tinódi szobor mögött álló egykori Duka-Gallassy ház (Tinódi Lantos
Sebestyén tér 6. sz.) az egri hagyomány szerint a török dervisiskola helyén áll. 1735
körül az épület leégett, amelyet Duka György rác kereskedő épített újjá. Halála után
a ház 1785-től többször cserélt gazdát. 1843-ban özvegy Gallassy Istvánné,
Steinhauser Anna vette meg, és az épület néhány évet leszámítva a család birtokában
maradt, az 1952-es államosításig. Barcsay Amant Zoltán (1902-1988)
művészettörténész, egri múzeumigazgató itt mutatta be gazdag magángyűjteményét,
1939-1942 között. A kiállítás anyaga 814 tárgyból állt: török fegyverek, francia és
osztrák pénzek, kardok, lándzsák, pisztolyok, csákók, tölténytartók, szuronyok,
zászlók, oklevelek, nyomtatott egyházi beszédek, részmetszetek stb.
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Az Utl-Keresztény-ház (Dobó utca 1. sz.) 1772-ben épült, melyet hosszú időn át
iparosok laktak: Holl Tamás szabómester, Utl Antal rostacsináló, majd
szűcsmesterek. 1877-től 1935-ig Keresztény Imre és családja tulajdona.
Az Utl-Nagyfejeő-ház (Dobó utca 3. sz.) elődje Hofner Antal puskakészítőé volt.
A most is látható barokk polgárházat 1773-ban Utl Antal építtette. Tulajdonosai
voltak még: Czepetz József szenátor, Jalomitsek Ferenc orvos, Nagyfejeő Mihály
városi sebész (19. sz. közepe). A 20. században az 1952-es államosításig, az izraelita
hitközség tulajdona volt.
Az U-alaprajzú, klasszicista stílusú Paplanos-Najman-ház (Dobó utca 10. sz.)
nevét tulajdonosairól kapta. 1711-től Paplanos Péter paplankészítő, majd 1795-től
Najman József bodnármester lakóháza volt. A kapu zárókövén az 1708-as évszám
látható.
Az emeletes, úgynevezett Duzi-házat (Dobó utca 11. sz.) 1772-ben Duzi
Demeter rác kereskedő építtette. Az emeletet a 19. században építették rá. A 20.
században Kalmár Gáspár „mézesbábosé”, majd 1936-tól Besznyák István (19031970) orvos és családja tulajdona. Besznyák doktor 1930-tól nyugdíjazásáig körzeti
orvos volt, és az Országos Orvosszövetség tagja. Mindkét fia, István és György is,
az orvosi pályát választotta. A második világháborúban az orosz fronton teljesített
katonai szolgálatot, ahol a szemtanúk szerint a nehéz körülmények ellenére is
lelkiismeretesen gyógyított, és kivívta betegei háláját. Három érsek mellett látta el a
háziorvosi teendőket: Szmrecsányi Lajos, Czapik Gyula és Brezanóczy Pál.
A Dobó utca 12. szám alatti földszintes lakóházban található a Palóc
Népművészeti Kiállítás. A palóc múzeumban minden népművészeti ágazat remekei
megtalálhatók: szőttesek, hímzések, kerámiák, pásztorfaragások stb. A palóc
lakodalmas kellékei is kiállításra kerültek, mint a menyecskeruha, a vőlegényingek,
valamint a lakodalmi boldogi cifrakalács is. Megismerkedhetünk a hajdani
parasztházak tisztaszobájával és kézműves berendezéseivel, a hímzett és szövött
terítők, függönyök, díszpárnák, ágyneműk, festett bútorok és a gazdagon díszített
cseréptányérok teszik különlegessé a látványt.
A Dobó utca 13. számú ház Hevesy Sándor (1902-1985) terve alapján készült a
1960-as években. A kiváló építész már az 1930-as évek elején összeállította Eger
megyei város műemlékeinek jegyzékét, melyben a Dobó utcán a városkép
szempontjából védendő építmények között több mint tíz lakóházat sorolt fel. Hevesy
Sándor személye volt a garancia arra, hogy a belváros műemlékeinek egységes képét
meg ne bontsák. Óriási érdemeket szerzett szeretett szülővárosa rendezésében,
építésében és legkivált országos hírű műemlékeinek védelmében. 1956. május 31-én
kezdeményezésére létrehozták a Városi Tanács Műemléki Albizottságát, a műemlék
és a műemlék jellegű épületeket 1958-ban javaslata alapján táblával látták el.
Szorgalmazta azt is, hogy a műemléképületek funkciót kapjanak. Így például a várba
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került a múzeum, a Buttler-házban turistaszállót létesítettek, az egykori Trinitárius
templomban kamaraszínházat rendeztek be. Az 1960-as évek közepén része volt
Eger belvárosa rekonstrukciójának kidolgozásában. Számos egri műemléképület
történetét dolgozta fel, melyet a helyi lapban publikált.
A Wittmann-ház (Dobó utca 18. sz.) emeletes barokk lakóház, amely a 18.
század közepén Prószik Antal üveges tulajdona volt. Özvegye férjhez ment
Wittmann János képíróhoz (a régies képíró szó festőművészt vagy fényképészt
jelent, aki művészi színvonalú képeket készít). Az épületet a 19. században
átalakították, ekkor készültek neoreneszánsz stílusú emeleti ablakai is. Lakói
iparosok (szűcsök, bádogosok stb.) voltak.
A Droschel-házat (Dobó utca 21. sz.)1798-ban építette korai klasszicista
stílusban Droschel Tóbiás cipészmester. Tulajdonosai között később is több cipész
található.
A Schauffler-ház (Dobó utca 22. sz.) klasszicista stílusú emeletes lakóház.
Tulajdonosa 1755-től Schauffler József pallér.
Az1807-ben épült Fraindentaller-ház (Dobó utca 24. sz.) késő barokk emeletes
homlokzata, az utca hajlását követi. Nevét építtetőjéről (Fraindentaller Anna) egri
szűcsmester feleségéről kapta.
A „Nagy Liter”-ház (Dobó utca 26. sz.) homlokzata klasszicista stílusú. 1765ben Izmir György tulajdona és fogadóként szolgált. Később iparosok lakják, majd
1843-tól kocsmárosok. A 20. század közepén még működött az épületben a „Nagy
Liter” nevű vendéglő.
A késő barokk emeletes Zelenka-ház (Dobó utca 28. sz.) 1780 körül épült,
tulajdonosa Hornyacsek Pál szűrszabó volt. Zelenka János könyvkötő 1798-ban
vásárolta meg, majd özvegye birtokolta, aki 1851-ig folytatta férje iparát. Az 1930as években itt bérelt műhelyt Vályi István neves egri cipészmester, aki minőségi
ortopéd cipőket is készített.
A Zelenka házzal szemben a Panakoszta-ház található (Dobó István tér 13. sz.)
amiről feltétlenül szólnunk kell. A Dobó István tér és a Dobó István utca
torkolatánál, három utcára néző emeletes épület, két ház összeépítéséből alakult ki a
18. században. Mai homlokzata 1770 körül nyerte el, amelyet 1779 után eklektikus
elemekkel egészítették ki. Az 1753-ból származó Házael-féle telekkönyvi térkép
már egységes ingatlanként tünteti fel. A Szúnyog köz felé néző része 1726–1736
között Puskás Mihály kőműves legényé volt, de 1770 körül már Szantner András
helybeli kőművesmester a tulajdonos. 1791-1879 között a Thury, Vasváry és
Panakoszta rokonság tulajdonába került. Panakoszta Sándornak nem volt gyermeke,
így 1879-ben Eger városára hagyományozta a házat. Feltétele volt, hogy
jövedelméből a városi lámpavilágítás költségeit fedezzék, amit később feltüntették a
bejárati ajtó felett is. Az épületben jelenleg a Farkas Ferenc Zeneiskola működik.
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Az Ódry Cukrászda (Dobó u. 23.) kedves saroképülete Ódry Dániel neves egri
mézeskalács készítő mester üzlete volt, a 20. század első felében. Foglalkozott
viaszgyertya- mártással és öntéssel is, s az 1960-as évektől pedig csodás fagylaltokat
árult. Az Egri Katolikus Legényegylet aktív tagja, 1935-1937 között titkára és az
Egri Dalárda énekese volt.
A Dobó István utca 29-es számú épület Dancza János (1899-1985) autodidakta
barlangkutató, muzeológus egykori lakóháza. 1927-ben belépett a Természetbarátok
Turista Egyesületének Egri Csoportjába, amely baloldali szervezetnek számított, és
ez vezette el az 1920-as évek végén a barlangkutatáshoz. 1929-ben megismerkedett
Kadič Ottokár egyetemi tanárral, a Magyar Földtani Intézet főgeológusával, aki a
bükki barlangokban végzett ásatásokat. A professzor megkérte Danczát, hogy
kutatásaihoz szervezzen munkanélküli természetbarátokból egy munkásgárdát. 1932
telén már egy, az ilyen jellegű kutatásokban jól begyakorolt csapat alakult ki. A
Cserépfalutól tíz percre lévő Hór-völgyében nyíló Suba-lyuk barlangban, 1932.
április 27-én Dancza János megtalálta a neandervölgyi ember maradványait, mely
világra szóló eredmény volt. A subalyuki feltárások után 1933-ban természetbarát
munkatársaival együtt a Magyar Földtani Intézet megbízásából a Bükk-fennsík
belsejében kiterjedt barlangrendszert fedezett fel és 1934-től megkezdték azok
folyamatos feltárását. Dancza bükki barlangkutatásai közben jelent meg 1938-ban, a
cserépfalui Mussolini (Suba-lyuk nevét 1932-1945 között megváltoztatták) barlang
monográfia, amelyet a Magyar Földtani Intézet adott ki. Lóczy Lajos a Földtani
Intézet igazgatója a Dancza által feltárt subalyuki felnőtt állkapcsot a könyv
megjelenése után bemutatta a Washingtonban rendezett geológiai kongresszuson is,
s így Dancza János neve nemzetközileg ismertté vált.
A különleges hangulatú, megkapó Dobó utcát, melynek szinte minden háza
műemlék, vagy műemlék jellegű, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata is féltőn
óvja. 2013-ban első fordulóban tárgyalták az utca helyi védelmi területté
nyilvánítása, valamint egyes épületeinek helyi védelem alá helyezéséről szóló
rendelet-tervezetet.
(Elhangzott a Dobó István utcában 2013. június 18-án)
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Panakoszta-ház, a Farkas Ferenc Zeneiskola otthona

A hangulatos Dobó István utca
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Valide Szultána török fürdő

Fotó: Ágoston Ottóné

Tinódi szobor és a mögötte álló egykori Duka-Gallassy ház
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Rákóczi Ferenc temetési zászlaja a Történeti Tárházban
Tóth Sándor

Rákóczi Ferenc temetési zászlaja
a Történeti Tárházban

Nyugodtan mondhatom, hogy egy szenzációs relikviával, II. Rákóczi Ferenc
fejedelem temetési zászlajával lett gazdagabb az Egri Történeti Tárház, Fegyvertár.
Ezzel Eger városa is gyarapodott, hiszen a fejedelem temetési zászlaja, a magyar
nemzet kimagasló kulturális kincse került városunkba. A zászlót először a
Fegyvertár tíz éves jubileumi ünnepségén mutattuk be a nagyközönség számára.
A zászló anyaga fekete selyemdamaszt. Ami azt jelenti, hogy anyagában mintás.
Az azonos színű fekete, de egy árnyalattal világosabb minták koszorúkat formáznak.
A lobogó fecskefark alakúra, kétszárnyúra szabott. Anyaga finom kasmír selyem,
melyet Törökországban vásárolhattak. A zászló nyélfelőli oldalát kivéve a többi
oldalon súlyos arany skófiumos rojtokkal szegélyezett. A lobogó egyik oldalára a
csodálatosan megfestett barokk Madonna színes képe került. Az Ég Királynője,
Boldogasszony Anyánk fején koronát visel, kezében a kisded. Szokásos
ábrázolásának megfelelően a másik kezében kormánypálcát, jogart tart.
A lobogó másik oldalán egy egyesített címer centrumában a Rákóczi család ősi
nemesi jelképét láthatjuk. Közepén az idő kereke, a végtelenség kormánya látszik a
hármas halmon. Fölötte egy kiterjesztett szárnyú sas, jobbjában egy szablyával. A
családi jelképet a Magyar Birodalom címerei kerítik. Magyarország, Erdély,
Dalmácia, Szlavónia jelképei.
A zászlót egy volt Szent Korona őr mentette meg az utókornak. A történet szerint
a gyászlobogót 1906 októberében a Rákóczi család hamvait szállító vasúti
szerelvényen hozták magyar földre.
Rákóczi Ferenc 1735. április 8-án bekövetkezett halála után hamvait,
végakaratának megfelelően Konstantinápolyba, a török Isztanbulba szállították és
édesanyja Zrínyi Ilona mellé a Szent Benedek templomba temették. A lobogónk a
koronaőr szerint szintén ekkor kerülhetett a jezsuita misszió templomába.
A fejedelem földi maradványainak hazahozatala már a reformkorban is
napirenden volt, de az 1848/49- es szabadságharc ezt megakadályozta, és hivatalos
formában a gondolat fel sem merülhetett. Pedig Petőfi Sándor szabadságszerető,
lángoló lelke, már 1848 áprilisában is mindent megtett a Rákóczi kultusz
megteremtéséért. Ezt írja naplójába: ” Nagypéntek napja! Röpülj át 113 esztendőt,
emlékezetem, röpülj le a Balkán havasakon túl déli Törökországba a Propontis
partjára, vidd magaddal a könnyet, mely sötét szárnyadra esett szememből, s hullasd
azon férfi kezére, ki akkor és ott szűnt meg élni. Ez nagy férfi volt és az ő keze szent:
megszentesítette a szabadság kardja, melyet évekig villogtatott. Mennyit küzdött,
mennyit küzdött! Sikertelenül, mert várhatni-e ott sikert, hol a barát áruló s a haza
részvétlen. Kiesett kezéből a kard, s a hősből földönfutó lett, és még otthon csalárd
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barátja a hazaárulás dúsgazdag díjából lakomázott, addig ő a száműzöttségben ette
a kegyelemkenyeret. Ma 113 esztendeje, hogy meghalt, s vajon van-e széles-e
hazában, széles-e világon kívülem ember, kinek eszébe jut, hogy a mai nap e hős
halála napja? Ó Rákóczi!”
Petőfi szavai mit sem értek a szabadságharc bukása miatt, így több évtizednek
kellett újra eltelnie még ismét felvetődhetett a hazafias gondolat Rákóczi hamvainak
hazahozatalával kapcsolatban. 1889. október 7-én, az ismét Konstantinápolyba
utazó Thaly Kálmán és Fraknói Vilmos a Szent Benedek templomban felnyittatta a
fejedelmi család sírját. Bebizonyosodott, hogy a fejedelmet tényleg oda temették,
ám Zrínyi Ilonának csupán a koponyája volt a sírban. A bujdosók földi
maradványának felkutatása abban az időben jelentős tudományos eredménynek
számított. Thaly Kálmán minden követ megmozgatott a sikerért. Rákóczi József
hamvait is sikerült azonosítani, majd a rodostói Panagia Pneumatokratoria görög
templomból gróf Bercsényi Miklós tábornagy, és felesége gróf Csáky Krisztina
tetemét is fellelték. Ugyancsak 1904-ben határoztak gróf Eszterházy Antal tábornok,
Sibrik Miklós udvarmester hamvainak hazahozataláról. Izmirben Thököly Imre
fejedelem földi maradványait is exhumálták, és az ő hazahozatalát is elrendezték a
török hatóságok.
Közben itthon is lázas tanácskozások kezdődtek az udvarral, hiszen a császárral
I. Ferenc Józseffel is engedélyeztetni kellett a szabadsághősök hazahozatalát. Tisza
István miniszterelnöknek és a Függetlenségi Párt vezetőjének, Thaly Kálmánnak,
politikai megegyezése a Ház 1904 évi március 10-i ülésén sikerre vitte az ügyet. Így,
mivel a császár is utasította Tiszát, hogy foglalkozzon a hamvak hazahozatalával,
elkezdődhetett az érdemi munka. Az összehívott értekezleten határoztak, hogy a
Rákóczi családot a kassai dómban, míg Thököly Imrét a késmárki evangélikus
templomban helyezik örök nyugalomba. A politikai fordulatok miatt csak 1906-ban
Wekerle Sándor miniszterelnökségének idején történt meg végre a hamvak végleges
hazahozatala. A Törökországba menő öttagú delegáció tagjai Thaly Kálmán
vezetésével, Forster Gyula, Fraknói Vilmos, Thallóczy Lajos és Török Aurél voltak.
A földi maradványokat újra minden kétséget kizárva hitelesen azonosították,
elvégezték az antropológiai vizsgálatokat, és a mérések eredményét a
fényképfelvételekkel együtt a sírládákba helyezték.
A fővárosi ünnepség szervezésével a miniszter Romy Béla miniszteri tanácsost és
Forster Gyula főrendiházi tagot, a központi ünnepségek irányításával Szendrey
János honvédelmi tanácsost, a Nemzeti Múzeum fegyverzeti osztályának vezetőjét
bízta meg. Semsey László császári és királyi kamarás felelt az országos és a kassai
rendezvények lebonyolításáért. A késmárki szertartás felelőse Prónay Dezső az
evangélikus egyház főfelügyelője lett.
Az öttagú bizottság feladata volt a régi sírkövek pótlása, melyet Magyarországról
vittek. Konstantinápolyban a Szent Benedek templomban elhelyezett Rákóczi
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emléktáblát október 16-án avatták fel. Izmirben Thököly régi sírját egy obeliszkkel
jelölték meg 21-én. A rodostói emlékkövek ünnepélyes átadására 22-én Forster
Gyula intézkedésével került sor.
Konstantinápolyból a Magyar Tenger Hajózási Vállalat, Kelet nevű csavar gőzőse
hozta a hét koporsót Constanțába. Itt külön vonatra tették és Bukarest szándékos
elkerülésével 27-én érkezett a Magyar határra Orsovára. Itt Fraknói Vilmos címzetes
püspök szentelte meg a hamvakat, míg Thököly koporsójánál Scholtz Gusztáv
evangélikus püspök végzett szertartást.
A különvonat október 28-án érkezett Budapestre. A Keleti Pályaudvaron
rendezett fogadó ünnepségen Bárczy István, Budapest főpolgármestere mondott
üdvözlő beszédet. A főpályaudvarról a Rákóczi család hamvait a Szent István
bazilikába, Thökölyét a Deák téri evangélikus templomba vitték. A Fegyvertárban
őrzött temetési zászló közvetlenül a Rákóczi család hamvait szállító menet élén
haladt. A korabeli fotók alapján jól látható, hogy egy kuruc tiszti ruhába öltözött
lovas viszi a menet élén. (Rubicon, Rákóczi emlékszám: 2004/I. 57. old.) A
bazilikában Samassa József bíboros, egri érsek celebrálta az ünnepi istentiszteletet,
míg Thököly hamvainál Scholtz Gusztáv püspök mondott misét. A fővárosiak négy
órán át róhatták le kegyeletüket a nagy történelmi személyiségek előtt, majd a
különvonat Miskolcon keresztül elindult Kassára. A nyitott ajtajú vagonok a
sötétben megvilágított koporsókkal mentek, ahol elhaladt a szerelvény, magyarok
ezrei álltak a vasúti pályánál fáklyákkal a kezükben, és üdvözölték a
megdicsőülteket.
Kassán Thaly Kálmán mondott ünnepi beszédet, majd a dómban Fischer Colbrie
Ágoston kassai megyéspüspök tartott gyászistentiszteletet. Este öt órakor helyezték
el a sírládákat a Szent Erzsébet dóm kriptájában. A kormány megbízott tagjai és a
már említett öttagú delegáció jelenlétében kinyitották Rákóczi József cédrusfa
koporsóját, és az abból kiemelt csontokat tartalmazó ládát Zrínyi Ilona
rézkoporsójába helyezték, majd azt leforrasztották. Ezt a rézkoporsót és Rákóczi
Ferenc szintén leforrasztott rézkoporsóját egy közös nagy kősírládába helyezték.
Hasonlóan közös kő szarkofágba tették gróf Bercsényi Miklós és feleségének, gróf
Csáky Krisztinának csontjait is. Külön helyezték el Eszterházy Antal és Sibrik
Miklós hamvait. Egy üres szarkofág is maradt, melyet gróf Bercsényi Lászlónak
szántak. A szarkofágok köré koszorúk százait helyezték, színes feliratos koszorúszalagokkal.
A nagy nap tiszteletére országszerte hatalmas ünnepségeket rendeztek,
örömtüzeket gyújtottak a szabadság emlékére. A települések, főleg ahol a temetési
menet, illetve a vonat áthaladt, ünnepi díszbe öltöztek, az emberek méltóságteljesen
ünnepelték a Rákóczi család hazatértét. A nagyobb települések igyekeztek
hasonlóan kitenni magukért, mint Budapest, Kassa és Késmárk. A hamvak
harangzúgás közepette érkeztek meg, a városokat fellobogózták, kivilágították
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ünnepi fénybe. Tűzijátékokat rendeztek, sortüzek dördültek el, a városi, vármegyei
törvényhatóságok képviselői sorfalat álltak, tömegek hallgatták az ünnepi
beszédeket.
A fent említett emlékzászlók, lobogók és koszorúszalagok közül több is látható az
Egri Történeti Tárház, Fegyvertár gyűjteményében. Egy nemzeti színű
háromméteres lobogót a Budapesten ünneplő építészek feliratos relikviáját emelem
ki először. A koszorúszalagok feliratuk szerint, „II. Rákóczi Ferenc dicső hamvainak
emlékére” készültek. Ezekből három darab maradt. „Nyitra vármegye”, „Monori
járás”, illetve „Debreczen szabad királyi város” felirattal. Egy nagyméretű réz
dombormű is látható Rákóczi Ferenc mellképével a tárlóban, melyet a Tolnay
világlexikona szerkesztősége készíttetett 1906-ban az események emlékezetére. Itt
látható egy széles pengés huszártiszti szablya is, melyen gróf Beleznay János neve
olvasható. A fiatal Beleznay a Rákóczi szabadságharcban huszár hadnagy, majd
ezredes kapitányi rangban szolgál. A szatmári béke után a császár katonája, később
önálló huszárezred, a Beleznay regiment ezred tulajdonosa. Számtalan csata hőse az
Osztrák örökösödési háborúban, illetve a poroszok ellen viselt hadműveletekben.
Legnagyobb hadi tettét Brünn felmentésekor vitte véghez.
Egy másik úgynevezett „madonnás” szablya is van ebben a Rákóczi kort
bemutató vitrinben. Ezt a típust a legszebb barokk magyar nemesi, illetve
huszártiszti szablyának tartja a hadtörténelem. A pengéjén jelképesen az iszlám
világot legyőzően, egy holdsarlón álló Madonna képe látszik. Latin felirata: „Maria
Mater Dei Patrona Hungariae SubTuumPresidiumConfugió”. Magyarul: „Mária
Isten anyja, Magyarország védasszonya, oltalmad alá menekülök”. A penge
másikoldalán kettős kereszt, fölötte a felirat „In Hoc SignoVinces” alatta: Deus
ExercituumBellatorFortissimeEstoMecum”. Magyarul: „E jelben győzni fogsz.
Seregek Istene, leghatalmasabb hadakozó, légy velem”. Az egykor aranyozott
rézveretes szablya ilyen állapotban rendkívül ritka és értékes történelmi relikvia. A
mi szablyánknak még a felkötő zsinórja, régiesen majcca is megvan.
A tárlóban lévő „csontos” karabély 1701 - es évszámmal datált, és a lovasság
közkedvelt fegyvere volt. Mellette a „szép selymes” lóding, azaz szarvasagancsból
faragott lőportartó van bemutatva. A körte alakú hadnagyi buzogány nemcsak mint
fegyver, hanem egyben a méltóság, a hatalom szimbóluma is volt.
Végezetül a tisztelt egri sétálók, érdeklődők figyelmébe ajánlom a fegyvertár
teljes gyűjteményét, amely az őskortól az 1848/49-es szabadságharc végéig mutatja
be a kézi fegyverek fejlődésének történetét. Felhívom a tisztelt látogatók figyelmét,
hogy az itt bemutatott relikviáknak nemcsak történeti szerepe jelentős, hanem
ipartörténeti és iparművészeti szempontból is kiemelkedő alkotásoknak tekinthetők.
Ezen műtárgyak megőrzése nemzeti kötelezettségünk, és köszönettel veszem a
segítő kezek jobbító szándékát.
(Elhangzott a Történeti Tárházban, 2014. július 1-jén)
50

Rákóczi Ferenc temetési zászlaja a Történeti Tárházban

Rákóczi fejedelem temetési zászlaja Fotó: Tóth Sándor

Török vezéri szablya Fotó: Tóth Sándor
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Ezüst veretes magyar
szablya
Fotó: Tóth Sándor

Madonnás szablya
Fotó: Tóth Sándor
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Elek Elemér Sándor
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A szakmák oktatása lényegében egyidős az emberiséggel. A létfenntartás javainak
megszerzéséhez mindig szükség volt a szellemi fejlődésre és az eszközök
fejlesztésére. Családi körben, törzsekben, nemzetségekben és az állam
megszervezése után szervezett formában fejlesztették a társadalmi szükségletek
szellemi és tárgyi eszközeit. Hosszasan elemezhetnénk ezt a folyamatot.
1996-ban a szakképzés, oktatás 1000 éves múltra tekinthetett vissza. Csak
utalásszerűen: I. Géza Pannonhalma (996): kolostoralapítás – szakmák, sütő,
mészáros, szakács stb.
Az oktatásban az egyház pl.: Szent Benedek Rend, később a céhek.
Lényegében a társadalom igényeinek a kielégítése tette szükségszerűvé a
fejlődést, az oktatás állami szintű szervezett formáját. Ezen bevezető gondolatok
után az egri történésekkel foglalkozom.
Megalakult Egerben az úgynevezett Eszterházy-féle rajziskola (1773-1787)
Tischler Antal vezetésével. Követi a Pyrker-féle rajziskola (1827-1883), Joó János
Mátyás vezeti. Őt nevezik a szakmai oktatás első városi vezetőjének. Részt vett az
egri bazilika építésében is.
Az ország gazdasági fejlődése szükségessé tette a tanoncoktatás törvénybe
iktatását. 1882. augusztus 22-én Trefort Ágoston oktatási miniszter elrendelte a
tanonciskolák felállítását.” Az olyan iparos tanulóknak, kik az elemi iskolákban
vagy semmit, vagy igen keveset tanultak: az írás, olvasás, számolás és rajzolás
elemeibe való bevezetése.” A rendelet tartalmazza a tantervet, rendtartást.
Érvényben maradt 1922-ig. Az egri képviselőtestület 1882. szeptember 3-án
határozott az ipartanoda alapításáról. A szokásos történet: nincs elég fedezet.
Azonban bíznak a főhatóság anyagi támogatásában.
Gróf Zichy Jenő az országos sportegyesület elnöke és Péterffy József miniszteri
biztos Egerbe is ellátogatott. A látogatás hatására az események felgyorsultak és
1883. augusztus 5-én a városi közgyűlés megállapította, hogy az oktatás
szeptembertől elindulhat. A tanoda az ún. községi iskolák tantermeit kapta meg. Az
oktatást általában vasárnaponként tartották, így az inas jelöltek teljesíteni tudták a
munkával kapcsolatos teendőiket. Az iskola első költségvetése 1690 forint volt.
Igazgatója Derszib Rudolf, a felügyelőbizottság vezetője Fülöp József. Hat tanító
(nem főállásúak) és egy főállású rajztanár végezte a tanoncok oktatását 1883
szeptembertől két előkészítő, két első, és egy második osztályban.Az egri ipartanoda
1883. szeptember 17-én este nyílt meg. Ez egyben az állami szakképzésnek a kezdő
dátuma.
53

Egri séták nemcsak egrieknek

A fejlődés főbb mozzanatai
Az első tanévben az olvasókönyvet, írás és rajzeszközöket a város biztosította. A
tanfelügyelet és az ipartestület is látogatta az intézményt és részt vett a vizsgákon. A
szakmai munka színvonalát jelezte, hogy a vizsgamunkákat kiállították. 119
ipartanonc készített vizsgamunkát. Az igény az iskola iránt nőtt. A második évben 6
osztály működött. A tanulólétszám 400 fő felé emelkedett. Új épületekre lett
szükség. 1891/92-ben a főépület a Zalár utcában volt, ahol jól felszerelt rajztermet
alakítottak ki. 1893-94-ben szakmai irányú oktatás bevezetésére is sor kerül. 1901ben megnyílt a tanoncotthon.
1903-ban énekkart szerveztek az iskolában. Ezt azért emelem ki, mert nagyon
fontos szerepe van a kultúrának és a közösségek kialakításának a szakemberképzésben.
A tanulólétszám az első világháborúig elérte a 600 főt. A költségvetés is
meghaladta a 16.000 forintot. Említsük meg az igazgatókat:1895-1900: Sándor
Ferenc, 1901-1909: Simcsó József. 1909-ben került az igazgatói székbe Grónay
Andor, aki a városban is több tisztséget töltött be. Az Egri Dalkör karnagya, a Heves
megye Törvényhatósági Bizottságának tagja. Az ő igazgatósága alatt került
bevezetésre az új tanterv. A tanulólétszám is növekedett; 1929-re elérte a 892 főt,
ebből a leányok száma 117 volt.
1921-ben történt az új iskolaépületbe költözés, az Irgalmas utcai elemi iskolába.
Igen fontos megemlíteni, hogy ebben az időben alakult meg a 212-es Bornemissza
cserkészcsapat.
A II. világháború előtti időszak történéseit részletesen megismerhetjük a 100
éves, 125 éves évfordulókra kiadott iskolai évkönyvekből, illetve a levéltári
anyagokból. Ezek után a II. világháború utáni időszakról elmélkedjünk. Döntő
fordulatot hozott a magyar szakoktatás történetében az 1949-es IV. törvény. Szovjet
modell alapján jött létre a szocialista szakmunkásképzés. Az ipartestületek
megszűntek, elvesztették az oktatásban elfoglalt szerepüket.
Megalakult a Munkaerő Tartalékok Hivatala (MTH). A szakmák tartalmi és
igazgatói irányítása teljesen központivá vált. Úgy is fogalmazhatunk, hogy a
szakoktatás is teljesen állami irányítás alá került.

Hogyan alakult a szakoktatás ügye Egerben?
A tanítás 1949. szeptember 1-jén indult. A Zalár utca 11. (Tábornokház)
épületében. (Önálló épületben 5 tanteremmel.) Igazgató Rózsa Mihály (1948-1951)
kárpitosmester. A képzés csak vasipari szakmákban kezdődött, 14-22 év közötti
tanulókkal. Bentlakásra a Ferences Rendházat kapta meg az iskola. Nyíri József
irányításával.
A képzési idő 2 év, a gyakorlat és az elmélet aránya 62, ill. 38% lett. A vezetésben
is változás következett, Gubán Gyula (1951-54) lett az igazgató. Az ország
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irányítását meghatározó párt, a hároméves és ötéves tervek iparosítási törekvései
változásokat hoztak a szakmák oktatásában. Növekedett a tanulólétszám, igény
jelentkezett a szakmaszám bővítésére. Az MTH megszűnt, maga a hivatal is. Az
intézmények irányítását a Munkaügyi Minisztérium, illetve a Szakminisztériumok
vették át. Az egri intézmény munkáját is rendszeresen ellenőrizték a hatóság
részéről. Kameniczky Antal, 1954-ben kapott megbízást az iskola irányítására.
A tanulói juttatások: ruha, könyv, étkezés, ösztöndíj. A tanulólétszám fokozatosan
nőtt. Az öt tanterem kevés volt, így a város különböző intézményeiben bérelt
helységekben folyt az oktatás. A gyakorlati foglalkozások a város építőipari
üzemeiben, gyáraiban folytak. Ebben az időszakban a tanulók létszáma meghaladta
a 2000 főt. Ez az időszak volt a termelőszövetkezetek szervezésének ideje. Az
emberek a gyermekeiket iskolákba küldték. A gimnáziumok nem tudták az
igényeket kielégíteni, így a szakoktatásban is megnövekedett a létszám. A
szakképzési intézmények a szakmai igényeket kellett, hogy kielégítsék, de igen
fontos oktatáspolitikai feladatot is elláttak. Ezért is vált szükségessé a változtatás.
1965 júniusában az MSZMP KB a szakoktatást érintő fontos határozatot hozott. „A
jövőben minden szakmában az utánpótlást egységesen az iskolarendszerben kell
képezni.”
Ismét növekszik a tanulólétszám. A tanítás sok helyen nehéz körülmények között
folyik. Szükségessé vált az új iskolaépület megépítése. A Munkaügyi Minisztérium
támogatásával Pechk Alfréd tervei alapján a Heves Megyei Állami Építőipari
Vállalat kivitelezésében 1968-ban kerül átadásra.
Eddig lényegében a 212. számú Ipari Szakmunkásképzőről beszélhetünk. Az
elnevezést az MTH idejéből örökölte az iskola. Az új épületekbe való költözés arra
ösztönözte az intézmény vezetését, hogy a számon kívül nevet is válasszon. Így
került sor Eger történelmi múltjához, az1552-es várvédő hős, a kiemelkedő hazafi,
a hazaszeretet szimbóluma, az ezermester katona Bornemissza Gergely
kiválasztására. Ezen időponttól az iskola neve 212. sz. Bornemissza Gergely
Szakképző Intézet. A magasabb szintű követelmények minőségi változást
eredményeznek. Bevezetésre kerül az ún. emelt szintű képzés, az elméletigényes
szakmákban. Ez eleinte sikeres is volt, de kiterjesztése már sok feszültséget okozott.
Az átlagos képességű tanuló nehezen, vagy egyáltalán nem tudott eleget tenni a
követelményeknek.
Az iskola életében az épületnek meghatározó szerepe lett. Az oktató-nevelő
munka igen sokat fejlődött. Az osztályközösségek sokat tettek az iskola rendjének
megszilárdításáért. Az iskola belső élete pezsgőbbé vált, a tanulók kulturális
területen is sokat fejlődtek. Ez természetesen visszahatott mind a szakmai, mind a
közismereti tantárgyak eredményességére. A gyakorlati foglalkozásokat vállalati
tanműhelyekben, KTSZ-ekben végezték. Az alapképzésekkel egyes helyeken gond
volt, ezért nagy jelentőségű volt a központi tanműhely megépítése 1975-ben. Ezzel
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együtt teljessé vált az intézmény (iskola, kollégium, tanműhely). Megteremtődtek az
igen magas színvonalú szakmai pedagógiai munka technikai feltételei. Ide sorolom
még a könyvtárakat, amelyek válogatott szakmai és irodalmi művekkel álltak a
tanulók rendelkezésére.
1973-ban a szakirányításban is változás áll be. A szakmai irányítás a Munkaügyi
Minisztériumnál és a szakminisztériumoknál maradt, de a fenntartás a Megyei
Tanácshoz került. A közismereti tárgyak felügyeletét az Oktatási Minisztérium
végezte. A főhatóságok a megyék művelődési osztályára biztosítottak létszámot, ún.
általános tanulmányi felügyelői munkakör jött létre. Ezek a személyek szervezték
meg a szakmai és közismereti tárgyak, a gyakorlati oktatás ellenőrzését, a nevelőoktató munka felügyeletét, és az egyéb iskolákat érintő feladatok koordinálását.
Fontos feladatuk a tanulmányi versenyek szervezése, az Alkotó Ifjúság
pályázatokon, kiállításokon való részvétel biztosítása.

Hogyan ismertem ezt a szakterületet?
1977-től-1990-ig személyesen végeztem ezt a tevékenységet. A megyei irányítás
során közelebb kerültek az iskolák a „székhelyükhöz”, a felügyeleti szerv az iskolák
szakmai, gyakorlati oktatásának eredményességét, feltételrendszerét közvetlenül
értékelte, így jobban tudott gazdálkodni a lehetőségekkel.
A gyakorlati oktatás fejlesztésére rendelkezésre állt a már akkor is létező
szakmunkásképzési alap. Ennek tervszerű felhasználásával a vállalatok, gazdálkodó
szervezetek tanműhelyeket alakítottak ki, bővítettek, emelték technikai színvonalát.
Csak néhányat említek: Berva, Siroki Fémművek, Állami- és Tanácsépítők,
VOLÁN, FULL szerviz, BUBIV, AGRIA Bútorgyár, stb. Elmondhatjuk, hogy
minden szakmunkástanuló számára biztosított volt a tanműhelyi alapképzés és a
termelő tevékenységben való részvétel.
A nevelés fontos feladata volt az iskolának. A névből is adódott, hogy a
hazafiságra való nevelést előtérbe helyezte. Bevezetésre került az ún. várjáték. Az
Egri Csillagok regény főbb mozzanatait a tanulók a várban dramatizálva előadták. A
katartikus pillanat mindig Dobó esküje volt, amit a tanulók szinte a hőssel együtt
mondtak. A teljes iskola, közel 2000 fő vett részt ezen a rendezvényen (Sajnos az
iskola nem védte le az adaptációt).
Az eredményes oktatást szolgálták a közismereti és szakmai versenyek. Iskolai és
megyei fordulókon keresztül jutottak el az országos versenyekre. A felkészülés
széleskörű volt, mind a tanárok, mind a szakmai oktatók presztízskérdésnek
tekintették, hogy eredményesen szerepeljenek. Általában évente 3-5 elsőséget is
hozott az iskola. Az egyik tanévben olyan sikeres volt az intézet, hogy az énekkar
adta a díszhangversenyt a Vigadóban. A különterem megtelt tanulókkal, tanárokkal,
szakoktatókkal, akik utána a Bohéméletet tekintették meg az Operaházban.
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Az 1980/81 tanévtől ismét változott a képzési struktúra. Bevezetésre került az
ötnapos munkahét, öt nap elmélet, öt nap gyakorlat. Ehhez kellett alakítani a
tanterveket, tanmeneteket, új dolog lett a „rendtartás” helyett, hogy minden iskola a
törvény alapján alkotta meg a működési szabályzatot. Nem kellett sok idő, a dolgok
működtek.
1983 igen fontos év volt az iskola életében, százéves évfordulóját ünnepelte az
intézmény. Az iskola elismertsége, az országosan elfoglalt helye méltó
megemlékezést igényelt. Készült az iskola, de a megye is. Az Országházból
„Losonci elnök elvtárstól” hoztuk el a bársonydobozt, amely tartalmazta a 100 éves
jubileumot dokumentáló oklevelet. Az Országház kapuján nehezen jutottam be, de a
doboz láttán kifelé az őrök tisztelegtek. Az iskola vezetése, tanárai, a tanulók
sajátjuknak érezték az ünnepet. Kutattak a levéltárban, dokumentumokat gyűjtöttek
(egy része az iskola folyosóján is megtalálható).Kiállítást szerveztek. A végére
hagytam az iskola jubileumi szimbólumát a Székely-kaput. Ha valaki ismeri a kort,
akkor tudja, hogy nem minden nap került kiállításra ilyen alkotás. Kiutazás
Erdélybe, számtalan rajz, de végre a tanműhelyben elkészült.
Engedélyezik-e a felállítást? Mi legyen az ideológia? A régi mesterségek címereit
elkészítjük, felhelyezzük a kapura. Így lett tényleg jelkép ez az alkotás. Csak el
kellett egy kicsit rejteni. Heves megye tanácselnöke - Markovics Ferenc - avatta fel
igen szép, „a korra nem jellemző” beszéddel. Az alkalomra megjelent évkönyv
tartalmában igen színvonalas munka, de jól tükrözi a kor szellemét.
Az intézmény elismertsége lehetővé tette a szakközépiskolai képzést autószerelő
szakirányban. Újra szűk lett az iskola. 1984-ben az Ifjúság út 2. szám alatti általános
iskolában kapott tantermeket. 1988-tól az épület gazdája lesz. Egy történet: sikerült
rábírnom az igazgató urat egy zalaegerszegi látogatásra, ahol meglátogattunk egy
működő építőipari technikumot. Mikor este lefeküdtünk, kérdeztem, mivel tudnak
ezek többet, mint mi? Ezzel el is dőlt, hogy engedélyeztethetjük az építőipari
technikum beindítását. Megszereztük a vállalati támogatást és be is indultunk. Az
Ifjúság út is megtelt.
Nem említettem még, hogy sajnos a megyéknél nem álltak meg az iskolák, hanem
fenntartásuk a városhoz került. Ezt már akkor is nagy hibának tartottam. A város
nem értett hozzá. Volt olyan iskola, amelyik költségvetése meghaladta a városét.
Ebből feszültségek is adódtak, a szakmai irányítás és a gazdasági külön vált.
Elérkeztünk a rendszerváltáshoz. Az intézmény igazgatója nyugdíjba vonult.
Szepesi Lajos lett az igazgató (1990-1992). Új pályázatot írtak ki, pályáztam,
megválasztottak. Az 1992-es tanévet már velem kezdte az intézet.
Az Eger városában bekövetkezett változások okán az Ifjúság úti iskolába a
Szilágyi Erzsébet Gimnázium költözött. Ennek következtében gondoskodni kellett
az itt tanulók elhelyezéséről. A város az intézet tőszomszédságában lévő Érc-, és
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Ásványkutató vállalat területét megvásárolta és az iroda és laboratóriumi épület
felújításával, átalakításával lehetővé tette az intézet egy helyre való telepítését.
Abban, hogy ez sikerült, az építők mellett elévülhetetlen szerepe volt Bessenyei
Béla általános igazgatóhelyettesnek. Egységes rendszerben kezdődött meg az
oktatás 1992. szeptember1-jén. Az elméleti oktatás biztosított volt, de a gyakorlati
rengeteg gondot okozott. A rendszerváltás okozta gazdasági helyzet, vállalatok
megszűnése, gyakorlati munkahelyek elvesztését jelentette. Megvásároltunk
tanműhelyeket, a szakképzési alap, és városi támogatás segítségével átalakításokkal
tanműhelyeket hoztunk létre.
Sikerült tapasztalt szakembereket felvenni az intézménybe. Szervezeti
átalakítással a vállalati tanműhelyek helyett saját tanműhelyekben a szakmai
oktatást termelő tevékenységként folytattuk (a duális képzés alapjait raktuk le).
Nagy segítséget kaptunk a város mellett a Heves megyei Kereskedelmi és Ipari
Kamarától (Gyetvai József, Herman István). Sokat jelentett a münsteri Kézműves
Kamarától szerzett tapasztalat, Leineweber úr kamarai elnök látogatása és
támogatása.
Régi vágya valósult meg az iskolának. Az új részen lévő romhalmazból kinőtt az
autós tanszerviz. A beüzemelés után az ország legkorszerűbb autós tanműhelye jött
létre igazi szakemberekkel. A város autószerelői is csodájára jártak a diagnosztikai
gépekkel felszerelt műhelynek. Nem beszélve a karosszéria műhelyben meglévő ún.
kihúzópadról.
Beszélni kell még arról, hogyan hoztuk létre az intézményen belül a ruhaipari
képzést, a ruhaipari szakközépiskola és technikum megalakulásával. A leánytanulók
számára a szakmai képzés szakmunkás és szakközép, ill. technikumi ága a
továbbtanulási lehetőségeket bővítette. A budapesti Modell iskola segítségével igen
lelkes szakember gárdával két év után már saját divatbemutatót tartottunk.
Az intézményben nagy hagyománya volt a forgácsoló képzésnek. Adódott az NC,
CNC technika beillesztése ebbe a folyamatba. Annyi géppel és szakemberrel
rendelkeztünk, hogy az 1993/94 tanévtől mi rendeztük az országos SZKTV: NCCNC versenyét. Nagy sikerrel, főleg a mi szempontunkból. Lényegében egy
évtizeden keresztül mi nyertük ezeket a versenyeket. Nem volt véletlen a gépi
forgácsoló szakközépiskola működése.
Az építőipari szakmákra és a technikumi képzésre egyaránt jellemző, hogy saját
kivitelezésben is építkeztünk. A technikusok megismerkedtek a számítógépes
tervezéssel. Észak-Magyarországon másodikként rendelkeztünk ilyen gépekkel.
A villanyszerelő, elektrotechnikai képzés vállalati hátterének megszűnése után az
iskola korszerű tanműhely együttese biztosította a képzést. Élesben pedig a
vállalkozás. Ugyanez vonatkozott a minősített hegesztő tanműhelyre és a
csőszerelőkére.
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Csak kiváló szakoktatók kellettek. Hogy a szakmai fejlődés és az információ
megszerzése biztosított legyen, szükséges volt megoldani a számítógépes rendszer
kialakítását, sikerült több számítógépes termet kialakítani és a tanári munkahelyeket
összekapcsolni. Ennek működtetésére már nemcsak az informatikusok, hanem
minden pedagógus felkészültségére szükség volt.
A nyugodt, kiegyensúlyozott munkarend az egy műszakos tanítás segítette a
tanulóközösségek formálását, a tanulási elfoglaltságok rendszerességét, az iskola
belső életének megszervezését, a tanórán kívüli programokon való részvételt. Az
igényeknek megfelelően tudtunk alakítani felzárkóztató programokat, számuk az
igényekhez igazodott. Segítette a tanulmányi és szakmai tantárgyi versenyekre való
felkészülést is.
Igen nagy igény volt az ún. érdeklődési körök támogatására, ha voltak legalább
tízen, már volt lehetőség a megalapításra. Énektanárt alkalmaztunk. Arany oklevél
minősítésű énekkar jött létre: kb. 60-80 fővel. Sikeresen működött a színkör:
Popfesztivál, Air, La Mancha lovagja, István a király bemutatókra került sor.
Kiemelkedő előadás volt Serfőző Simon: Jövőbelátó című drámájának bemutatója.
A millecentenárium keretében avattuk a haranglábat a haranggal.
A Bornemissza Gergely Alapítvány létrejötte az iskola céljainak megvalósítását
szolgálja.
Az autósiskola elősegíti, hogy a végzős tanulók jogosítványhoz jussanak, az
alapítvány támogatta a tehetséggondozást, ösztöndíjat adott a jeles és kitűnő
tanulóknak, biztosította pályázat útján az eredményes tanári munkához az
anyagiakat. Létrehozta a Joó János Mátyás alapítványt az iskolai közélet
eredményei, a diákprogramok, diákrendezvények támogatására.
Az eddigiekből kitűnik, hogy az oktatás mellett milyen sokrétű feladatot láttak el
az intézmény dolgozói. Azért, hogy ezt el tudjuk ismerni, hoztuk létre a Bornemissza
Gergely emlékplakettet 1993-ban. Sikere igazolta döntésünk helyességét.
Elismertük, hogy mennyire sokrétű a pedagógusok és az iskolai dolgozók munkája.
Mennyi mindenre van szükség a szakmák oktatásában.
Alig beszéltem a konkrét munkáról. Akit bővebben érdekel az évente megjelenő
Bornemissza évkönyvben tájékozódhat.
Legfontosabbnak azt tartanám, ha az illetékesek ha az illetékesek nem hinnék azt,
hogy most találták ki a duális képzést, hanem az iskolai dokumentumok
tanulmányozásával rájönnének, hogy az elődök is ezt csinálták.
Valaki kérdezhetné, miért ez a személyes hangvétel? Közel 25 évet töltöttem
középvezetőként és igazgatóként a szakoktatásban.
Mit tartok eredménynek? Azt, hogy volt olyan tanév, amikor közel ezren tettek
szakmai vizsgát és ebből több mint 400-an érettségiztek.
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A terjedelem nem tette lehetővé, hogy felsoroljam munkatársaim nevét, pedig
megérdemelték volna. Remélem, hogy lesz egy érdeklődő, aki ezt megteszi.

(Elhangzott 2013. szeptember 3-án a Bornemissza Gergely Szakközép és
Szakiskolában).
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Bornemissza Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégium főépülete Fotó: Víg Lajos

Az intézmény igényesen fenntartott udvara
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Az intézmény jól felszerelt műhelyei
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Felnémet-Almár-völgyi Mária Magdolna pálos kolostor
Fodor László

A Felnémet-Almár-völgyi Mária Magdolna pálos
kolostor régészeti feltárása és fontosabb eredményei

Elöljáróban és röviden néhány gondolat a rend névadójáról, remete Szt. Pálról
A leírás szerint Szent Pál Egyiptom földjén, Alsó –Thébában egy gazdag család
gyermekeként született Krisztus után kb. 249-ben. Családi sérelmek és egyéni
tragédiák után a thébai pusztába menekült, ahol egy növényekkel benőtt barlangos
helyet talált magának további lakhelyül.
A történetéről szóló leírás szerint, egy ideig csak egy holló látta el étellel, amelyet
ma is Remete Szent Pál szimbólumának tartunk. Egy idő után követői is lettek.
Különösen a Decius-féle keresztényüldözések elől menekülőkből rövid idő alatt
egész kis kolónia vette körül misztikus barlangját. Remete életvitelét nagyon sokan
példaértékűnek és követendőnek tekintették.
A legenda szerint meglátogatta őt Szent Antal, akivel meghitt lelki barátságba
került. Kérésére ő hozta el neki Nagy Szent Atanáz köpenyét, amelyben már csak
eltemetni tudta.
Pál 341-ben meghalt. Később az első szerzetesek, kegyelettel zarándokoltak el a
minden remeték fejedelmének és mesterének tartott Pál barlangjához és egyben a
sírjához is, hogy ott tegyenek engedelmességi fogadalmat.
A pusztában eltemetett mumifikálódott teste -, szenté avatása (494) után - a 11.
század közepén került Konstantinápolyba, majd Nagy Lajos király idejében az ő
jóvoltából a szent ereklyéi Velencén keresztül a pálos remeték budaszenlőrinci
anyakolostor templomába kerültek nagy öröm és ünneplések közepette.
Őt tekintették példaképüknek és védőszentjüknek 1225 táján a magyar földön
létrejött pálos rendi remeték azon remeteközösségei, akik egyik korai kolostorukat
püspöki támogatással az egri egyházmegye területén Egertől nem messze, Felnémet
határában építették föl.

A kolostor története és kutatása
Mint azt bevezetőnkben említettük Felnémet északi határrészében találhatók a
pálos rend egykori Mária Magdolna tiszteletére szentelt kolostorának maradványai.
A kolostort több ismert okleveles adat is említi, többek között hitelt érdemlő a
Gyöngyösi Gergely (rendi vizitációt végző 16. századi prior-generális) által
felkutatott és közzétett „Invertarium”, amely elsőként tesz említést építéséről.
Ebből tudjuk, hogy Miklós egri püspök; (Dörögdi II. Miklós 1330 – 1361), 1347ben az egri káptalan hozzájárulásával elkezdi építeni Mária Magdolna monostorát,
megajándékozza szőlőkkel és malmokkal. További építéstörténeti adatokat tudunk
meg Gyöngyösitől, aki a Pálosrend történetéről írt művében, ahol az alapítás mellett
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megemlíti, hogy 1520-ban Csanádi Kelemen egri kanonok saját pénzén javításokat
és megerősítési munkálatokat végeztet a kolostor épületein. Az oklevelek alapján,
valamint Szabó János Győző a Patai Esperesség történetét feldolgozó
tanulmányának segítségével a kolostor birtokainak topográfiai meghatározására
fontos kutatásokat végezhettünk. Így azonosítani tudtuk pl.; Botond-pusztát, amely
a Heves Megyei Besenyőtelek és Tepélypuszta között feküdt, a Hegelylese nevű
helyet, amely a mai Tisza-tó mellett Poroszló közelében határozható meg.
Ugyancsak a Tisza körzetében találhatók az egykori Fekete, vagy Fekecs és Szőke
nevű bírtok részeik is. Ezek a mai Borsodivánka és Négyes borsod megyei községek
közelében keresendők.
Az oklevelekből több szőlőbirtokról is tudomást szerezhetünk. Eszerint volt
szőlőjük Egertől ÉK-re az Eged-hegyen (Egreden).
Az oklevelek jelzik továbbá, hogy volt házuk Felnémeten és Egerben. Ezen
okiratok megemlítik néhány perjel nevét is, úgy, mint Miklósét 1378-ből, Mihályét
1404-ből, Péterét 1406-ból, Jánosét 1466-ból és István fráterét 1480-ból.
A kolostor megszűnésére a 16. század második felére következtethetünk, ugyanis
1549-ből Deési Péter perjelként történő említésével, személyében még ránk maradt
az egyik utolsó perjel neve.
1571-ből származó adat szerint báró Ungnád Kristóf egri várkapitány által a rend
visszaadott javait már mások kapják. Így véleményezhető, hogy az már többé nem
népesül be.

Az ásatások eredményei
A több évi leletmentő ásatási munkával a kolostor területének több mint 80 %-át
kutattuk meg. Tisztáztuk a kolostor szerkezeti összefüggéseit, mind a kezdeti, mind
pedig az átépítési időszakban. Fontos eredmény volt az ide vonatkozó okleveles
adatok ásatási bizonyítása.
Különösen jelentős rendtörténeti értékű eredménynek tekintjük a két különböző
időszakban megépített templom régészeti és építéstörténeti tisztázását.
Míg az oklevelekből ismert II. Miklós püspök - féle alapítás temploma, amely
poligonális szentélyvégződésű, sárga homokkövekből épített, egyhajós, déli oldalon
támpilléres csarnoktemplom, addig a másik templom egy egyhajós egyenes
szentélyzáródású és szürke patakkavicsokból épített, kisebb méretű templom.
Ezen utóbbi templom építéstörténeti összefüggéseit vizsgálva, egyértelműen
megállapíthattuk, hogy az a templom épült korábban. Amennyiben megvizsgáljuk a
két templomperiódust, jól látható, hogy azok É-i fala tulajdonképpen ugyanazon
nyomvonalban vannak, csak texturában és anyagban különböznek egymástól. A
szerkezeti vizsgálattal megállapítható volt az is, hogy a megerősített és
megnagyobbított templomszerkezet sokszög szentélyzáródásával és támpillérivel
beleillik a 14. századi gótikus templomaink körébe. Párhuzamát számos hazai 14-15.
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századi templomainknál megtaláljuk. A pálos rend ilyen korú templomainak
topgrafikus összegyűjtéséből is jó néhány példát hozhatunk párhuzamként (L.
Guzsik Tamás és Fehérváry Rudolf topografikus vonatkozó munkáit).
Az egyenes szentélyzáródású templomszerkezet értékelésénél több szakmai
szempontot kell szem előtt tartanunk. Elsősorban régészeti összefüggésben annak
bizonyítását, hogy az korábbi a gótikus templomnál. Ezt egyértelművé teszik a
feltáráskor elkülöníthető, egymás mellé és egymáshoz épült falszerkezetek.
Fontosnak érezzük továbbá a méretbeli különbségeket is. Az egyenes
szentélyzáródású korábbi templom mérete: (a hajó és szentély együttesen) 14 méter,
míg a nyolcszög három oldalával záródó későbbi templom hossza 25 méter. Nem
lényegtelen hangsúlyoznunk, hogy a „későbbi” templomépítési szerkezet és textúra
azonos a kolostor általunk feltárt valamennyi épületével, míg a „korábbi” templom
anyaga a teljes alapfalszerkezetben mindenhol (szürke patakkavics) máshol a
kolostor együttes területén (épületeinél) ilyen falszerkezetet nem találtunk.Mielőtt a
klauzúra további helyiségeit ismertetnénk, szükségesnek tartjuk közreadni, a két
különböző periódusban épült templomra vonatkozó szakmai észrevételeinket,
magyarázatunkat.
Mivel sem régészeti kutatással, sem az oklevelek alapján nem igazolható itt
korábbi település; (faluhely, temető) léte, így az teljességgel kizárható.
Tudott viszont a kolostor oklevelei szerinti 1347-es alapítása. A korábbi
templomnak viszont feltétlenül ezen idő előtt kellett megépülnie. Analóg
párhuzamait építéstörténeti jegyeinek összefüggései alapján; - Zsegra, Kisdisznód,
Felsődörgicse, Aszófő, Selyeb, Egregy stb. plébániatemplomokkal vethetjük egybe –
így keletkezését a 13. század végére tehetjük.
Bár e felsorolt példák kivétel nélkül falusi plébániatemplomok, azonban mint már
korábban erre utaltunk is, ez az Almár-völgy esetében teljességgel kizárható. A pálos
építészeti topografikus feldolgozásban szerepel a „szükségleti” építkezéseknek
időszaka, melyben elhelyezhetjük a korai templomot. A 13-14. században alapított
pálos kolostorok között nem egy esetben oklevelekkel lehet bizonyítani, hogy azok
korábbi alapítású, esetleg elpusztult falusi egyház, kápolna, vagy más (korábbi) rend
már elpusztult, vagy felhagyott templomára, vagy annak helyére épült.
Ez történt a Mátra alatti Pálosvörösmart, a Bars megyei Máriacsalád, a Veszprém
megyei Enyere, az Óbuda területén elpusztult Fehéregyház, Budaszentlőrinc
esetében is. Mivel itt már rendi kolostor léte is kizárt, így fel kell tételeznünk, hogy
a korábbi általunk azonosított templom már feltehetően az itt élő remeték számara
alapíttatott.
Az alapító személyét sem kell sokáig keresnünk a jelentős egri egyházmegye
donátorai között. Ebben segítségünkre vannak a rend történetéről Gyöngyösi
Gergely írott munkái. Gyöngyösi itt elbeszéli, hogy 1297-ben Lőrinc szentkereszti
perjel – István prior provinciális és a többi perjel nevében – András, egri püspük elé
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terjesztette Constitutiones seu regularies observantias religionis ipsorum, hogy ő
ezeket a saját egyházmegyéjében – in quibuscunque antris vel solitudinibus - élő
remetéknek engedélyezze. András püspök 1297. október 19-én, szent Lukács
evangélista ünnepe utáni napon, Gyöngyösi szövegének tanúsága szerint,
kérésünknek eleget tett.
Tudjuk, hogy a 13. században a Mecsekhez, Pilishez és a Bakonyhoz hasonlóan
a Bükkben és a Zemplénben is éltek szétszórtan remeték, akiknek renddé
szerveződését első lépésben legtöbbször a helyi püspök szabályozta. Adatok
igazolják, hogy ekként járt el: Bertalan pécsi, Pál veszprémi és András egri püspök.
A renddé szerveződés előmozdítói, jótevői templomépítésekkel, korábbi rendi
templomok, épületek adományozásával biztosíthatták a remeték életfeltételeit. Ez
esetben az Almár -völgyi 13. századi (első) templom alapítóját II. András egri
püspök (1275-1306) személyében kell keresnünk.

A klauzúra további helyiségei
A sekrestye mellett - ahhoz mintegy közvetlenül hozzáépítve – a
kerengőfolyosóról közlekedő bejárattal csatlakozik a káptalanterem. A
káptalanterem keleti végéhez később egy kis kápolnát építettek. A kápolna is
ugyanúgy homokkőből épült, mint a nagyobb templom és a kolostor valamennyi 14.
századi használati épülete. Hasonló kápolnát találunk a nagyvázsonyi kolostornál.
Az Almár-völgyi kis kápolna keleti felében egy kis oltárépítményre akadtunk.
Egykor a padozatra szakadt boltozati zárókőből és kapcsolódó darabjaiból, amit a
kutatás során „in situ” megtaláltunk, következtetni lehetett annak építési
szerkezetére.
A káptalanterem mellett találjuk a refektóriumot (ebédlő). Emellett a külső udvari
sekrestyeszögletnél dokumentált tömör építmény feltehetően annak a
lépcsőfeljáratnak a része lehetett, amelyen az emeleti helyiségbe lehetett egykor
feljutni. Általában ezek a második szinten lévő helyiségek egyszerű faszerkezetű
építésűek lehettek.
A 7 x 8 m-es refektórium padozata parkett mintásan rakott vörös téglaburkolat
volt. Bizonyos használati időszakban az ebédlő a konyha és az emelet felől egyaránt
elérhető lehetett.
Ennek a viszonylag nagyobb helyiségnek a keleti falában egy ülőpadkát és egy
kisebb méretű fali fülkét, alakítottak ki, míg az ÉK-i szögletben egy szakmai
szempontból korainak meghatározott (kezdetleges mázas) szemes kályha
maradványát dokumentáltuk. A kályha feltárása során, annak omladéka alatt egy
korábbi, a kolostoroknál, valamint kisebb udvarházaknál, de egyes váraknál is
alkalmazott ún. fedőköves (fedlapos) melegítős-fűtőrendszert is találtunk. Az
Almár-völgyi fűtőrendszer nagyban hasonlít a margitszigeti kolostor
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fűtőkamrájához, amelyet Feuerné Tóth Rózsa tárt fel és tett tanulmányában közzé.
A refektórium északnyugati szögletében egy homokkőből faragott kézmosómedence
is előkerült, amely a külső udvari részre (egykor kisebb halastó is volt ott) vezette
az elhasznált vizet külön épített kis fedett lefolyón. Hasonló kézmosót talált
Gerevich László a pilisi apátság feltárásakor, valamint a már említett Tóth Rózsa a
margitszigeti domonkos kolostornál.
A fűtőfolyosó után találjuk meg a kolostor konyháját, amely mellett lévő egykori
szemétgödörből számos, a kolostor egykori életére utaló fontos régészeti leletanyag
került elő; (különféle 14-15. századi használati cserépedény töredékek, fémek és
szép számmal az elfogyasztott ételek hulladékának maradványai; csontok,
gyümölcsmagok, tojáshéjak stb.)
A kvadrált, egykor hangulatos kerengő udvar 10x10 méteres. Az épületrészek
mellett a kutatás során még jól kivehető volt a 120 cm-es szélességben téglával
lapozott gótikus csúcsíves árkádos szerkezet. A kutatás során az udvar DNy-i
sarkában két, más építésű és szerkezetű vizes csatornát tártunk fel, amely minden
bizonnyal az udvari ún. csorgókút vízellátását biztosította. A kerengőudvar északi
oldalához egy téglányforma egyszerűbb kiépítésű épület, vélhetően ez egykori
vizitációs leírásokban is szereplő kolostori műhely lehetett.
A klauzúrán kívül még egy épületrész határozható meg, amely a kerengőudvar
nyugati oldalrészén húzódott északi lépcsős lejárattal, egy borházas pinceépítmény.
A pinceboltozat tartó hevederei és aknás szellőzőablakai a mai napig több helyütt jól
láthatóan megmaradtak.
Megemlítjük még az épületegyüttes ÉNy-i közvetlen külső részén elterült nem túl
nagy víztározót (tavat), amelynek maradványrészei (gátrészei) ugyancsak a mai
napig azonosíthatók és körülhatárolhatók. A látogatási jegyzőkönyvek más
kolostoroknál is említenek halastavat, ahol a birtokrészként örökölt, vagy
adományozott nagyobb tavaikból az étkezési halat tartották ideiglenesen.

A kolostor feltárásakor talált érdekesebb leletek
A rendi leírások a kolostorok könyveinek helyét a sekrestyében jelölik meg. Az
almári kolostornál a sekrestye közelében mi is találtunk 15. századi bronz
könyvvereteket, a sekrestye K-i külső falának omladékában pedig egy bronz anyagú,
fedeles, jól megtartott tűzaranyozással borított felületű, ostyatartó szelencére (pixis)
akadtunk. A szelence korát H.Kolba Judit (MNM) segítségével a 15. század elejére
datáljuk.
Az északi részen előkerült még jó néhány fémtárgy: különféle egyszerűbb
készítésű kocsi vasalások, zablatöredékek, karikák, láncok, szögek és néhány
egyszerűbb patkómaradvány.
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Temetkezések a kolostor területén
A kolostor feltárása során számos sírra is ráakadtunk. Külön kezeltük a
templomon belüli temetkezéseket, a déli kerengő folyosón találtakat, valamint a
külső temető (DNy-i templom előtti szöglet) temetkezéseit.
Összesen mintegy 49 sírt dokumentáltunk, de ettől jóval több temetkezés lehetett,
ugyanis néhány helyen, elsősorban a templombelső alapfalrészeinél mind az északi,
mind a déli oldalon találtunk olyan bolygatott helyzetű csontokat, amelyeket
helytakarékosság miatt bolygattak meg és osszáriumba helyezték azokat vissza.A
sírok leletanyaga általában szegényesnek mondható. Néhány sírban találtunk préselt
bronzlemezből készült indadíszes pártaöv maradványokat. Ehhez hasonló két övet
tárt fel Szabó János Győző a kisnánai vár kápolnája melletti temetőben. Ezek korát
a 15. század elejére tehetjük. Egy-két sírban találtunk pénzleleteket, amelyek között
I. Lajos, Zsigmond és I. Ulászló ezüst dénárjai voltak. A további sírokban találtunk
még szalagpárta maradványt, pitykegombokat és ruhakapcsokat. Koporsós
temetkezést csak a templomon belül figyeltünk meg. Rendkívül fontos leletnek
tartjuk azt a kő sírfedlapot, amelyet a gótikus szentély téglapadozatának déli felében
másodlagos helyzetű fekvésben találtunk. A sírkő ugyanazon anyagból készült, mint
a kolostor építési kőanyaga, azaz sárga nagyméretű homokkőből. Felülete
díszítetlen, alakja téglány ugyan, de a sírkővég nyolcszög három oldalával záródik,
hasonlóan a gótikus templom szentélyének végéhez. A sírkő szélén teljes szegélyben
követve a formáját, vésett egyszerű szalagsávban a következő epigráfia olvasható a
kor stílusának megfelelően.
+ANO…DOMINI. M CCC LII /SECUDE AGNETIS. OBI.IT . FR (?)
JOHAN../…/T/(?)…/AGR.(?)…
Az 1352. január 24-én eltemetett János személyét egyelőre nem tudtuk
azonosítani. Feltételezzük, hogy a kolostor egyik, vagy talán éppen az első priorja,
vagy netán a rend első jótevő szolgálója, esetleg lelki gondozója lehetett.
Amennyiben röviden értékelni, ill. összegezni szeretnénk az Almár-völgyi Mária
Magdolna pálos kolostort, akkor meg kell állapítanunk, hogy az, fennállása idején,
a rend javadalmakkal ellátott jól működő kolostora lehetett. A feltárt romokat
dokumentálás után visszatemettük, de úgy gondoljuk, hogy azok olyan történeti
jelentőségűek, amelyeket az érdeklődő közönségnek romjaiban is, de látogathatóvá
kellene tenni.
(Elhangzott 2013. augusztus 27-én az Almár-völgyben)
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A kolostor alaprajza
Fotó: Fodor László

Sírkő a kolostorban 1352-ből
Fotó: Fodor László
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Könyvveret leletek
a pálos kolostorból
Fotó: Fodor László

Aranyozott
ostyatartó
a kolostorból

Fotó: Fodor László
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A főszékesegyház Mária kápolnája

Telekessy István újonnan kinevezett püspökként 1699. október 28-án érkezett
meg Egerbe, hogy hatalmas lendülettel megkezdje a szétzilált egyházmegyében és
elsősorban székvárosában szervező és építő munkáját. Elsőként a várbeli
székesegyház pusztulása miatt főtemplomként használt gótikus Szt. Mihály
templomot, a ma álló bazilika korai elődjét kívánta legalább olyan mértékben
tataroztatni, hogy az alkalmassá váljon a gyarapodó számú hívek befogadására, a
szertartások méltó megtartására.
Nem feladata ennek az írásnak a leírásokból nagyjából rekonstruálható gótikus
templomnak az ismertetése, hiszen a főszékesegyház történetéről már hangzott el
előadás. Pusztán arra szeretnék kitérni, hogy Telekessy már a helyreállítási munka
folyamán szerződést kötött Gyöngyösi Sámuel kőfaragóval egy Szűz Mária
tiszteletére kialakítandó új kápolna négy oszlopának elkészítésére is. Ezt azért kell
kiemelnünk, mert tudjuk, hogy a templomban már volt egy Boldogságos Szűz
Máriának szentelt oltár, de a Mária tiszteletéről közismert Telekessy a gótikus
templomhoz egy külön neki szentelt kápolnát építtetett. Ennek a helyét ma már
lehetetlen rekonstruálni, de mindenképp ezt tekinthetjük a mai Mária kápolna
elődjének.
Arról is van adatunk, hogy a püspök megérkezésekor az ingóságok között
„Ferslog”-okba (nagyméretű deszkaládákba) csomagolva szobrokat és képeket is
hozott magával, köztük a máriapócsi csodatevő kegykép, az „image miraculosae
Beatae Mariae” általa festtetett másolatát, amit később ebben a kápolnában
helyeztek el.
A gótikus templomot utóbb barokkizálták, majd azt is lebontva Pyrker érsek
felépíttette a klasszicista főszékesegyházat, a mai Mária kápolna teljes, belső
kialakítására pedig még később, a 19. század 80-as éveiben került sor. A pócsi
kegykép tisztelete viszont összeköti az évszázadokat, és most is előtte állhatunk.
Mindenekelőtt tehát kicsit bővebben szólnunk kell a máriapócsi könnyező Mária
kegykép történetéről, illetve magáról a képről is.
A máriapócsi görög katolikus egyházközség alapításáról keveset tudunk,
valószínűleg a 17. században a Kárpátaljáról és a Felvidékről származó bizánci
rítusú keresztény rutének betelepedéséhez köthető. Ugyancsak nem ismert az első,
feltehetőleg a többi görög katolikus templomhoz hasonló egyszerű fatemplom sem.
Az egyházközség a munkácsi püspökséghez tartozott, ami 1771-ig az egri
egyházmegye alá volt rendelve, annak ritusvikáriátusa (helynökség) volt.
A fatemplom számára 1675-ben egy török fogságból szabadult rab fogadalmából
Pap István, az akkori paróchus öccse egy Istenszülő ikont festett.
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A táblakép az igen elterjedt, un. Hodégétria, vagy Odigitria, (azaz Utat mutató)
képtípusba tartozik, a legenda ezt a képtípust egy Szt. Lukácstól származó ősképre
vezeti vissza.
Szűz Mária bal karján tartja, másik kezével pedig rámutat az áldást osztó,
baljában stilizált virágot fogó gyermekre. (Az ikonfestésben ritka a gyermek Jézus
ábrázolásánál a kezében tartott virág az irattekercs vagy könyv helyett. Egyesek
szerint a festő egyedi ötlete, mások a nyugati kereszténység ábrázolásai hatásaként
a „Rosa mystica”, a titkos értelmű rózsa összefüggést keresik, több forrás pedig
liliomnak tartja e virágot, és Szt. Bernát után Krisztus, mint az Egyház jegyese
jelképének tekinti. Ugyancsak szokatlan elem, hogy a gyermek Jézus kis keresztet
visel a nyakában.)
Mária alsó ruházata kék színű, vörös köpennyel (maphorion) fedett fején és
vállain pedig a három csillag, az örök szüzesség szimbóluma látható. (A keleti
egyház ábrázolásaiban az Istenszülő kék ruhája az emberi, azaz teremtett mivoltának
kifejezése, a nyugati kereszténységben viszont a köpeny kék színe utal az
istenanyaságra.)
A két alak feje mellett rövidített formában felirat: „Jézus Krisztus” és „Isten
Anyja” látható. Fent félköríves keretmező a két sarkában egy - egy kerubfejjel, alul
a keret sávján ószláv felírás az adományozásról („Ezt a képet Isten szolgája
…állította bűnei bocsánatára” – a név olvashatatlan.)
A festmény önmagában nem különösen jelentős, - nevezhetjük akár provinciális,
naiv népi ikonnak is - de az ikonfestés technikai feltételeit (fatábla, alapozás,
tempera, aranyozás, a dicsfény domború mustrája, stb.) ismerő, egyszerű munka. (A
későbbi vizsgálatnál derült ki, hogy az 50 x 70 cm méretű kép egy régi bizánci ikon
jávorfa táblájára készült.)
A festményt azért kell részletesebben ismertetnünk, mert ma (kivéve a máriapócsi
ikont), szinte valamennyi másolat, így az egri is, domborított ezüstborítású ruhákkal,
illetve koronákkal ékeskedik, ami az eredeti ábrázolást eltakarja.
A pócsi kép hírneve 1696-ból származik, amikor az Istenszülő ikon november 4én a görög katolikus Szent Liturgia alatt könnyezni kezdett, amire először egy
helybéli földműves figyelt fel. A könnyezés két hétig, majd megszakításokkal
egészen december 8-ig tartott.
A csodának gyorsan híre kelt, és Fenessy György egri püspök vizsgálatot rendelt
el. A tanúbizonyságok, vizsgálati anyagok, leírások ma is olvashatók, s azok alapján
a püspök a csodát elismerte és megerősítette.
A több száz meghallgatott tanú között nemcsak helybéliek voltak, de a közeli
(Nagy) Kállóban állomásozó Corbelli tábornok, a tiszántúli császári seregek
főparancsnoka és katonái is. Corbelli maga is szakértőkkel vizsgálta meg a
könnyezés jelenségét, s nemcsak sajátkezű nyilatkozatot küldött Fenessynek, hanem
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az egyházi vizsgálat befejezéséig a templomban állandó katonai őrizetet is
biztosított.
A könnyező Mária kép híre igen gyorsan terjedt, s talán a főparancsnok személyes
tapasztalata révén az udvar is rövid időn belül értesült. Így a mélyen vallásos I.
Lipót onémet-római császár és magyar király Eleonóra császárné kívánságára az
ikont a helybéliek minden tiltakozása ellenére leszereltette és Bécsbe vitette.
A képet 1697. márciustól július elejéig szállították át, amerre vitték hívek ezrei
várták, s ünnepelték. A hosszú úton másolatok is készültek, így a felvidéki Bárcán a
jezsuiták másolták le, - ez állítólag a kassai dóm ma is meglévő képe, de készültek
másolatok, amelyek az Istenszülőt síró szemmel könnyezve ábrázolták (pl.
Kisfalus).
A csodatévő ikont ünneplő Bécsben a császárné koronával ékesítette, templomról
templomra vitték, rövid időre I. Lipót nyári kastélya, a Favorita (ma Theresianum)
kápolnájában helyezték el, majd végül a Stefanskirche régi főoltárának
tabernákuluma fölé került.
Ma nem ezen a helyen, hanem a templom délnyugati sarkában faragott kő
oltárbaldachin alatt látható, és a bécsi hívők „Ungarische Madonna Unsere Liebe
Frau von Wien” (Magyar Madonna, Bécsi Miasszonyunk) néven ismerik és tisztelik.
1697. szeptember 11-én Savoyai Jenő Zentánál döntő vereséget mért a törökökre.
Abraham a Santa Clara, (polgári nevén Johann Ulrich Megerle) ágostonrendi
kanonok, a kor legjelentősebb és legnagyobb hatású hitszónoka prédikációi nyomán
a csodatévő ikon translatiója, a Stefanskirchében való elhelyezése és a katonai
győzelem ténye örökre összekapcsolódott. Így már az ikonról készült legkorábbi
grafikai ábrázolások, metszetek is a kegyképet a zentai csatával összefüggésben
jelenítették meg, olykor hadi trófeákkal, vagy a győzelem szimbólumaival
kombinálva. A két esemény közötti összefüggés feltételezése egyben azt is
meghatározta, hogy a kép soha többé nem került vissza a távoli, magyarországi
kegyhelyre, a császár 1701-ben a pócsiaknak adott bullájában maga is hangsúlyozta,
hogy a keresztényeket a pócsi Mária kép csodatevő erejébe vetett hit vezette
győzelemre. A pócsiak természetesen tiltakoztak a kép elszállítása miatt, s
kérelmezték – hiába - az ikon visszaadását.
Érdekes adalék, hogy II. Rákóczi Ferenc 1703-as híres Recrudescunt (inclytae
gentis Hungariae vulnera … – Megújultak dicsőséges magyar nemzetnek régi
sebei…) kezdetű kiáltványában a magyarokat ért méltánytalanságok, azaz a Centum
gravamina (Száz sérelem) között a pócsi kegykép Bécsbe szállítását és ottani
elhelyezését is felsorolta.
Az ikonról már Bécsbe érkezésekor készültek igényes másolatok. Ezek közül
több igencsak távoli vidékre is elkerült. Így az itáliai Venetóban Treviso közelében,
egy Maserada nevű faluban ma is őriznek és tisztelnek egy korai képet. Ezt Carlo
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Ruzzini, a későbbi velencei dózse (aki akkortájt a bécsi császári udvarban velencei
követként tevékenykedett) szerezte meg, és helyeztette el a birtokán épített
kápolnában Madonna delle Vittorie (Győzelmes Madonna) címmel illetve. Ezzel
Ruzzini, aki hazáját a karlócai békekötéskor is képviselte, egyértelműen a kegykép
török háborúval való kapcsolatára utalt. A kép tisztelete ma is élő, és a sors, vagy a
történelem fintora, hogy az I. világháború idején még meg is koronázták - hálából
éppen az osztrák-magyar hadsereg felett aratott győzelemért.
A pócsi könnyező Mária tisztelete (amiben a jezsuiták különösen buzgólkodtak)
terjedésével az idők folyamán a másolatok, variációk száma megtöbbszöröződött, és
gyakran már az eredetiről készült kisgrafikák, metszetek képezték az újabb
ábrázolások alapját. Céljuk a csoda, a szent hely, a kegykép kisugárzásának,
jelenlétének továbbítása.
A legelső másolatok között készült, s már 1697 júliusában bemutatták azt a
„díszes hasonmását a császárnénak adományozott és idehozott képnek”, amit
Egerbe kívántak küldeni azzal a céllal, hogy a püspök továbbítsa az eredeti helyére,
Pócsra. Ez meg is történt Telekessy közvetítésével, de csak 1707-ben, addig az ikon
helye üresen állt. A pócsiak azonban nem voltak elégedettek, az eredeti képüket
szerették volna visszakapni, ahogy erről a püspök egy 1715-ben írt levelében meg is
emlékezik: „Én nyolc évvel ezelőtt egy Bécsben festett és az elsőhöz egészen
hasonló képet küldtem oda, de hát nem nagy ott annak a tisztelete.”
Néhány hónappal később azonban megoldódott a kérdés.1715 augusztusban a
másolat is több ízben könnyezett, és Telekessyt a püspöki székben követő Erdődy
Gábor azonnali vizsgálatot rendelt el, valamint egy hónap múlva engedélyezte a
csodálatos kép nyilvános tiszteletét. Ekkortól kapta a község a Máriapócs nevet is.
A csodás könnyezés sem a Stefanskircheben lévő eredeti, sem a nagyszámú
másolat esetében másutt és máskor nem ismétlődött meg, de Máriapócson 1905-ben
ismét tapasztalták a jelenséget.
Ma a várossá lett kis falu nemzeti kegyhely, ahová ezrek zarándokolnak el. Több
mint 30 különféle búcsút tartanak, szinte minden korosztálynak, házasoknak és
egyedül élőknek, öregeknek és gyerekeknek, betegeknek és gyógyítóknak, a
motorosoknak és az újságíróknak. 1942 szeptemberében a Szent Kereszt
felmagasztalásának ünnepén itt tartották az első cigánybúcsút is. Ez az igen népszerű
zarándoklat már több mint 70 éves múltra tekint vissza, és ekkor a szertartás is
cigány nyelven folyik.
Visszatérve az egri székesegyház könnyező Mária ikonjára, Telekessy az itt
látható képet még 1699-ben Bécsben másoltatta egy Imrelszky Péter nevű lengyel
származású, egyesek szerint udvari festővel.1707-ben, (az ónodi országgyűléssel és
a máriapócsival egy időben) helyezték el a már említett, a gótikus templomban
külön kialakított kápolnában.
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Ugyanitt őriztek (ősi szokás szerint) azokból a vászonkendőkből (sudarium) is
amelyekkel egykor, az első csoda alkalmával a könnyeket felitatták, s amelyek már
1696-ban a főtemplom kincstárában voltak elhelyezve. Ma ez a kendőcske az
oltárnál, Fenessy püspök latin hitelesítő soraival együtt díszes keretben látható.
A máriapócsi könnyező Mária kegykép e példánya volt tehát az egri
főtemplomnak az a kincse, aminek a következő időkben, a templom barokk
átépítésénél és a Pyrker által emelt új pompás székesegyháznál méltó helyet, s a
hagyomány által is kötelezve, külön kápolnát kellett biztosítani.
A klasszicista székesegyházban a szentély jobb oldalán, az északi mellékhajó
tengelyének meghosszabbításában alakították ki a centrális terű Mária kápolnát,
amit a hajó többi részétől gyönyörűen díszített vasrács különít el. Itt helyezték el a
máriapócsi Istenszülő kegykép másolatát, s ma is itt őrzik.
A székesegyház művészi berendezésének első szakasza Pyrker halálával 1847ben lezárult. Ekkor a hatalmas építkezésen kívül elsősorban a Marco Casagrande és
műhelye által készített szobrászmunkák, valamint az oltárképek készültek el, a
további művészi berendezést az érsek végrendeletében a káptalanra bízta. Így az
oltárok díszes architektúrája, és a freskók is szakaszosan készültek el. A Mária
kápolna felékesítésére 1881-ben került sor Szoldatics Ferenc (1820-1916) Rómában
élő magyar festő, az „utolsó nazarénus” által készített freskókkal.
Mielőtt azonban rátérnénk a falfestmények ismertetésére, célszerű a
megrendelőről, Lengyel Miklós nagyprépostról, a bőkezű mecénásról is szólnunk.
Annál is inkább, mert az éppen 125 éve elhunyt főpapról, annak tevékenységéről ma
már szinte senki sem tud, és egri sírkápolnája is - igencsak méltatlanul- szolgál új,
praktikus funkciót.
Lengyel Miklós (1802-1889) különös tisztelete a könnyező Mária iránt minden
bizonnyal gyermekkorára vezethető vissza, hiszen apja maga is görögkatolikus pap
volt, és születési helye, Bököny, mindössze 30 km-re fekszik Máriapócstól.
Debreceni és miskolci gimnáziumi évek után választotta az egri papnevelő intézetet,
24 éves korában szentelték római katolikus pappá.
Már Pyrker felfigyelt tehetségére, udvari papjának nevezte ki, majd rövid idő
múlva az egyházi jog és történelem tanára lett. Nem sorolhatjuk most fel sem papi
méltóságait, sem teológusi, tudósi pályája állomásait, ami a választott, azaz a
címzetes püspökséghez és a nagypréposti stallumhoz vezetett. Magas jövedelme
tetemes részét fordította jótékony célokra és mecenatúrára. Ezek között az egyik
legjelentősebb a pesti Rókus kápolna elé állíttatott Immaculata oszlop, amellyel egy
ifjúkori fogadalmát teljesítette. Erről a ma is látható, a fővárost vigyázó szoborról
érdemes kicsit bővebben megemlékeznünk.
Lengyel Miklós eredetileg a Mária oszlopot az egri főszékesegyház és a líceum
közötti térre szánta, de miután ez a hely egy majdani Eszterházy szobornak volt
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fenntartva, nem tudott egyezségre jutni az Eszterházy szobor támogatóival. Az
ellentmondásra úgy döntött, hogy kerüljön az emlék Pestre, a Rókus kápolna elé.
A bájos arcú, kezeit összetevő Szűz Mária dúsan redőzött, leomló leplet visel, s
lábával a földgömböt átfonó kígyóra lép, - ahogy az Immaculata Conceptio
ábrázolás már régen kialakult ikonográfiája megkívánja. A szobor magas talapzaton
és 8 méteres korinthoszi fejezetű vas oszlopon állt, s rézzel bevont horganyból
készült, valamint eredetileg talapzata körül lámpásokkal díszített vaskerítés vette
körül. A jónevű, és a maga korában rendkívül népszerű Johann Halbig (1814 – 1882)
német szobrász kiváló munkája, ugyanő készítette 1869-ben a ma is látható pesti
József nádor emlékművet is.
Az Immaculata oszlopot a kiegyezés évében, 1867. szeptember 8-án Kisasszony
napján (Mária születése), és nem az 1854-ben dogmává emelt Szeplőtelen
Fogantatás napján (december 8.) avatták fel ünnepélyesen. A szobor történetéhez
tartozik, hogy szerencsésen átvészelte a II. világháborút, de 1949-ben lebontották.
1991-ben kissé távolabb újraállították, de sajnos már nem az eredeti nézetében,
azaz így már nem a Duna felé fordul az alak, és a talapzaton a lámpásokon kívül
hiányzik az egykori devóciós – donációs latin felirat is.
Sorolhatnánk a nagyprépost egyéb adományait is, így a székesegyháznak
készíttetett, zománcképekkel díszített hatalmas monstranciát, a gobelinhímzésű
miseruhát, irodalmi vagy egyéb alapítványait, vagy azokat a festményeket (köztük
Kovács Mihály három munkáját), amelyeket végrendeletileg a Képtárra
hagyományozott. Mindezeken felül azonban most a Mária kápolna belső
berendezését, festményeit, - amellyel 1881-ben a könnyező Mária kegyképének
teremtett méltó környezetet - kell ismertetünk.
A kápolna festésére megbízást kapott Szoldatics Ferenc mély, vallásos ihletésű
festészetét saját korában igen nagyra becsülték.
Szoldatics 1840 és 1844 között a bécsi akadémián végzett művészeti
stúdiumokat, Kupelwieser vezetése alatt az antik rajz, majd Joseph Führichnél a
történeti kompozíció osztályokat látogatta.
Mindkét mestere maga is a világos, tiszta színezésű, szigorú, rajzos formákkal
dolgozó, elsősorban vallási tárgyú képek művésze volt, a keresztény művészet
megújítási szándékával alkottak és oktattak, továbbvitték a Rómában dolgozó ún.
nazarénus festőcsoport célkitűzéseit.
Szoldatics az 50-es években maga is Rómában telepedett le, s ott töltötte egész
életét. Csatlakozott a nazarénus festőiskola megalapítója és legkövetkezetesebb
képviselője, Friedrich Overbeck köréhez, és haláláig követőjük lett.
Itáliai működése mellett azonban számos oltárképet, freskót festett
Magyarországon is (Jánoshalma, Jászberény, Szihalom, Jánosháza, Veszprém,
Mecseknádasd, Temesvár, stb.), valamint több arcképet és magánájtatosságra
szolgáló vallási tárgyú munkát.
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Szoldatics – erre predesztinálta leírásokból, levelezéséből ismert – kedves,
szerény természetű ember volt, valamiféle állandó összekötő kapocs szerepét
töltötte be Magyarország és Róma között. A hazájából érkező művészeket és
műértőket, vagy egyszerű utazókat mindig tárt karokkal fogadta, és mindenben
segítségükre volt. Így például barátai közé tartozott a festő Kovács Mihály, de jóval
később nála találkozott a gödöllői művésztelep két későbbi alapítója, Körösfői
Kriesch Aladár és Nagy Sándor is.
Szoldaticsot nemcsak megbecsült művészként, de szakértőként is jól ismerték
magyar főpapi körökben. Így tanácsadói szerepet töltött be Simor hercegprímástól
Tárkányi Béla egri kanonokon keresztül Ipolyi Arnoldig, s biztos ítéletével nem egy
Magyarországra került kiváló festmény megvásárlásában működött közre. (Ez
időben természetesnek tartották, hogy az, aki maga is festészettel foglalkozik,
alkalmasint műértőnek, régi mesterek szakértőjének is számítson, erre több, egykori
magas műveltségű festőnk példa.)
Sok szó esett a nazarénusokról is, így úgy vélem egy kicsit beszélni kell erről a
ma már kevéssé ismert művészi csoportról, az általuk képviselt irányzatról.
A nazarénus festők – főleg német művészek, mint az említett Overbeck, Franz
Pforr, majd Führich, Peter Cornelius, Julius Schnorr von Carolsfeld és mások a bécsi
akadémia növendékei voltak. Az eklektikus, olykor bombasztikus vagy negédes
stílus helyett egy mélyen vallásos alapokon nyugvó újfajta művészetet kívántak
létrehozni, amihez a középkor szellemében és a nagy reneszánsz mesterek előtti
itáliai művészetben találták meg a követendő példát. Az alapítók 1810-ben
Rómában, az elhagyott San Isidoro kolostorban telepedtek le, közös műtermet
rendeztek be a refektóriumban, és életformájukban is a középkori testvériségeket
követték. Társaságukat a festők patrónusa, Szt. Lukács apostol után Lukács
Testvérek Egyesületének (Lukasbund, Lukasbrüder) nevezték.
Törekvéseikben a quattrocento művészete vallásos áhítatát kívánták újraélni,
festészetükben annak tiszta színei, rajzos formái követésével új, hazafias művészetet
akartak megalapozni. Fő műveik a római Casa Bartholdy (ma Berlinben) és a Villa
Massimo freskóciklusai bibliai, illetve irodalmi jelenteket ábrázolnak. A csoport
utóbb szétszóródott, de romantikus szemléletük több hasonló művészi
szerveződéshez adott alapot.
Szoldatics művészete ebben gyökerezett, és hosszú élete folyamán végig hű
maradt a nazarénusokhoz kötődő stílusához. Áhítatos ábrázolásai, tiszta világos
lokális színezése, egyszerű rajzossága, átlátható kompozíciói valóban Fra Angelico,
Fra Filippo Lippi, Carlo Crivelli, Cosimo Tura, Luca Signorelli, Ghirlandaio egy egy munkájára, figuráira vagy szerkezeti felépítésére emlékeztet.
A székesegyház Mária kápolnájában egyszerű oltárasztal és tabernákulum fölött
márványozással díszített, felül kagylós fülkében helyezkedik el a nevezetes
kegykép. Szűz Mária és a gyermek Jézus testét ezüstből domborított ruha fedi,
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fejükön míves korona, csak az arcok, és a kezek látszanak ki a díszítés alól. A
kegykép felett bíborszínű, arannyal díszített festett baldachinsátor, aminek szárnyait
kétoldalt, lebegő angyalok emelik fel mintegy a hívők elé tárva a képet. Az oltár
fölötti baldachin a barokk művészetben gyakori elem, és sátor formájával a
Jelenések könyve mennyei Jeruzsálemét jelképezi, míg a Szűz Mária és a gyermek
Jézus ábrázolásokon a szétnyíló sátor vagy baldachin szimbolikusan az isteni
kinyilatkoztatásra utal. A pócsi kegyképről készült grafikákon, metszeteken már
igen korán megjelent ez a jellegzetes díszítmény. Szoldatics minden bizonnyal
ezekről a népszerű grafikákról merítette az ötletet, noha az angyalok által szétvont
sátorbaldachin a quattrocento Madonna ábrázolásokon is gyakran előfordul.
A kápolna falait dús ornamentális és rózsadíszes, a helyiség architektúráját
hangsúlyozó díszítő keretelések között sorban díszítik a Szűz Mária életéből vett
jelenetek. Az oltártól balra, az Angyali üdvözletet láthatjuk, a szentély felé eső
oldalon a gyermek Jézus bemutatását a templomban, végül a bejárat melletti pilléren
az Immaculata Conceptio egyedi felfogású ábrázolását.
Az oltártól jobbra, a leckeoldal belső pillérére került a Visitatio, azaz Mária és
Erzsébet találkozásának jelenete, majd a kápolna északi oldalát elfoglaló nagy ablak
utáni zárópilléren magának, Lengyel Miklós nagyprépostnak térdelő alakja is
megjelenik, amint névadó szentje, Szt. Miklós oltalmával a kápolnát Szűz Máriának
ajánlja. (A donációs felirat a kép alatt olvasható.)
A donátor és a védőszent ábrázolása a középkori és kora reneszánsz festészetben
megszokott gyakorlat volt, de a későbbi századokban, ha ábrázolták is az
adományozót, azt többnyire csak közvetett módon, egy–egy portré hasonlóságában
fedezhetjük fel, ugyanúgy, ahogy rejtett formában, jelenetek szereplőjeként olykor a
művész önarcképe is megjelenik. Az egri Mária kápolna donátor ábrázolásán viszont
a nazarénus festő szándékosan tért vissza művészi példaképei gyakorlatához.
A négy pillér felső részére a négy főangyal (Mihály, Gábriel, Rafael és Uriel)
ábrázolása került, végül a mennyezet körében a Szűzanyát megkoronázó
Szentháromság zárja a freskóciklust.
Amikor az ember egy összefüggő, egységes művet, jelen esetben egy
freskóciklust elemez, első kérdése, hogy mi az a tartalmi mondanivaló, amit a
művész és a megrendelő közölni óhajtott, azaz milyen elgondolás, program szerint
választotta ki az ábrázolt jeleneteket?
Az egri Mária kápolnában nem beszélhetünk Szűz Mária életének a Biblián és az
apokrifeken alapuló történeti jellegű elbeszéléséről, de szigorúan vett teológiai
mariológiai ciklusról sem. Ha a vezérgondolatot keressük, akkor a kegyképtől kell
kiindulnunk. A kép az Istenszülőt (Theotokosz) ábrázolja, azaz még az Efezusi
zsinat (431) által kinyilvánított legkorábbi mariológiai dogmák egyikét, ami szerint
Mária, Isten szülője, azaz ezáltal része Isten üdvözítő tervének.
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A mellette lévő freskón az Angyali üdvözlet képe szintén még a korai egyházban,
a lateráni zsinaton (649), és a konstantinápolyi zsinaton (681) megfogalmazott
dogmának, Mária örökös szüzességének közismert ábrázolása, ami egyben az isteni
akarat előtti alázatra, engedelmességre is vonatkozik. A térdelő Szűzanya és az
angyal finom, ritmusos kettősének jelentését még tovább erősíti a művész a kép alatt
látható imitált vörös márvány domborművel. Itt a bűnbeesés és kiűzetés jelenik meg,
hivatkozásul a már a korai egyházból származó Éva – Mária párhuzamra. Justinus
vértanú és Szt. Ireneus ugyanis ekkor dolgozták ki az emberiségre halált hozó
bűnbeesés és feltámadás ígéretét hordozó engedelmesség összevetését, vagy, ahogy
Szt. Jeromos fogalmazta meg: „Éva által jött a halál, Mária által az élet.”
Ugyanígy magyarázza a bejárati oldal pillérjének Immaculata ábrázolását az
alatta festett domborművön megjelenített szentírási hivatkozás, János Jelenések
könyvének prófétikus látomása a Napbaöltözött Asszonyról. Mária szeplőtelen
fogantatásának, azaz az eredendő bűntől való mentességének teológiai bizonyítása
még az egyház korai idejétől származik, majd 1476-ban IV. Sixtus által vált elismert
ünneppé, amelyet a trienti zsinat a protestantizmus ellenében megerősített, de
dogmává csak IX. Pius nyilvánította 1854-ben. Az Immaculata, a szeplőtelenül
fogantatott Mária, az ószövetségi Teremtés könyvében megígért asszony, aki
széttapossa a sátánt jelképező kígyót, és a Jelenések könyvének „Napbaöltözött
Asszonya” ábrázolásának ötvöződése, egybekomponálása már a 15. századtól Mária
egyik legismertebb jelképévé vált. Az Immaculata Conceptio tiszteletének
terjesztésében nagy szerepet játszott a szerzetesrendek, főleg a jezsuiták
buzgólkodása.
Az egri egyházmegyében és a városban a barokk Immaculata kultusz rendkívül
erős volt, templomok és magánházak falfülkéiben több szép 18. századi szobra ma
is látható, így például az Orlandini házon, a Dobó (eredetileg jezsuita) gimnázium
oromfalán, a ferences templomon, a Carlone házon.
Korábban már említettem Lengyel Miklós nagyprépostnak a pesti Rókus kápolna
elé állíttatott Halbig féle Immaculata szobrát. A szobor és a kápolna Szoldatics
freskója között közös vonás a finom, átszellemült arc, karcsú termet. Mária alakja
szinte lebeg a kígyótól átfogott földgömb felett, de míg a szobron kezeit imádkozva
teszi össze, itt orans mozdulattal emeli fel, s glóriája karjait is körülölelve napként
ragyog.
A további jelenetek közül adósak vagyunk még az oltár másik oldalán az észak
felé eső pilléren a Visitatio, azaz Mária látogatása Erzsébetnél jelenettel, aminek
elbeszélése az Újszövetségben Lukács evangéliumában található. A látogatás a
mariológia egyik legfontosabb jelenete, és hozzá kapcsolódik a talán legszebb és
legismertebb Mária himnusz, a Magnificat. Ennek ellenére viszonylag későn vált
ünneppé, ami a 18. századtól teljesedett ki.
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A képzőművészi ábrázolások az evangélium leírásához kapcsolódnak: Erzsébet,
Mária idősen gyermeket fogant nagynénje házuk lépcsőjén fogadja a látogatására
érkező várandós Máriát. A két asszony köszönti, és gyengéden átöleli egymás,
mialatt Erzsébet méhében megmozdult, „repesett” a magzat Isten anyja érkezését
jelezve. Az igen szépen, szinte eszköztelenül megfogalmazott kép talán legközelebb
áll a nazarénus festők „klasszikus” eszményeihez. Alul a festett domborművön
látható a jelenetet nyomatékosító „magyarázat”: Erzsébet fiát, Keresztelő Szt.
Jánost, az utat készítő előfutárt, illetve a kép másik, sziklával elválasztott oldalán a
pusztába elvonult Jézust láthatjuk.
Beszélnünk kell a kápolna legnagyobb, legtöbb alakos freskójáról is. Az
evangéliumi oldala széles falát elfoglaló Jézus bemutatása a templomban jelenet
leírása ugyancsak Szt. Lukácsnál található.
Szoldatics munkája itt kötődik leginkább korareneszánsz elődeihez. A kép
előteréből a quattrocento festőinek elmaradhatatlan kockás padlója vezet a középtér
élénk jelenetéhez, fent ugyanezen munkák szerkesztett perspektívája emlékeként
egyszerű fa fedélszéket hordó kőíveket festett a művész. Ugyancsak innen
származtatható hátul a loggia három nagy nyílása, amin keresztül fehér felhős kék
ég látszik. A szimmetrikus kompozíció közepén oltár mögött áll a jeruzsálemi
templom főpapja, papi süvegben, mellén a tisztségét jelző petalon. Baloldalon kék
köpenyben Szűz Mária tárja a kezeit gyermeke felé, mögötte Szt. József nyújtja az
áldozati galambfiókákat. A kép jobb oldalán szürke ruhás, glóriás idős férfi tartja
meghatottan kezében a gyermek Jézust, ő a szentéletű öreg Simeon, akinek
megadatott, hogy láthassa „világosságul a pogányok megvilágosítására” adott
üdvösséget. Mögötte ugyancsak glóriával ábrázolt zöld köpenyes, fekete kendős
idős nőalak fejét kissé félrefordítva „kinéz” a képből, és ujjával a gyermekre mutat.
Ő Anna, az öreg próféta asszony, aki gesztusával Simeonnak Mária fájdalmáról
szóló szavait nyomatékosítja. (A fekete kendős nő figurája kissé visszaidézi Giotto
egyik legtitokzatosabb nőalakját, Mária szülei, Joachim és Anna találkozásának
egyik tanúját a pádovai Scrovegni kápolna egy jelenetén. Talán ezek a képi
asszociációk és az idős szereplők is fokozzák a festmény családias, intim
hangulatát.)
Meg kell, jegyeznünk, hogy Jézus bemutatása nem elsősorban Mária ünnep,
hanem a krisztológiai ciklusok elmaradhatatlan jelenete. A történetben két esemény
kapcsolódik össze, Jézusnak, a fiúgyermeknek a jeruzsálemi templomban való
bemutatása majd körülmetélése, azaz a közösség tagjává avatása, és Máriának a
szülés utáni tisztulása. A bemutatás azonban nemcsak a törvény betartásáról ad hírt,
hanem Simeon és Anna prófétálása által annak üdvtörténeti jelentőségéről is.
Simeon szavai nyomán kapott az ünnepen fontos szerepet a gyertyaszentelés
liturgiája, a világosság jelképe. A freskón ezt a Mária mögött álló, kezében gyertyát
tartó sárga ruhájú ifjú alakja is megjeleníti.
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Végül szólnunk kell a mennyezetet díszítő freskóról, amelyiken a csillagos ég
körében Mária koronázása jelenetét láthatjuk. Tulajdonképpen jelképes ábrázolás,
amelyen a Szentháromság megszemélyesített alakjai, két oldalt a trónoló Atya és a
Fiú, valamint a galamb képében fent lebegő Szentlélek pompás koronát helyez a
mennybe fölvett Szűz Mária fejére.
Mária halála, mennybevitele és koronázása ikonográfiailag elkülönülő témák. A
hagyományon alapuló apokrif leírások, illetve teológiai megfontolások alakították ki
egyházi ünnepként, s Mária mennybemenetele, illetve pontosabb megfogalmazással
mennybevitele a Mária tisztelet beteljesedése. Az Isten anyját, a mennybe vitt égi
királynőt megillette a korona, amit költészetben és képben a középkortól ábrázoltak.
Magyarországon Mária mennybevitelének napja egyben az ország Mária oltalmába
ajánlásának ünnepe is.
Érdekes adat, hogy az egyházban ősi időkből származó szokás volt egy - egy
különösen tisztelt Mária kép vagy szobor ünnepélyes szertartással való
megkoronázása. Az első ilyen leírás még a 730-as évek közéről származik, mikor is
III. (Szent) Gergely pápa a római régi Szt. Péter templom egy ikonját ékesítette föl
arany diadémmal, de több mint 1000 évvel később, 1854-ben, a Szeplőtelen
Fogantatás dogmája kihirdetése alkalmából is megkoronázták a S. Pietro egyik
kápolnájában lévő Immaculata képet.
Ezzel vissza is tértünk az egri Mária kápolna ábrázolásait összefogó rendezőelv
kérdésére is. A röviden ismertetett képsor csak úgy alkot tematikailag folyamatos,
összefüggő egészet, ha a hozzájuk kötődő ünnepek oldaláról próbáljuk meg az
ábrázolások sorozatát megközelíteni.
Egerben a megkoronázott (!) Istenszülő kegykép köré a Magyarországon
különösen tisztelt, és legfontosabbnak ismert Mária ünnepek sorából font koszorút a
művész és a megrendelő, mégpedig az egyházi év ünnepi kalendáriumának rendje
szerint. E feltételezést igazolja, ha a bejárattól balkézre indulva nézzük végig a
képek sorozatát:
Szeplőtelen Fogantatás (Immaculata Conceptio): december 8. Bár mint
említettem, csak későn hirdették ki dogmaként, de Magyarországon már a 12. század
végén a Pray kódex jeles ünnepként tartja számon, s évszázadokon keresztül nagy
tisztelettel ünnepelték meg.
Gyertyaszentelő Boldogasszony (azaz bemutatás a templomban): február 2.
Ugyancsak a legrégebbi, sőt a középkorban kötelező (!) ünnepünk, a hozzá fűződő
gyertyaszentelés szertartása révén pedig a népi hagyomány kiemelkedő fontosságot
tulajdonított neki, a szentelt gyertyához kötődő szokások, ritusok gyűjteménye
köteteket tesz ki.
Gyümölcsoltó Boldogasszony (Angyali üdvözlet, Annuntiatio): március 24. Már
a legrégebbi liturgikus emlékeink számon tartották, elnevezése is speciális, magyar
fejlemény, az archaikus néphit az oltás, szemzés napjának tartja.
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Sarlós Boldogasszony (Mária látogatása, Visitatio): július 2. Az ünnep magyar
elnevezése és évszázadokon keresztüli tisztelete önagáért beszél, és a június 29-i
Szt. Péter és Pál napjával az aratás kezdetét jelöli.
S végül a mennyezeten, a Szentháromság által megkoronázott Szűz Máriával
ábrázolt Nagyboldogasszony (Mária mennybevétele): augusztus 15. Szt. István
augusztus 20-i ünnepével a magyar egyházi év kiemelkedő időszaka, talán leginkább
tisztelt Mária ünnepünk.
Ha tehát a magyar Mária ünnepkört nézzük, úgy a festményciklus válogatása
érthetővé válik, és egy finom és áhítatos művész, valamint egy nagylelkű és tudós
főpapi mecénás által a különböző ábrázolások a népi hagyomány révén is egy
csokorba kerülnek.
Lengyel nagyprépostnak nem a Mária kápolna kifestésének és berendezésének
elkészíttetése volt utolsó művészeti irányú tevékenysége. A 80-as évei derekán járó
főpap maga akart saját sírjáról is gondoskodni, és élete utolsó éveiben saját tervei
szerint készíttetett magának az egri Rókus temetőben egy kisebb mauzóleumot,
aminek kápolnaszerű felépítményében helyezték el a főpap életnagyságú, a feszület
előtt térdelő, imádkozó fémszobrát, tudomásom szerint a Mária kápolna pillérén
látható ábrázoláshoz hasonló módon. A ma már ismeretlen kompozíciót Szécsi Antal
(1856 – 1904), a pesti Baross szobor alkotója készítette 1887-ben. A szobrok még a
II. világháborús, vagy azt követő években eltűntek, minden bizonnyal
megsemmisültek. A Rókus temetőben építtetett romantikus ízlésű sírkápolnát ugyan
Genthon István még megemlítette 1961-es műemléki topográfiájában, de sem
műemléki, sem helyi védelmet nem kapott. Ma a kis épület kisajátítva vagy
elsajátítva, bár szó se róla, állagmegóvásként „szép” sárgára festve és bekerítve
biciklitárolóként szolgál a Rókus köz előtti egyik társasház lakásaihoz. Sic transit,
gloria mundi! – (Így múlik el a világ dicsősége!) – idézhetjük a Kempis Tamástól
származtatott, de mára kissé elkoptatott latin szólást. Azt hiszem azonban itt csak
részben helyénvaló ez az idézet.
A bőkezű adományozó sírboltjáról ugyan ma már senki sem tud, a mauzóleumból
tároló lett, a főpap testi maradványai elenyésztek, de a bazilika Mária kápolnája
most is itt van előttünk, hogy az idelátogatók között áhítatot sugározzon, vagy
kiemelkedően finom szépségével művészi élményt keltsen.
Lengyel Miklós nagyprépost éppen 125 évvel ezelőtt, 1889. október elején halt
meg. A pompás temetésen a gyászmisét Pánthy Endre apát-kanonok celebrálta, a
gyászszertartást pedig Samassa József egri érsek végezte.
(Elhangzott 2014. július 15-én a bazilika kápolnájában)
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Szoldatitcs Ferenc: Jézus bemutatása a templomban Fotó: Víg Lajos

A Máriapócsi kegykép másolata
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A kápolna rácsos bejárata
Fotó: Víg Lajos

Lengyel Miklós kanonok
Szent Miklós püspökkel
Fotó: Víg Lajos
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A templomaink magasába épített orgona jól szemlélteti a nyugat-európai hívő
ember felfogását, hogy az orgona hangja egyszerre égi és földi. Templomfreskók,
üvegablakok és oltárképek angyalai-szentjei énekelnek-zenélnek, mintegy az égben
örökké tartó istendicséret örömét éreztetve. Ennek a magasba emelt égi-földi
hangszernek különleges voltát maga az Egyház is megfogalmazza, amikor a pl.
legutóbbi szent zsinata (II. Vatikáni Zsinat 1962–1965) a szent liturgiáról szóló, a
Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúcióban így tanít az orgonáról:
„A latin Egyházban nagy megbecsülésben részesül az orgona,
mint hagyományos hangszer; hangja csodálatos módon tudja fokozni a liturgia
ünnepélyességét, és a lelket nagy erővel emeli Istenhez és az égiekhez.”
Gyermekkoromtól magam is természetesnek tartom, és tudom, hogy a
templombelső része az orgona. Sőt, egy koncertteremben felállított orgona látványa
bennem egyfajta templomi érzést szül, illetve fura, hogy ott is ott van.
Az orgona összetettsége ellenére nagyon régi hangszer. Az alexandriai Ktesibios
találta fel a Kr. e. 3. században. Alapvetően sípokból, ezek megszólalásához
elengedhetetlen sűrített levegőt (orgonás-nyelven: szél) előállító berendezésből,
valamint (az orgonista által működtetett) a megszólalást szabályozó szerkezetből áll.
Ez a mechanizmus – minden újítást beszámítva – a mai napig érvényes. Kétféle
síptípust különböztetünk meg: ajaksíp és nyelvsíp. Az általánosabb és jóval olcsóbb
ajaksíp működését tekintve hasonlítható furulyához, fűzfa síphoz, rendőr síphoz stb.
Ennél az állandó nyomású szél, a sípon belül kialakított éles, keskeny rés
akadályába ütközik, aminek következtében légtorlasz, állandó frekvenciájú
léghullám keletkezik. Hangot akkor hallunk, ha e hullám frekvenciája a hallhatóság
tartományába esik (20 Hz – 20 KHz). Ezt a hangot – például a hullámot keltő rés
fölé helyezett cső magasságával – változtatni, illetve szabályozni (hangolni) tudjuk.
A másik, az ún. nyelvsíp szerkezete hasonló a szilveszteri trombiták sípjához. Lelke
az egyik végén rögzített, a másik végén könnyen mozgó (különleges ötvözetű)
rugalmas fémlemez. A szél a mozgó végén éri a lemezkét, aminek következtében az
rezegni kezd. Ha ez a rezgési frekvencia a hallhatóság tartományába esik, hallhatóvá
válik, és hangját a rögzített vége fölé helyezett tölcsérrel erősíteni, illetve a rezgő
lemez hosszának változtatásával hangolni tudjuk.
Szabályozott hangmagasságuk szerint e sípok hangsorokat képeznek. A sípok
változtatható méretei (bőség, vastagság, forma) és anyaga (fa vagy fém; ennek
összetétele, minősége) következtében sokféle hangszín előállítható: a fuvolától a
kontrafagottig. A hangszínük alapján hangsorrá rendezett sípsort hangváltozatnak
vagy regiszternek hívjuk. A mi nagyorgonánk például 61 billentyűből álló (öt
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oktávos) billentyűzettel rendelkezik. Így egy-egy regiszterhez legalább 61 síp
tartozik. Az orgonák nagyságát ezek alapján szokás meghatározni: hány regiszteres
az orgona, mennyi sípja van.
A bizánci közvetítéssel Nyugatra érkező hangszer liturgikus használata
legkorábban a 10-11. században történik. A világi pompa jeleként megjelenik a pápai
udvarban a 8. században. Részvétele az énektanításban a 9-10. századra
valószínűsíthető.
A 14. században azonban Guillaume de Machaut (†1377) francia zeneszerző és
orgonista nemes egyszerűséggel már a „hangszerek királyának” titulálja az orgonát,
amit hangterjedelme, hangereje, különleges hangzása minden más hangszer fölé
emel; vetekszik egy teljes zenekarral.
Eger, az egri székesegyház, (magyar) orgonatörténeti szempontból különleges
helyet foglal el: biztosan tudható, hogy Eger széktemplomában már a 13. században
is volt orgona. A tatárjárás utáni keserves állapotok feljegyzéseként maradtak ránk
András püspök bánkódó sorai 1275-ből: „Per cuius egestatem ora cesseant Deo
canentium, et organa suavis canoris diei ac noctis conquiescunt”, vagyis: „Az
Istenhez éneklő ajkak elnémultak, és a kedves orgona zengése éjjel-nappal
szünetel.” Úgy szokás idézni e sorokat, mint bizonyítékot az első magyarországi
orgonára. Véleményem szerint azonban – a Káptalan anyagi ellehetetlenülése
következtében – ez a székesegyházi liturgia elszegényedésének szomorú krónikája,
és nem valamiféle elsőségről tesz megállapítást. De azért az biztos, hogy itt volt
orgona, és csakugyan nem került még elő bizonyíték arra, hogy magyar földön
(ennél korábban) lett volna máshol is.
A mai székesegyház 1837-es felszentelésére az építtető Pyrker érsek szeretett
volna új orgonát is új templomába. A tervezett hangszer ára azonban már az
építkezéssel sokszorosan túllépett lehetőségeit meghaladta. Ezért a lebontott
széktemplom 24 regiszteres, régebbi orgonáját állították fel újra. Ennek hangja
szinte elveszett az új, hatalmas térben.
Új orgona építése Bartakovics Béla érseksége idejében történt. 1864-ben készült
el Ludwig Mooser salzburgi orgonaépítő kétmanuálos, 52 regiszteres orgonája
Zsasskovszky Endre (székesegyházi orgonista és másodkarnagy) javaslata alapján.
A ma 150 éves hangszer mintegy ötvenévenként (1912, 1964, 2000) átépítésre
került. Ezek az átépítések szerkezeti változtatásokat, és bővítést jelentettek. A
mechanikus működésű orgonát először pneumatikusra alakították, ezt elektromosra,
legutóbb pedig komputervezérlésűre cserélték. A kétmanuálos orgona három-, majd
négymanuálos játékasztalt kapott, mindig bővülő regiszterszámmal. (Még a karzat
méreteit is növelni kellett az egyik átépítéskor.)
Az egri nagyorgonával 1980-ban találkoztam először. Egy fájdalmas, és két
meglepetésélmény fűződik ehhez az eseményhez. Sorkatonaként, egy speciális
csoport tagjaként, 10 napos kiküldetésben voltam a Dobó laktanyában. Az volt a
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feladatunk, hogy ellenőrizzük az egri tankok speciális berendezéseit, szükség esetén
javításukról gondoskodjunk. Az egyik délutáni kimenőben (szerencse: nyitva volt a
kórusajtó) feljuthattam a karzatra. Ebben az időben – civilben – Budapesten voltam
kántor-karnagy. A szomorúság: az éppen ott gyakorolgató orgonista nem engedett az
orgonához ülnöm, hiába bizonygattam, hogy katonaruhás megjelenésem ellenére
kolléga volnék. Két dolog azonban azonnal feltűnt. Az első: játszóasztal szinte
hasonmása volt a saját templomom, a józsefvárosi templomiénak. A másik: a
játékasztalra erősített táblán, az orgonakészítők neve mellett megláttam tervezőként
feltüntetett Szalay Lajos nevét. Ő álmodta meg, és vitte keresztül Brezanóczy Pál
(akkor még érseki helynök, később érsek) kormányzósága alatt az orgona igen
jelentős átalakítását. Ekkor bővítették az addig három manuálos orgonát négyre, s az
1964-ben befejezett átépítéskor épül a kórus mellvédjére az ún. pozitív mű. Az
orgona hangterjedelmét is bővítették (58-ról 61-re), valamint új regisztereket
készítettek. Ekkor a hangszer, a maga 100 regiszterével (hangszínváltozatával) az
ország egyik legnagyobb orgonája lett. Szalay Lajos orgonaművész, székesegyházi
karnagy, főiskolai tanár neve – akinek zenei, tanári tevékenysége, legendás életvitele
még ma is sok élő tanú emlékében eleven –, azért volt akkor meglepetés számomra,
mert pesti temetői szolgálataim gyakran vittek el sírja mellet (az Új Köztemetőben
– amely nem mellesleg, Európa legnagyobb temetője), ahol – mint kolléga –
gyakran megálltam síremléke mellett egy-egy fohászra. A játszóasztal
hasonlatosságára később, pesti orgonaépítőktől érdekes választ kaptam. A pártállam
idején csaknem lehetetlen volt nyugatról (vagyis: minőségi) orgonaalkatrészeket
beszerezni. Brezanóczy helynök úrnak azonban kitűnő kapcsolatai révén sikerült
megszerezni az engedélyeket, és így, az egri orgona bővítése indokával több más
orgonához is tudtak alkatrészeket hozatni (manuált például tizenhatot).
Noha 1980-ban tehát nem sikerült játszanom a bazilika orgonáján, egri kántorkarnagyként 1986 nyara óta rendszeresen. S így, mint a bazilika hivatalos
egyházzenésze közelről tapasztalhattam meg egy nagy átépítés örömeit és
nehézségeit. A kilencvenes évek közepén került szóba először, hogy a nagyorgona,
de különösen a játszóasztala megérett egy alapos javításra, esetleg felújításra. Dr.
Seregély István érsek úr felkérésére több orgonaépítő adott árajánlatot a felújításra.
Szakértőnek először Virágh Endre orgonaművészt, a budapesti Belvárosi Főplébánia
karnagyát kérték fel, kinek 1999-ben bekövetkezett váratlan halála után Koloss
István, a Szent István Bazilika orgonaművésze vállalta el e feladatot. Emlékszem,
hogy Czakó István kanonok atyával (a bazilika akkori plébánosával) sok
referenciamunkaként felsorolt orgonát néztünk meg az ország egész területén. Az
érsek úr, Koloss István javaslata alapján a Váradi és Fia budapesti orgonaépítő céget
választotta ki és rendelte meg a jelentkezők ajánlatai közül a felújítási munkát. A
megrendelésben szerepelt egy új ötmanuálos játékasztal, és az új, az ötödik
manuálhoz tartotzó ún. Bombard mű megépítése. Ez a mű négy új regisztert
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jelentett, mely közül három (a Bombardok) igen erős hangú nyelvregiszterek (a
nevük szerint ágyúk, vagy bombázók). Már folytak a munkák, amikor Budapestről
egy lelkes csapat érkezett (a Data&Sound vállalat két vezetője és Dobos Imre, aki a
szoftvert írta), akik a pesti Domonkos-templomban évek óta kísérleteztek egy
számítógép-vezérelt orgona tökéletesítésén. A tervük az volt, hogy a párizsi NotreDame székesegyház éppen betegeskedő orgonájához készítenek vezérlést. A
domonkos templom rejtélyes körülmények között (orgonástól) kiégett, így, mert
referenciaorgona nélkül maradtak, elgondolásuk kudarcra ítéltetett. Mivel vállalták,
hogy a saját rendszerüket ingyen hozzák (vagyis az orgonaátépítés-felújítás
költségvetési végösszege nem változik), s mert nemzetközi siker is kínálkozott, a
Váradi cég látott benne fantáziát, érsek úr pedig engedélyezte a szerződés
módosítását.
A szoftver szakított minden korábbi orgonavezérlés-elképzeléssel.
Alaphelyzetben éppen úgy működött, mint egy „hagyományos” orgona. Egy
gombnyomásra azonban bekapcsolt egy kibővített orgona olyan extrákkal, ami
világszabadalomra érdemesítette a rendszert. Például az orgonista játékát korlátlan
(mondjuk 36 órányi) mennyiségben rögzíteni tudta, ha kellett, visszajátszotta. Az így
tárolt anyagot kottázva lehetett nyomtatni, de bevitt kottát „szöveghűen” le is
játszott, ha erre volt igény. A legkülönfélébb (most nem részletezett) ötleteimet is
sikerült szoftveresen megoldaniuk; éjszakákon át kísérleteztünk, próbálgattuk az új
elképzelések megvalósulását, kutattuk az esetleges hibákat. Az átadásra hibátlanul
működött a rendszer. A neves orgonista, David Titterington, az elsők között adott
nagysikerű hangversenyt az új vezérlésű hangszeren. Szerette volna itt elkészíteni
legújabb César Franck orgonalemezét. Úgy tűnt, beindul a sikertörténet. 2005.
április 15-én, a derült égből (szó szerint) villámcsapás érte a bazilikát. Sajnálatos
módon, ekkor még nem volt villámvédelem a templomban. Annak ellenére, hogy
semmi nem volt bekapcsolva, tönkrement a harangvezérlés, a toronyóra, a diavetítő,
izzók pukkadtak szét, és leégett az orgona elektronikájának jelentős része. (Úgy
látszik 500 évenként villám teszi tönkre a székesegyház orgonáit: 1506 nyarán is
villám sújtotta a székesegyházat; akkor az egész orgona leégett benne...) A
helyreállítás hónapokat vett igénybe, és kitűnt, hogy a villámcsapás következtében
az egész elektronikus rendszer működése bizonytalanná vált. A Data&Sound vállalat
az év őszén felajánlotta, hogy saját költségén kicseréli a teljes elektronikát, s ha az
erről szóló szerződést aláírjuk, a munkálatokat azonnal elkezdik. (Egy biztos
amerikai megrendelés tette őket ismét érdekeltté e nagyvonalú gesztusra.) Mielőtt e
felkínált szerződés aláírásra került volna, a vállalat két tulajdonosa 2007
decemberében autóbalesetben elhunyt. Mivel a vállalat örököse nem látott fantáziát
az orgonánkban (a könyvelése szerint tetemes kiadást jelentett már eddig is), tovább
már nem akarta az aláírandó szerződés terheit vállalni. Az időnként elnémuló
hangszert egyszer helyi vállalkozó, másszor lelkes hittanos-fiatalok élesztették fel.
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2012-ben Dr. Csizmadia István plébános kérésére az Érsekség gazdasági tanácsa
javaslatára, Dr. Ternyák Csaba érsek úr engedélyezte az orgona elektronikájának
cseréjét. A szoftveríróval is sikerült megegyezni, hogy rendszerét kompatibilissá
teszi a készülő elektronikával. Ez azonban már nem sikerülhetett, mivel 2013
decemberében súlyos betegsége következtében elhunyt.
A nagyorgona így napjainkban új elektronikával rendelkezik, jelenleg
próbaüzemben működik. Használatát még szokni kell a tizenöt éven át működő,
kiváló előd után. Hangja csodálatos, feladata a régi: a liturgiát ünnepélyesebbé tenni,
a lelkeket nagy erővel Istenhez emelni!
Sursum Corda! - Emeljük föl szívünket!

(Elhangzott a bazilikában 2014. július 29-én)
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A nagy orgona

Fotó: Urbán Péter

Sípok ezrei Fotó: Urbán Péter
91

Egri séták nemcsak egrieknek

Sípok Fotó: Urbán Péter

Nyelv Fotó: Urbán Péter
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Alexandriai Szent Katalin gótikus kőszobra
az egri Dobó István Vármúzeum állandó kiállításában

Kőkirálylány

Egy gazdag ruharedőzetű női kőszobor áll a Dobó István Vármúzeum gótikus
palotájának egyik emeleti termében, ahol az egri vár több mint ezer esztendős
históriájának legpompásabb évszázadaiból ránk maradt emlékek várják az
érdeklődőket. Ez az állandó történeti kiállítás egyik legszebb, múltat idéző tárgya a
vár középkori egyházközponti fontosságát hangsúlyozó, a gótikus várszékesegyház
régészeti leletanyagát bemutató második teremben, korának megfelelő közegben
került elhelyezésre. A hit, a mennyei hatalom transzcendens kékjébe burkolt falak
között találtunk helyet számára. Kiemelt ponton áll, külön üvegvitrinben.
Befejezéséhez közeledik az egri várban a Dobó-bástya újjáépítése… [környékén]
azonban még nem fejeződött be a munka. A felső törmelékréteget lehántó gépek
mögött éber szemek figyelik, nem kerül-e elő a sokszor megbolygatott felső
rétegekből figyelemre méltó régészeti lelet. Mert soha sem lehet tudni, mit rejt a föld,
vagy a többször átépített falmaradvány. Így került elő ez évben a Dobó-bástya és a
nyugati várfal csatlakozásánál egy középkori körtorony jelentős részlete, lőrésekkel,
másodlagosan befalazott középkori kőfaragvány-kőtöredékekkel… Kiderült, hogy a
körtorony felső részét a Dobó-bástya építésekor, 1549-52-ben bontották le… A
körtorony elfalazott alsó részének kibontásakor gótikus kőfaragványok kerültek
elő… Az utóbbiak közül a legértékesebb egy női szent, valószínűleg Madonnának
több darabban előkerült szobra. A szent hátán hosszan aláomló haj, gazdag
redőzetű ruhájának festett részletei kitűnő mester munkájává avatják a most
előkerült gótikus emlékünket. A szobortöredék másodlagos beépítésben is „gondos
elhelyezése” – minden töredék illeszkedett egymáshoz – alapján arra gondolunk,
hogy védő- és bajelhárító szerepet szántak neki. Ilyen megoldásokkal a középkori
építészeti emlékeknél gyakran találkozunk…– adta hírül Kozák Károly, az egri
várban folyó ásatást vezető régész, a szobortöredék megtalálásának körülményeit a
Mai Magazin 1986. októberi számában.1
E különleges leletről Kárpáti János készítette a lapban megjelent fotót. A
szobortöredékre vonatkozó tanulmány elkészítése elképzelhetetlen volt az ő
emlékinek felidézése nélkül, hiszen Kozák Károly régészeti kutatásainak egri
felügyeletét hosszú éveken keresztül ő látta el. A Dobó bástya és a körtorony
helyreállítása volt akkor a cél, a kivitelező pedig a Heves megyei Tanácsi Építőipari
Vállalat volt. A munkálatokat Ács Ferenc művezető irányította. Ő a régészeti
kutatással szorosan együttműködve, nagyban segítette a leletek előkerülését. Kárpáti
János elmondása szerint az építőbrigád egyik tagja, aki futva érkezett, irodámba
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érve lihegve mondta: „Főnök, megvan az aranyos kő, amiről mindig beszélt, jöjjön
gyorsan!” Miután megláttam a kövek között még fekvő, de már jó pár helyen
véletlenül megfúrt szobordarab felső részét, majd megtisztítva mellette a másik, alsó,
még jobban megfúrt darabját is, egy fél napomba került, amíg sikerült a szobor két,
egykor (1548-1552 között) egymás mellé helyezett darabját egy kalapáccsal, egy
vésővel, meg ecsettel, saját kezűleg kiszabadítani “sértetlenül” a szobor
kőanyagától sokkal erősebb, igen kemény mészhabarcsból. A szoborleletek körül pár
darab kisméretű, 5-10 cm-es festett kőtöredék is volt, talán véletlenül, talán a szobor
részeként... A szobor feje hiányzott. Bár a nyakrésznél régi törési felület és vaskos
erős habarcs volt, ennek ellenére azonnal keresni kezdtem. Az egész felület
átvizsgálása negatív eredménnyel zárult. A szobor biztonságba helyezése után,
másnap az addig kitermelt kőhalmot teljesen átrakattam, majd az előző szállítmány
helyszínén is átvizsgáltuk a leöntött kődarabokat, hátha véletlenül előkerül. Hiába.
A szobor két részének egymáshoz helyezése is bizonyítja [nem illeszkedtek pontosan
egymáshoz], hogy a szobor már bekerülésekor rég törött volt, tehát fejét hiába is
kerestük, csak a vak szerencse segíthetett volna…
Ez a gazdag ruharedőzetű, valaha kékkel, pirossal és arannyal festett női kőszobor
a Dobó István Vármúzeum állandó történeti kiállításának egyik legszebb, múltat
idéző tárgya. Torzóként, fej és kéz nélkül – a fent említettek szerint –, másodlagos
helyről, a vár hadierődítmény rendszerének kialakításakor megépített nyugati fal
tömedék-anyagából került elő. Felemelő szépsége és az egri leletanyagban elfoglalt
egyedi jelentősége miatt restaurálása után kiemelt helyet kapott a gótikus palota
emeletén 2001-ben újjárendezett történeti kiállításban.
Első bemutatkozás:A Budapesti Történeti Múzeumban, a Budavári palotában
nyílott meg 1987. május 29-én az a kiállítás, mely a Magyar Tudományos Akadémia
Művészettörténeti Kutatócsoportjának nagy vállalkozásaként Luxemburgi
Zsigmond király (szül.: 1368, kir.: 1387-1437) éppen ötven éven át tartó
uralkodásának művészeti emlékeit gyűjtötte össze trónra lépésének 600.
évfordulóján. Az egykori királyi székhelyet is magában foglaló múzeumban
megrendezett kiállítás egyfajta rehabilitációját hozta a Thuróczy krónikára építő
történettudomány által korábban negatív fényben feltüntetett uralkodónak és
korának. A kutatók a marxista történetírás berögződött feudalizmus-felfogásával
szemben a történeti, művelődéstörténeti jelenségek felvázolásával, az uralkodó
személyiségének, a kor társadalmi viszonyainak és politikai állapotának
bemutatásával a művek létrejöttének okait és körülményeit kívánták értelmezni; a
magyar udvari és egyházi arisztokrácia műveltségét, kultúráját európai
viszonyrendszerbe helyezni. A kiállítást bemutató kétkötetes katalógus
tanulmányaiban is hangsúlyozták, hogy ez a középkorból kivezető, modern
államszervezés magvát magában rejtő, európai viszonylatban is kiemelkedő időszak
elsőrangú művészeti emlékeket hagyott hátra, mely kor a művészettörténetbe
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internacionális vagy késő gótika (Közép-Európában „lágy” vagy „szép” stílus)
néven vonult be. A magyar művészettörténet-írásban az 1930-as években
kibontakozó Zsigmond-kori művészet fogalmát megerősítve a kiállítás egy olyan
városi művészetet írt körül, amely a királyi és főúri-főpapi udvarok megrendelésére
a céh vagy a piac korlátait meghaladó, művészi szabadsággal dolgozó
mesteremberek produkciójává kezdett válni.
Az egri lelet a katalógus Sz. 34. tételeként2 került bemutatásra, mely szerint
töredékességében is felsejlő stiláris értékei alapján a későgótika lágy stílusának
(hasonló a budai szobrokhoz) illetve a későközépkori egri püspöki székhely
magasabb művészi igényeinek tanúja. Fontos azonban annak a megállapítása, hogy
a szobor megtalálása után egy évvel sem létrejöttének körülményei, sem
ikonográfiája igazából még nem volt megkutatva. A katalógus a szobortöredéket
fotón nem is mutatta be, melyből arra következtethetünk, hogy nem tulajdonítottak
neki különösebb jelentőséget s megjelenésében sem rendelkezett akkor kellő
esztétikai kvalitással. A tanulmánykötet azonban közölte Kozák Károly írását, mely
a Zsigmond-kor egri emlékeiről adott számot.3 Ebben hangsúlyozta, hogy ezen
időszak legkiemelkedőbb szakasza Rozgonyi Péter (1425-1438) püspök idejére
tehető, aki újjáalapította a tatárjárás idején elpusztult Boldogságos Szűz Máriaprépostságot, melyhez 1428. december 18-án V. Márton pápa segítségét kérte. A
tulajdonképpeni alapító okirat 1430. április 5-ére keltezett, s a Heves Megyei
Levéltár őrzi. Az 1937-38-as egri várásatások során a székesegyház alapfalaitól
északra feltárt falmaradványokat, melyet akkor a tatárjárás előtt épült Szent Istvánkápolnával azonosítottak, Kozák ezen írásában a Szűz Mária-prépostság
maradványaiként írta le. A több rétegben egymásra épült alapfal-fragmentumokból
feltételezte, hogy megőrizve a Szent István-prépostság kápolnájának maradványait
– melyet Péter püspök egy 1436. január 13-i oklevelében szintén megújított –, a két
újjászervezett ősi prépostságnak ugyanaz a sokszögzáródású, hálóboltozatos gótikus
építmény adott helyet. Szintén Zsigmond-kori építkezésekhez – jelesül a huszita
hadjáratokhoz – kötötte annak a körtoronynak az építését, melynek feltárásakor az
említett festett szobortöredék előkerült. A torony később elfalazott belső terének a
jelenleg folyó helyreállítását megelőző kibontásakor előkerült festett szobor-töredék
talán éppen a Szűz Mária-prépostság szobrászati emléke. Feltehető, hogy a
lebontott kápolnának a nyugati várfal vastagításánál felhasznált köveivel együtt
került befalazásra.
Az egri gótikus faragott leletanyagban, melyben elsősorban építészeti elemek,
ablakkeretek, mérművek, oszloptöredékek és olykor pompázatos oszlopfejezetek
találhatók, ez a szobortöredék figuralitásában szinte társtalan. Ezért korának és
egykori helyének, betöltött szerepének meghatározása, de pusztulása történetének
feltárása sem könnyű vállalkozás. Mégis egyedisége, és szépsége több kutatót is arra
sarkallt, hogy titkát igyekezzen megfejteni.
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Bemutatkozás Egerben: A vármúzeum igazgatóságának kérésére a gótikus palota
földszinti kiállító termében 1988. október 24-én nyílt meg az az időszaki kiállítás,
mely a vár régészeti feltárásának megelőző harminc évét, az előkerült építészeti
részleteket, restaurált töredékeket, az értékelt leletanyagot mutatta be. A kiállítás
koncepcióját összeállító és a múzeum évkönyvében (1989-90-es szám4) ezt
bemutató Kozák Károly a következőket írta: A második terembe lépve, azonnal
szemünkbe tűnik a bejárattal szemben egy gótikus, festett kőszobor, gazdag redőzetű
ruhában. Lábánál, egy négykézláb térdelő, oldalán fegyvert viselő alak látható,
hátára ráomlik a női szent ruhájának szegélye. (Sajnos, mindkét alaknak feje
hiányzik.) Az arannyal, kékkel és pirossal festett szobor a Dobó-bástya és a nyugati
várfal csatlakozási pontján feltárt és helyreállított körtorony belső terét kitöltő
elfalazásból került elő annak kibontása során. Az időszakos kiállításon bemutatásra
szánt szobor töredékeinek összekeresése, összeragasztása és ideiglenes, kismértékű
kiegészítése a nagyobb habarcsrészek letisztítása után, lehetővé tette a szobor első
vizsgálatát. A kiállítás lebontása után sor került a Dobó István Vármúzeumban az
első, szűk körű szakmai megbeszélésre a szobor további restaurálásával
kapcsolatban. A kapcsolódó 40-es jegyzetből megtudhatjuk, hogy a sárga homokkő
szobrot a kiállítás idejére Kozák István restaurálta s egészítette ki.5 A megtartott
szakmai megbeszélést a megbízott igazgató, Petercsák Tivadar vezette, melyen a
múzeum szakemberei, a restaurátor és a feltáró régész mellett részt vett Lővei Pál
művészettörténész (OMF – Országos Műemléki Felügyelőség), Wehli Tünde
művészettörténész (MTA Művészettörténeti Kutatócsoport). Nagy Emese (az
említett budavári kiállítás egyik kurátora) a szobrot Budapesten tekintette meg a
kiállítás lebontása után, véleményét írásban küldte meg a múzeumnak. Szakáll Ernő6
meghívott kőszobrász-restaurátor művész betegsége miatt nem tudott részt venni a
megbeszélésen. Kárpáti János visszaemlékezése szerint a püspöki palota földszinti
nyugati termében került sor a szobor bemutatására. A Lengyel László (Dobó István
Vármúzeum művészettörténésze volt akkor) kérésére összegyűlteknek én mutattam
be a szobor alsó részét, majd kör alakú fadarab közbeiktatásával a szobor felső
részét ráhelyeztük úgy, hogy két oldalt fogni kellett védelmi célból. Én ismertettem a
szobor előkerülésének körülményeit, és régészeti véleményünket, hogy 14. századi,
és nagy valószínűséggel Szent Katalint ábrázolja…A szobor színei ekkor még erősek
voltak, mindenki felvillanyozódott a rendkívüli lelettől, közel jöttek, körbejárták,
aranyozását figyelték, hátul gyönyörű haját stb. A lelet legjobban Wehli Tündét
érdekelte, aki a bemutató után, még irodámba is átjött és kifaggatott mindenről, ami
fontos a szobor előkerülésével kapcsolatban.
A Kozák által közölt összegzett vélemény szerint tehát a női figura hátán mélyen
leomló, szépen kidolgozott haj fiatal női szentre utalt… Az ábrázolt szentre
vonatkozó, leginkább értékelhető részlet a lába előtt négykézláb térdeplő, a szobor
tengelyére merőleges helyzetű, oldalán tőrt, vagy kardot viselő alak. Bár a középkori
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Magyarország néhány száz gótikus szobrát átvizsgálva, párhuzamát nem találtuk e
szoboregyüttesnek, egyelőre irodalmi utalások nyomán előzetesen értékelhetjük azt.
A leírt, töredékes jegyek alapján Alexandriai Szent Katalin személyének lehetősége
vetődik fel mai ismereteink nyomán.
Alexandriai Szent Katalin legendája: Katalin a középkor egyik legtiszteltebb,
legnépszerűbb női szentje, a Virgines Capitales (négy fő szűz), továbbá a tizennégy
segítőszent egyike. A név görög eredetű, jelentése: „tiszta, szeplőtelen”. A 4. század
elején az egyiptomi Alexandriában az utolsó nagy keresztényüldözés idején halt
mártírhalált 305-ben vagy 307-ben. Legendája szerint szépséges, kissé hiú
királylány volt, akit egy remete oktatott a keresztény hitre és meg is keresztelte.
Megkeresztelkedését követően látomásában megjelent számára Jézus, gyermekként,
anyja ölében, aki egy gyűrűt húzott az ujjára. Ez a bensőséges jelenet, Katalin
Jézussal való eljegyzése, gyakori témája volt a biblikus történeteknek, a szépséget,
a harmóniát, szeretetet kereső reneszánsz festészetnek, mint az Istennel való
misztikus egyesülés jelképe.
Amikor Maxentius császár Alexandriába látogatott, halálos ítélettel fenyegette
meg mindazokat, akik nem áldoztak a bálványoknak. A nagy műveltségű királylány
az alexandriai császári udvarban szemrehányást tett Maxentiusnak7 (v. Maximianus)
a keresztények kegyetlen üldözése miatt. Bátran vallomást tett arról, hogy egyedül
az Úr Jézus Krisztust követi, mert a filozófusok és a költők műveinek
tanulmányozása során fölismerte e világ bölcsességének hiábavalóságát. A
császárnak tetszett Katalin okos beszéde, aki érveivel sarokba szorította a
nagyhatalmú uralkodót, de az mégis kényszeríteni akarta a királylányt, hogy
mutasson be áldozatot a bálvány-isteneknek. Katalin ezt megtagadta, de lehetőséget
kért a császártól, hogy tudományos vitában védje meg hitét. Maxentius sürgősen
Alexandriába hívatta birodalma ötven leghíresebb bölcselőjét. A tudományukra hiú
filozófusok azonban egymás után hajoltak meg Katalin érvelése előtt, egytől-egyig
alul maradtak, sőt a leány bizonysága hallatán keresztény hitre tértek. Így nem
kerülhették el a császár dühét és a máglyahalált. Amikor jajgatások közepette a
vesztőhelyre vitték őket, Katalintól azt a biztatást kapták, hogy a tűzhalál pótolhatja
a keresztséget, és ha hisznek, elnyerik az örök életet.
Maxentius ezek után megkísérelte a szép és okos lányt mennyei jegyesétől
elválasztani, feleségéül kívánta, Róma császárnéjává óhajtotta tenni. Katalin
természetesen kitartott hite mellett. Maxentius dühében erőszakhoz folyamodott:
letépette Katalinról ékes ruháját és ólmos ostorokkal megostoroztatta, majd
börtönbe vetette. Ott több angyal, de maga Krisztus is meglátogatta s hitében
erősítette. Titokban a legfőbb hadvezér kíséretében a kíváncsi császárné is
felkereste, s Katalin szavára mindketten keresztény hitre tértek. A császár készíttetett
egy késekkel fölszerelt kerekekből álló kínzószerkezetet, ami félelmetes zajt keltett.
Katalin azonban nem rémült meg. Kerékbetörésekor angyalok mentették meg, a
97

Egri séták nemcsak egrieknek

szögekkel és pengékkel kivert kerék szétrepedt, darabjai szanaszét szóródtak, sok
katona s több ezer, a kivégzésen bámészkodó pogány halálát okozva. A látványtól
megrémült tömeg tiszteletet adott a keresztények hatalmas Istenének. A császárné is
kérlelte urát, hogy hagyjon föl a harccal, amelyet Isten ellen folytat s maga is
megvallotta, hogy hisz Krisztusban. Erre a császár őt is megkínoztatta, majd a
testőrtiszttel és a kétszáz megtért katonával együtt fejét vette, végül kiadta a
parancsot Katalin lefejezésére is. Kivégzése előtt Katalin azért imádkozott, hogy aki
szorongatottságában vagy halála órájában megemlékezik az ő kínjairól, azt segítse
meg az ég. Testének tagját el ne veszítse, egészséges gyermeket szülhessen, és meg
ne haljon gyermekágyban. Miután a mennyből hang hallatszott, amely jelezte, hogy
kérései teljesülni fognak, fejét a hóhér kardja alá hajtotta. Lefejezésekor sebeiből tej
folyt. Majd angyalok jöttek, fölemelték a testét és elvitték, hogy a Sínai-hegyen
temessék el.
Valószínűleg a képtisztelet vitái és a képrombolás elől nyugatra menekülő
szerzetesek vitték magukkal Rómába a 6-7. században görögül írt Katalin-passiót,
ahol gyermekkorának történetével egészítették ki a 14. században. Eszerint Katalin
a ciprusi király leánya, akit szülei csodás ajándékként kaptak Istentől. Apja a
gyermekáldás reményében szüntelen áldozott a bálvány-isteneknek, de hiába.
Alforabius görög bölcs azt tanácsolta neki, hogy az egy Istennek képét öntesse ki
aranyból és áldozzon azelőtt. A készülő szoborból csodálatosképpen feszület lett,
melyet bevíve a pogány templomba a bálványok mind lehullottak. Costus király
kereszt előtt bemutatott áldozata után a királyné megfogant, majd leányt szült, akit
Katalinnak neveztek el. Már tizenhárom éves korában kitűnt csodálatos
okosságával, amelynek híre messze földre elterjedt. Costus halála előtt lelkére
kötötte leányának, hogy a kereszten függő ismeretlen Istent mindig tisztelje, továbbá
csak önmagához méltó szép, gazdag, bölcs ifjúhoz menjen feleségül. Miután
fölserdült és megkeresztelkedett, másnapi látomásában megjelent számára a
Szűzanya, ölében a kicsi Jézussal, aki eljegyezte őt magának…
Alexandriai Szent Katalin tisztelete, ábrázolásai: Katalint a középkorban széles
körben és nagyon bensőségesen tisztelték szüzességéért és bölcsességéért. Mivel a
hit igazságát oly hatásosan védte, a teológusok, filozófusok és ügyvédek védőszentje
lett – így a nagy műveltségű királylányt koronával a fején s gyakran nyitott, az igét
feltáró, az isteni tudást tartalmazó könyvvel a kezében ábrázolták. A párizsi
Sorbonne egyetem pecsétjébe is az ő alakját vésték, ugyanis a középkori főiskolák,
könyvtárak, tanárok és tanulók, szónokok és később a nyomdászok is
védőszentjükként tisztelték. Miután utolsó imádságában a betegeknek és
haldoklóknak ugyancsak segítséget kért, a késő középkorban gyakran a kórházak
patrónájaként is megjelent; s mert a börtönben oly sokáig kínozták, és volt ereje
elviselni, a foglyok is hozzá folyamodtak szabadulásért. Legendája szerint a
kínzására szerkesztett késes kerekek összetörtek, ezért mindazok az iparosok, akik
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kerékkel foglalkoztak, szintén segítségül hívták – így mártíromságának
felidézésekor gyakran ábrázolják oldalán kerékkel. A végső imája és a testéből
kiömlő tej – a bőség, a termékenység, az anyaság – szimbolikus erejében bízva a
házasságra készülő fiatal lányok is bizalommal fordultak hozzá, hogy jó vőlegényre
találjanak. S mivel a tej spirituális szinten a szellemi világba való bevezetődés, a
tudás és a halhatatlanság jelképe, kivégzésének végső eszköze, a pallos is
megjelenik szoborábrázolásain.
Az értékeket nem kímélő magyar történelemben mégis emlékek sokasága jelzi
Alexandriai Szent Katalin széleskörű tiszteletét mind az írott, mind a képi
emlékanyagban. Az 1529 és 1531 között készült Érsekújvári-kódex legjelentősebb,
legismertebb szövegegysége éppen Katalin 4074 soros, versben megőrzött
legteljesebb legendája. A domonkosrendi apácák Nyulak szigeti kolostorában
közösségi felolvasásra szánták e szövegeket, melyek szerepe a 15. század végi rendi
reformok után nagymértékben megnőtt. Szent Katalin története a Debreceni- (1519)
és az Érdy-kódexben (1526-27) prózában is fennmaradt. Mindhárom forrása
feltehetően Temesvári Pelbárt Pomerium de Sanctis-a (1489-98) volt.
Katalin alakja feltűnik a gótika idejében kialakult szárnyasoltárok oldalsó
képtábláin legendaciklussá formálva – Bát (1420-30, Keresztény Múzeum), Lőcse
(Katalin-oltár, 1460), Csütörtökhely (1490), Bártfa (Vir dolorum-oltár, 1500), Pónik
(1512), Berki (1520), Szepeshely (1520) –, illetőleg a középső, szekrényszerűen
kiképzett rész oltárképén vagy szoborcsoportjában. Középkori szárnyasoltárainknak, elsősorban Mária oltároknak egyik legkedveltebb alakja. Épületekhez
kapcsolható – nem díszítő jellegű, hanem figurális – kőszobrászati emléket azonban
keveset találunk a magyarországi analógiák között.
Ezért hangsúlyozandó az említett 1987-es kiállítás, hiszen általa az ország
területéről összegyűjtött művek kavalkádjából kirajzolódott egy korábban kevésbé
átlátható kronológia és viszonyrendszer. Így megkísérelhető volt az egri szobor
beillesztése az épületszobrászat éppen akkoriban meginduló, a plaszticitás és a
realitás irányába történő fejlődésvonalába, a szobrászat tartalmi és formai
autonómiája megszületésének 14. századi kezdeteibe.
A 14-15. századi épületszobrászat emlékeit vizsgálva feltűnik az építészet és a
szobrászat közötti viszony átalakulása, jelesül a figura kiszabadulása az építészet
fogságából. Ekkortól beszélhetünk az autonóm szobor létrejöttéről – tehát
„emancipálódásáról” –, hasonlóan az újkori individuum felszabadulásához,
társadalmi, vallási meghatározottságoktól való lassú elszakadásához. Ez a változás
elérte Magyarországot is. Elsősorban a Luxemburgi Zsigmond királyi
rezidenciájaként nemzetközi léptékkel is nagyszabású formáját elnyerő budavári
palotához készült nagymennyiségű szoboranyagot kell megemlítenünk, mely 1974ben került elő a várásatások során (kiállítva a Budapesti Történeti Múzeumban). A
reprezentatív udvari művészet törekvéseinek megfelelő ám nem teljesen kész –
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szenzációt keltő – faragványok minden bizonnyal az új, északi palotaszárny
díszítéséhez készültek: udvari személyiségek portréit és címertartó kísérőiket
ábrázolják világi öltözékben, és gazdag redőzetű lepelruhába burkolt szentek,
apostolok püspökök figuráit. E nagyszabású program népes kőfaragóműhelyt
feltételez Budán, melynek tagjai Közép-Európa különböző vidékeiről, korábbi nagy
építkezésekről érkeztek. A szobrok egyik csoportja, amelyhez az egri Szent
Katalinnal párhuzamba állítható (30-as) Madonna8 és néhány kiváló finoman
részletezett, apró ruharedőjű püspökfigura tartozik, valószínűleg az 1410-es években
működő ausztriai, bécsi (Großlombing) műhely egyik tagjának alkotása. A budai
építkezésen összegyűlt vagy ott éppen már munkát nem kapó szobrászok keresettek
lehettek szerte az országban s nem csak a királyi építkezéseken, hanem a főúri és
egyházi pompa létrehozásában is.
Színvonalát illetően a budavári szobrokhoz köthető a budai Nagyboldogasszony
plébániatemplom 1874-96 között zajló restaurálásakor előkerült női szobortöredék.
Kimagasló szépségű egy Esztergomból, a ferencesek középkori templomából
származó, az 1400-as évek legelejére datálható Madonna-szobor enyhén
kontraposztos torzója. Hosszan leomló tunikája, nyitott köpenye – melynek szárát
jobb kezével felemelve tartja –, valamint szoknyája sípredőinek a föld közelében
finoman ívelt megtörése és fedetlen fejének vállára omló hullámos hosszú haja
szobrunk rokonává avatja. Nyitott köpönyegük alól kezükkel kinyúló és a köpeny
ellenkező oldali szárát testük előtt átfogó figuratípus körébe tartozik.9
A téma, Szent Katalin és más női vértanú-szentek ábrázolása tituláris, vagy Mária
oltárok díszeként, és a forma, a közép-európai lágy stílus gazdag redővetésű
drapériaöltözékbe burkolt, kecses mozdulatú szép Madonnáinak mintáját követve az
észak-magyarországi faszobrászati emlékanyagban gazdagabb. Így szobrunkra
vonatkoztatható analógiát is többet találhatunk közöttük.
A szobor élettörténete: Az egri szobortorzó alsó része 50 cm, a felső darabja 30
cm, de a közvetlen összeillesztés nem biztosított és a feje is hiányzik, így 80 cm-nél
jóval magasabb, valamivel több, mint egy méter lehetett. Mérete alapján
feltételezhető, hogy egy mellékoltár főalakja, vagy egy főoltár egyik mellékalakja
volt. Ezeken a lehetőségeken kívül elképzelhető egy díszes kapu, vagy a gótikus
várszékesegyház belső terében konzolon, szoborfülkében, baldachin alatt álló
szobordíszként.
Az egri Szent Katalin szobor mindkét alkarja könyökben behajlítva fel volt
emelve, melyek letörtek, hiányoznak. Feltételezhető azonban, hogy valamit tartott
bennük. Jobb kezében esetleg könyvet, mely hitének egyben tárháza is, bal kezében
pallost, vagy egy kisebb méretű kereket, mely attribútumok jellegzetes elemei
ábrázolásainak. A bal vállát szétzúzó, kiegészíthetetlen fúrónyom, az ásatás során
keletkezett sajnálatos sérülés, a kezében, vagy oldalánál valaha tartott tárgy
pusztulását okozta. Szépen kivehető azonban vállán a köpenyét összefogó finom
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ötvösművű hármascsat, s a testéhez simuló ruháját derékban összeszorító öv. Világi,
királylányi öltözetének lepleit a kor szobrászati megoldásainak megfelelően
kezeivel megemelve tartja. Ruházatának jobb oldalát enyhén felfogja, így köpenye,
szoknyája diagonálisan áthúzódik a medencecsont és a combok előtt, ezzel mintegy
köténykeszerű redővetést eredményezve a drapéria mozgásában. A megtalált felső
és az alsó fragmentum között éppen e területen hiányzik jelentős rész a szoborból.
A két megmaradt töredék összeillesztése, feltételezett kapcsolatának rekonstruálása
érdekében egy beillesztett darab a drapéria redővetésének vonalát folytatva adja meg
a törzs feltételezett arányait. A kor plasztikájának analógiáit is figyelembe véve
formálta meg tehát a budavári szoborlelet restaurálási munkálataiban is részt vevő
restaurátor – a Dobó István Vármúzeum megbízásából 2000-ben Módy Péter
kőszobrász-restaurátor művész – a kiegészítést. Jól kivehető azonban, hogy a
megemelt szövet a nőalak bal keze alatt sípszerűen rendezve hullott alá, szintén az
internacionális gótika Madonnáin, vagy női szenteket ábrázoló szobrain megszokott
formában. A szoknya függőleges, lefelé kissé szétnyíló redőtömege pedig a földre
leérve, balra hajolva finoman ívelten megtörik. A női alakot burkoló palást kék
színű, piros (bársony?) béléssel, amelyet a mell fölött keresztben ötvösművű
veretekkel díszített, széles pánt fog össze. Az elöl kinyíló köpeny-palást alatt a ruha
aranyozott. A megmaradt részeken ez a három szín dominál (feketedett kék, piros,
arany.) A térdelő férfialak felső ruhája is piros volt. Mindezek a színek és az
aranyozás nem közvetlenül a kőfelületre volt festve, hanem egy finomszemcsés
kréta-alapozásra. Annak ellenére, hogy a szobor frontális beállítású, hátoldala is
tökéletesen ki lett faragva, így feltételezhető, hogy az épülettől (kapuzaton, belső
térben konzolon), vagy oltárépítménytől mintegy elválva állhatott. Ez az önálló
plasztikává formálódás a késő gótikus szobrászat eredménye, mely a figurák
finomabb kidolgozásának, mozdulatainak, arányainak, karakterisztikussá válásával,
egyszóval a realizmus fokozódásával járt együtt. A szobor különleges szépségét a
hátán leomló hosszú hullámos haj adja. Hajadonfővel való megjelenésével
leánysága, „hajadon”-sága, tehát szüzessége hangsúlyozódik. Fején valószínűleg
királyi korona volt, hasonlóan a hozzá ikonográfiailag és időben is legközelebb álló,
André Beauneveu (1335–1400) által 1372-1373 között faragott flandriai grófok
kortrijk-i kápolnájában (Belgium) álló Katalin szoborhoz.10
Torzónk formáját a testét borító ruházat redőrendszere rajzolja ki. Feltűnő, hogy
a figura gesztusai kevésbé dinamikusak, kevésbé mozgalmasak, mint az az 13001400-as évek fordulóján és az azt követő évtizedekben az internacionális gótika
magyar területen is elterjedt kecses, „S” formába hajló – elsősorban faszobrászati
emlékanyagában ránk maradt – szobortípusain tapasztalható. Az egri szobornak ez a
tulajdonsága még inkább megnehezíti korának meghatározását.
A középkori egri egyházmegye nemcsak a legnagyobb, hanem az egyik
leggazdagabb volt az országban. Élén a királyság politikai és kulturális életének
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kiemelkedő egyéniségei álltak, s hatalmas vagyon felett rendelkeztek. E hatalom
kifejezője volt a kezdetben a romantika, majd a gótikus építészet különböző fázisait
magán viselő, egyre csak terebélyesedő székesegyház, melynek romjai,
falmaradványai csak sejtetik mindazt a pompát, melyről elszórt faragványok, 16-17.
századi metszetek és az 1860-as években meginduló levéltári (Ipolyi Arnold 1865,
Détshy Mihály 1964) majd régészetei kutatások (Henszlmann Imre 1862, később
Pataki Vidor és Pálosi Ervin 1927-1938; Kozák Károly 1957-1988) adnak hírt.
Az egri várban álló székesegyházhoz köthető oklevelek között egy 1424-es
keltezésű tesz említést a Szent Katalin oltárról, amelyről 1588-ban ismét szó esik11 –
ami azt jelentheti, hogy akkor még létezett. Alapítására vonatkozóan nincsenek
forrásaink, így az a Déthsy Mihály által fellelt adatokhoz képest korábban is
megtörténhetett. Mint a legtöbb oltár elhelyezéséről (a székesegyházhoz köthetően
közel 30 oltár alapításáról esik említés a 14-15. században), így a Szent Katalinnak
szentelt oltár helyéről sem lehet tudni.
Létezésével összefüggésben említést érdemel az egri püspökség történetében egy
Czudar Imre (1377-1384) püspökre vonatkozó adat. A korábban a prágai egyetemen
tanuló (1367) Czudar székesfehérvári prépostként (1373-75) I. (Nagy) Lajos király
káplánja volt. Az akkor országbíró rangban álló testvérével, Péterrel együtt tagja volt
annak az 1374-es diplomáciai küldöttségnek, melyet a király Párizsba indított útnak,
hogy lányát, Katalint eljegyezzék V. Károly francia király másodszülött fiával, Lajos
orleansi herceggel. Így az augusztus 10-én létrejött házassági szerződés aláíróinak
sorában találjuk Czudar Imre nevét.12 Ugyan nem bizonyítható, de nem is zárható ki,
hogy ez az esemény arra indította a két testvért, hogy a hercegnő védőszentjének
tiszteletére oltárt alapítsanak és építtessenek az egri székesegyházban – olvashatjuk
Kozák Károly kiállításvezetőjében. Kozák ugyanitt, az 1990-es egri múzeumi
évkönyvben megjelent értekezésében ismét felvetette a Rozgonyi Péter (1425-1438)
regnálásához köthető keltezést is, így Katalin szobráról, mint a Mária oltár
mellékalakjáról írt. Feltételezi, hogy a tatárjárás idején elpusztult és Rozgonyi által
1430-ban újjászervezett Boldogságos Szűz Mária prépostság főoltárának szobraként
az akkori hazai szokásoknak megfelelően helyet kapott a négy vértanú szűz szobra
között Katalin is. E lehetőséget némileg támogatja – írta – az a megfigyelés is, hogy
a körtorony közelében – ahol a szobor előkerült –, a nyugati várfalnak az 1552. évi
ostromot követő évtizedekben épített külső, falmegerősítő rétegében korábban olyan
gótikus faragványokat találtunk, amelyek feltehetően ehhez a kápolnához tartoztak.
A prépostsági kápolna [ugyanis] az 1552. évi ostrom idején annyira
megrongálódhatott, hogy a súlyos helyzetben helyreállítására nem gondolhattak az
állandó török veszélyeztetés idején. A megmaradt részeket is lebontva, köveit a
nyugati várfal erősítéséhez használták fel építőanyagként”.13
A két esemény között közel ötven év telt el, de egyikhez sem köthető a szobor
határozott bizonyossággal. S Kozák Károly feltételezése, miszerint a katedrálistól
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északra lévő különálló kápolnához tartozott, Détshy Mihály levéltári kutatásaiból
kiindulva elvetendő. Détshy egy 1445-ös okleveles adatra hivatkozva valószínűsíti,
hogy a Szűz Mária prépostság a templom déli oldalához illesztett kápolnák
egyikében volt.14 Détshy ezen állítását az újabb kutatások (Nagy Géza Balázs, 2000)
is megerősítik.
Következtetésül levonható, hogy az Alexandriai Szent Katalint ábrázoló kőszobor
keletkezésének idejére és felállításának helyére nincsenek pontos adataink. A
Katalin oltár 1588-as említése és a Boldogságos Szűz Mária prépostság
székesegyház déli kápolnasorában való lokalizálása a szobor pusztulásának Kozák
által felvetett okát és idejét is bizonytalanná teszi. Mindkét adat arra utal, hogy
túlélhette az északi mellékhajóból leválasztott sekrestyében 1552. október 4-én, az
ostrom idején történt lőporrobbanást, mely az épület északi oldalának és a főhajó
boltozatának romba dőlését eredményezte, de a korábbi, a székesegyház
tetőszerkezetének pusztulását okozó 1506-os villámcsapás okozta tűzvészt is.
Megtalálásának körülményei azonban arra engednek következtetni, hogy
földbekerülésekor (1549-52) az adott oltárokon csupán lecserélésére kerülhetett sor.
De az is elképzelhető, hogy más, a székesegyház 1552-ben elpusztult részén álló
oltár vagy kapuzat dísze volt. Lehetséges helyeként egy, a gótikus székesegyház
kiépítését megkezdő Dörögdi II. Miklós (1332-1361) püspök által 1347-ben
alapított Mária Magdolna oltár (említései még: 1352, 1361, 1363 és 1445), illetve a
székesegyház területére lokalizált Mária oltár (említései 1359, 1393, 1397 és 1398)
emelendő ki.
A szobor megsérülése több alkalommal is bekövetkezhetett az említett
másodlagos (tömedékanyagként illetve bajelhárító szentként való) beépítése előtt. A
Dörögdi Miklós (1330-1360) püspöksége idején elkezdett gótikus átépítés majd az
1486-ban nagyszabású későgótikus szentélykörüljáró építkezéseivel folytatott
munkálatok, a „novum sanctuarium” feldíszítése új Mária oltár felállítását tette
lehetővé, melynek befejezéséhez Bakócz Tamás 1511 júliusában tett nagy értékű
adományt. Katalin szobrának esetleges ide történt áthelyezése, majd az ostrom előtt
az éppen hogy elkészült szentély védművé, bástyává (Szentély-bástya) való
átalakítása egy újabb magyarázata lehet a nyugati várfal megerősítésekor történő
eltemetésének. Az, hogy Kozák nem kötötte a szobrot a gótikus kápolnához, talán
azzal magyarázható, hogy előnyben részesítette azt a hipotézist, hogy a Boldogságos
Szűz Mária prépostság a Szent István kápolnával egy épületben kapott helyet, mely
megsérült az 1552-es ostrom idején s köveit felhasználták a nyugati várfal
építésénél.
A székesegyház a huszita háborúk idején is megsérült, s az sem kizárható, hogy
a Katalin szobor a táboriták képromboló dühe által vesztette el fejét és karjait,
azonban a püspöki templom visszafordíthatatlan pusztulása 1542-ben indult meg
igazán, röviddel azután, hogy Perényi Péter birtokába került a vár. Amikor az olasz
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zsoldos őrség a várat felgyújtotta, a székesegyház is súlyosan megsérült. Varkoch
Tamás pedig 1548-ban korszerű várerődítmény-rendszer kiépítésébe kezdett,
melyhez a székesegyház legsúlyosabban sérült részeinek maradványait – elsősorban
a későgótikus szentélyrész sárgásbarna faragott köveit – is felhasználta. A
megmaradt templomrész helyreállítását – már Dobó István várnagy irányításával –
1548-ban kezdték el. A török támadás hírére 1550-1551-ben az épület funkciója
átalakult; pompázatos, menekíthetetlen faragványai végképp az enyészeté lettek.
Ennek a valóságát rögzíti az Egerbe érkező későbbi püspök, Verancsics Antal 1550.
szeptember 28-i levele, mely szerint a templom bővítésének maradványait egy
bástyához használják fel, amely nyugatról, a káptalan felől a harangtornyok
köveiből épül.
Alexandriai Szent Katalin szobra, mint az udvari művészet kisugárzási zónájához
tartozó egri püspökség későközépkori leletanyagának legszebb darabja – mint
említettük – figuralitásában társtalan. Pontos írott források hiányában korának
meghatározását stíluskritikailag megkísérlő korábbi kutatások az 1400-as évek első
harmadára tették az Egertől távolabbi vidékek, elsősorban a budavári szoborlelet
emlékanyagával történt összevetés után. E meghatározás azonban újragondolható az
országos kutatásokban felmerülő újabb eredmények ismeretében. Az eddigi források
alapján Kozák Károly által is felvetett két időpont, az 1300-as évek utolsó évtizedei,
illetve az 1400-as évek harmincas évei közül Matthew Palmer 2007-es írásában a
korábbit részesíti előnyben. Katalin és a lábai alatt térdeplő Maxentius világi, korhű
ruhája volt kutatásának kiindulópontja, mely következtetéshez az I. (Nagy) Lajos
király és a Zsigmond kor művészetének átmeneti időszakára hangsúlyt fektető 2006os, a Szépművészeti Múzeumban megrendezett Művészet és kultúra Luxemburgi
Zsigmond korában 1387-1437 című kiállítás alkalmával széles körűen összegyűjtött
alkotások vezették el. Kutatásainak részeként az addig homokkőként publikálttal
szemben, Dr. Dávid Árpád15 segítségével sikerült meghatároznia a szobor
kőzetanyagát, a közelből, Demjénből származó, könnyen faragható riolittufaként. A
helyi építőanyag helyi építőműhelyt, illetve helyben dolgozó mestert feltételez. A
riolittufa a fennmaradt faragott építészeti tagozatok esetében is gyakori,
majdhogynem egyeduralkodó az egykori egri várszékesegyház építőanyagaként,
ezért is furcsa, hogy évtizedeken keresztül homokkőként írták le szobrunk anyagát.
A 2006-os, a bőséges anyagi forrásoknak köszönhetően Magyarországon
szokatlanul fényűző és hazánkon kívül tizenkilenc országból kölcsönzött tárgyakban
bővelkedő Zsigmond kiállításon az egri szobor nem került bemutatásra. Ez
sajnálatos, főleg azok után, hogy korábban, az 1987-es budavári kiállításon az egri
főpapi építkezések igen nagy hangsúlyt kaptak. Ottlétével hangsúlyosabbá vált
volna az a bizonyosság, miszerint a királyi és a vidéki főúri, de főleg főpapi
építkezések hasonló, mondhatni európai kvalitásigénnyel bírtak a későközépkori
Magyarországon.
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Bár a szobor történetét a rendelkezésre álló adatokból nem tudtuk tökéletesen
kibogozni, egy dologban azonban biztosak lehetünk: kvalitásának mainstream
jellegében. Puszta jelenléte bizonyítja, hogy Eger a nemzetközi stílusirányzatokba
bekapcsolt, nagyvolumenű gótikus katedrálisának építészeti fázisai a királyi
építkezések színvonalát követték. Illetve bizonyítékát adja annak, hogy az
idevonzott mesterek által a magyarországi stílusváltozások nem pusztán követői,
hanem okozói, részesei volt az európai fejlődésnek.
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(1957-1988) 307-375. in: AGRIA XXV-XXVI. Az egri Dobó István Vármúzeum évkönyve. Eger
1989-1990.
Itt a több darabba tört szobor részeinek összeragasztása volt a feladat. Ezen kívül a nagyobb felületű,
de nem mély hiányok kiegészítése – mely meszes-gipszes anyaggal történt – a formai értelmezés
érdekében. A ragasztóanyag valószínűleg poliészter alapú volt. – Módy Péter 1999-2000-es
restaurálási feljegyzései.
1974-76 között feladata a Budavári gótikus szoborlelet restaurálása.
Marcus Aurelius Valerius Maxentius (278körül – 312. október 28.) 306-tól haláláig a Római
Birodalom egyik augustusa.Maximianus császár fia és Galerius császár veje volt. Ő az, akit Eusebius
keresztény történetíró szerint I. Constantinus (272. február 27 – 337. május 22.) (Nagy Konstantin
vagy Szent Konstantin) legyőzött a Milvius-hídi csatában. A csata előtti éjjel Constantinus álmot látott.
Egy nagy kereszt tűnt fel az égen, ezzel a felirattal: "E jelben győzni fogsz!" (latinul:In hoc signo
vinces;görögül:τούτω νίκα [tutó nika]) A labarum csúcsára a római sas helyére aranykoszorúba foglalt,
drágaköves Krisztus-monogram került. Ezt követően véres ütközetben győzte leMaxentius
háromszoros túlerőben lévő seregét.
30. sz. szobor Budapesti Történeti Múzeum; mészkő, festetlen, magasság: 81 cm, talapzat: 28x24 cm.
A budavári szoborlelet egyik legszebb darabja, a feje 1979-ben került elő. befejezetlen
Esztergom, Keresztény Múzeum;mészkő, festés nyomaival, m: 139 cm.
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Omt47H_YCfYrtA8yAoW3ew
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(Elhangzott 2014. július 22-én a vár Gótikus Palotájában)
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A lelet

Fotó: Kárpáti János
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Útmenti keresztek Egerben - A Maklári hóstya keresztjei
Kerékgyártó József

Útmenti keresztek Egerben
1. rész
A Maklári hóstya keresztjei

„Isten dicsőségére”

A kereszt
A kereszt a kereszténység legelterjedtebb jelképe. A legfontosabb kereszt formájú
jelek mindegyike létezett már a kereszténység előtt is. A kereszt a keresztény
kultúrkörben Jézus megváltó szenvedésének és Isten tökéletes szeretetének a jele.
Jézus a keresztre feszítve adta életét helyettesítő áldozatul.
I. Theodosius római császár 380-ban kiadott vallási rendeletével államvallássá
tette a Nikaia–konstantinápolyi hitvallás szerinti kereszténységet és eltörölte a
keresztre feszítéssel történő halálbüntetést. Ekkortól kezdik ábrázolni Jézus Krisztus
kereszthalálát is.
A 4. századtól a kereszt a keresztények dicsőségének a jele. A gótika koráig csak
ékkövekkel, vagy növényi motívumokkal díszítik, a test nem kerül fel rá. A gótika
ábrázolja először a kereszten a megfeszített Krisztust. Azóta nevezik a korpusszal
ellátott keresztet feszületnek.
A magyar szóhasználat megkülönbözteti a keresztet és a feszületet: a kereszt
korpusz (corpus = test) nélküli geometriai forma, a feszület a megfeszített Krisztus
testét is hordozó kereszt.
Feszületet helyeznek el a katolikus, ortodox és evangélikus templomok oltárán,
vagy közvetlen közelében. Feszületet visznek a katolikus liturgia szerint a körmenet
élén és a püspökök előtt.
Kereszt van a katolikus és az ortodox templomok, valamint a legtöbb evangélikus
templom tornyán is.

Az útmenti kereszt
Út menti, út melletti, útszéli keresztnek nevezzük mindazokat a szabadtéri
kereszteket, vallásos jelképeket, amelyek nem az egyház liturgikus cselekményeinek
színhelyein (templom-, temető-, kálvária-) területén állnak.
A kereszteket állítottak:
- utak mellett, útkereszteződésben
- családi birtokokon, mezőn, szántóföldön, szőlőben
- hegycsúcsokon
- régi tanyasi iskolák mellett.
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A kereszt segít a tájékozódásban, földrajzi tájelemek (falu, tanya, mező, szántó,
birtok) végének- kezdetének jelzésével. A városiasodás következtében a keresztek
egy része, ma a városok utcáin és terein az egykori településhatárok emlékét őrzi.
A kereszt átvitt értelemben a lelki eligazodást szolgálja, figyelmeztet a határok
(kezdet és vég, magasság és mélység) jelentőségének felismerésében.
Hegycsúcsokon és dombtetőkön hasonló céllal állítottak kereszteket, a vertikális
határok megmutatására. Katolikus országokban nincsen hegycsúcs kereszt nélkül. A
kereszt lábánál az ember megérzi és megérti, hogy egy világ határához/végéhez és
egy másik világ megsejtéséhez érkezett el. Ebből adódóan az útmenti kereszt
imádságra vagy legalább egy keresztvetésre késztet.
Latin elnevezése (crux viator) ezen kívül arra utal, hogy a Kereszt (azaz Isten Fia)
az emberrel együtt járja a küzdelmes földi utat, ott van vele határ/döntési
helyzeteiben.
A kereszt anyaga
A kereszteknek, mivel a szabad ég alatt álltak, időt álló építményeknek kellett
lenniük.
- fakereszteket elsősorban falvakban állítottak
- kőkereszteket pedig városokban állítottak fel. A polgárosodás ütemében
azonban egyre elterjedtebb lett a falvakban is a kőkeresztek állítása
- műkő
- öntöttvas

A fakeresztek
Palóckereszt: Lapos faragások díszítik, melyek általában növényi díszítéseket
valamint kelyhet, úrmutatót és egyéb liturgikus tárgyat ábrázolnak.
Bádogkorpuszos keresztek: Bádogkorpuszt általában fakereszteken találhatunk,
de időnként előfordul kőkereszteken is.
A keresztszárakat rendszerint keményfából készítették. Magasságuk általában 34 m volt, de egyes területeken előfordult az 5 m-en felüli magasság is. A
bádogkorpuszt legtöbbször bádogos, néha kovácsmester készítette el. Az alakot
maga a mester, vagy ügyesebb, rajzolni tudó falubeli, néha hivatásos festő festette
ki.
Fából elvileg bárhol állíthattak keresztet, így ezek helyét nehezebb meghatározni.
A fa elkorhadt, és ezáltal eltűnt a kereszt is. Szerencsés esetben újat állítottak a
helyére, gyakran kőből.
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Kőkeresztek
Kőkereszteket rendszerint olyan helyeken állítottak, ahol volt a környéken
megfelelő alapanyag. Természetesen akadt más alapanyaggal rendelkező területeken
is kőkereszt, de ezeket inkább vagyonos családok állították.

A kereszt díszítése
- Faragott díszítmények. Faragványokat a kereszt függőleges szárán és a keresztet
tartó oszlopon találhatunk. A díszítőelemek a növényi motívumok, illetve a
liturgikus tárgyak.
- A keresztek festése kettős célt szolgált, védte a fát az időjárási viszontagságoktól
és díszítő szerepet töltött be. A fa- és kőkereszteket egyaránt festették, festhették.
A keresztszárakat gyakran festették, színezték, mely tagolta a keresztszárakat,
kiemelte a faragott díszítéseket, feliratokat. Leggyakrabban a barna és zöld
különböző árnyalatait alkalmazták. Sok esetben már csak a fa, ill. a kő színe látható.
Ezeknél, a kereszteknél nehéz megállapítani, hogy eredetileg is ilyen volt-e, vagy az
időjárás koptatta le a festéket.
A korpuszon leginkább csak a hangsúlyozott helyeket festették be: a hajat, a
szakállat és a töviskoronát barnára, az oldalsebet pirosra.
Az időjárás elleni befestés általában nem érte el a célját. A többrétegű festék
ugyanis megakadályozta a fa, vagy kő szellőzését és ezáltal elősegítette a pusztulást.

A kereszttető
A kereszteket időnként tetővel borították. Ma már nem dönthető el, hogy a tető
nélküli keresztek eredetileg is így álltak-e, vagy tetejük az évek folyamán tűnt el. A
tető lehetett deszka-, zsindely- vagy bádogtető. Szélessége meghaladta a
kereszt/feszület szélességét, hossza pedig a kereszt vízszintes szárának hosszától
függött. Ismertek a csúcsos, félköríves tetők és ezek változatai.
A bádogtető lehetőséget nyújtott a bádogos mesternek, hogy szakmai ügyességét
megmutassa, ezért elég ritka a minden dísz nélküli, egyszerű félköríves tető. Ezek a
díszítések részben ornamentális jellegűek és magához a lemezhez kapcsolódnak,
másrészben azonban figurálisak és a kereszt szárain található faragott díszítéseket
ismétlik, időnként bővítik.
Az INRI felirat
Általában feszületeken látható négybetűs felirat, melyet Pilátus helytartó
helyeztetett a haldokló Jézus feje fölé a keresztfára. A négy vádcímtáblára írt betű a
latin szövegnek a rövidítése:
(Iesus Nasarenus Rex Iudaeorum
-A názáreti Jézus, a zsidók királya111
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Ez volt Pilátus ítélete, a kivégzett bűne. A rómaiak a keresztre feszítés
halálbüntetésnél fehér gipsszel bevont kis táblácskát használtak, amelyre jól
olvasható, fekete betűkkel írták fel a kivégzés okát. A kereszt felirata János
evangéliuma szerint háromnyelvű volt. A hivatalos latin nyelvű szöveg mellett a
héber (arámi) és a görög változatot is feltüntették. A későbbi ábrázolásokon egy idő
után helymegtakarítás céljából kezdték alkalmazni az I.N. R. I. rövidítést.
A felirat anyaga megegyezik a korpusz anyagával.
Formája változatos:
- egyik részük kibontott, álló, fekvő vagy ferdén elhelyezett irattekercsre
emlékeztet,
- de előfordulnak különböző geometriai formák is.

A korpusz
A kereszt központi része a korpusz, és az ennek lábánál található ábrázolások.
A korpusz anyaga megegyezik a kereszt anyagával: fa, bádoglemez (pléh),
műkő, öntöttvas, más ritka anyag.
A korpusz kialakítása a legnehezebb feladat, mert összhangban kellett lennie a fej
tartásának és arckifejezésének a kéz és a láb tartásával, valamint a test helyzetével.
A korpusz megjelenése az apró részletek kidolgozásától függően változatos lehet: A
kar mindig kitárt, de ennek mértéke változó; Az ujjak mereven kinyitva, vagy
szorosan ökölbe vannak zárva; A lábak egymáson, vagy egymás mellett
helyezkednek el; A fej jobbra, esetleg balra dől, vagy középen helyezkedik el; Az
ágyékkötő megkötése is változatosan jelenik meg: lehet a jobb- vagy baloldali
megkötés, esetleg szimmetrikusan, mindkét oldalon meg van kötve; A test ritkán S
alakban meghajlik, de leggyakrabban szimmetrikus elrendezésű; Előfordul a
mellkas mintázása is: néha csak enyhén bemélyített részek jelzik a bordákat, máskor
azonban vízszintes és függőleges barázdákat figyelhetünk meg. Ez utóbbi által
drámaiabb a Krisztus alak ábrázolása.

Ezek alapján két fő típus különböztethető meg:
- oldalt hajtott fejjel, lógó vagy enyhén meghajlott testtel a halott Krisztust
ábrázolják,
- szembenéző arccal, “lebegő” testtartással az élő Krisztust ábrázolják.

A korpusz alatt álló Mária szobrok
Magyarországon elterjedt volt a Mária-kultusz. Ennek köszönhetőek a talapzaton
álló Mária szobrok és néhol a talapzat elejébe mélyített Piéta. Az út menti keresztek
oltalmazója az Útszéli - Úti Boldogasszony.
A szobrok anyaga megegyezhet a feszület anyagával, a méretük kisebb, mint a
kereszten levő korpusz.
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Ábrázolásuk változó, leggyakrabban megfigyelhető: lehajtott vagy felfelé tekintő
fej, mellkason nyugvó, egymáson keresztben elhelyezett kezek, - összekulcsolt kéz
zártság aprólékos kidolgozás.
Igényes megformálásukkal és stílusukkal szerves tartozékai az útmenti
kereszteknek.

A kereszt környezete
Ha a keresztet nem védett területre, vagyis nem templom és temető területére
állították, akkor gyakran kerítéssel vették körül, amely egyrészt védte a keresztet a
legelésző állatoktól, másrészt figyelmeztette az arra járókat a hely megszentelt
voltára. A kerítést fából, kovácsoltvasból, öntöttvasból is készíthették és kis ajtóval
látták el.
Ez a kerítés általában 80-120 cm. magas volt és kb. 2x2 méteres területet fogott
közre. A kereszt kertjébe kis ajtón át lehetett bemenni. A kertbe virágokat,
dísznövényeket ültettek. A kerítésen kívülre virágokat ültettek, vagy magas fákkal
vették körbe a kertet. Népi szokásjog szerint a kereszt és a körülötte lévő kis kert az
egyház tulajdona volt, bár telekkönyvileg vagy más írásbeli megegyezésben nem
mindig írták át.
A keresztek elnevezése függhet az állíttatóktól, állítótól, a területtől, ahol állnak,
az úttól, amely mellett állnak, az épülettől, amely előtt állnak, régi sorscsapások
emlékét idézhetik (pestis, sáskajárás), valamint - valamelyik megjelenési
sajátosságuktól, színüktől.

A kereszt felszentelése, megáldása
A kereszt-feszület felszentelése nem volt magától értetődő. Csak akkor
engedélyezték a kereszt megáldását, ha az állíttató alapítványt tett, amiből az
építményt fenn tudták tartani. A felszentelés csak püspöki engedéllyel, ünnepélyes
keretek között a helyszínen bemutatott szentmisével és prédikációval történt. A
szertartás főbb részei: a szertartást végző pap köszöntője, ima, áldás:
„a) Mindenható Atyánk, szentséges Urunk, örök Istenünk! Kérünk, áldd meg ezt
a keresztet, hogy az emberek üdvössége és menedéke legyen. Erősödjék általa a hit,
gyarapodjanak a jócselekedetek, nyerjenek megváltást és üdvösséget a lelkek.
Legyen vigaszunk, oltalmunk és menedékünk ellenségeink gonosz támadásai ellen.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”
b) Urunk. Jézus Krisztus, áldd meg ezt a keresztet. Ezzel ragadtad ki a világot a
gonosz lélek hatalmából. Ezen szenvedve győzted le a bűnre csábító sátánt, aki
örvendezett az első ember bukásán, miután az evett a tiltott fáról.”
- Az imádságot követően a pap „Megszenteltetik eme keresztjel a Szentlélek
malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és
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Szentléleknek † nevében. Ámen.” szavak kíséretében szentelt vízzel hinti meg a
keresztet, majd megtömjénezi.
- Szentelés: a pap meghinti a keresztet szenteltvízzel a következő szavak
kíséretében:
„Szentelje meg ezt a keresztet az Atya, a Fiú és a Szentlélek, hogy akik az Úr
Jézusra gondolva meghajolnak és imádkoznak ez előtt a kereszt előtt, testi-lelki erőt
és üdvösséget nyerjenek. Krisztus, a mi Urunk által. - Ámen.”
A felszentelés után vendégséget tartottak. Egyes családok a felszentelés
évfordulóját is ilyen keretek között ünnepelték meg.

Keresztekhez kapcsolódó szokások
Az útmenti és temetői feszületek, a régi falusi nép életében jelentős szerepet
játszottak. Ezt mutatják a hozzájuk fűződő szokások. A keresztek helyei fontos
pontok voltak a térképeken. Segítették a tanyavilágban és a szántóföldeken a
tájékozódást. Gyakran ezekről kapták nevüket az egyes tanyadűlők. Az új
kereszteknek egyes vidékeken (Szeged) keresztapát és keresztanyát választottak. A
keresztek tisztelete általános volt a magyar nép körében. Az arra járó férfiak
megemelték kalapjukat, míg a nők keresztet vetettek. A keresztet és kereszt körüli
területet az állíttató család vagy közösség, főleg az asszonyok és az eladó lányok
gondozták. Ők vitték a virágokat és az ő feladatuk volt, hogy minden nyári
szombaton és a jeles ünnepeken virágcsokrot tegyenek a feszület lábához. Az alapító
család kihalása, esetleg elköltözése után a környéken lakók vagy egyes vidékeken
(Szeged) a kereszt keresztapja és keresztanyja viselte gondját a keresztnek.
Évente több alkalommal is felkeresték a kereszteket: áldozócsütörtök hetében
hétfőn, kedden és szerdán körmenetben mentek a keresztekhez imádkozni. Ilyenkor
az emberek, papjuk vezetésével, kereszttel és lobogókkal harangzúgás közben egyik
kereszttől a másikig haladva megkerülték a határt. Ennek a 3 napnak a neve is
keresztjáró napok, mutatja a népi szokást. Az ünnep gyökere a középkorba nyúlik
vissza, valószínűleg egy misztériumjáték részének továbbéléseként. (Jézus kivezeti
tanítványait az Olajfák hegyére).
Gyakran imádkoztak előtte egyénileg, de néha több asszony, esetleg egy egész
rózsafüzér-társulat kereste fel a falu keresztjeit. Ilyenkor virágot, koszorút vittek
rájuk, és szükség esetén esőért könyörögtek. Néhol a búzaszentelés szertartását is
keresztek közelében végezték el. Búcsújárás alkalmával, a pap vezetésével
csoportosan mentek a búcsú útvonalába eső keresztekhez, ahol a kereszteknél
megálltak, énekelni és imádkozni.
Mindenszentekkor egyénileg keresték fel a kereszteket, ilyenkor virágot és
koszorút vittek, este pedig gyertyát gyújtottak a keresztnél. Baranyában 1-2
pénzdarabot is tettek a talapzatra. Ez a halottak napi alamizsnaosztásra vezethető
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vissza. Ekkor volt szokás - szintén Baranyában - fogadalomból felöltöztetni a Máriaszobrokat.
Néhol nemcsak Mindenszentekkor, hanem minden jeles ünnepen gyújtottak
gyertyát a keresztnél.
Rendszeres ünnep volt a keresztállítás évfordulója. Ilyenkor minden évben
felkeresték az egyes családok a keresztet. Egyes kereszteknél misét mondtak minden
évben, ugyanazon a napon. Ez az ünnepnap lehetett az állíttató családfő neve napja,
vagy a felszentelés évfordulója stb. A tanyasi emberek ritkán jutottak el a falusi
templomig. Ezért számukra jó időben kereszteknél, rossz időben tanyasi iskolák
épületében tartottak vasárnapi szentmisét, mely után az összegyűltek bált rendeztek.
Ezek voltak a misebálok.

A keresztek készítői
A kereszteket falusi mesterek, ügyes kezű parasztok és kőfaragást tanult
kőfaragómesterek készítettek.
Külső megjelenésüket több tényező befolyásolta: a hivatalos egyházi álláspont, a
mesterségbeli hagyományok és a befogadó emberek kultúrája.
Krisztus testének és a Mária szobrok kifaragásakor a kőfaragó mesterek tesznek
tanúságot ügyességükről. A kereszt pléh Krisztusának és bádogtetejének kialakítása
a bádogos mester felkészültségét bizonyítják. A keresztkert fakerítésének
elkészítése, díszítése, faragása az ácsok ügyességét mutatják.A fémkerítés
díszítményei a kovácsmesterek keze munkáját dicsérik.

Keresztállítás Magyarországon
Magyarországon szabadtéri keresztek állításáról a középkor óta beszélhetünk. Ezt
támasztják alá a soproni levéltár adatai, melyek szerint már a 15. és 16. században a
környékbeli falvakban gyilkosságok színhelyén úgynevezett engesztelő kereszteket
állítottak fel. Egyes kutatások szerint az útmenti keresztek a középkori templomok,
monostorok keresztjeinek mintájára épültek. A család földjén állították fel és - mint
a templomok, monostorok keresztjeit - oltalmazó és felajánló céllal. A középkorban
leginkább gonoszűzés céljából állítottak fel kereszteket. Valószínű, hogy a
reformáció korából ismert képrombolásnak sok ilyen emlék esett áldozatul.
A 16. században megjelentek a reformáció gondolatai. A reformáció a szentek
képeivel szobraival együtt ahol tudta, a kereszteket is eltüntette, melyek magukkal
hozták katolikus részről az ellenreformációt. A nagyszombati egyházmegyei zsinat
1629-ben elrendelte, hogy a szobrokat és szentképeket tartsák meg, ha szükséges,
állítsák helyre, hogy az arra járókat imádságra indítsák. Az ellenreformáció
sikerének jeleként új templomokat építettek, szobrokat, keresztutakat, kereszteket
állítottak, a reformáció által elhódított területek visszahódítására. A katolikus
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megújulás során jezsuita szerzetesek misszionáltak az országban. A tanítás
hatásának megőrzéseként országszerte állítottak fel kereszteket, amiket búcsúval is
ellátták, hogy az emberek minél jobban megszeressék őket. A népet ez által is a
kereszt tiszteletére nevelték.
A jobbágyfelszabadítás után már a parasztság is rendelkezett anyagiakkal,
amelyből kereszteket tudtak állítani. Így ebben az időben vált gyakorivá ez a szokás.
A keresztállítás különösen a 18. századtól lett gyakori, legtöbbjük 1850–1930
közötti. A 18-19. századi keresztállítások okai: összedőlt templomok, kolostorok
emlékére; csaták és más, vallásosan értelmezett események emlékére; vezeklésként
az elkövetett bűnökért; fogadalom teljesítése céljából; emlékeztető jelként nevezetes
eseményeknél; gonoszűzés céljából. A keresztek nagy részét fogadalomból vagy
hálából emelték, esetleg régi szerencsétlenségek emlékeként. A keresztek egy részét
magánszemély vagy család állíttatta, más esetekben azonban több személy vagy
család, esetleg egy egész faluközösség fogott össze. Az útszéli kereszteket nem az
egyház állította, hanem a hívek. Így ezek minden költségét is ők állták. Az egyház
csak felszentelte, megáldotta az egyéni buzgóságból állított kereszteket. A szentelés
nagy ünnepséggel, a helyszínen bemutatott misével és prédikációval történt.
A 19. század második felében készültek az úgynevezett palóckeresztek, melyek
sok esetben kiemelkedő népművészeti értékűek. Az Alföldön a tanyasi iskolák
kiépülésével terjedt el leginkább a keresztállítás gyakorlata, a 20. században az I.
világháború hatására állítottak fel sok feszületet.
Ha a kereszt útban volt, vagy új keresztet kellett állítani a régi tönkrement kereszt
helyére, gyakran előfordult, hogy eredeti helyéről eltávolították, és alkalmasabb
helyre helyezték át az építményt. Az újonnan felállított, áthelyezett vagy renovált
keresztet az egyház újból megáldotta.

Egri keresztek
A keresztekről egyházi iratok, keresztalapító oklevelek, fenntartási alapítványok,
egyházlátogatási jegyzőkönyvek lapjain, katolikus újságokban, egyházmegyei
közlönyökben, birtok- határleírásokban és a még álló keresztek feliratain találhatunk
információkat.
1780-ban Eszterházy Károly egri püspök a helyi plébánia egyházlátogatási
jegyzőkönyvében több keresztet is megemlítettek. Eger városában a Ferences
templom előtt és a Xenodochiumban volt egy-egy fakeresztet. A városon kívül a
temetőkben és a szőlőkben is álltak keresztek. A szőlőhegyeken összesen 15 kereszt
volt. A Maklári hóstya területéhez közel, a kőporosi szőlő alján 1780-ban egy
kereszt állt, amit Majoros György állított. A Maklári hóstyán az Almagyar
szőlőhegyen, Kőporoson és Tihaméron felállított keresztek- feszületek a teljesség
igénye nélkül: Majoros György keresztje a Kőporoson levő szőlőben. Weiszenbek
Mátyás egri civis1809-ben emelt kőfeszületet az Almagyaron levő szőlőjében.báró
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Gerliczy Félix egri kanonok 1815-ben állított kőfeszülete az Almagyar szőlőhegyen.
Ismeretlen fakereszt a Tihaméron. A fent említett fakereszt helyett Kremnyiczky
Magdolna 1823-ban Tihaméron állított kőkeresztje. Ismeretlen fakereszt a
Kőporoson.
A fent említett fakereszt helyett Vantsay György 1824-ben Kőporoson emelt
bádogkorpuszos kőfeszülete.Vantsay György által emelt kőfeszület újbóli felújítása
Vancsai Ferenc, Vancsai János, Antal József (Vantsay György örökösei) által 1850ben. Ismeretlen alapító által 1827-ben a Szarvas téren felállított, kerítéssel ellátott
kőfeszülete. Ismeretlen feszület 1853-ból az Almagyar szőlőhegyen.
Schivik György és neje Csécsey Julianna 1864-ben állított fakerítéssel ellátott
kőfeszülete a Maklári út végén. Ismeretlen a 19. század második felében már álló,
vaskerítéssel ellátott kőkereszt a Merengő utcában. A II. világháború után a Merengő
utcában ledöntött kőkereszt helyett állított vaskerítéssel ellátott vasfeszület. Pók
István 1874-ben az Almagyar szőlőhegyen felállított kőkeresztje.
Mózer Antal 1894-ben a Nagy Kőporos tetőn, az ostorosi határsarkon emelt,
kerítéssel ellátott kőfeszülete. Rabóczky Imre 1919-ben állított vaskerítéssel ellátott
kőfeszülete a Kőporoson.
Rabóczky Imre 1923-ban állított vaskerítéssel ellátott kőfeszülete a Kertész úton.
Juhász Pál 1929-ben állított kőfeszülete a Legányi utcában. Mikó Mihály és neje
Bóta Mária által 1935-ben állított kőfeszülete az Almagyar dűlőben. Angyalosi
család 1946-ban állított kőfeszülete a Kistályai úton.
Az Angyalosi kőfeszület teljes felújítása Víg Zoltán és Flórián Ildikó által 2009ben. A 21. században készült kőfeszület a Kistályai úton.

Egri mesterek
A keresztek készítőiről nagyon kevés irat maradt fenn, neveikkel elvétve
találkozhatunk.
Schivik kőkereszt felújítása 1884-ben, 1896-ban és 1902-ben volt. 1902-ben
Fülöp György ács és Manglitz Ferenc festő dolgozott a kereszten és a fakerítésén.
1901-ben br. Gerliczy kőkereszt felújításán dolgoztak: Fürjes József képesített
kőműves és ácsmester, Streimelvögel József épület és műlakatos mester, Kováts
János kőfaragó, Gulovin Endre festő.
19. századi kőfaragó mesterek:
Bauer Ignác, Bauer György, Kováts János.
20. századi kőfaragó mesterek:
Ivánszky Lajos, Kienle György, Kovács János, Krizsán…? Minárovits…?
Festők: Barsy Géza, Manglitz Ferenc.
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A sétán meglátogatott feszületek
1. Kőporos téri Vantsay kereszt,
Vantsay György 1824-ben állított keresztje.
2. Kőporosi Rabóczky kereszt,
Rabóczky Imre és neje Szaladi Mária 1919-ben állított keresztje.
3. A Schivik kereszt,
Schivik György által 1864-ben emelt kereszt
4. Kertész utcai Rabóczky kereszt,
Rabóczky Imre és neje Szaladi Mária 1923-ben állított keresztje
5. Jézus szíve plébániatemplom udvarán álló Mikó kereszt,
Mikó Mihály és neje Bóta Mária által 1935-ben állított kereszt.
6. Vas kereszt a Merengő utcában,
ismeretlen személy 19. század második felében állított keresztje.
7. Legányi utcai kereszt,
Juhász Pál és neje Mikó Etelka által 1929-ben emelt kőkereszt.
8. Szarvas téri kereszt,
kőkereszt a 19. századból.

Vantsay kereszt
1824. május 20-án, a Maklári külvárosban a Kőporosi út mellett Vantsay György
a rossz fakereszt helyett egy új kőkeresztet állított. A kereszt fenntartási alapjául 20
Rft-os alapítványt tett. 1824. május 22-én az egri plébános Ruttner Ferenc
kezdeményezte a kereszt megáldását. Két nap múlva 24-én a plébánost
felhatalmazták a kereszt megáldására (benedikálására).
1850-ben a kőkereszt ledőlt, Vantsay György örökösei Vancsai János, Vancsai
Ferenc és Antal József teljesen felújíttatták.
Vantsay György örököseinek 1850-ben állított keresztje a Kőporos tér 35. sz. ház
előtt áll. Bachó József az egri plébánia adminisztrátora 1850. június 18-án jelentette
egyházi főhatóságának a kereszt újbóli felállítását és engedélyt kért a kereszt
megáldására. 1850. június 19-én a káptalani hivatal helyettes vezetője Roskoványi
Ágoston segédpüspök, apát-kanonok engedélyezte a kereszt benedikálását. A
talapzaton álló feszület 253 cm magas. Eredetileg négy nagy fa állt a keresztkert
sarkain, amik már nincsenek meg. Az időjárás viszontagságaitól bádogtető védi, a
tető lehajtott szélei csipkézettek, kör alakú lyukakkal átfúrtak. A tetőt pár éve újra
cserélték. INRI feliratot nem helyeztek el a feszületen. Az eredeti korpusz
pléhkorpusz volt, amit a 20. század végén kőszoborra cseréltek. A korpusz a
„lebegő” élő Krisztust ábrázolja. Jézus becsukott szemmel, felemelt, enyhén jobbra
billentet fejjel egyenes testtartással függ a kereszten. Kitárt karjai még tartják a
testét, ujjai szorosan ökölbe záródnak, lábai kinyújtva, egymás mellett helyezkednek
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el. A nyugatra néző feszület talapzatán korabeli írásmódú számjegyekkel, elnagyolt
betűkkel írt felirat olvasható.A felirat betűhív szövege:
KRISTUS
URUNK EM
LEKEZETÉ
RE ÁLLITA
TOTT

Rabóczky kereszt a Kőporoson
A Rabóczky házaspár első kőkeresztje 1919-ből. A feszület a Kőporos 28. sz.
pince előtt áll. Rabóczky Imre és neje Szaladi Mária 1919-ben még a kommunizmus
kitörése előtt egy kőkeresztet állított fel a Kőporoson az Újsor utca végén. A
fenntartására 1000 koronás alapítványt tettek. A kereszt által elfoglalt területet és
közvetlen környékét, egy négyszögöl területet az alapítók a római katolikus
egyháznak ajándékozták. Az ajándékozás átírási költségeit az ajándékozó házaspár
viselte. Az ajándékozási szerződést 1920. június 9-én írták alá. Ezen a napon kelt a
„szabályszerű jelentés” is, mely a keresztalapítás hivatalos okirata volt. Petrovits
Gyula apát-kanonok, plébános levélben jelentette Szmrecsányi Lajos egri érseknek
a Rabóczky házaspár keresztállítását és engedélyt kért a kereszt megáldására.
Szmrecsányi érsek június 12-én kelt válaszlevelében jóváhagyta a keresztalapítást és
felhatalmazta a plébános egyik káplánját, hogy a keresztet az egyház szertartása
szerint megáldja. „A keresztet június 20-án kegyelmes főpásztorunk engedélyéből
Fábry Béla egervárosi káplán szép beszéd kíséretében áldotta meg.” írta a
Katholikus Tudósító 1920-as év júniusi száma. 1920. június 21-én az 1000 koronás
alapítványi összeget az egri főegyházmegyei ájtatos alapítványok pénztárába
befizették, ahol tőkésítésre került.
A Kőporoson 123x130 cm nagyságú kereszt kertben 109 cm magas talapzaton áll
a 224 cm-es feszület. A kis kertet kovácsolt vaskerítés veszi körbe. A kerítés sarkait
csúcsdíszek, a kerítéselemeket kis keresztek és lándzsahegyek díszítik. A kereszt
szárainak végeit negyed ívben levágták, így adva díszítést a keresztnek. Az INRI
felirat kibontott, fekvő irattekercsen olvasható. A korpusz a halott Krisztust
ábrázolja. Jézus becsukott szemmel, jobbra billentett, lehajtott fejjel, enyhén
meghajlott testtartással függ a kereszten. Kitárt karjai már nem tartják a testét, ujjai
szorosan ökölbe záródnak, jobb lábát a balra szegezték lábai behajlítva,
helyezkednek el. Krisztus lábainál egy kb. 70 cm magas, Szűz Mária szobrot
helyeztek el. Máriát kis talapzaton állva, balkezét a jobbjára keresztben elhelyezve,
fejét és tekintetét az ég felé emelve ábrázolták. A kereszt talapzatán, díszes faragott
keretben egy felirat található.
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A talapzat betűhív felirata:
DICSIRTESEK A JÉZUS
KRISZTUS SZENT
NEVE
AZ ISTEN DICSŐSÉ
GÉRE ÁLÍTATTÁK
RABÓCZKI IMRE
ÉS NEJE SZALADI
MÁR IA
1919-BE

Schivik kereszt
A Schivik György által 1864-ben állított kőkereszt a Maklári út 183. sz. ház előtt
található.
1864. június 22-én Schivik György és neje Csécsey Julianna keresztalapító
alapítványi oklevelet állított ki „az Isten legnagyobb dicsőségére az úgynevezett
maklári hostya első fertály végén egy kőkeresztet magam költségén felállítattam.” A
kőkereszt „fentartására és gyámolítására” 40 pengőforintos alapítványt tett. Szaitz
Antal egri plébános kanonok előtt. Az alapítványt a Pusztaszikszón, az érseki
nyaralóban időző Bartakovics Béla érsek 1864. június 27-én hagyta jóvá. Másnap,
28-án a 40 osztrák értékű forint alapítványi összeg az egyházmegyei alapítványok
pénztárába került tőkésítés végett.
1884-ben felújítás történt a kereszten, kijavították a kőkeresztet és a kerítését.
1896. augusztus 5-én a város felett átvonuló orkán a kőkereszt „fölső részét
ledöntötte és egyes részeit, valamint korlátfáját is összetörte.” Foltin János prépostkanonok plébános szeptember 12-én jelentette érsekének, hogy a kereszt megsérült
és szeretnék 20-ára a Szervita búcsú napjára helyreállítani, ezért a kereszt-alapból
kiutalást kért.
1902 nyarára, a kereszt kijavításra szorult, a kijavítás költségeit a keresztalap
kamata teljes egészében fedezni nem tudta, hiányzott 30 korona 10 fillér, ezért
július 22-én Nicsmány István az alapító rokona kötelezettséget vállalt, hogy a „saját
költségemre fölvállalom és, tekintve a nemes czélt, mely minthogy Isten nagyobb
dicsőségének emelésére szolgál, a legnagyobb készséggel fedezem.”
A több mint másfél méteres talapzaton álló 250 cm magas keresztet íves
bádogtető fedi. A tető lehajtott széleit félkörívben kivágott, kör alakú lyukakkal
átfúrt díszítménysor övezi. Az INRI felirat kibontott, fekvő irattekercsen olvasható.
A korpusz a „lebegő” élő Krisztust ábrázolja. Jézus enyhén jobbra billentett, az ég
felé felemelt fejjel tekint föl. Testtartása enyhén hajlított, karjai az ég felé áldást
kérően kitártak, az ujjak mereven kinyitva, a lábak enyhén hajlottak, egymás mellett
helyezkednek el.
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A kereszt talapzatán mindössze a keresztállítás időpontja áll:
ANNO
1864

A Kertész utcai Rabóczky kereszt
Rabóczky Imre és neje Szaladi Mária 1923-ben állított kőkeresztje. Rabóczky
Imre földműves 1923-ban „Isten dicsőségére” kőkeresztet állított saját lakóháza elé.
1923. július 14-én Eger város képviselőtestülete határozatban engedélyezte
Rabóczky Imre egri lakosnak, hogy a Kertész utca 112. számú háza előtt a keresztet
közterületen felállíthatja. Az új házszámozásnak köszönhetően ma már nem a
Kertész utca 112. szám, hanem a 136. szám található az épületen.
A kereszt által elfoglalt területet a város nem adta el, de évi 10 korona bérleti díj
ellenében átengedte a keresztalapítónak. Az utca esetleges bővítése, szabályozása
esetén a keresztalapító köteles a keresztet a képviselőtestület által megállapított
helyre áthelyeztetni. Rabóczky Imre újabb kőkeresztjének fenntartására 1923.
augusztus 10-én az egri plébániahivatalban 10 000 koronás fenntartási alapítványt
hozott létre. A jegyzőkönyvet két tanú, Damasy Gyula és Fábry Béla jelenlétében
vették fel.
Másnap, 1923. augusztus 11-én Rabóczky Imre keresztalapítványát az egri
főplébánia területén levő Kertész utcai kőkereszt fenntartására „Szabályszerű
Jelentés”-be foglalták. Az alapítvány 8%-os évenkénti kamata, 800 korona szolgál
a kereszt jó karbantartására. Petrovits Gyula apát-kanonok plébános augusztus 12én értesítette Szmrecsányi Lajos egri érseket a kereszt felállításáról, és a
keresztalapítványról, egyben felhatalmazást kért a kereszt ünnepélyes
megáldására.1923. szeptember 1-jén Csekó Gábor érseki helyettes engedélyezte a
keresztalapítványt és meghatalmazta Petrovits Gyulát, hogy saját maga, vagy
akadályoztatása esetén valamelyik káplánja az egyház szertartása szerint
megáldhassa. Az érseki helyettes egyidejűleg meghagyta „az időszerinti egervárosi
plébánosnak”, hogy az „alappal ellátott kőkeresztnek mindenkor gondját viseljék.”
A keresztalapítvány összege, 10 000 korona a plébános által 1923. szeptember 6-án
került be tőkésítésre az Egyházmegyei Takarékpénztár Részvénytársaság
pénztárába.
A Kertész utca 136. sz. ház előtt, 128x128 cm nagyságú kereszt kertben 115 cm
magas talapzaton áll a 269 cm-es feszület. A kis kertet 86 cm magas kovácsolt
vaskerítés veszi körbe. A kerítés sarkait csúcsdíszek, a kerítéselemeket kis keresztek
és lándzsahegyek díszítik. A kerítés díszítményei megegyeznek a Kőporoson
található 1919-ben felállított Rabóczky kereszt kerítésének díszítményeivel.
Feltehető, hogy a két kerítést azonos kovácsmester készítette. A kereszt szárainak
végei stilizált liliomban végződnek, így adva díszítést a keresztnek. A liliomvégű
kereszt olyan keresztfajta, melynek szárai (vagy egyes szárai) stilizált liliomban
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végződnek. A hagyományos szemlélet ide (pontosabban a lóherevégű kereszthez)
sorol minden olyan keresztet, melynek a szára valamilyen virág vagy növénymintában végződik (lóhere, liliom, rózsa). A liliom a héberben a rózsa szinonimájaként
is szerepel. A lóherevégű kereszt a gótikus művészetben jelent meg. A kereszt tehát
a liliomvégű keresztek csoportjába tartozik. Az INRI felirat kibontott, fekvő
irattekercsen olvasható. A korpusz a halott Krisztust ábrázolja. Jézus becsukott
szemmel, jobbra billentett, lehajtott, előre bukó fejjel, meghajlott testtartással függ a
kereszten. Kitárt karjai már nem tartják a testét, ujjai szorosan ökölbe záródnak, bal
lábát a jobbra szegezték, lábai behajlítva, helyezkednek el. Krisztus lábainál egy kb.
71 cm magas, Szűz Mária szobrot helyeztek el. Máriát kis talapzaton állva, balkezét
a jobbján keresztben elhelyezve, fejét és tekintetét az ég felé emelve ábrázolták. A
szobor feltűnő hasonlóságot mutat a Rabóczky házaspár 1919-ben felállított Mária
szobrával. Feltehető, hogy a két szobrot ugyanaz a kőfaragómester készítette. Az
INRI felirat, a korpusz, a Mária szobor és a talapzata díszítőfestést kapott. A talapzat
elülső részen két csavart oszlop között áll a kereszt felirata. A felirat nyelvezete
hasonlóan az 1919-es kereszthez a 20. század első felének nyelvjárásában íródott.
A kereszt talapzatának betűhív felirata:
DICSÉRTESSÉK A JÉZUS
KRISZTUS!
Felirat a köszöntő alatt:
IMÁDUNK TÉGEDKRISZTUS
ÉSÁLDUNK. MERT A TE SZENT
KERESZTED ÁLTAL MEGVÁLTOTTAD A VILÁGOT.
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTATTÁKSZÍVBŐL.
RABÓCKI IMRE
ÉS NEJE SZALADI MÁRIA.
AZ ISTENMINDÉGVELÜNK
VAN HA ŐBENNE BÍZUNK.
1923

Mikó kereszt
Mikó Mihály és Bóta Mária 1935-ben állított kőkeresztje a Maklári út 91. sz. alatt
a Jézus Szíve plébánia templom kertjében található. A kereszt eredetileg egy dűlőben
állt. A ledőlt keresztet Besznyák Ferenc találta meg. Indítványára Mándy Zoltán
akkori plébános Keller József téglagyáros segítségével behozatta a templomkertbe,
ahol 2000-ben újra felállították a magyar kereszténység millenniumának emlékére.
A templomkert közepén, 110 cm-es talapzaton áll a 204 cm magas kőkereszt. A
feszület felső részén, ferdén elhelyezett, kibontott tekercsen olvasható az INRI
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felirat. A korpusz a halott Krisztust ábrázolja. Jézust becsukott szemmel, jobbra
billentett fejjel, egyenes testtartással ábrázolták. Krisztus a kitárt karjain függ, a
karok már erőtlenek, már nem tartják a testet. Az ujjak félig kinyitva a térdek
felhúzva, a lábak egymás mellett helyezkednek el.
A kereszt talapzatának betűhív felirata:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLITTATTA
MIKÓ MIHÁLY
ÉS NEJE
BÓTA MÁRIA
1935. MÁJ. 3.

Merengő utcai kereszt
Ismeretlen, felirat nélküli kereszt a Merengő utcában a 2-4. sz. ház előtt áll.
Ismeretlen, felirat nélküli kőkereszt. A 19. század második felében készült Eger
város kataszteri térképe már jelzi a keresztet. A Merengő utca elején, a Merengő
domboldal alján, öt lépcsőfokon lehet feljutnia a 96 cm magas, kovácsolt
vaskerítéssel körülkerített 272 x 271 cm területű keresztkerthez. A kis kert közepére
164 cm magas négyszögletes, négylépcsős talapzaton áll a 191cm magas
kovácsoltvasból készült feszület. A kereszt vaskerítésének stílusa, kereszt
díszítménye megegyezik a Rabóczky keresztek kerítéseinek keresztdíszítményeivel,
valószínűleg azonos mester munkái. Az eredeti kőkeresztet a háború után fiatalok
döntötték le, ekkor vaskeresztet állítottak helyette. A kereszt „gondozását a hatvanas
évektől Gyöngy Ferenc végzi.” A korpusz a halott Krisztust ábrázolja. Jézust
becsukott szemmel, jobbra billentett fejjel, hajlott testtartással ábrázolták. Krisztus a
kitárt karjain függ, a karok már erőtlenek, már nem tartják a testet. Az ujjak félig
kinyitva a térdek felhúzva, a jobb láb félig a bal láb felett, a lábak egymáson
helyezkednek el.

Legányi utcai kereszt
Juhász Pál és neje Mikó Etelka által 1929-ben állított kereszt.1929 tavaszán
Juhász Pál fűszerkereskedő és neje Mikó Etel Maklári úti lakosok kőkeresztet
állíttattak fel az Almagyar dűlőben, saját szőlőjük területén. A területet idővel
beépítették, és a Legányi utca nevet kapta. A Legányi utca 8. számú ház előtt áll a
kőkereszt. 1929. május 10-én Juhász Pál keresztalapítványt létesített, a
„szabályszerű jelentés”-ben 30 pengős alapot is létrehozott a kereszt fenntartására.
A kereszt által elfoglalt négyszögöl nagyságú területet 1929. május 13-án
„ajándékozási szerződés” keretében az alapítók az egri római katolikus egyház
tulajdonába adták. A keresztalapítványt és a szerződést Matuszka Mihály apátkanonok plébános beterjesztette jóváhagyásra a Főegyházmegyei Hatósághoz. 1929.
123

Egri séták nemcsak egrieknek

május 18-án Szmrecsányi Lajos egri érsek jóváhagyta a „szabályszerű jelentést”
(keresztalapítványt) és az „ajándékozási szerződést”, valamint felhatalmazta
Matuszka plébánost a kereszt megáldására. A következő hónapban a fenntartási
alapítvány összege tőkésítés végett elhelyezésre került az egyházmegyei pénztárba.
1929. augusztus 6-án a Földművelésügyi Minisztériumban engedélyezték a kereszt
területének egyházi tulajdonba történő átvezetését. Betonkerítéssel közrefogva 117
cm talapzaton áll a kőből készült feszület. A 280 cm magas kereszten a halott
Krisztus teste látható. A feszület Ivánszky Lajos egri kőfaragómester műve. A INRI
felirat kibontott, középen megtört fekvő tekercsen olvasható. Az irattekercs stílusa
hasonlít a Szarvas téren álló feszület tekercsére. A korpusz a halott Krisztust
ábrázolja. Jézust becsukott szemmel, jobbra billentett fejjel, hajlott testtartással
ábrázolták. Krisztus a kitárt karjain függ, a karok már nem tartják a testet. Az ujjak
ökölbe záródottak, a jobb láb félig a bal láb felett, egymáson helyezkednek el.
A talapzat felirata:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÁLLÍTTATTA
JUHÁSZ PÁL
1914 BEN TETT
FOGADALMA EMLÉKÉRE
ÉS NEJE
MIKÓ ETELKA
A kereszt talapzatának felső részén a kőfaragó neve is olvasható: Ivánszky

Szarvas téri kereszt
A kereszt állításának időpontja, az alapító neve ismeretlen. A 19. század második
felében készült kataszteri térkép már jelzi a keresztet. A Szarvas tér déli részén kis
keresztkert található. A keresztkert 192x200 cm nagyságú, amit 99 cm magas
vaskerítés vesz körbe. A kert közepén 154 cm magas talapzaton áll a 319 cm magas
kőkereszt. A feszületet a múlt században még bádogtető fedte, a képeslapok még úgy
ábrázolták. Ma már nincsen meg a pléhtető, ezért a tekercs, a korpusz és maga a
feszület is igen megviselt állapotban van. Krisztus feje a séta időpontja előtt pár
héttel esett le. A INRI felirat kibontott, középen megtört fekvő tekercsen olvasható.
A korpusz a halott Krisztust ábrázolja. Jézus becsukott szemmel, jobbra billentett,
lehajtott, előre bukó fejjel, meghajlott testtartással függ a kereszten. Kitárt karjai már
nem tartják a testét, ujjai ökölbe záródnak, bal lábát a jobbra szegezték, lábai
behajlítva, egymás mellett helyezkednek el. Krisztus lábainál egy 100 cm magas,
Szűz Mária szobrot helyeztek el. A kereszttalapzat tetején 12,5 cm magas vaskorlát
védi a szobrot. Máriát kis talapzaton állva, kezeit imára kulcsolva, fejét és tekintetét
az ég felé emelve ábrázolták. Az INRI felirat, a korpusz, a Mária szobor és a
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talapzata díszítőfestést kapott, melyet az időjárás viszontagságai lekoptattak.
Talapzatának felirata mindössze ennyi:
ANNO 1827.

Reméljük, hogy e séta felkelti a figyelmet útmenti kincseinkre és mindet sikerül
épségben megőriznünk az utánunk jövő generációk számára!

(Elhangzott 2014. augusztus 5-én a Maklári hóstyán)
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Mikó feszület 1935

Fotó: Kerékgyártó József

Merengő utcai feszület
19. század
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Fotó: Kerékgyártó József
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Vantsay feszület 1824

Fotó: Kerékgyártó József

Rabóczky feszület 1923
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Fotó: Kerékgyártó József

A felnémeti Szent Rozália templom

Szabó József Béla

A felnémeti Szent Rozália templom

Amikor Egerből a 25-ös úton jövünk, és elhagyjuk a Kisboldogasszony kápolnát,
nagyszerűen tárul elénk a felnémeti templom. A látvány azért szép, mert a
templomdomb és a templom magassága biztosítja azt, hogy a felnémetiek
káposztásföldjére emelt panellakások fölé emelkedjék az épület, és így, mintegy
szimbolizálja a két építészeti stílus közötti különbséget is.
Minden templom története együtt él azzal a közösséggel, amelyhez tartozik. Így
a felnémeti templomé is. Ezt rögtön jelzi a templom bejárata fölött az a kőbe vésett
latin szöveg, amely szentírási helyre hivatkozik, és így olvasható:
DUCES, QVOQVE, EJUS,
SPONTE, QUOD, VOVERANT,
OBTULERUNT
2. Paral: 3 s: V: 7.

Így fordítjuk: Az ő vezéreik is, amit önként megfogadtak, (Istennek felajánlva)
véghez vitték. Igaz, szószerint az Istennek felajánlva kifejezés a latin szövegben nem
fordul elő, de az obtulerunt alapigéje az offerre (ob+ferre) szó, többet jelent, mint
egyszerűen teljesíteni. Sokkal inkább az eléje visz, nyújt, mutat szavak fejezik ki az
értelmét. Akik még gyermekkorukban latin nyelvű szentmisén vettek részt, nagyon
jól ismerik az offertórium kifejezést, amelyet ma magyarul a szentmise felajánlási
részeként mondunk. A pap felajánlási mozdulatát és imáját is ezzel a szóval írja elő
a tridenti rubrika: (sacerdos ipse accepit patenem cum hostia, quam offerens, dicit...)
Sokak által ismert az offera szó is, mint Istennek szentelt, vagy szegényeknek
nyújtott adomány. (Ezután szinte lelki szemünk előtt látjuk a szokványos képet,
amint az építtetők a templom makettjét térden állva egy zsinóros fehér párnán
átnyújtják a Szentháromságnak.)
Nagyon találó az írás, mert a zsidók fogság utáni templomának megépítésére utal,
amely különböző okok miatt nehezen ment, de a tehetősek összefogása végül sikerre
vitte a felépítését. Milyen párhuzam van a két templom építése között?
Ha Felnémet történetét nézzük, az első okleveles említése 1261-ből való
Felnemeth faluként, amikor az egri püspököt IV. Béla megerősíti a Szent István által
adományozott birtokaiban. A fejlődő település Heves vármegyében az Eger patak
dél-nyugati oldalán terült el. Itt még 1710 körül látható volt egy szilárd kőanyagból
épül kápolna alapja. Az biztos, hogy az idők folyamán az egri püspök a
templomdombon párját ritkító szép templomot épített. Ennek alapjai is láthatóak
még 1710 körül.
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Amikor a török 1552-ben megostromolja az egri várat, a felnémeti férfiak a várat
védik, de családjaik védtelenek maradnak. A területet megszállja a török sereg, és
elfogja, megöli, vagy fogságba hurcolja az asszonyokat, gyerekeket és az öregeket.
Csak nagyon kevesen menekülnek meg, és a falu teljesen elpusztul. A török
elvonulása után egy éven belül felépül a falu, népessége a török elől menekülőkből
egyre nő, hiszen Felnémet a vár árnyékában biztonságban van egészen addig, amíg
1596-ban el nem esik. Ekkor Felnémet elpusztul, 110 évig pusztaság lesz, gyönyörű
templomát a török földig lerombolja, kőanyagát Eger város falaiba építi be. A
templomot tehát egy idegen nép lerombolja, lakóit részben elhurcolja, és még a
környékét is dezolálttá, elhagyatottá teszi. Ez az első hasonlóság.
Az újra épülés Telekessy István püspök korában következik be, aki elődeivel
ellentétben nem Kassára megy, hanem visszateszi székhelyét Egerbe, ahová 1699.
október 28-án érkezik. Amit talál, az szinte a nullával egyenlő. Nehéz és sokrétű
munkája közepette elhatározza Felnémet újratelepítését. Ez 1706-ban történik, és
nem Heves vármegyében, hanem Borsodban helyezi el az új telepeseket, itt a
templomdombon és a régi híres pincék fölött. A török előtti falu helye pedig
gyümölcsös és veteményes kert lesz. A népesség az 1710-es pestis elől nagyobbrészt
elmenekül. Az új telepítés a járvány elmúltával 1711-ben indul meg, de már nem
Borsodban, hanem Heves vármegyében, a régi falu helyén. Templomát 1715-ben
Erdődy Gábor püspök kezdi el építeni a régi templom helyén. Majd az építkezés
megszakad és lényegében 1746-50 között épül meg az új templom Barkóczy Ferenc
püspök gondoskodása folytán. Ennek jele a templom bejárata fölötti két címer, a
baloldali Erdődy Gáboré, a jobboldali Barkóczy Ferencé. Tehát egy hányatott sorsú
falu nehezen megépülő templomáról van szó. Ez a másik hasonlóság. Ezekre céloz
a kőbe vésett felirat is.
De számomra e felirattal kapcsolatban van egy kis érdekesség. Ugyanis
nyomdahiba, vagy téves lejegyzés van a Heves Megye Műemlékei II. kötetének
(Akadémiai Könyvkiadó, Bp. 1972.) 605. oldalán. Mert ott a cartauche -ban lévő
szövegként a voverant (megfogadtak) szó helyett a volverant (görgettek) szót írja.
Ezáltal a szöveg jelentése így módosul az ő vezéreik is, amit önként maguk előtt
görgettek (azaz halogattak,) most teljesítették. Ez pedig bár teljesen mást jelent, mint
a valóságos, mégis valahogy számomra még így, tévesen is rámutat arra a történelmi
helyzetre, ami ennek a templomnak megépítését kísérte.
A templom gazdagításának gondja Barkóczy után Eszterházy Károly püspökre
hárult. A további díszítések, újrafedések és egyéb munkálatoknak a következő
évszámait említem meg:
1766 - Eszterházy Károly püspök harangot öntet,
1769 - a canonica visitatio már említi Szent Rókus, Szent Sebestyén, Borromeo
Szent Károly és Nepomuki Szent János szobrait,
1784 - elkészül a templom nagykapuja,
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1788 - a sekrestye tetejét újra fedik, mert beázik. Ezzel elég sok baj volt a régi
feljegyzések szerint.
1810 - a canonica visitatio említi a két mellékoltárt, a częstochowai Mária és
Xavéri Szent Ferenc képeivel. Mindezek még Eszterházy Károly templomot ékesítő
munkájához kötődnek a szószékkel együtt.
Ha belépünk a templomba, rögtön látjuk a főoltárt, amely festett fa, igazán az
oltárszekrény a régi, amely a 18. sz. közepére datálható.
Felette az oltárkép a 19. sz. végéről Szent Rozáliát ábrázolja. Az ő tisztelete
különösen a pestistől sújtott területeken terjedt el. Így Egerben is. A bejárat fölötti
cartauche-ban lévő felírat és a templom titulusa együtt jelzi, hogy az 1710-es
pestisjárvány idején tett fogadalom Szent Rozália közbenjárásának köszöni a vész
megszűnését, és ajánlja a templomot az Isten dicsőségére és a lelkek javára. Ennek
emlékeként az egriek még a 20. sz. elején is kijártak processióval a felnémeti
búcsúba, hogy évszádok multán is hálát adjanak Istennek a pestis megszűnéséért.
Ma már csak néhányan teszik meg ezt.
A mellékoltárok közül az egyik a 20. sz. elején leégett, mert rajta a jegyesekért
bemutatott mise után egy gyertyát nem oltottak el. Ez lehetett a częstochowai Mária
képével díszített oltár. A másikon Xavéri Szent Ferenc halálát ábrázoló kép, Huetter
János Lukács egri festő alkotása a 18. sz. közepéről. Az oltár fából készül faragott
részei Singer Mihály egri szobrász keze munkája.
A keresztelőkút szürke márványból készült barokk mű, fa fedéllel. A márvány és
különböző színű berakásai nagyon hasonlítanak a felsőtárkányi templomban
található márványra. Nemcsak színben, hanem abban is, hogy éppen olyan könnyen
törik. Valószínű, hogy ez is a nyomaveszett tárkányi márványbányából való.
Az aranyozásában igen elhalványult szép barokk szószéken a Magvetőt látjuk,
valamint Szent János és Szent Márk evangélistákat.
A szentély freskója Takács István mezőkövesdi festőművész alkotása.
Tematikájában és elrendezésében szerintem követi az egri bazilika hasonló témájú
festményét.
Az orgona faépítményét XVI. Lajos stílűnek írja a már fent jelzett műemléki
kiadvány.
A hordozható Mária a palóc vidékre jellemző kettős Mária-kép, amelyet búcsúk
alkalmával az Oltáriszentség előtt vittek a körmenetben vállukon az ún. „Máriás
lányok”. A felnémetiek ezt még a múlt század derekán is bevitték a
Kisboldogasszony búcsúra, majd ott hagyták, és onnan vitték a Fájdalmas Anya
búcsúba, ahonnan a szentmiséjük után hozták haza. Mivel ez fizikailag megerőltető
volt, (négyen vitték, felváltva cserélték a párokat,) a legények segítettek nekik az
országúton. Barta József egri molnár ajándéka.
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Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy előadásom tárgyi részeit az alábbi
könyvekből merítettem:
1.
Sugár István: Az egri püspökök története
Szent István Társulat Bp. 1984.
2.
Soós Imre : Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése
Szent István Társulat Bp. 1985.
3.
750 éves Felnémet
Felnémeti Civil Kerekasztal Eger 2011.
4.
Drecsényi Dezső-Volit Pál: Heves Megye Műemlékei II.
Akadémiai kiadás, Bp. 1972.

Befejezésül, akár áldásként is felfoghatóan, szeretném még elmondani a
következőket: Ha kimegyünk a templomból és lenézünk a lépcsőről a Kovács Jakab
utcára, a patakon átvezető híd nyugati hídfőjénél látjuk a Jakab kovács emlékművet.
Ez a várvédő hős mellett, a vele harcoló felnémetieknek is emléket állít. Átjőve a
hídon és az úton, a templomkertben, aminek egy része most Hősök parkja, láthatjuk
I. világháborús, majd a II. világháborús emlékműveket. Ezek az alkotások jelzik
részben az elmúlt 450 év komoly megpróbáltatásait. A II. világháborús emlékmű
talapzatán össze van foglalva Felnémetnek, de az egész országnak is a múltbeli
fájdalma. Nemcsak Máriára, Jézus édesanyjára, nemcsak a hősi halottakat sirató
felnémeti édesanyákra és özvegyekre, hanem mindnyájunkra érvényes felírás van
Jeremiás próféta siralmaiból: „O vos omnes....” azaz: „Ó, ti mindnyájan, akik jártokkeltek az úton, nézzetek ide, és lássátok: Van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam?”
(Siralmak 1, 12) Elidőzve a neveknél, rövid imádság után tovább megyünk, és
pihenővel megosztott kétszer 11 lépcsőfokkal feljebb megtaláljuk a templomot,
vigasztalásunk forrását, múltunk, jelenünk és jövőnk házát. Az Isten házát,
amelynek története összeforr azoknak az embereknek az életével, akiknek építve
lett, akik nemcsak mint műemléket, hanem elsősorban, mint az Isten házát -amely
az imádság háza-, szemlélik. Aki teheti, akárhányszor műemlék templomot néz,
tegye meg ezt.
(Elhangzott a felnémeti Szent Rozália templomban 2014. július 8-án.)
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Fotó: Víg Lajos
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A templom bejárata fölötti két címer a bal oldali Erdődy Gáboré,
a jobb oldali Barkóczy Ferencé Fotó: Víg Lajos

A festett fa főoltárt
Fotó: Víg Lajos

A szentély freskója Takács István mezőkövesdi
festőművész alkotása Fotó: Víg Lajos
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A plébániatemplom tornyában három harang lakik a Szent Rókus, a Szent Vendel
és a Szent Rozália harang.

A Szent Rókus harang
A harang adatai: alsó átmérője: 467 mm, tömege: 50 kg. A harang anyaga: bronz.
Öntés ideje és helye: 1926. Budapest. Az öntőmester neve: Szlezák László.
A megrendelő a Felnémeti Római Katolikus Egyházközség. A felnémeti hívek
adományaiból öntötték a harangot.
A harang díszítményei: A harangpalást felső részét gyöngysor díszíti, alatta
körben rózsás virágfüzér. A harangpaláston Szent Rókus talapzaton álló, oldalnézeti
domborműve látható. A szent feje körül glória, tekintetét és kinyújtott jobb kezét az
ég felé emeli, keze majdnem érinti a felső pártázat díszítményében lévő angyal
kezét, bal kezében talapzatra támasztott keresztben végződő botot tart. Mellette a
földön kutya.
Felirat a harangpaláston a domborművel átellenben négy sorban:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE
ÉS SZENT RÓKUS TISZTELETÉRE
ÖNTETTÉK A FELNÉMETI HÍVEK 1926.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.
A harangpalást alsó részén a dombormű alatt, körben virágokból,
búzakalászokból, szőlőfürtökből álló díszítménysor. A díszítménysor alatt körben
hármas körgyűrű. A harangszoknyán a hármas körgyűrű alatt szívalakhoz
hasonlítható 40 mm magas díszítmények sora alkot díszítménysort.

A Szent Vendel harang
A harang adatai: alsó átmérője: 555 mm, tömege: 95 kg. A harang anyaga: bronz.
Öntés ideje és helye: 1926. Budapest. Az öntőmester neve: Szlezák László.
A megrendelő a Felnémeti Római Katolikus Egyházközség. A Felnémeti
Fogyasztási Szövetkezet vezetőségének adományaiból öntötték a harangot.
A harang díszítményei:
A harangpalást felső részét gyöngysor díszíti, alatta körben rózsás virágfüzér. A
díszítmény megegyezik a Szent Rókus harangon található díszítménnyel. A harang
domborművén Szent Vendel álló, imádkozó alakja, mellette földön fekvő
szarvasmarha.
Felirat a harang palástján a domborművel átellenben hét sorban:
ISTEN DICSŐSÉGÉRE ÉS SZENT VENDEL TISZTELETÉRE + A
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FELNÉMETI
FOGYASZTÁSI
SZÖVETKEZET
VEZETŐSÉGÉNEK
ADOMÁNYÁBÓL. + SÜLE JÁNOS PLÉB. ELNÖK, SZARVAS ISTVÁN
PÉNZTÁRNOK, BÓTA JÓZSEF KÖNYVELŐ. + IGAZGATÓK: RÓFUSZ
ANDRÁS KÖZS. BÍRÓ, FARKAS FERENCZ, SZARVAS LAJOS, JAKAB
SÁNDOR. + FELÜGYELŐK: KORÓZS JÁNOS, EGED JÓZSEF, ERDÉLYI
ISTVÁN, ERDÉLYI JÁNOS, FARKAS F. CSANK S. + KOVÁCS L. KORÓZS
JÓZSEF, KORÓZS A. LÁNG S. NÉMETH A. SZARVAS J. ERDÉLYI
BERTALAN BOLTOS 1926. ÉVBEN +
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN.
A harangpalást alsó részén a dombormű alatt, körben virágokkal,
búzakalászokból, szőlőfürtökből álló 25 mm széles díszítménysor. A díszítménysor
alatt körben hármas körgyűrű. A harangszoknyán a hármas körgyűrű alatt 40 mm
magas szívalakhoz hasonlító díszes díszítmények sora alkot díszítménysort. A
díszítmények megegyeznek a Szent Rókus harangon található díszítményekkel.

A Szent Rozália harang
A harang adatai: alsó átmérő: 810 mm, tömege: 242 kg. A harang anyaga bronz.
Öntés ideje és helye: 1971. Őrbottyán. Az öntőmester neve: Gombos Lajos.
A megrendelő a Felnémeti Római Katolikus Egyházközség. A felnémeti hívek
adományaiból öntötték újra az elrepedt harangot.
A harang díszítményei:
A harang felső pártázatának díszítményei: A felső pártázat felső részén körben
hengerekből álló hengerfüzér díszsor. A díszsor alatt 95 x 105 mm-es
virágkoszorúval övezett szárnyas puttófej díszítmény és kisebb 67 x 60 mm-es
virágdísz váltakozása alkot díszítménysort.
A harangpalást domborművén: Szent Rozália Szűz Máriához könyörgő, térdeplő
alakja látható. Szent Rozália a plébánia védőszentje.
A kép két oldala melletti felirat: SZENT ROZÁLIA
A kép alatti felirat
EGYHÁZKÖZSÉGÜNK VÉDŐSZENTJE
KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK.
Felirat a harangpalást túlsó oldalán a domborművel átellenben:
ÖNTÖTTE WALSER FERENC 1882-BEN BUDAPESTEN.
FELNÉMETI HÍVEK ADOMÁNYAIBÓL UJJÁÖNTÖTTE
GOMBOS LAJOS HARANGÖNTŐ 1971-BEN ŐRBOTTYÁNBAN.
A harangpalást alsó részén a palást felirata alatt körben szőlőfürtökből és
szőlőlevelekből álló 37 mm széles díszítménysor látható. A díszítménysor alatt
körben hármas körgyűrű. A harangszoknyán a hármas körgyűrű alatt 91 mm
szárnyfesztávolságú, csőrében koszorút tartó sas és a harangpalást felső részén
található virágdíszítmény váltakozása alkot díszítménysort.
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A harangok öntőmesterei
Szlezák László
A Szent Vendel és a Szent Rókus harang öntőmestere.
Magyarország legismertebb harangöntője 1870. augusztus 9-én a Pozsony
vármegyei Ispácán született. 1884-ben Pesten lett inas a Thury harangöntő családnál
(Thury János és fia Thury Ferenc). 1902-ben Thury Ferenc harangöntő mester
műhelyének művezetője. 1904-ben nyitotta meg önálló műhelyét. Thury Ferenc
halála után 1911-ben a Thury műhely örököse. 1918-ban új telephelyre költöztette
gyárát. Az I. világháború után a rekvirált harangok pótlása a harangöntészet
fellendülését idézte elő. A harangok jelentős része az ő műhelyében készült.
Unokatestvére Szlezák Rafael szintén a harangöntő mesterséget választotta.
Szaktudását, megbecsülését, 1928-ban Magyarország aranykoszorús mestere cím
adományozásával ismerték el.
A II. világháború után egyedüli konkurenciája unokatestvére Szlezák Rafael volt,
így a harangpótlások túlnyomó része rá hárult. 1951-ben gyárát államosították.
Szlezák László 1953. augusztus 9-én meghalt. 1955-ben műhelye megszűnt. Művei
az egész ország területén megtalálhatóak.

Gombos Lajos
A Szent Veronika harang öntőmestere
Magyarország egyik ismert harangöntője. Szlezák László nevelt fia Gombos
Lajos harangöntő, aki folytatta apja mesterségét. 1956. február 22-én alkalmazottja
Ducsák István nevén nyitotta meg műhelyét Őrszentmiklóson. Ducsák István név
alatt mintegy 260 harangot öntött. 1970-ben saját neve alatt kapott iparengedélyt
Őrbottyánban, ekkortól szerepel harangjain a neve: Gombos Lajos. Fia Gombos
Miklós szintén a harangöntő mesterséget választotta, aki apja műhelye mellett 1989ben új harangöntő műhelyt nyitott. Szaktudását, megbecsülését, apjához hasonlóan
Magyarország aranykoszorús mestere cím adományozásával ismerték el. Gombos
Lajos 2013-ban, Budapesten hunyt el. Művei az egész ország területén
megtalálhatóak.
Az őrbottyáni harangöntő műhely ma is működik, jelenleg fia, Gombos Miklós
aranykoszorús mester és unokája, Gombos Ferenc folytatja a harangöntő
mesterséget.

(Elhangzott a felnémeti Szent Rozália templomban 2014.július 8-án, kapcsolódva
Szabó József Béla plébános előadásához.)
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Szent Rókus harang

Fotó: Kerékgyártó József

Szent Rozália harang
Fotó: Kerékgyártó József
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Szent Rókus harang

Fotó: Kerékgyártó József
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Takács Mária Klarissza - Szabó Tamás

Egy ferences női rend születése és európai hírű
munkássága - Az Egri Norma

Bevezetés
A magyar szociális gondoskodás történetében – a nyugat-európaihoz hasonlóan –
sok száz éven át az egyház törődött a szegényekkel és látta el a betegeket,
fogyatékosokat, öregeket. A 19. század végére a szociális problémák már
elviselhetetlen méreteket öltöttek és súlyos terhet jelentettek a társadalom számára.
Ezek enyhítése pusztán egyházi és magánjótékonyság által nem volt elégséges.
Szükségessé vált, hogy az állam is belépjen a szegénygondozásba. Magyarországon
az első szegényüggyel kapcsolatos törvény 1871-ben jelent meg, amely a
szegényügyet a községi teendők közé sorolta.
Magyarországnak az I. világháborút követő megváltozott politikai, gazdasági és
földrajzi helyzete kényszerítően hatott a szegénypolitikára is. A háború okozta
veszteségek, majd a gazdasági világválság következtében tömeges lett az
elszegényedés, a munkanélküliség egyre nagyobb méreteket öltött. Kéregetők,
nincstelenek lepték el a városokat, településeket. Magyarország hárommillió koldus
országa lett. Ebben a társadalmi helyzetben született egy megoldás a magyarországi
szociális problémák megoldására, melynek megalkotója P. Oslay Oswald volt.

P. Oslay József Oswald OFM (1879-1962) a Ferences Szegénygondozó Nővérek
Kongregációjának alapítója
P. Oslay Oswald 1879. április 17-én született a Zala vármegyei Filócon (ma
Filovci, Szlovénia). 1895-96-ban Ferencrendi novícius a Ladislai provinciához
tartozó Segesden.
Az egyszerű fogadalom letétele után Pécsett tanult filozófiát és teológiát, majd
Baján folytatta tanulmányait. Ugyanott tette le ünnepélyes fogadalmát 1900-ban.
Szerzetesi nevét a VII. században élt Szent Oswaldról kapta. A római
kalendárium augusztus 5-én, Havas Boldogasszony ünnepén emlékezik Szent
Oswaldról. Tiszteletét a német földön térítő skót bencések terjesztették, így jutott el
hazánk nyugati részére is.
1901. augusztus 24-én pappá szentelték. Tanulmányi ideje alatt kb. egy évig a
zágrábi egyetemre járt. 1901-1911 között, mint képzett filozófiai magiszter
Dunaföldváron működött, majd egy évre Bajára került házfőnöknek és onnan 191213-ban szintén házfőnökként Máriagyűdre helyezték.
1914-1923 között Gyöngyösön a dogmatika magisztere és a Vincés Karitász
igazgatója. Így jutott el olyan szociális területre, amelyen később valóra váltotta a
szegénygondozásról kialakított egyéni elgondolásait.
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1923 augusztusában custos, rendtartomány-őr titulust kapott, és Egerbe
helyezték. Itt igen sokféle feladatot látott el: házfőnök, teológiai lektor, Szent Ferenc
harmadik rendjének igazgatója, a szeminaristák és a székesegyház híveinek
gyóntatója volt. 1925-ben a Gárdonyi Irodalmi Társulat rendes tagjává választotta.
A következő évben a rendi tartomány valamennyi intézetének prefektusa,
rendszeresen vezetett lelkigyakorlatokat, az Angolkisasszonyok és a Szűz Mária
Szolgálóleányainak rendkívüli gyóntatója. Vonzó egyénisége annyira megnyerte az
egrieket, és a papságot, hogy sikerült rendbe hozatnia, kifestetnie a zárdát és a
templomot.
Sokirányú tevékenysége közben megismerkedett az emberi élet sok bajával,
nyomorúságával. Az a társadalmi kihívás foglalkoztatta, hogy miként lehetne
megoldani a szegények és elesettek ügyét. Nagy hatással volt rá XIII. Leó pápa
„Rerum Novarum” kezdetű apostoli körlevele a munkások helyzetéről. Így
bontakozott ki lelkében az Egri Norma eszménye.
1928. július 26-án a gyöngyösi káptalan őt választotta meg a Kapisztrán Szent
Jánosról elnevezett ferences tartomány főnökévé. Az új provinciális hozzákezdhetett
elgondolásai megvalósításához. Nézete szerint a szociális tevékenység
megújításához alapvetően három szervezeti forma együttműködése szükséges.

Oswald atya alapgondolata
Az alapgondolat az volt, hogy személyes kapcsolat révén keressék fel a
magányos, elhagyatott öregeket, akiknek állapota minden tekintetben gondozást
igényel. Miután felkutatták, ismerjék meg, mi készteti őket a koldulásra. Ha
elöregedett, egyedülálló, munkaképtelen személyt találnak, azokat jegyezzék fel,
vegyék létszámba őket, mert ők a legelesettebbek. A létszámba vett, elöregedett,
jövedelemnélküli, tehetetlen, eltartásra és ápolásra kötelezhető hozzátartozó nélküli
egyéneket biztosítsák arról, hogy segítséget fognak kapni. Az otthonukban
maradhatnak, ott rendszeres látogatást, lakásuk és önmaguk tisztántartását,
gyógyszer, élelmiszer, tüzelő és lakbérjuttatást fognak élvezni, de többé nem
koldulhatnak.
Oswald atya számára az is világos volt, hogy a szegény, kereset nélküli,
munkaképtelen embert meg kell hagyni otthonában. Ha nincs lakása, bérelni kell
neki szobát. Ha tud főzni, kap élelmiszert, ruhát és némi zsebpénzt. Ha nem tudja
kitakarítani a szobáját, segítő kezek kitakarítják, ha fűtetlen a lakása, gondoskodnak
fűtőanyagról –, s ha lelki vigaszra van szüksége, hát arra is számíthat. Senkit nem
vonnak ki környezetéből, és semmiféle „szegény-bélyeg” nem kerül az illető
homlokára. Aki tehát otthonában meg tud maradni, azt nem szakítják ki onnan, hogy
ne fájlalja elveszett függetlenségét.
P. Oslay Oswald dr. Szmrecsányi Lajos egri érsekkel közölte elgondolásait és a
megoldásra vonatkozó tervezetét, ezeket az érsek jóváhagyta. A ferences
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templomban a keddenkénti Szent Antal mise alkalmával fejtette ki beszédében P.
Oswald a nyilvánosság előtt a szegénygondozás intézményes megoldására
vonatkozó elgondolásait: az Egri Normát.
Az Egri Norma három alappillére az állam, a társadalom és az egyház volt.
Szegénygondozó Bizottság - Szegényügyi Hivatal
Adománygyűjtő Hölgyek
Szegénygondozó Nővérek
Az egyház, az állam és a társadalom összehangolására, irányítására 1927.
december 5-én megalakult a Szegénygondozó Bizottság Trak Géza polgármester
vezetésével. Ennek feladata volt, hogy összefogja a hatósági, a társadalmi és a
felekezetek munkáját.
A bizottság felépítése:
Elnök: Eger város polgármestere
Tagjai:
- Népjóléti Hivatal vezetője
- különböző egyesületek képviselői, amelyek az adott településen működtek
- valamennyi vallási felekezet küldöttjei
- rendőrkapitányság vezetője
- városi tisztiorvosok
A bizottság általában negyedévenként ülésezett, irányelveket fogalmazott meg,
programokat dolgozott ki, összefogta az erőket, és azokat harmóniába olvasztva a
közös célok szolgálatába állította.
A bizottság felállította az első hivatalos szervet az egri Ferences Rendház régi
harmadrendi otthonában: a Szegényügyi Hivatalt.
A Szegényügyi Hivatal az adminisztrációs ügyeket látta el. A hivatal újdonsága
az volt, hogy azok az emberek, akik eddig papíron sehol sem léteztek, mert nem
voltak irataik és elrejtett, rozzant „burgyékban” éltek, most a hivatal munkája révén
számba lettek véve. A város minden rászorultja nyilvántartott lett, törzskönyvben,
kartotéklapon. De a hivatalnok munkaköre nem merült ki a száraz adminisztrációs
ügyek intézésében. Feladata volt kapcsolatot teremteni a kliens és a hivatal között.
Munkája során egy szoros, szeretetteljes kapcsolatot alakított ki, melyben a
segítségre szoruló bizalmat kapott. A rászorult érezte, hogy komolyan foglalkoznak
vele és ügyével, hogy élete elviselhetőbb legyen.

A Gyűjtőhölgyek
A Norma második pillére társadalmi összefogásból állt fel. A társadalmi
összefogás résztvevői az adományozók és az adománygyűjtők. A gyűjtőhölgyek
feladata volt házról-házra járva adományt gyűjteni a koldusok számára. Ahol
adományt kaptak, a következő feliratú táblát adták a jótevő családnak: ”Koldusok!
Alamizsnánkat a városi Szegénygondozó Hivatal kezeli.” Ezt a kapura, vagy ajtóra
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kifüggesztve jelezték a rászorulóknak, hogy kihez fordulhatnak szükségükben.
Ezzel meg lehetett szüntetni a rendszertelen adakozással ugyan jó szándékú, de a
célt el nem érő segítést. A koldus számára pedig intő jel volt, mert gondozásba vétele
után már nem volt szabad koldulnia. A kapura függesztett réztáblácska egyrészt a
felebaráti szeretetet hirdette, másrészt jelzés volt azok számára, akik nem adakoztak.
A szegényeket szerető, áldott, jólelkű és segíteni kész harmadrendi hölgyek
között volt igen befolyásos városi tisztviselő-feleség is, akinek példáját követték
mások, és szívesen vállalkoztak arra, hogy „Szent Antal kenyere” szövetséget
alapítsanak, s a szegények részére adományokat gyűjtsenek. De adománygyűjtő
hölgyek nemcsak a társadalom gazdagabb rétegeiből kerültek ki, bárki
bekapcsolódhatott, és így az áthidalhatatlannak gondolt társadalmi különbségek is
oldódtak. A gyűjtőhölgyek munkáját diákok, cserkészek is segítették, akik kis
kocsikon, taligákon szállították el a kapott adományokat a Szegénygondozó
Hivatalba.
Dr. Petro Kálmán, a Szegénygondozó Bizottság jogi képviselője, Eger város
főtisztviselőinek egyike szegényeket szerető, buzgó ügyvivője lett. Ő volt az, aki
Eger város területét 24 kerületre osztotta, és a gyűjtésre vállalkozó 54 hölgy részére
1928. január 1-jén engedélyezett gyűjtőkönyvet adott ki. Ezzel megindult a
társadalmi gyűjtés, melyet számottevő anyagi siker koronázott: érdemben tudták
segíteni a rászorulókat. Munkamódszerük az volt, hogy a kerületekre felosztott
várost járták oly módon, hogy egy-egy gyűjtőnek egy-két kisebb, vagy egy nagyobb
utca jusson. Munkájukat a következőképpen írta a le a korabeli jelentés: „Magukkal
viszik a gyűjtőkönyveket: egy átfűzött, lapszámozott, a polgármester és a
rendőrkapitányság vezetője által aláírt füzetet és megkezdik a kilincselést. De a
gyűjtéshez nemcsak gyűjtőkönyv, hanem türelem, szív és áldozatkészség is kell.”
Eger utcáiról és templomajtóiból pedig lassan-lassan eltűntek a koldusok.
A harmadik pillér a Szegénygondozó Nővérek voltak, az Egri Norma tengelye;
a konkrét szegénygondozói munkát ők végezték. Először környezettanulmányt
készítettek, felmérték az igényeket, és annak megfelelően állapították meg a
segélyezés módját. A fő cél az volt, hogy azokat az embereket, akiknek neve sehol
sem szerepelt, ismét a társadalom teljes jogú tagjaivá tegyék, és hogy ebből
következően visszanyerjék emberi méltóságukat. Őket számon tartva tudatosan
próbáltak segíteni, így nyomon lehetett kísérni kinek-kinek élete alakulását. A
pontos nyilvántartások kizárták a visszaélések lehetőségét.
A Ferences Szegénygondozó Nővérek Közösségét az illetékes római szerzetesi
kongregáció 1930. február 27-én egyházmegyei jogú kongregációvá nyilvánította.
A rend elöljárója társalapítóként Páhok Mária Franciska anya lett, helyettese
pedig Kroumann Mária Magdolna. 1931-től az anyaház és noviciátus átköltözött
Nógrád megyébe, Ludányba és ez is maradt 1950-ig a rend központi háza. Itt
képezték a nővéreket, innen kerültek ki szerte az egész országba.
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Páhok Mária Franciska anyát különleges lelki adottsága tette alkalmassá a
vezetésre. Ő volt egyben az első novíciamesternő is. A noviciátusi idő a kánoni jog
előírásai szerint történt, a teljes elvonulás, a világtól való teljes elkülönülés
jellemezte. Ott egyedül Istennek éltek, lelküket készítették a nagy feladatok
elvégzésére. A nővérek lelkiéletének fejlődésére és hivatásukra, való felkészítésére
P. Oslay Oswald és Páhok M. Franciska rendkívül nagy gondot fordítottak.
Elsősorban a legméltóságosabb Oltáriszentség mélységes imádására, tiszteletére és
szeretetére nevelték a nővéreket. Másodsorban a benső imaéletre, az alázatra és a
felebaráti szeretet kapcsán az elhagyatottak gondozására tanították őket. Így lett a
hármas fogadalom – szegénység, tisztaság, engedelmesség – mellé még egy
negyedik is: az áldozatos szegénygondozás, melyet a kordára kötött negyedik csomó
jelképezett.
Egy teljes kánoni esztendő eltelte után az arra alkalmas novíciák fogadalmat
tehettek. Kilenc év után a következő évben kérhették az örökfogadalomra bocsátást,
hogy végleg elkötelezzék magukat Szent Ferenc nyomán Krisztus követésére. A
nővérek vallásra, fajra, nemre való tekintet nélkül karoltak fel minden rászorulót.
Franciska anya és Oswald atya nevelte a novíciákat, Magdolna nővér pedig
Budapesten irányította és szervezte a minisztériumban az országos
szegénygondozást.

A nővérek élete Egerben
Egerben a nővérek vezették a Szegénygondozó Hivatalt, ahol fogadták, és
nyilvántartásba vették a rászorulókat. Személyesen mentek mindenkihez,
környezettanulmányt készítettek, felmérték, kinek mire van szüksége.
A legnehezebb időszakok egyike volt 1930/1931 tele, amikor a válságból
következő munkanélküliség, pénzhiány, iparcikkek drágasága és mezőgazdasági
termények olcsósága igen súlyos helyzetet teremtett az egész országban. A
szegénygondozó hivatalok részéről nagyfokú szervezettség volt szükséges, hogy
mindenkihez elérjenek és enyhítsék a helyzetet.
Egerben, 1930-ban 50.000 Pengő adomány segítette a 300 állandóan gondozott
családot. Összeírták az ínséget szenvedő gyerekeket, a munkanélküli földműves
napszámosokat és a szegény ipari munkásokat. Dr. Szmrecsányi Lajos érsek
nyomban felajánlott naponta 100 liter tejet a gyerekeknek és havonta 1000 pengőt
az ínséges családok részére.
Az 1937-es rendi névtár adatai szerint külső szegénygondozást 242 személynél
végeztek rendszeresen, ez személyes gondoskodást jelentett: takarítás, meszelés,
mosás élelmiszer, tüzelő és egyéb szükséges dolgok beszerzését. Gyakran lehetett
látni a nővéreket Eger utcáin jönni-menni meszelővel, vödörrel és
súrolószerszámokkal.
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A segélyezés teljes vagy részleges volt. A teljes segély a következőkből állt:
- havi élelemadag
- lakbérsegély
- kenyér
- havi készpénz

Az Almagyar utcában volt a 300 adagos népkonyha és két 150 –150 adagos
gyermekkonyha. Nyári hónapokban ez a létszám kevesebb volt. Téli gyorssegélyben
részesítettek 1476 családot (1937-es adat). Ez a szám évente változott. Az
összeszedett emberek számára lakást béreltek, vagy az Almagyar utcába került az
illető, ahol körülbelül 20 rászorulót fogadtak be a nővérek. A Szervita u. 64 sz. alatt
is volt gondozóházuk, de több jólelkű özvegyasszonytól is kaptak a nővérek egy-egy
házat, melyet a szegények szolgálatára használtak. 1945-ben az ostrom után a
nővérek dolgoztak a Csákány utcai városi szeretetházban is. Ezt a munkát összesen
8 nővér látta el.

Az Egri Norma országos bevezetése: a Magyar Norma
Az Egri Norma már egy év alatt is bámulatos eredményekkel dicsekedhetett. A
szegénygondozás csodákat művelt és a szent ferenci szellem mély tartalommal
töltötte meg az új rendszer kereteit. Az új intézményre nemcsak a szomszédos
városok, hanem a külföld is felfigyelt, napilapok és szakfolyóiratok igen bőven írtak
róla. Ausztriából, Svájcból, Németországból, sőt még Amerikából is jöttek, hogy a
helyszínen, Egerben tanulmányozhassák az új rendszert. A városi vezetőség az
idegen érdeklődőknek szívesen elmondta az Egri Norma működését, sőt elvezette
őket az akkor már gondozásba vett szegények otthonainak meglátogatására az
ellátottak meghallgatására.
Eger város példáját követve Baja, Kecskemét, Esztergom, Szolnok, Gyöngyös és
később több város is bevezette az Egri Norma néven ismertté vált intézményes
szegénygondozást. Az éves kimutatásokban mérhető volt a rendszer
működőképessége.
1931 tavaszán Eger városa Dr. Petro Kálmánt országgyűlési képviselővé
választotta. Ő több alkalommal felszólalt a Parlamentben és az Egri Norma szerinti
szegénygondozást ismertette, számszerű adatokkal alátámasztva azt. A
szegénygondozás egy éves évfordulójára az éves működés eredményeit látva a
Parlament elismerésben részesítette az új szociális programot.
A Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium megszüntetésével a
Belügyminisztériumhoz csatolták a szociálpolitika irányítását.
Kozma Miklós m. kir. belügyminiszter 1936-ban a 172.000/1936 számú BM.
rendelettel kötelezővé tette az Egri Norma bevezetését az összes városokban és
nagyobb községekben Magyar Norma néven.
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A Magyar Norma szerinti szegénygondozás fogalma állandó otthoni karitatív
szegénygondozást jelentett. Ebben a szegénygondozásban nem „darabszámra”
kezelték a szegényt, hanem figyelembe vették egyéniségét, testi-lelki állapotát. Ez a
gondoskodás magában foglalt minden szükségletet, és így kívánta megmenti a
szegényt a koldulástól. Minden embert külön kezelt, egyéni szempontból bírálta el,
bajaikat, szükségleteiket, és gondoskodott a teljes ellátásukról.

Az Egri Norma programja
A Nővérek Szövő és kerámia üzeme
Az Egri Norma szövőüzemét a Ferences Szegénygondozó Nővérek hívták életre
és irányították tevékenységét. Az üzemet 1934 őszén indították útjára a Lakatgyár
utca 2 szám alatt. Ez az üzem, mint ahogy az utca neve is utal rá a régi lakat és
lemezgyár területén lévő épületegyüttes sarki épülete volt, melyben valószínűleg az
irodaépület lehetett. Azóta a lakatgyár területét mára teljesen lebontották.
Kezdetektől minőségi munkát végeztek az üzemben, ezért csatlakozott az itt folyó
munkához Pekáry István a hírneves szőnyegtervező. Szakértelmével növelte az
igényes termék küllemét és jellegét, ezáltal szebbnél szebb művészi tervekkel látta
el az üzemet. Egri és más népi motívumokat tettek az általuk előállított termékekre.
A szövő üzemről, a sajtó időről időre beszámolt.
1939-ben, az egri sajtóban írnak a szövőüzem termékeinek bővítéséről.
Kínálatukat paplankészítő üzemmel, vászonszövővel, szerzetesi kordafonással
bővítette ki.
1940-ben készült egy riport az üzemről, melyből a következőket tudhattuk meg:
maga az épület a leírás szerint tágas épület volt. Az üzem és a tanfolyam vezetője
ekkor Cservenyánszky Ilona. A vezetése alatt 12 szövőgép működött. Az üzem 3
szövőgéppel indult, majd egy évvel később már 9 szövőgép működött itt. 16
szövőlány dolgozott már 1940-ben a műhelyben. Termékeik széles palettáján
megtalálhatóak voltak a magyaros szőnyegek, vásznak, melyeket napi 8 órában
készítettek. Továbbá: gyapjú és selyem torontáliák, rongyszőnyegek, stb.
Keresetükből minden dolgozó meg tudott élni a cikk szerzője szerint. Az ott dolgozó
lányok fegyelmezettek és magabiztosak voltak, nagyon szerettek itt dolgozni. A sok
megrendelést alig győzte az üzem.
1940-ben, a szövőüzemben, az iparügyi minisztérium támogatásával az egri
úrinők számára 3 napos tanfolyamot tartottak. Az üzem vezetőjét, mind a
szövőlányok, mind a hallgatók nagyon nagyra becsülték és szerették. Az ő
szaktudásánál és határozottságánál csak a szíve és annak jósága volt nagyobb. A
termékeiket az egész országban értékesítették, de a termékek értékesítése elérte a
tengerentúlt, sőt az Amerikai Egyesült Államokat.
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Halas piac
1931. december 9-től, 180, az Orsolyáknál 80, s a Szvorényi úti óvodában
felszerelt konyhánál szintén 80 gyermek kapott ingyen ebédet. Az ebéd egy karéj
kenyér és meleg étel volt minden délben 4 napon át, néha egy kevés hússal.
A Szegénygondozó Bizottság kb. 180 teljesen elaggott embert gondozott
intézményesen. Köztük voltak gyermekes családok is. Óvodákból, iskolákból lekért
adatok szerint, mintegy 750 gyermekről történt kimutatás. Őket a Szegénygondozó
Nővérek végiglátogatták és környezettanulmányt készítettek róluk. Eredménye a
következő: ingyen ebédre volt szüksége 280 gyermeknek, cipőre 290, ruhára 250
gyermeknek.
Varroda
„Szóljon most az ének az Egri Normáról; nem is a Normáról; de negyven egri
lányról”. A nővérek egyik zárdájában hetenként kettő alkalommal (hétfőn és
csütörtökön) délután 3-tól 6-ig varródélutánt tartottak. A negyven lány mind
kongreganista volt. Szent Erzsébet az Egri Norma munkásainak pártfogója, ezért a
lányok a szentéletű Erzsébet pártfogásába ajánlották magukat. A munka kezdetekor
egy kis elmélkedés volt, főként Szent Erzsébet életéről, személyéről. Voltak
időszakok mikor énekelve végezték munkájukat, a varrás mindig jókedvűen telt.
Almagyar utca 7.
Az Almagyar utca elején egy régi ház, az Altorjai kúria állt, amit a nővérek
felújítottak saját igényeik szerint. E házat is „mint egy vár” metaforával illették a
sajtóban. Már csak a vár közelsége miatt is. Úgy írták: „Ez is egy vár lesz. Régen az
ellenség ellen, most a nyomor, a szenvedés ellen.” Leírták a házat is, ahogyan
elhelyezkedett. Ezáltal magunk elé tudjuk képzelni, milyen is lehetett e kis vár a
nővérek idejében. Az udvar parkosított, melyben egy szép folyosós ház állott.
Lépcsőkön fölmenve jutottunk be a házba, ahol tágas ebédlőtermet és két nagy
hálószobát találhattunk. Jobbra volt a kis kápolna, melynek védőszentje a Jó Pásztor.
A kápolnában láthattunk egy Carrarai márványból készített Jézus szíve szobrot,
melynek magassága 130 cm. Balra volt külön lekerítve a gazdasági udvar. A kertbe
egy fedett lépcsős folyosó vezetett. A felsőkert parkírozott, az Eger-putnoki
vasútvonalig vezetett fel. Az építkezéshez az egri érsek, dr. Szmrecsányi Lajos és dr.
Vass József népjóléti miniszter bőséges adományokkal járultak hozzá. A noviciátusi
ház létesítését 1930. február 26-án hagyták jóvá Rómában. Az alapítást 1930.
március 7-én indította el az érsek. Mindezek tudatában kezdődhetett el az építkezés.
1930. szeptember 8-ára végeztek az építkezéssel. E napon 24 nővér szűk körben, e
ház kápolnájában, öltözött be. Ebben a házban, miután Ludányba költöztették az
anyaházi és noviciátusi funkciókat 1932-ben, mindössze 4 nővér szolgált. Az első
noviciátus idején, mely ebben a házban volt, 6 nővér végezte a mindennapi
teendőket. A noviciátusi idő már ekkor is egy év volt, mint ma. A noviciátusi idő
letelte után, letették első, egyszerű fogadalmukat a ferences templomban. Ezt
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követően e házból indultak azokba a városokba a hová hívták őket. Pl: Esztergom,
Sopron, Kaposvár, Baja, Pécs, Gyöngyös, Szolnok, Kecskemét, Hatvan,
Szombathely.
1927 év végén a nővérek száma 5-ről 6-ra emelkedett. 1928. december 8-án
ígéretet tettek, hogy az önként vállalt hivatásukhoz szükséges szabályzatot
megtartják.
Fontos tudnunk azt is, hogy a nővérek külső gondozást is végeztek. A külső
gondozást mindössze két nővér látta el, ezért a várost két részre osztották. Az
egyikük a Káptalan utcától (ma Kossuth Lajos utca) a Kisasszony utca és
környékéig, vagyis a Ráchóstyáig volt. A másik ellátási területhez pedig a Káptalan
utcától a Lajos városig terjedő rész tartozott. Látható, hogy a két terület
metszéspontja a Káptalan utca. Vagyis e ház mellől indult a két terület.
A házhoz több történet fűződött, egy közülük a szétszóratás pillanataihoz. Amikor
az ÁVO emberei teherautókon közeledtek a városhoz, hogy elvigyék a nővéreket, a
hívek értesítették őket. Ők azonnal egy jó lelkű emberhez, Leopold Miklós
képkeretező mesterhez szaladtak át. A mester műhelyének volt egy pincéje, melybe
levitte a nővéreket. Ott jutott a nővérek eszébe, hogy a sietségben a monstrancia
odaát maradt. Vissza szerettek volna érte menni, de Leopold mester ezt már nem
engedte meg nekik. Azt mondta, hogy bújjanak el, és ne mutatkozzanak semmi áron!
Majd ő átmegy érte. A műhelye szomszédos volt az épülettel. Gyorsan átöltözött,
szakadt és rongyos ruhát vett fel, majd egy tarisznyát vett magához, amit jól össze
is kent és az arcát is, hogy mindinkább koldusnak látszódjon. Majd sántikálva
elindult a nővérek házához. Mikor kilépett a műhelyből már az ÁVO-s teherautó az
udvarban állt és két kiskatona őrizte a kaput. Mikor odaért, bolond, fogyatékos
embert alakított, hogy minél hitelesebb legyen álcája. Megkérdezték tőle, hogy mit
akar itt? Ő erre azt válaszolta, hogy: az ebédemé jöttem. Erre a katonák azt mondták
neki, hogy: nincs itt senki! A rövid kérdezz-felelek még háromszor ismétlődött meg.
Majd kicsit ingerülten az egyik kiskatona odaszólt a társának, hogy engedd be,
győződjön meg róla maga! Bement a kapun és elindult a lépcső felé továbbra is
sántikálva, majd felért a lépcsőn és eltűnt az ajtó mögött. Amikor már nem volt
látható, futásnak eredt. Beszaladt a kápolnába és a tabernákulumból kivette a
monstranciát és visszaindult a ház ajtaja felé. Ahogy kiért az épületből a kintiek
számára ismét sántikált. A teherautóhoz érve mondta a katonáknak, hogy tényleg
nincs itt senki. Kiment a kapun és visszament a műhelyébe, a nővérekhez. Odaérve
adta át nekik azt, amiért kockáztatni akartak a nővérek, a monstranciát.
Fehérterem
1927-ben november 22-én este 6 órakor a Szent Ferenc rendi templomban P.
Oslay Oswald atya a fehérteremben tartott konferencián beszédet mondott, melyben
a figyelmet a szociális kérdésekre irányította. Beszéde végén kijelentette, hogy
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kibontja a Szent Antal kenyere szövetség és a szenvedők apostolai intézményeinek
zászlaját.
1927. november 27-én a Ferences Otthon fehértermében a volt és akkori
fertálymesterek beható tanácskozásuk után nagy lelkesedéssel elhatározták, hogy
csatlakoznak az ügyhöz.
E teremben tartottak minden évben karácsonyi vásárt, a szegényház lakói, a
varroda, szövő üzem által készített termékekből. A befolyt pénzt a szegények javára
fordították.
Servita utca 64.
Az épület ma is áll. Ezt az épületet a ferences rend örökölte egy asszonytól, aki a
harmadrendhez tartozott. A rend egri házának ekkor P. Oslay Oswald atya volt a
főnöke. 1927. szeptember 14-ét követően a nővéreket ebbe a kicsiny épületbe
költöztette be. Öt nővér kezdte meg e falak között szerzetesi életét a szegények
szolgálatára. Felújították az épületet, az istállóból alakítottak ki kápolnát. A gyorsan
növekvő létszám miatt a ház hamarosan kicsinek bizonyult. Ezért 1931-ben a már
említett Almagyar utca 7. szám alatti Altorjai kúriát megvásárolták a nővérek,
melyet szintén átalakítottak. Később a nővéreket a Servita utcai házból
átköltöztették az Almagyar úti épületbe. A Servita utcai ház funkcióját tekintve
megmaradt és tovább működött.

(Elhangzott 2014. augusztus 12-én az egykori ferences rendházban, a Fehér
teremben)
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Ínségkonyha 1928

Archív fotó

Szegénygondozó hivatal
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Servita utcai ház

Archív fotó

P. Oslay Oswald
Archív fotó
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A Mecman-tól az Aventics-ig

A pneumatika gyártás Egerben 1967 – 2014

Bevezetés: Mi is az a pneumatika?
A „Pneuma” kifejezés az ókori görögöktől ered.
Pneumatikus = sűrített levegővel működő.
Már kétezer évvel ezelőtt – az első írásos emlék szerint - a görög Ktesibios
készített egy sűrített levegővel működő katapultot. A középkortól már szélesedett az
alkalmazási területe; elsősorban a bányászatban, de megjelent a vízgazdálkodásban,
az építőiparban, és az anyagszállításban is.
A pneumatika ipari alkalmazásának széleskörű elterjedéséről a 20. század
közepétől beszélhetünk. A pneumatikának a világméretű ipari felhasználása csak a
munkafolyamatok nagymértékű automatizálásakor indult meg. Napjainkban a
sűrített levegő egyetlen korszerű üzemből sem hiányozhat.

A pneumatika elemek hazai sorozatszerű gyártásának a bölcsője Egerben
ringott
Az akkori hidegháborús állapotok között 1951-ben kezdte meg a termelését
Egerben, a Berva- völgyben a Finomszerelvénygyár. A vállalat a kezdetekben
tüzérségi lőszergyártással foglakozott, amelynek az igénye az 50-es évek végére
jelentősen csökkent és sokirányú próbálkozás indult el más – „békés” - termékek
gyártására.
Így a Csepel kerékpárokhoz kerékagyak, dinamók, lámpák, szelepek készültek.
Orvosi fecskendők gyártása is történt évekig a felszabadult kapacitás lekötéseként.
Hosszabb távon is jelentős termelési kapacitást terhelt le a BERVA mopedek
gyártása, amelyhez a gyár a motort vásárolta. Sajnos ennek a közkedvelt terméknek
a gyártása a KGST-integráció miatt leállításra került. Végre stabil terméknek
bizonyult a hűtőkompresszorok gyártása, amelyeket nagy mennyiségben
évtizedekig gyártott a Berva, elsősorban a jászberényi Hűtőgépgyárnak. A teljes
kapacitás lekötéséhez azonban újabb termékek kellettek.
Az Ipari Minisztérium jelzése alapján a svéd Mecman cég partnert keresett,
pneumatikus termékek magyarországi gyártására. Az ajánlat kedvező volt,
megfelelő szaktudással és műszaki háttérrel rendelkezett a gyár a precíziós
gyártáshoz a korábbi hadiipari tapasztalatok alapján.

A nemzetközi kooperáció
Az első szerződés 1967. október 11-én lépett hatályba a jóváhagyások után, és
10 évi együttműködést rögzített. A Finomszerelvénygyár így jogosultságot szerzett
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arra, hogy a MECMAN pneumatika rendszer egyik legáltalánosabb elemét, az 1500
típusú
léghengert, svéd licenc szerint gyárthassa Egerben. Ahogy a
Finomszerelvénygyár termelése felfutott, a MECMAN úgy állt le ennek a
terméknek a gyártásával.
A szerződés pénzmozgás nélküli árucserén alapult, azaz null-szaldós elven
működött. Az Egerben gyártott termékekért cserébe, a teljes svéd pneumatika
választékot kínálhatta a Finomszerelvénygyár a magyar piac felé.
A folyamatos napi kapcsolattartásban nehézséget okozott, hogy az áruforgalom a
Technoimpex Külkereskedelmi Vállalat közbeiktatásával történt. Ezért a
Finomszerelvénygyár kérvényezte az önálló külkereskedelmi jog megadását, hogy a
pneumatika termékcsoport valamennyi export-import tevékenységét önállóan
végezhesse, amelyet 1968 végén megkapott. Ennek is igen jelentős volt a hatása a
kapcsolatok további bővülésében.
A pneumatikus termékek hazai gyártásbevezetése után a Finomszerelvénygyár
egy műszaki-kereskedelmi iroda létrehozását határozta el. A cél a
termékfelhasználás széleskörű megismertetése, az ipari szakemberek oktatása,
valamint a vevőszolgálati teendők ellátása volt. Szakemberek százai végezték el a
különböző továbbképző tanfolyamokat, szereztek megfelelő tudást, ismeretet a
szakmai munkájuk elvégzéséhez.
Az 1967-ben megkötött alapszerződést 1972-ben módosította a két fél. Az
alapelvek változatlanok voltak, de további termékek licencvásárlására adott
lehetőséget a Finomszerelvénygyár részére. Ezzel a magyar fél növelni tudta a két
cég közötti áruforgalmat, másrészt a Finomszerelvénygyár piaci területén
értékesített áruknál növekedett a hazai gyártású termékek részaránya.
A külföldi licencek alapján gyártott elemeken túl a Finomszerelvénygyár már
ekkor elindította, majd fokozatosan bővítette a saját tervezésű pneumatika termékek
gyártását és értékesítését is. Ehhez külön pneumatika fejlesztési osztályt hozott létre
a gyár.
1976 közepén a svéd és a magyar vállalat ismét kiegészíti az érvényben lévő
szerződést, annak lényeges eleme, hogy az áruszállítások már pénzmozgásosak.
Ezzel a lehetőséggel a Finomszerelvénygyár olyan szabad devizabevételhez jutott,
amelyet esetenként készárukészletének a bővítésére, illetve speciális alapanyagok és
szerszámok vásárlására is fel tudott használni a MECMAN cégen keresztül.
A hetvenes évek közepére kezdett elterjedni országosan a pneumatika
alkalmazása. A legkülönbözőbb iparágakból jelentkeztek egyre nagyobb igényekkel
a felhasználó vállalatok. Természetesen a legjelentősebb alkalmazási terület a
gépipar volt. Számos vállalat használta ki az olcsó energiával működő, hazai piacon
forintért beszerezhető építőelemeket. A hetvenes évek elejétől a nyolcvanas évek
közepéig tartó ipari fellendülés komoly kapacitásbővítő beruházásokkal párosult.
Ebben a gyártóberendezések automatizálása meghatározó szerepet kapott és ezen
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belül egyre jelentősebb arányt képviselt a pneumatikus automatizálás. Külön
szakágat képviselt az úgynevezett pótlólagos automatizálás, amely meglévő
szerszámgépek, különféle berendezések utólagos automatizálását jelentette
pneumatikus elemekkel.
Ezen a területen példamutató tevékenységet folytatott a Finomszerelvénygyár.
Először saját belső igényére végezte, a pótlólagos pneumatikus automatizálást,
valamint pneumatikus vezérléssel és végrehajtó elemekkel működő célgépeket,
forgácsoló gépsorokat tervezett és gyártott a vállalat saját használatára.
Ekkor jött a felismerés, hogy a pneumatika szélesebb körű alkalmazásához, a
mind több elem forgalmazásához igen hatékony eszköz a más vállalatok részére
történő célgép tervezés és építés. A pótlólagosan automatizált szerszámgépekre
kifejlesztett egységeket katalógustermékként kezdte forgalmazni a gyár. A fenti
munkákra külön tervező és kivitelező egységet hozott létre a Finomszerelvénygyár,
amely közel két évtizeden át igen eredményesen működött.
A gépiparon túl jelentős volt az élelmiszer feldolgozó gépek gyártásánál és a
járműiparban jelentkező felhasználás. Mindkét ágazat a katalógus termékektől eltérő
speciális, adott célra kialakított termékeket igényelt. Ekkor kaptak még nagyobb
jelentőséget a saját tervezésű pneumatika elemek és ennek révén tovább erősödött a
saját konstrukciós bázis is, amely természetesen korszerű kísérleti üzemmel és
laboratóriumokkal egészült ki.
A legjelentősebb piaci részesedést ebben a körben a hazai autóbuszgyártáshoz
kifejlesztett különböző részegységek képezték, úgy, mint ajtóműködtető, ülésállító,
üzemanyag elzáró egységek. Az IKARUS fénykorában évente 50-60.000 db.
ajtóműködtető berendezés került legyártásra.
A piaci igények növekedésével mindig igyekezett lépést tartani a
Finomszerelvénygyár és folyamatosan bővítette és korszerűsítette a
gyártókapacitását.
Vállalaton belül új gyártáselőkészitési területek épültek ki:
Présöntőszerszám tervezése és gyártása
Kézi kokilla szerszámok tervezése és gyártása
Gumi tömítőelemekhez szerszámtervezés, szerszámgyártás
Műanyag alkatrészekhez, szerszámtervezés és szerszámgyártás
Bővült az alkalmazott gyártástechnológiák köre:
NC, CNC vezérlésű szerszámgépek alkalmazása
Présöntés (nyomásos öntés), kézi kokillaöntés
Műanyag alkatrészek gyártása
Fröccsöntés
Műanyag cső extrudálás
Hőkezelések, például nitridálás
Vegyi technológiák, mint krómozás, eloxálás
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A vegyesvállalat
Az eredményes együttműködés alapján, az 1980-as évek végén megindultak a
tervezési, számítási munkák egy közös vállalat létrehozásának megalapozásához,
amelynek eredményeként, 1990. július 24-én aláírásra került a. vegyes vállalat
alapító szerződése.
A vegyes vállalat, amely a Mecman Eger Kft nevet kapta, és amelyben a svéd
AB MECMAN cégnek 51%-os a Finomszerelvénygyárnak pedig 49%-os
tulajdonrésze volt, hivatalos működését 1991. január 1-től kezdte meg. Az új
vállalat tevékenysége az első években az értékesítésre korlátozódott.
1993. július 1-jén a Finomszerelvénygyár (új nevén a BERVA RT) Mecman
pneumatikát gyártó üzeme tőkeemelés révén a MECMAN Eger Kft-be integrálódott,
100 fő dolgozó átvételével. Így megvalósult az eredeti tervekben szereplő termelőértékesítő vegyes vállalat. A tulajdonmegoszlás továbbra is 51/49 % maradt.

Tulajdonosváltások
1994. október 25-én az akkor már AB RexrothMecman (immár 100 %-ban
német tulajdonú, svédországi vállalatként) kivásárolta a BERVA RT üzletrészét a
vegyes vállalatban, így 100 %-os külföldi német tulajdonba került a MECMAN Eger
KFT.
1995. január 1-től a MECMAN Eger KFT és a RexrothDanuvia KFT – mint két
Mannesmann Rexroth AG tulajdonban lévő magyarországi cég, egyesült Rexroth
MecmanKft, majd 1998 – ban, az egységes arculat érdekében, felvette az
anyavállalat nevét Mannesmann Rexroth KFT néven.
A 2000-es év februárjában a Vodafon távközlési vállalat felvásárolta a
Mannesmann konszernt, amely közismert ipari tevékenysége mellett,
telekommunikációval is foglalkozott. A Vodafon felvásárlása egyértelműen ez
utóbbi szegmens megszerzésére irányult, érthető módon nem kívánta megtartani a
Mannesmann hajtástechnikai és gépészeti részlegeit, így ezektől megvált. A
hajtástechnikai üzletágak, amelyeket a Rexroth csoport képviselt, a Robert Bosch
AG tulajdonába kerültek. Ennek következményeként 2001 közepétől, Bosch
Rexroth Kft néven jegyezték be a hazai leányvállalatot.
A Bosch hosszú távú fejlesztést határozott el a magyarországi pneumatika
gyártására, ezért a tisztább profil érdekében az egri pneumatika gyártást elválasztotta
a korábbi vállalati szervezettől és 2004 januárjától Bosch Rexroth Pneumatika
Kft néven új vállalatot hozott létre, egri székhellyel.A távlati terveknek megfelelően,
a Robert Bosch AG egy zöldmezős beruházás keretében, Egerben, az Ipari Parkban
új üzemet épített:
2003. október 7-én volt az alapkő letétele,
2004. június 16-án az új üzem műszaki átadása,
2004. július 31-re áttelepült az összes egység és itt folytatta a tevékenységét,
2004. szeptember 20-án került sor az ünnepélyes üzemavatásra.
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A gyár jövőjének megalapozása nemcsak az új telephely építésével kezdődött,
hanem már a bervai telephelyen elindított gyártás áttelepítésével is. 2002-ben
érkezett az első csomag a franciaországi Bonneville-ből, alumínium szelepek
kerültek a termékpalettára és ezzel már nemcsak a svéd központi raktár tartozott az
egri gyár vérkeringésébe, hanem a német homburgi raktár is. Az építkezéssel
párhuzamosan gyorsan még 2003-ban is sok termék érkezett a pneumatika üzletág
vezetésének elképzeléseit megvalósítva. Ezek a projektek egy hosszú távú
gyártóhely koncepció részei voltak. A svéd gyárból vákuum ejektorok, út- és logikai
szelepek kerültek a 35-ös üzembe. Németországból az MNI hengercsaláddal egy
igazán nagy volumen gyártása kezdődött, ami napi 800-1000 db hengert jelentett.
Egy igazi különlegességként elindult az ISO Ceram nevű kerámiatolattyús szelep
gyártása. Ezzel szinte teljesen megtelt a 35-ös üzem, de a legnagyobb szaktudást és
rugalmasságot igénylő hajózási pneumatika forgácsolt alkatrészei jelentették.
Ezeknek a munkáknak a fogadása miatt már jelentősen át kellett szervezni a
forgácsoló üzemrészt is és igénybe kellett venni a közeli 37-es üzem (régi kísérleti
üzem) helyiségeit is.
Az új üzembe való átköltözést alapos előkészítés után 6 hét alatt valósította meg
a kollektíva, ami kiváltotta minden érintett elismerését. Az új 6500 négyzetméter
alapterületű üzemhez közel 1000 négyzetméteres raktár és több ezer négyzetméter
kiszolgáló és irodai terület tartozik. A betelepítés után viszont még jelentős szabad,
a termelésre szánt területek voltak a létesítményben.
2005-ben tovább folytatódtak a gyártás áttelepítések a svéd kompakt
hengerekkel, és a német VDMA hengerekkel, ezzel az egri gyár a Bosch Rexroth
legnagyobb pneumatikus hengergyártó bázisa lett. A szelepek tekintetében több
lépcsőben érkeztek alumínium és műanyag szelepek a hannoveri gyárból. Ezzel a
központi vezénylésű gyártóhely koncepció lezárult és az új üzem is teljesen megtelt.
Az ipar világszerte az a húzóágazat, amely a modern kor kutatási eredményeit a
leggyorsabban kezdi alkalmazni a mindennapokban. Amellett a hirtelen növekedés
mellett, amin keresztülment az egri pneumatikagyártás, már nem lehetett a „régi”
módszerekkel megfelelni a piac elvárásainak. Érezte ezt minden vezető és
munkatárs is. Új, a modern kor elveinek megfelelő gyártási rendszer bevezetése vált
szükségessé, amelyhez jó támogatást tudott nyújtani az anyavállalat, mint
világméretű konszern. Már 2004-ben elkezdődött a LEAN (karcsú) gyártási
rendszer alapjainak megfogalmazása és a helyi viszonyokhoz történő igazítása, de
2006-ra készült el a gyár „VISIO-ja” (jövőképe) és „MISSIO-ja” (cselekvési terve).
Ezek alapján 2007 végére 1000 négyzetméter szabad terület várta, hogy újabb
termékek gyártása kezdődhessen el rajta. Ezt az eredményt a gyártás
racionalizálásával és a veszteségek elkerülése vezérelv alkalmazásával érte el a
kollektíva.
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A 2008-as év új korszakot nyitott az egri pneumatikagyártás, de akár Eger
életében is. Ez év májusában került megrendezésre az első „pneumobil” verseny a
gyár udvarán. A verseny azóta Európa legrangosabb felsőoktatási megmérettetései
közé tartozik és 2009-től az Érsekkert ad neki otthont. A diákok egy elméleti és
három fizikai versenyszámban mérik össze tudásukat évről évre egyre többen.
Ennek az évnek van még egy mérföldköve, hiszen a gyár megkapta ez első olyan
terméket, amit ide fejlesztettek és ennek gyártósorát az itteni mérnökök álmodták és
valósították meg. Jelentős előrelépés volt az üzem életében, hogy 2009-ben sikeres
minősítő audit után megszerezte az ISO/TS 16949 tanúsítványt, ami belépőt jelentett
az autóipari termékek gyártóinak „klubjába”.
A LEAN termelési rendszer következetes alkalmazásával 2010-re a gyártási és a
gyártás kiszolgálási rendszerek átalakításával 2000 négyzetméter szabad területtel
rendelkezett az üzem. A 2009-es esztendőben a vállalatcsoport vezetősége a svéd
gyár bezárása mellett döntött, amely elhatározás miatt az egri dolgozók egyik szeme
sírt, hiszen ez a gyár hozta Egerbe a pneumatikát, a másik nevetett, mert a svéd
üzemet hozzánk telepítették a tervek szerint. Ez az eddigi utolsó áttelepítés 2010 és
2012 között zajlott le, amivel az automatizálásban legelterjedtebb hengerek és a
haszongépjárművekbe épülő pneumatikus alkatrészek kerültek a termékeink közé.
Ezzel lezártnak tekinthető egy szakasz, amelyet 2003-tól azzal a sok látszólag
egymástól független tevékenységgel alapozott meg a kollektíva.
2012-ben a konszern vezetése úgy ítélte meg, hogy a pneumatika üzletág nem
illeszkedik bele a hosszú távú célkitűzéseibe. A teljes pneumatika üzletágat 2013
közepére teljesen függetlenítette a konszernhez kapcsolódó folyamatoktól és
önállóan működtette. Ennek az évnek az őszén megkötötték az eladásról szóló
szerződést is a Triton Partners nevű pénzügyi befektetői csoporttal, így 2014.
január 1-től Rexroth Pneumatika Kft néven folytatta tevékenységét a gyár. Az
eladási szerződés részét képezte az a feltétel is, hogy egy meghatározott idő alatt ki
kell futtatni a Rexroth márkanevet. Ennek megfelelően 2014. április 1-től az újonnan
megalkotott AVENTICS márkanévhez igazítva Aventics Hungary Kft néven folyik
tovább a termelés.
Az önálló, világszerte 2500 főt foglalkoztató vállalat, mint a pneumatika fél
évszázados szakértője pozitív perspektívákkal nézhet a jövőbe, az egri gyár pedig
csak nyertese lehet a változásoknak.
(Elhangzott az AVENTICS Hungary Kft gyárában, 2014. augusztus 26-án)
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Az üzem látképe

Fotó: gyári tulajdon

Gépek az új üzemcsarnokban
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Út az Aventics felé

Pneumobil versenyek
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Kovács Ottó

A 325 éves gimnázium

A 325 éves gimnázium

(A Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium rövid
története)

A jezsuita iskola (1689-1773)
Az iskola területén 1687 végén 3 jezsuita szerzetes egy moshea (mecset) és 13
török birtok területét kiválasztotta missziós háznak. A telek nyugati határát a
városfal képezte, melynek északi és déli részén egy-egy bástya is volt. 1689-ben a
volt török házakban három osztállyal iskolát indítottak. I. Lipót és gróf Széchenyi
György esztergomi érsek adományai biztosították azt az anyagi alapot, amelyen
megindulhatott az építkezés. 1700-ban kezdődött a templom építése, de csak 1743ra készült el. A területen emelkedő dombot is le kellett vágni. A templom
szentélyéhez kapcsolódott a rendház nyugati szárnya, melyet az északi szárny zárt
le. Foglár György kanonok 1749-ben lakóházát a jezsuitáknak adományozta, a
telekre 1750-54 között felépítették a háromszintes gimnáziumi épületet. (Ez a mai
Dobó Gimnázium épülete.) A rendház épületében 1713 óta patika is működött.
1760/61-ben építettek egy lakóházat a kertésznek, péknek és mosónőnek. Ez a mai
B épület őse. És egy kutat ástak, amely a belső udvar sarkán látható. 1773-ban a
jezsuita rendet eltörölték.

A gimnázium első ciszterci korszaka, a pilis-pásztói ciszterci időszak (17761787)
1773 után Eszterházy püspök az egyházmegye papjaival taníttatott. 1776.
szeptember 8-án Beitler Metód, a pásztói ciszterci konvent perjele az előjárójának,
a velehradi apátnak jóváhagyása és tudta nélkül megszerezte a volt jezsuita
épületeket, és vállalta az iskola működtetését. Ezért Zuri Fülöp velehradi, pilispásztói apát kényszeredetten veszi át 1777 augusztusában az egri feladatokat és
javakat. Nyolc szerzetest Egerbe küld, Beitlert pedig visszarendeli
novíciusmesternek. Beitler Metód a rendet elhagyva ispotályos pap lett Prágában,
majd Lipótváron tábori plébános.
II. József 1784-ben megszüntette a velehradi, 1787-ben pedig a pilis-pásztói
apátságot. Egerben járván eldöntötte, hogy a gimnázium épületében kaszárnyát
alakíttat ki.
Az egri királyi gimnázium tizenöt éve (1787-1802)
Az iskola egri királyi gimnáziumként működött tovább, gondozását a tanulmányi
alap vette át. Az épület folyamatos javítgatásokon esett át, 1794-ben és 1798
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tavaszán szélvihar rongálta meg a tetejét. Az 1800-as tűzvészben leégett a templom,
a rendház és a gimnázium is.

A gimnázium második ciszterci korszaka (1802-1850)
1802-ben visszaállítják a pilis-pásztói apátságot, mely öt ciszterci szerzetest
számlált, élükön Schumann Theofil apáttal. Az évek óta pusztuló épületeket rendbe
tették, ekkor látták el a templomot és helyiségeit vaspántokkal, de 1827-ben újból
leégett a gimnázium, a rendház, a templom teteje. Villax Ferdinánd zirci apát a
gimnázium épületét eladta 1828 januárjában Pyrker László egri érseknek, hogy a
helyreállítást fedezze. A hat teremből álló gimnázium a rendház nyugati szárnyában
kapott helyet. 1836-ban a keleti szárnyon - a templom és az északi szárny között vaskerítéssel zárták le a területet. Az iskolában folyó tanítás elismerésének jele volt,
hogy tanárjelöltek vizsgázhattak Egerben, és hogy már 1810-ben Léva városa egri
ciszterci tanárokból kívánta gimnáziumának tanári karát kiállítani. A tanulói létszám
e korszakban 400 körül mozgott, a maximumot 1828-ban érte el 502 fővel.
Ebből az időszakból származik Eger első érsekét, Fuchs Xavér Ferencet ábrázoló
festmény, aki– mint azt a felirat is közli – „17 100 rénes forint (német forint)
adományozója az egri gimnázium szegény növendékei számára”. Az alapítvány –
számításaink szerint – 116 évig működött, s megközelítőleg 1400 diák
tanulmányainak végzéséhez jelentett segítséget. A festmény a díszterem előtti
folyosón található emlékező kiállítás része.

A ciszterci gimnázium harmadik korszaka (1850-1921)
Az 1850-ben kiadott Entwurf (porosz és francia mintára készült osztrák
tanrendszer) az addigi hatosztályos gimnáziumot négyosztályos kisgimnáziummá
alakította át. Ugyanakkor a tankerület vezetője javasolta, hogy Egerben
nyolcosztályos gimnáziumot állítsanak fel úgy, hogy hat tanárt a Líceum, hat tanárt
a rend adjon. A végleges megállapodás Villax apát, Bartakovics érsek és a főkáptalan
képviseletében Máriássy kanonok között 1852. június 8-án, Pesten kelt. Így született
meg az „Egri Nagy-Gymnásium”, mely 1862 és 1921 között „A Cisterci Rend
Egri Katholikus Főgymnasiuma” néven vált országosan is elismert iskolává.
A fenti változások az épület addigi használatának és alakjának megváltozásával
is együtt jártak. 1855-ben a templom déli oldalához ragasztott mellékrészeket
elfalazták, s az iskola céljaira átalakították. A földszinten, az első emeleten egy-egy
tanterem működött, a második emeleten fizikai múzeumot, természettudományi
szertárat, tanári könyvtárat hoztak létre. A konvent északi szárnyát 1863-ban nyugat
felé kétemeletes résszel meghosszabbították, s összekapcsolták a már meglévő
épülettel. Ekkor alakították ki a két udvar közötti átjáratót, de oly módon, hogy azt
leszűkítették egy terem betoldásával. Ugyanakkor szükségesnek érezték a mosóház
és az északi szárny közötti sziklafal felmagasítását is. A konvent északi szárnyának
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második emeletén rajztermet alakítottak ki. Egy harmadik szoba pedig a
természettudományok gyűjteménye lett.
Az Entwurf a tanításban is tartalmi változásokat hozott. Megjelent az
osztályfőnök, bevezették az egységes tantervet és tankönyv szerinti oktatást. A
tanításban a legnagyobb változást és gondot a német nyelv erőltetése jelentette.
Nagyon sikeres volt az énektanítás bevezetése, amelyhez megnyerték a
Zsasskovszky testvéreket. Az évzáró ünnepély igazi látványos városi rendezvénnyé
alakult. A rendszeres tornatanításra lehetőség volt a rend majorkertjében, a Rózsa
utcai bérelt telkeken, de eljártak az érseki fürdőbe is. A 23x9 m alapterületű saját
tornatermet 1887 nyarán a gimnázium déli végéhez toldva készítették el Wind István
egri építész terve alapján. A könyvtár több mint 2000 kötetből állt. Megindult a
fizikai tanszerek, a természettudományi szemléltető eszközök gyűjtése mellett az
érem- és pénzgyűjtemény kialakítása is. Az iskolában az első érettségi vizsgát 1852ben tartották.
Az 1850-es években a „betyáros szellem” – mely nemcsak a dohányzást, a
káromkodást, sétapálcák és sarkantyúk hordását jelentette, hanem a széles karimájú
Kossuth-kalap és a kalapon hordott nemzetiszínű szalag viselését is – sok gondot
okozott a tanári karnak. Ekkor az igazgatói posztot Juhász Norbert töltötte be. Mint
ciszterci tanár azon volt, hogy szülővárosának gimnáziuma, mely a jezsuiták alatt a
legelsők egyike volt, a ciszterek kezében se tartozzon az utolsók közé. Az elért
eredményeket mindig a tanárok buzgóságának és csüggedést nem ismerő
kitartásának tudta be. Amikor a szolnoki szolgabíró 1856 tavaszán vizsgálattal
fenyegette a tanári kart, mert fia „szekundába esvén” ösztöndíját elveszítette,
erélyes levélben kelt a kollégái védelmére: „Uram! azt tudja meg, hogy oly ember,
ki kötelességét teljesíti, nem ismer extrementumokat (szörnyűségeket), melyektől
meg tudna ijedni. … S ha csakugyan el van híresedve az egri gimnázium, Istennek
hálával mondhatom, most már nem arról híres, hogy betyárok gyűlhelye volna,
hanem talán azért, mivel mindenkivel úgy bánnak abban, mint érdemli.” Az igazgató
urat koronás aranyéremkereszttel kitüntették, majd a kassai tankerület
főigazgatójává nevezték ki. Ő az utolsó, akit a templom kriptájába temettek 1889ben.
1866 és 1892 között Szvorényi József volt iskolánk igazgatója. Az 1860-ban
megalakult Vitkovics-önképzőkör 1910-ben készíttette el az emléktáblát, amelyet az
első emeleten láthatunk. Az önképzőkör célja volt, hogy a diákok „tehetségük
szerint, vers- és prózaírásban, műfordításban és szavalásban vetélkedjenek
egymással.”
A helyes tanítási gyakorlat kialakítására Szvorényi igazgató úr nagy figyelmet
szentelt. Tanári elveiről, gyakorlati tapasztalatairól, pedagógiai hitvallásáról 12 éven
át minden évben a tanévzárón a diákok szüleinek is előadásokat tartott. Ebből
idézünk: „… a nevelés e hármas aranyszabálya szerint: korán, határozottan és
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állhatatosan! Mindjárt az élettel együtt álljon be a szoktatás iskolája; aztán pedig
mindenkor s mindenben hallja meg a gyermek a helyest, igazat, szükségest kereken,
azaz röviden, minden alku s okoskodás nélkül.” … „Annak a türelemnek, melyre a
nevelőnek szüksége van, nem az a szavajárása: „nézd el; ne törődj vele!”, hanem
ez: „gyámolítsd a gyöngét!” … „A bölcs harag nélkül büntet, mert tudja, hogy
néhány csepp mézzel több legyet fog, mint egy tál ecettel; és hogy a tekintély s
törvény tiszteletét nem a félelem, hanem a szeretet találta fel”… „ A munka
elengedhetetlen föltétele az életnek! S fő célja nem a megvagyonosodás, hanem az
életbölcsesség; valódi jutalma nem az anyag, hanem a boldogság.”
Az egri gimnáziumban, ezekben az években, egy osztályban 60-70 tanuló is
tanult, sőt az 1876-77-es tanévben 139 elsőosztályos diák volt két osztályban. A
magas létszámból is fakadt, hogy magas volt a bukott tanulók száma is: 1871-ben az
összes tanulók egyharmada.
Kassuba Domokosnak, az új igazgatónak legsürgősebb teendője és legnagyobb
tette a zsúfoltság megszüntetése volt. 1881-ben tervek készültek arra, hogy az
intézmény szűkösségét a keleti szárny kiépítésével kívánta megszüntetni. A
megvalósítás Alpár Ignác tervezésével, Hegyi Ferenc építőmester irányításával
1900-1901-ben megtörtént. A konvent északi részét hozzáidomították az új
szárnyhoz. A tornacsarnokot lebontották, mert akadályozta az építkezést, s újat és
valamivel nagyobbat építettek. Az előkert két kapujának négy oszlopára
felhelyezték Gábriel és Mihály arkangyal, Nepomuki Szent János és Szent József
18. században készített szobrait. Az iskolának két udvara lett: a primus udvar és a
belső udvar.
A nevelés-tanítás eredményességét nagyban segítette, hogy az intézménynek a
templom déli oldalán, a második emeleten volt egy 22.850 kötetes könyvtára. A
természetrajzi gyűjtemény a hetvenes évek vége felé már annyira felszaporodott,
hogy 1883 nyarán a templom északi karzatát is elfalaztatták, és nyolc nagyobb és
négy kisebb üvegszekrénnyel s egyéb szükséges bútorfélékkel ellátva természetrajzi
múzeumnak berendezték. A déli karzat középső szakaszába a pénz- és
éremgyűjtemény, a régiségtár és a néprajzi múzeum tárgyai kerültek. A
természetrajzi szertár gazdag ásványtani kollekciójának, rovar- és
lepkegyűjteményének „kincseit” 9 üvegszekrényben helyezték el. A leggyakoribb
kőzeteket és példányokat a második emeleti folyósón közszemlére kiállították. Az
állattani gyűjtemény tárgyai 18 üveges szekrényt és 50 üveges fiókot töltöttek meg.
A Magas-Tátrát ábrázoló – ma is látható – olajfestményt Bajzáth Lajos ajándékozta
az iskolának 1896-ban, mivel 1869-77 között az iskola tanulója volt.
Ugyancsak a nevelés-tanítás eredményességét segítette, hogy 9 ösztöndíjból 50
tanulónak 10.024, a 15 jutalomalapból 90 diáknak 3138 koronát osztott szét.
Pénzsegélyben, teljes és kedvezményes ellátásban, tandíjkedvezményben összesen
201 tanuló 57.470 korona értékben részesült. A tanulókra kivetett tandíj 1880-ban 10
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forint volt. 1912-ben a zirci apát 12 korona felvételi és 50 korona tandíjat állapított
meg, amely alól mentességet lehetett kapni.
A valláserkölcsi nevelésben a zirci apát egységesítette az iskolai gyakorlatot. A
téli időszakban a hétköznapi misék elmaradtak, évente három rekviemet tartottak az
intézet elhunyt tanáraiért, jótevőiért és tanulóiért; a farsangi szentségimádást – mint
helyi szokást – megtarthatták. Meghatározták a nagyböjti elmélkedések rendjét, az
októberi imádkozás módját. A tanítás elején és végén imádkoztak, a déli harangszóra
az Úrangyalát mondták. Évente ötször volt kötelező a szentgyónás és a szentáldozás.
1896. december 8-án hatvanhat V-VIII. osztályos tanulóból újra megalakult a Máriakongregáció. Céljaként fogalmazták meg a valláserkölcsi érzületet folyamatosan
ápolva a keresztény hit és erkölcs szerinti életmód kialakítását. Működésükről
jegyzőkönyveket vezettek.
Már Szvorényi igazgatósága alatt kezdődött meg az a törekvés, hogy az iskola
nyitottabbá váljon a város polgársága felé. Ismeretterjesztő előadásokat tartottak,
felolvasásokat és műsort adtak a városi szervezetek ünnepségein, rendszeresen
publikáltak a városi lapokban, és kiadványokat jelentettek meg.
Gárdonyi és a ciszterci tanári kar kapcsolatáról egyébként kevés feltárt adat van.
Szorosabb kapcsolatban Madarász Flóris és Tordai Ányos tanár urakkal volt.
Nevezetes tagja a tantestületnek ekkor Maczky Valér, aki 2010 áprilisában szobrot
kapott az iskola előtti parkban, melyet rokona, Kő Pál szobrászművész készített;
Kassuba Domokos 1895-97 között az iskola történetét írta meg, amelyet dr. Nagy
Béni az 1913-14-es Értesítőben lerövidített és tovább vitt. Említést érdemel Négyesy
László, a híres irodalomtörténész és esztéta. Horváth Zsigmond működtette 18731917 között az iskola meteorológiai állomását. Mérési adatait az iskola évkönyvében
rendszeresen közölte. 1919-ben érettségizett iskolánkban Rajeczky Benjámin
ciszterci szerzetes, népzenekutató, zenetörténész és a zenetudományok doktora is.
Az I. világháború alatt az iskola tornaterme 21 hónapig volt hadikórház. A tanári
karból hárman lelkészként szolgáltak. A bevonultatott diákok közül 87-en haltak
hősi halált. (A hálás utókor 1922-ben emlékművet, 1924-ben emlékkönyvet készített
a hősi halottaknak.) A vesztes háború, a vallásellenes politikai kísérletek, a trianoni
sokk után kellett újra megindítani az intézményt.

A ciszterci gimnázium negyedik korszaka (1921-48)
Intézetünk 1921-ben felvette Szent Bernát nevét. A Clairvaux-i Szent Bernátszobor így kerülhetett iskolánk belső, kollégiumi kertjébe.A szobrot Dr. Varga
Damján, egykori diák 1931-ben hálából ajándékozta az iskolának. A szobor eredetije
a belgiumi Westmalle trappista kolostorban volt. Bernát kezében az apostoli bot és
a lábánál lévő kutya figyelmeztet saját életének és a rend működésének pásztor
jellegére. A kezében lévő könyvön a III. Jenő pápa számára írt művének latin betűs
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címe látható: „De sidera Contione” („A megfontolásról”). „A mézajkú doktor” –
ahogy kortársai nevezték – 65 leányapátságot alapított.
Az intézmény tanári kara úgy vélte, hogy az előző korszakban megindult tanulói
egyesületeknek a működése lehetőséget biztosít a tanulók lelki és szellemi
fejlődésére, gondolkodásmódjának csiszolására, érdeklődési körének szélesítésére,
akaratának fejlesztésére. Ugyanakkor a nevelés minden területének, de különösen a
valláserkölcsi, a nemzeti, a természetvédelmi, az egészséges életmódra, a sportra
való nevelésnek is nélkülözhetetlen területei voltak ezek a lehetőségek. Itt történt
meg azon eszmények átadása, amelyek a ciszterci rend nevelésének rendszerében a
legfontosabbak. Ezért felkarolták e kezdeményezéseket, s a tantestület minden tagja
rendszeresen vállalt ilyen szervezetekben vezetői feladatot, s közben nagyon
eredményes nevelő-oktató munkát is végzett. Az egyesületek közül megemlítendő a
Magyarok Nagyasszonyáról elnevezett Mária Kongregáció és a cserkészet.
Ez utóbbit 23 cserkész alapította meg 1923. február 18-án, és felvette Koháry
István nevét. A működésük anyagi feltételeit valójában az adakozók és védnökök
biztosították. A tanulmányaiban elmaradó ifjú nem lehetett a csapat tagja. A
működés tízéves évfordulójára Werner Adolf apát úr megajándékozta a csapatot a
zászlóval, melynek felszentelésénél a zászlóanyai tisztséget az akkori polgármester
felesége, Trak Gézáné látta el. A ciszterci cserkészek ott voltak 1929-es angliai
jamboree-n és az 1933-as, Gödöllőn megtartott cserkész világtalálkozón is. A
cserkészmunkának része volt az egyházi és világi ünnepségeken való
szolgálatteljesítés, a szegények megsegítésére rendezett gyűjtés, vasgyűjtés, a
légoltalmi figyelőszolgálatban való részvétel, a sebesült katonáknak való gyűjtés,
valamint gyermeknapon az Érsekkertben a bábszínházi bemutató. A
visszacsatolások éveiben a táborozásokat a visszatért területekre szervezték.
Emlékszalag őrzi az 1942 nyarán tartott nagy szentgotthárdi ciszterci
cserkésztalálkozó emlékét. Egy cserkésztábor mindennapjairól néhány fénykép a
menza felé vezető földszinti folyosón látható.
Az 1941-42-es tanévben az igazgatóval együtt 16 rendi tanár, 2 világi, 1
református és 1 evangélikus lelkész alkotta a tanári kart. A tanári karból Ágoston
Julián (1909-69) és dr. Pataki Vidor (1901-73) nevét emelhetjük ki. Az utóbbit azért,
mert ő 1925-től hozzáfogott a vár régészeti feltárásához és ősemberleletek után
kutatott a Bükkben. Az előbbi pedig „Fekete remeteségem” címmel verseskötet
adott ki (1938, 1939).
1927. május 14-15-én városi ünnepséggé emelt rendezvénnyel felszentelték az
iskolazászlót, amelyet özv. Kráhl Józsefné készített, a zászlóanya pedig Okolicsányi
Imréné volt. Érdekessége a zászlónak, hogy egyik oldalán felfedezhetjük dr. Werner
Adolf apát mellett az akkori tanári kar néhány tagját: dr. Kürti Menyhértet, címzetes
tankerületi főigazgatót, az egri gimnázium igazgatóját; mellette helyettesét, Küzdi
Aurélt; Rássy Paulint, kezében kottalapot tart; vitézi öltözetben Szabó Ferencet,
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világi testnevelő tanárt; mellette vitéz Rédei Gerő latin-görög nyelvszakos és dr.
Bárdos József magyar-latin szakos tanárt, aki egy zöld ruhás fiúnak magyaráz.
A tanulók közül pedig kiemelendő az 1925-ben érettségiző Barankovics István –
a Demokrata Néppárt elnöke volt 1947-49 között, majd a Közép-Európai
Kereszténydemokrata Unió (CDUCE) elnöki tisztségét töltötte be –, továbbá
Asztalos János – a pócspetri gyilkosságban elítélt pap –, valamint a későbbi zirci
apát, Kerekes Károly is.

A Gárdonyi Géza Gimnázium évtizedei (1948-1997)
Iskolánkat csak az 1948/49-es tanévben nevezték Gárdonyi Géza Gimnázium
néven. A következő tanévtől az Állami Pedagógiai Gimnázium a neve 1954-ig. (Az
1949/50-ben az épület helyet adott az Állami Közgazdasági Gimnáziumnak is.)
1954-től Gárdonyi Géza Egri Állami Tanítóképző lett a neve, amelyben 1957 őszétől
indult meg a gimnáziumi képzés. 1960 őszén a tanítóképzés és az általános iskola
megszűnésével született meg a Gárdonyi Géza Általános Gimnázium. Iskolánkban
1967-től 1976-ig az egészségügyi szakiskola működött, 1972/73-ben indult az
óvónői szakközépiskola, ami a pedagógiai szakközép alapját jelenti. Ezen kívül
Dolgozók Önálló Gimnáziuma és Közgazdasági Technikuma és a szakmunkások
szakközépiskolája is volt az intézményünkben.
Gárdonyi Géza márványlapba helyezett domborművét, Király Róbert
szobrászművész készítette 1960-ban. A domborművet szegélyező barna színű
díszítőcsíkról pedig az bizton állítható, hogy a Szent Bernát Gimnázium primus
udvari bejáratánál lévő emléktáblákat keretezte. Az emléktáblák az I. világháború
hősi halottainak nevét és Szvorényi József emlékét hirdették. Ezek az emléktáblák
egymástól elszakítva az első emeleten láthatók. A nevezett alkotás 2013 őszén
iskolánk főbejáratának jobb oldali falára került. Király Róbert alkotása az 1956-ban
készített Gárdonyi Géza mellszobor is, amely ma a belső udvar közepén látható. A
harmadik, az első emeleti átjáróban található Gárdonyi-szoborról – melynek orrát a
mai diákok előszeretettel húzogatják a nem felelés reményében – nem tudunk semmi
biztosat. Az 1956-os velencei Biennálén szereplő Daidalos fémszobrot, Segesdi
György alkotását 1964-ben helyeztek el az 1962/63-ban megépült „Új épület” előtti
térre. Megjegyezendő, hogy már 1943-1944-ben terv készült a Csiky Sándor utca
felőli terület beépítésére, melynek rajza a veszprémi levéltárban található, de a
megvalósításra nem került sor.
Ebben a korszakban két meghatározó igazgatója volt az intézménynek. Papp
Sándor irányítása alatt a hatvanas években általánossá váló tagozatos tanítás. Volt
orosz, ének-zenei, sportszervező, biológia-kémia és matematika-fizika tagozat is. A
meginduló és szinte évente szélesedő tagozatos képzésnek az lett az egyik
eredménye, hogy javult a tanulmányi átlag és megindult a versenyeztetés. Az OKTV,
az országos orosz nyelvi szép kiejtési verseny, az Arany Dániel matematika verseny,
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a Középiskolai Matematikai Lapok példamegoldói között szép számmal megtaláljuk
tanítványainkat, és szép sikereikről számolnak be az évkönyvek.
Dr. Nagy Andorné az 1989-es értesítő bevezető tanulmányában az iskola
legfontosabb sajátosságaként a tehetséggondozást említi. Ebben a fogalomban
határozta meg a jó iskola kritériumát, amelynek kulcsaként a tanulói képességek és
adottságok felismerésének pedagógiai érzékét, és ezen személyiségjegyek
kibontakoztatásának maximális támogatását, az egyéniség fejlesztését tekinti.
Megemlíti, hogy az iskola tárgyi feltételei átlagosak, viszont hosszasan sorolja a
tehetséggondozás formáit és összetevőit. Megemlíti a tagozatos rendszerű és a
fakultációs oktatás alkalmazását, a tanulók megismerését, amelyben egyaránt
támaszkodnak az általános iskolák véleményére és a szülőkkel való jó kapcsolat
kiépítésére. Fontos tényezőnek tartja a céltudatosan tervezett, tanulókat dolgoztató
tanítási órát, a tanórán kívüli szervezett és egyéni foglalkozásokat, valamint a
diákköri és szakköri munkát. Tanulmányát a következő mondattal zárja: „Egy-egy
iskolai közösség, a szülői ház és a társadalmi környezet együttesen felel azért, hogy
ne pazarolódjon el, ne vesszen el egyetlen tehetség sem, és ezzel együtt, hogy
fiataljaink valamennyien boldog felnőttekké váljanak.”
A megvalósítás megszámlálhatatlan eredményét nem is tudjuk felsorolni, de az
bizton állítható, hogy 1984-91 közötti időszakban a gimnáziumokkal kombinált
szakközépiskolák felvételi eredményei alapján a Gárdonyi az országban a legjobb
lett.
Az 1988-ban életre hívott Egri Öregdiákok Baráti Társasága szervezte meg 1989.
május végén az iskola megalakulásának 300 éves évfordulóját. S még ebben az
évben átalakult Ciszterci Diákszövetséggé, 1991. február 7-én megalapították „Az
Egri Ciszterci Rendház és Gimnázium működésének újraindítása” alapítványt.
Keszthelyi Jeromos és Lékai Jusztin atyák voltak az első ciszterci szerzetesek,
akik visszatértek az iskolánkba hittanórákat tartani. Az 1991/92-es tanévben
megindulhatott 42 tanulóval az első ciszterci osztály, melynek osztályfőnöke Csák
György tanár úr volt. 1993 szeptemberében Lévai Zsolt lett az iskola igazgatója, s
ekkortól Mozsgai Tádé, és a következő tanévben érkező Égi Konrád atya jelentették
a ciszterci jelenlétet az iskolában.

A gimnázium ötödik ciszterci korszaka, a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium,
Szakközépiskola és Kollégium (1997-)
A Ciszterci Rend Zirci Apátsága az egri gimnázium és rendház épületének
tulajdonjogát még 1992-ben visszakapta. De a fenntartói jogát csupán csak 1997.
szeptember 1-jén szerezte vissza a rend.
A Ciszterci Diákszövetség Egri Osztálya (CDEO) az új helyzetben is szívén
viselte az intézmény sorsának alakulását. Rendszeres pénzbeli adományokat
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juttattak az iskola céljaira, látogatói voltak az iskolai ünnepségeknek, rendszeresen
eljártak a tanévzáró Te Deumra.
1998-ban dr. Pisákné Balogh Éva lett az iskola, Nagy Mojzes atya pedig a Szent
Erzsébet Kollégium igazgatója, majd az iskola spirituális vezetője. Mojzes atya
megrenováltatta a rendház tetőszerkezetét. Felújította a stúdium termét és a
könyvtárat. Ő alakíttatta ki a hajdani Szent Bernát kertben a „kollégiumi udvar” mai
arculatát. 2001-ben fertálymesterré választották. Mojzes atyát 2002 és 2009 között
Rácz István Pelbárt atya váltotta fel.
Dr. Zakar Ferenc Polikárp főapát úr általában évente meglátogatta a rend egri
iskoláját, és anyagi lehetőségeihez mérten támogatta a rendbetétel nehéz munkáját.
Az átvétel első pillanatától kezdve az intézményben folyamatos és tervszerű
karbantartási munkákat kellett végezni, hiszen a tulajdonváltás előtt éveken
keresztül nem végeztek munkálatokat. A vízvezetékek, az elektromos hálózat
cseréje, a régi épület tetőfelújítása, lépcsőházának újravakolása, a „kollégiumi
udvar” falainak felújítása, és a nyílászárók cseréje történt ekkor. A „B” épület 2004ben befejezett felújításánál három tantermet és a nyelvi lektornak egy szolgálati
lakást alakítottak ki. Bekapcsolták az iskolába az internethálózatot, kiépítették a
multimédiás nyelvi labort, de a kémiai és a biológiai előadótermet is felújították.
2004 őszére megújult a kibővített díszterem, 2007-2009 között felépült az iskola
eddigi legnagyobb vállalkozása: a kétszintes tornaterem, amelynek konditermét
2010-ben szereltük fel.
2011 elejétől az apáti feladatokat Dékány Árpád Sixtus, az igazgatói feladatot a
2011/12-es tanévtől Varga B. János látja el. 2011-ben a régi épületegyüttes az utcai
frontokon teljes vakolat felújításon esett át. 2013-ban új könyvtárat avattunk, a
2013-as tanév elejére két tantermet a 2014-es tanév elejére további két tantermet a
hozzákapcsolódó folyosói résszel teljesen megújult.
(Elhangzott 2014. szeptember 2-án a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban)
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Az iskola keleti szárnya
az 1900-1901-es építkezés előtt
Archív fotó

Az iskola nyugati szárnya
Fotó: Kovács Ottó
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A 2013 tavaszán elkészült könyvtár olvasótermi része

A 2007-2009 között épült tornaterem
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Fotó: Kovács Ottó

Fotó: Kovács Ottó

Gál Lajos

Séta az egri bor körül

Balogh Ferenc

A Főegyházmegyei Könyvtár ritkaságai

Szuromi Rita

A könyöki Gáspárdy család szerepvállalása
a polgárosult Eger életében

Szecskó Károly

Séta a Dobó István utcában

Tóth Sándor

Rákóczi Ferenc temetési zászlaja a Történeti Tárházban

Elek Elemér Sándor

Szakmunkások képzése Egerben

Fodor László

A Felnémet-Almár-völgyi Mária Magdolna pálos
kolostor régészeti feltárása

Ludányi Gabriella

A főszékesegyház Mária kápolnája

Urbán Péter

A bazilika nagyorgonája

H.Szilasi Ágota

Kőkirálylány

Kerékgyártó József

Útmenti keresztek Egerben (I.rész)

Szabó József

A felnémeti Szent Rozália templom

Kerékgyártó József

A felnémeti Szent Rozália templom harangjai

Takács Mária Klarissza - Szabó Tamás

Egy ferences női rend születése és európai hírű
munkássága

Tamás Endre – Bolyki Ferenc

A Mecman-tól az Aventics-ig

Kovács Ottó
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