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Dajkáld völgy eme várost,

dombok öleljétek,

süsd nap, hold te vigyázd,

pattogó csillagok koszorúja

szikrázzon árnya fölött.

Legyen boldogság, béke hazája

örökké.

(Apor Elemér)
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Csendes Eger, boldog magyarok helye, életet adtál,

Hálaadásom ezért mint fi zetem le neked?

A haza szent nyelvén, anyatejjel mellyre tanítál,

Font versben buzgón egy nefelejcset adok.

(Vitkovics Mihály: 
Eger városához, születésem helyéhez)

A képeslapok a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár 
helytörténeti gyűjteményéből (HGY), valamint Tóth László 

magángyűjteményéből (TLGY) származnak

A kötetben szereplő fényképeket a szerző készítette 

© Bardi Erzsébet, 2010
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MÚLT, JELEN, JÖVŐ –
A KÉPES LEVELEZŐLAP 
TÖRTÉNETE

KEZDETEK

Az emberek egymás közötti kapcsolatában fontos szerepet tölt be 

a szóban vagy írásban közölt információ. A leírt szónak mindig 

nagy jelentősége volt, hiszen a bármikor visszaidézhető tartalma 

miatt súlya a történelem folyamán megnövekedett a szóbeliséggel 

szemben. Az írásbeli üzeneteknek egy különleges típusát képvi-

selik a képekkel, illusztrációkkal díszítettek.

Már az ókorból is fennmaradtak rajzzal ellátott levelek. 

Egyiptomban és Kínában is találtak a régészek olyan leleteket, 

melyeken a szövegek mellett a képi ábrázolás is fennmaradt. Eu-

rópában csak jóval később, a kora újkorban találkozhatunk raj-

zokkal ékesített, írott szöveget tartalmazó dokumentumokkal. 

Ezek üdvözlő- és köszöntőlapok, névjegykártyák voltak, melyek 

a 17. században terjedtek el Franciaországtól Oroszországig. Na-

gyon sok híres művész is készített névjegykártyát. A postai levél-

forgalom fellendülésének köszönhetően Európa-szerte egyre na-

gyobb népszerűségnek örvendtek a 18. század végétől kezdve az 

illusztrációval díszített levélpapírok, majd a 19. század közepétől 

a képeket tartalmazó levélborítékok. Általában a levelek témájá-

hoz illeszkedő litográfi ákkal ellátott levelek keltek útra Európában 

postai úton. 

A képes levelezőlap elődjének tekinthető a különböző kéz-

zel rajzolt, majd ugyanígy színezett metszetekkel ékesített kö-

szöntő- és üdvözlőkártya. Angliában a 18. századtól vált szokás-

sá, hogy ünnepek idején, különösképpen karácsonykor, rajzzal 

díszített üdvözleteket küldtek az emberek egymásnak. Sir Henry 

Cole, a londoni Viktória és Albert Múzeum első igazgatójának 

nevéhez fűződik a karácsonyi képeslap ötlete. Cole minden év-

ben barátai számára levelet küldött az ünnepek idején, de 1843-

ban elfoglaltsága miatt barátja, John Calcott Horsley festő által 

tervezett, elsősorban családi témájú, jótékonykodásra felhívó 
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képeket tartalmazó kártyát nyomtattatott, melyeket végül ezer 

példányban kereskedelmi forgalomba is bocsátott. A borítékban 

küldött üdvözlőkártyák szokása az európai kontinensen főként 

a német nyelvterületen, Ausztriában terjedt el, melyeken a hasz-

nált motívumok világa a korabeli iparművészeti tárgyak (poha-

rak, porcelánok, gyöngyhímzések stb.) ábrázolásaival mutatnak 

rokonságot. Köszöntőkártyák küldése Magyarországon is nagy 

divatnak örvendett a 18. század második felétől a 19. század kö-

zepéig.

A levelezőlap elsőként a világon az Osztrák–Magyar Monar-

chiában jelent meg, bár ötlete már korábban, 1865-ben felmerült. 

Egy német főpostamester, Heinrich Stephan vetette fel 1865. no-

vember 30-án az 5. német postakongresszuson, hogy vezessenek 

be egy általa Postblattnak nevezett, levélboríték nagyságú nyílt le-

velet, melyen csak rövidebb közlések (üdvözletek, részvétnyilvá-

nítások stb.) szerepelhetnek. Így a feladó előre megfogalmazott 

szövegek közül választaná ki az üzenetet, amelyet nyomtatott la-

pon küldenének el az emberek egymásnak, természetesen alacso-

nyabb díjszabásért, mint a hagyományos borítékos levelet. Ste-

phan javaslatát végül elvetették, mivel abban az időben még nem 

volt elfogadott, hogy üzenetet nyíltan, bárki által elolvashatóan 

továbbítsanak. 

A világ első postai levelezőlapját Emmanuel Herrmann bécs-

újhelyi katonai akadémiai tanár elképzelése alapján 1869. októ-

ber 1-jén az oszták–magyar postaigazgatóság adta ki. Herrmann 

szerint – mivel a levelek egy jó része csak rövid közlést tartal-

maz (névnapi, születésnapi, ünnepi alkalmakra szóló köszönté-

sek, küldemények stb.) – nem szükséges azokat zárt borítékban 

feladni, hanem elég nyílt lapra írni, melyeket a postahivatalok is 

árusíthatnának. A feladás díja egységesen két krajcár lenne, szem-

ben a levél ötkrajcáros díjszabásával. Címoldalán lenne a címzés, a 

felségjel és a rányomott bélyeg, a hátoldalán pedig egy üres mező 

szolgálna az írandó közlemény számára. A közlendő szöveg terje-

delmét maximalizálnák húsz szóban, amibe a címzés és az aláírás 

is beletartozna. A magyar posta akkori vezérigazgatója, Gervay 

Mihály támogatta Herrmann tervét, így a magyar és az osztrák 

posta egy időben hozta létre a „levelezési lapokat” (Correspon-

denz-Karte). A Magyarországon forgalomba hozott levelezőlapo-

kon a magyar címer mellett 1869-től már nem németül, hanem 

magyarul volt olvasható a Levelezési-lap kifejezés. 

A levelezőlap bevezetése óriási mérföldkő volt a posta éle-

tében, és igen nagy népszerűségnek is örvendett. Az első napon 

csak Pesten a központi postahivatalban tízezer fogyott el belőle! 

1871-ben 2,5 millió, 1873-ban pedig 6,5 millió levelezőlapot kéz-

besített a magyar posta. E sikert látva világszerte bevezették áru-

sításukat: az 1874-es berni nemzetközi postai konferencián 22 

európai ország és az USA képviselői létrehozták az Egyetemes 

Postauniót (UPU), és megegyeztek, hogy a levelezőlapok a zárt 

levél díjának feléért nemzetközi levelezésre is felhasználhatók.

A KÉPESLAP SZÜLETÉSE

Hamarosan felvetődött a gondolat, hogy a levelezőlapokon vala-

milyen képet ábrázoljanak. Eleinte néhány feladó a saját rajzaival 

díszítette a lapok szövegoldalát. Rengeteg ilyen illusztrált levele-

zőlap készülhetett, melyek alkotóját többnyire nem ismerjük.

A díjjegyes, tehát állami kiadású levelezőlapok és az illuszt-

rált, azaz a későbbi képeslapok nem különíthetők el mereven egy-

mástól. A kép eleinte csupán a levelezési oldal egy részét foglalta 

el, és tollrajz, vízrajz, majd fénykép alapján készült fekete-fehér 

kőnyomtatással. A rajzokat litográfi ai eljárással sokszorosították. 

Később színes kőnyomtatást, végül mélynyomást és magasnyo-

mást használtak az egyes kiadók. Ritka eljárásnak számított a réz-

metszet. Vékony papírt, általában többrétegű papírt, esetleg bőrt, 

préselt selymet, sőt egyes országokban fakérget is használtak alap-

anyagként. A levelezőlapok szabványát a párizsi Egyetemes Posta-

kongresszus állapította meg 1878-ban, ami 1925-ig 140 × 90 mm 

volt, ezt 1925-ben 148 × 105 mm-re módosították. A szabványo-

sítás megkönnyítette a posta dolgát, s ez napjainkban is így van.

A levelezőlap és a képeslap közötti átmenetnek tekinthetők 

azok az első osztrák és magyar levelezőlapok, melyek az ország 

címerét vagy egyéb hazafi as illusztrációt tartalmaztak a címzés-

oldalon. Az 1870-es évektől egyre több országban díszítették a 

címzési oldalt, de hogy melyik országban és ki találta fel a képes 

levelezőlapot, illetve készítette az elsőt, nem lehet egyértelműen 

megválaszolni.

A képeslap-szakirodalom szerint német földön például az 

első, kézbesített képes levelezőlap a francia–porosz háború ide-

jén (1870–1871) látott napvilágot, 1870 júliusában. Egyes kutatók 

szerint azonban ez nem számít képeslapnak, mert az illusztrá-

ciót eredetileg más célra készült klisével nyomták a levelezőlapra. 

A tömeges képeslapgyártás német földön August Schwartz ol-

denburgi könyvkereskedőnek köszönhető, aki 1875-ben a levele-
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zőlap szövegoldalára először nyomatott képet (egy bordal szöve-

gének illusztrálását, egy fametszetet), mely a lap bal oldalát fog-

lalta el, mellette látható a kézzel írott közlemény. Schwartz még 

ez év őszén az oldenburgi udvari nyomdával együtt kiadott egy 

képeslapsorozatot, majd egy várost ábrázoló sorozatot. Ekkor már 

a posta is felfi gyelt minderre, s tárgyalások kezdődtek az első ké-

peslapok tömeges gyártásáról.

Franciaországban az első illusztrált levelezőlap szintén a 

francia–porosz háborúban jelent meg: az ostromlott Párizsban 

színes papírra nyomott lapokat juttattak ki léggömbök segítségé-

vel a körülzárt városból, ezzel biztosítva a kapcsolatot a külvilág-

gal. 1870-ben Angliában is megjelent az első olyan levelezőlap, 

amelyre reklámképeket rajzoltak. Mindezek ellenére egyes kuta-

tók szerint az első hitelesen datált postai képes levelezőlap terve 

szerb eredetű, s egy bécsi székhelyű szerb irodalmi folyóirat ren-

delésére készült. A képeslap kivitelezésére egy bécsi nyomdát kér-

tek fel. Az illusztráció valószínűleg a lap által felkarolt országokat 

akarta jelképezni.

Egész oldalas képet tartalmazó lapok elsőként egy rézmet-

szőtől jelentek meg 1872-ben Zürichben: eleinte táj- és zsáner-

képekkel díszítette, majd építészeti emlékekről készített rajzokat. 

Ezek a képeslapok nagyon hamar népszerűvé váltak, elsősorban 

a turisták körében.

1878. június 1-je mérföldkő a postai képes levelezőlap törté-

netében: ezen a napon hivatalos postai küldeménynek fogadják 

el. A párizsi nemzetközi postakonferencia döntése a közvélemény 

erős nyomására alakult így, hiszen a posta korábban csakis olyan 

képeslapokat volt hajlandó terjeszteni, amelyek beleillettek a szab-

ványba: előírta méretét, feliratát, sőt még a súlyát is megszabta.    

Az 1885-ös lisszaboni UPU-kongresszuson két fontos dön-

tést hoztak: megengedték a magánkiadású lapok forgalmazását, 

valamint a címoldal kettéválasztását. Ennek ellenére a képes-

lapok történetében az újabb korszakhatárnak a 20. század első 

évei számítanak. Több országban ugyanis a lisszaboni kezdemé-

nyezéshez a posta nem járult hozzá: „Ez az oldal a címzés számá-

ra fenntartott. Levelezést ezen az oldalon nem fogadnak el minden 

külországban. Érdeklődni a postán!” – olvashatjuk a korabeli fran-

cia levelezőlapokon. Mind ez ideig a képeslapok hátoldalát csak 

címzésre lehetett felhasználni, és ide ragasztották a bélyeget is. 

Maga a kép a másik oldalon foglalt helyet, s ide került a szöve-

ges rész is.  A 19–20. század fordulójára azonban megnőtt az 

illusztrációk mérete, s szinte az egész oldalt elfoglalták. Eleinte a 

képek alá néhány sztereotip szöveget nyomtattak, a lap feladója 

ezért sokszor egyszerűen csak aláírta a nevét, vagy a képbe írta 

közlendőjét. Ez azonban zavarta a látványt, s ezért léphetett fel 

egy olyan igény (1901), hogy a képes levelezőlapok címzési ol-

dalán legyen hely a közlések számára is. Először Angliában en-

gedélyezte a posta (1902), hogy a címzési oldalt egy függőleges 

vonallal kettéosszák, majd fokozatosan Franciaországban, Né-

metországban, Kanadában, Oroszországban és Magyarországon 

is (1905) elkezdődött a megosztott hátoldalú képeslapok készí-

tése. Mindez a dátum nélküli képeslapok korának meghatározá-

sához is segítséget nyújt.

A 19. század utolsó évtizedeiben Németországban gyártot-

ták a legtöbb képeslapot: volt olyan év, hogy hetenként tízmillió 

képeslapot jelentettek meg. Svájcban például a képeslap export-

termék lett, de Svédországban és Angliában is jelentek meg a kül-

földi piac számára készült lapok. 

Ez a képes levelezőlap biztosan 
1905 előtt íródott: az üdvözlő sorok 
a képes oldalra kerültek. (TLGY)

A hátoldal még csak a címzést 
szolgálja. A postabélyegzőn jól ki-
vehető a feladás dátuma: 1902. 
szeptember 7. (TLGY)
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Vajon mi lehetett az oka a képeslap gyors elterjedésének és 

népszerűségének? Valószínűleg több oka is volt, például a köte-

lező oktatás bevezetése, a közlekedés gyors fejlődése, a postai 

gépkocsik megjelenése és a fényképek jobb minőségű előállítá-

sának módszere. Ráadásul a képeslapok minden jelentős ese-

ményről beszámoltak. Történelmük kezdetén hírközlő szerepük is 

igen meghatározó volt. Amikor Ferenc József osztrák császár és 

magyar király 1900 májusában Berlinbe látogatott, az esemény-

ről készült képeslapok már másnap forgalomba kerültek. A né-

met posta 1900. január 1-jén az új század első napjára egy alkalmi 

képeslapot jelentetett meg kétmillió példányban. A készlet két óra 

alatt elfogyott. Számtalan képeslap óriási művelődéstörténeti ér-

tékkel bír, hiszen sokszor egy-egy fontosabb eseményről csak a 

levelezőlapon található illusztráció maradt fenn.

A képeslapok történetének első, ún. klasszikus korszaka 

végén, tehát 1900 körül jelentek meg a fényképek alapján ké-

szült tájképes lapok is. A legnagyobb mennyiségben kezdettől 

fogva a városképi és tájlapok voltak forgalomban. Az első táj-

képes levelezőlapok grafi kákról, főleg litográfi ákról (kőrajz) ké-

szültek, eleinte fekete-fehérben, majd színesben. A 19. század 

végén előfordult, hogy az illusztráció több kisebb részletben 

töltötte ki a rendelkezésre álló helyet, vagy egészen kis méretű 

képet nyomtattak a lapra. Már ebben az időben (1890-es évek) 

igyekeztek minél több részletet ábrázolni egy levelezőlapon. Az 

ilyen képeslapokat „mozaiklap”-oknak nevezzük. A mozaik-

lapok mindig nagy népszerűségnek örvendtek, napjainkban is 

igen közkedveltek. Sokszor virággirlandokkal vagy valamilyen 

díszítőmotívummal foglalták keretbe a több részletet is bemutató

képeslapokat, sőt a mozaikképek közötti térbe is valamilyen dí-

szítés került. 

Az 1897/98-as években 4–6, sőt 8 részletképből is állt egy-egy 

illusztráció, s már csak a lap jobb alsó sarkában maradt egy kis 

hely a közlés számára. A mozaiklapokon általában feliratok jelez-

ték, hogy az egyes képecskék mit ábrázolnak. Néha a város pa-

norámája mellett helyi népviseletbe öltözött alakok is feltűnnek, 

vagy a településre jellemző terméket találunk. A városképi üdvöz-

lőkártyákba gyakran az ott sem volt sétálókat, az úri közönséget is 

belemontírozták. A fotómontázst mint technikai bravúrt a 19–20. 

század fordulójától alkalmazták a képeslapgyártásban. Több vá-

rosról készült olyan lap, amelyen az épületek, utcarészletek egy 

lepke szárnyaiban találhatók. A 19–20. század fordulóján nagyon 

kedveltek voltak a címeres városképi üdvözletek, amikor is a vá-

ros egyik részlete mellé, a lap sarkába helyezték a címert vagy a 

zászlót.  

Már az 1905 előtti évekből ismerünk légi felvételek alapján 

készült képeslapokat, például Pozsonyról, de Budapestről is sok 

megjelent abban az időben.  Anglia és az USA hosszú ideig nem 

adta fel monopóliumát, és nem járult hozzá, hogy magánkiadású 

lapok jelenjenek meg az országban. Az európai kontinens nyom-

dái azonban egymással vetélkedve hozták létre vonzó kivitelezésű 

képeslapjaikat.

A 19. század utolsó éveiben a tájlapok és üdvözlőlapok mel-

lett a legtöbb képeslap a művészetek világából meríti témáját. 

A művészi képeslapok az ismeretterjesztés egyik fontos eszközévé 

váltak. Olcsóságuknál fogva nagy tömegekhez juttatták el a klasz-

szikus és kortárs művészek alkotásainak reprodukcióit. Kifejezet-

„Édesem! Szomorú hírt közlő lapját, 
valamint a pakkról szóló száll. levelet 
ma 5 órakor kaptam. Igazán borzasztó 
csapás ez. Írjon majd Édes róla körül-
ményesen. Most küldök ki a pakkért. 
Igen szépen köszönöm szíves megem-
lékezését. Ha csak időm lesz, holnap 
írok levelet. Épp most értünk haza, 
még… sem tettem magam, nehogy 
levelem a mai postával ne menjen el. 
Levelemben sok mindenről fogok írni. 
Csókját küldi…
Eger, 1902. VI/3.”
(HGY)

Eger város látképe egy borivó sze-
mével nézve. (HGY)

Kétnyelvű mozaiklap Eger városá-
nak nevezetességeiről. (TLGY)
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ten képeslapokra szánt művészi tollrajzok, metszetek, vízfestmé-

nyek is készültek, de neves művészek, illusztrátorok reprodukcióit 

is viszontláthatjuk a lapokon ebből a korból. Ez a tendencia való-

színűleg a századforduló sajátos művészeti stílusirányzatának, a 

szecessziónak is köszönhető, melyet a stilizált növényi ornamen-

tika, a dekorativitás, valamint a keleti hatású vonaljáték használata 

jellemez. Európa legnagyobb művészeti kiadóinak köszönhetően 

még ismertebbekké váltak a Louvre, a British Múzeum, a Vatiká-

ni Múzeum, az Uffi zi képtár vagy éppen az Escorial műkincsei. 

A múzeumok aztán később maguk is kiadtak képeslapokat.  

„Újabban egyes értelmes gyárosok reklám-levelezőlapokat 

adnak ki, melyek az azelőtt divatban volt reklámkártyákat van-

nak hivatva helyettesíteni… Vannak olyanok is, akik kizárólag 

reklám-levelezőlapokat gyűjtenek” – olvashatjuk a Képes Leve-

lező-Lap című magyarországi szaklap 2. évfolyamának 21. számá-

ban (1900). A kiadók és az üzletemberek korán felismerték tehát a 

képes levelezőlapokban rejlő lehetőségeket. Az első reklámcélzatú 

lapokat az 1889-es párizsi világkiállításon hozták forgalomba az 

Eiffel-torony képével. Ezt követően a különböző kiállításokra, év-

fordulókra, majd a nemzetközi képeslap-kiállításokra megjelente-

tett lapok bírtak elsősorban erős hirdetési jelleggel. Az ilyen típusú 

levelezőlapok külön csoportját képezik a turisztikai és idegenfor-

galmi céllal készültek. A legkorábbi lapokon – például a szálloda 

vagy a gyógyfürdő képe mellett – semmilyen írott szöveg nem sze-

repelt, mert ezeknél a lapoknál maga a kép jelentette a reklámot.

A 20. század első éveiben jelentek meg a képeslevelező-

lap-sorozatok is, például azok, amelyek az előző század kiemelke-

dő személyiségeit ábrázolták – például Haydnt, Ibsent, Turgenye-

vet, Radetzki marsallt – néhány szavas életrajzi adat társaságában.

A KÉPESLAP TÉRHÓDÍTÁSA

A képeslap történetének „arany korszakában” (1901–1914) a ké-

peslap minden országban, azaz mind az öt kontinensen elterjedt. 

Erre az időszakra jellemző, hogy igen sokan gyűjteni kezdték a 

lapokat, és sokan azért küldözgettek lapokat egymásnak, hogy al-

bumokba, katalógusokba helyezhessék el otthon őket. Ez a ma-

gyarázata annak, hogy sok képeslap ebből az időből szinte hasz-

nálatlan, kifogástalan állapotban maradt meg. 

A legkedveltebbek a művészek által rajzolt-festett lapok 

voltak, s ekkor születtek a nagy sorozatok. 1902-ben Angliában 

például az összes angol király vagy királynő portréját tartalmazó 

képeslapsorozat indult. A portré mellett a képeslapon az uralko-

dó életrajzi adatai, pecsétje vagy pénzérméje is szerepelt. Német 

mintára a 20. század első éveiben bélyegek, majd pénzérmék szí-

nes faximiléjét reprodukálták dombornyomású lapokon, s szerte a 

világban egész sorozatok készültek így el állami felségjellel, vala-

mint a pénznem árfolyamának feltüntetésével. 

A tengerentúli kiadók elsősorban a reklámcélú képesla-

pokban jeleskedtek. A Singer varrógépgyár sorozatától kezdve 

a tagállamok törvényhozási épületét, címerét és pecsétjét ábrá-

zoló lapokon át a szépségkirálynőket ábrázoló sorozatig sokféle 

témát dolgoztak fel, s jelentős mennyiségben kivitelre is forgal-

mazták őket.

Ebbe a képeslapba az úri közönség 
negédes hölgyeit és gáláns gaval-
lérjait montírozták bele. (HGY)

A város egyik részlete – jelen eset-
ben a vár – keretbe foglalva látha-
tó, háttérként a lap egyik sarkába a 
magyar zászlót, a másikba a címert 
helyezték virágcsokorral kiegészít-
ve. (HGY)

Szerencsés lehetett az a gyűjtő, 
aki ezt a lapot kapta. „Azt hiszem 
gyüjteményében ez még nincs meg s 
igy bátor vagyok elküldeni szivélyes 
üdvözlettel Plhal Gyula Eger 1899 
XII/6-án ” (HGY)
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Idővel a tárgyválasztás világszerte fokozatosan módosult, s 

egyre változatosabb lett. A képes levelezőlap az idők folyamán tör-

ténelmi dokumentummá vált: tanúja volt a gépkocsi, a Zeppelin 

léghajó, a repülőgép, a mozi, a modern sportélet megjelenésének, 

s tükrözte a társadalmi, politikai élet minden jelenségét: a munka-

nélküliek tüntetését, a gazdasági válság okozta európai kivándorlá-

si mozgalmat vagy az általános választójogért indított harcot.

Mindezek ellenére az 1910-es évek elejére a képeslapkiadás-

ban némi visszaesés mutatkozott, lanyhult az érdeklődés, a gyűj-

tési láz.  

A képeslapkiadásnak újabb lendületet csak az első világ-

háború hozott. Bár a háborúk nem kedveznek a művészeteknek 

(„Inter arma silent musae”, azaz Fegyverek között hallgatnak a mú-

zsák, mondta Cicero), a levelezőlapoknak mégis éppen az 1914 és 

1918 közötti első világháborús évek nyitottak új korszakot. Egy-

részt a háborús uszítás és harcra buzdítás eszközei lettek, más-

részt a képeslap-levelezőlap bizonyult a legkedvezőbb érintkezési 

eszköznek a frontvonal és a hátország között.

Ekkor már léteztek előre megírt lapok, aminek nyomtatott 

szövegét csak alá kellett írni, hogy az illető jól van, s egészséges. 

Az igazán népszerűek azonban nem ezek voltak: változatos te-

matikájú és külsejű lapok tömkelege cserélt gazdát. A háborús 

években természetesen elsősorban a hazafi as érzelmű lapok do-

mináltak: a hűség, a hazaszeretet, a búcsú, a lelkesedés jelenetei 

fogalmazódtak meg egy-egy képeslapon. 

Amennyire jelentős volt az első világégés képeslap-történeti 

szempontból, annyira kevéssé felderített, tanulmányozott és kata-

logizált időszakot jelentett a második világháború időszaka. En-

nek oka egyrészt az, hogy közel sem jelent meg annyi képeslap, 

mint például az első világháború idején, s nem is volt olyan erős 

propagandaszerepük. Másrészt az Angliától és az USA-tól távol 

eső területekről nem továbbítottak képeslapokat. A szövetségesek 

katonái önzáró légiposta-levélpapírt használtak. Majd bevezették 

a levelezés mikrofi lmes továbbítását, elsőként az észak-afrikai 

hadszíntér és az USA között.

A képeslapok a náci Németországban hadvezéreket, piló-

tákat, ejtőernyősöket, kapitányokat népszerűsítettek. Többségük 

nem fénykép, hanem rajz alapján készült, sokuk a fasiszta rend 

ellenfeleit gyalázó, uszító képeslap vagy mozgósító jelszavas kiad-

vány volt, amelyek megsemmisítését a háború után rendelték el. 

Angliában elsősorban a belső front kérdései, életképei szerepel-

tek a lapokon (élelmiszerjegyek, elsötétítés, gázmaszkok viselése, 

sorban állások). 

A háború befejezése után természetesen a győzelem és a fel-

szabadulás témája dominált. Párizs egy egész képeslapsorozat meg-

jelentetésével üdvözölte a felszabadulást. Számos lap, elsősorban 

a kelet-európai országokban, az újjáépítésre buzdító jelszavakat 

tartalmazott. A régi képeslapokat például kiválóan hasznosították 

a második világháborúban elpusztult Varsó helyreállításánál, bizo-

nyítván azt, hogy – főként a fényképes lapok – hűen tükrözik s meg-

őrzik egy-egy település korabeli állapotát, középületeit, tereit, utcáit.

A háború után jelentek meg a turisztikai jellegű kiadványok 

is, ezek többnyire gyenge minőségű papíron, fekete-fehérben, díj-

jegyes formában. 

Amikor egy hétéves cseh kislány, Jitka 1949-ben elküldte 

rajzát az UNICEF-nek (United Nations International Children’s 

Emergency Fund = Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermek 

Gyorssegélyalapja), aligha gondolta, rajza olyan híres lesz, hogy 

még hatvan év múlva is emlékezni fognak rá. A kislány a fest-

ményével szeretett volna köszönetet mondani azért a segítségért, 

melyet a szervezet a világháborút követően a falujának nyújtott. 

New Yorkban, az UNICEF központjában, Jitka rajzát képeslapokra 

nyomták, így született meg az első UNICEF-üdvözlőlap, s ebből 

az elmúlt évtizedek egyik legsikeresebb segélyakciója. 1950-ben 

még csak százezer, tíz év múlva tizenötmillió, ma pedig évente 

csaknem 160 millió darabot adnak el az UNICEF lapjaiból szerte a 

világon. Eddig összesen több mint négymilliárd UNICEF-képes-

lap talált gazdára. Az UNICEF világszervezet, így a képeslapok vá-

lasztéka is nemzetközi. Sok-sok neves művész – pl. Chagall, Miro, 

Picasso, Monet, Klimt, Van Gogh – alkotása került UNICEF-le-

velezőlapra. A képzőművészek, illetve ügynökségeik a művek 

felhasználásának ingyenes felajánlásával támogatják az UNICEF 

munkáját. Az elmúlt évtizedekben számos magyar művész alko-

tásával is találkozhattunk UNICEF-képeslapokon. Például Mo-

holy-Nagy László festményei, André Kertész fotói, Reich Károly 

és Réber László grafi kái vagy a magyar múzeumokban található 

műalkotások a világ más tájain is népszerűek lettek. 

Az 1950-es években Nyugat-Európában nagy számban je-

lentek meg gépkocsikat ábrázoló lapok, majd a légi közlekedés 

fejlődésével párhuzamosan a légitársaságok utasoknak szánt 

ajándék képeslapjai. 

Az első osztrák díjjegyes lap (1869) megjelenésének 100. 

évfordulója kissé fellendítette a képeslapkiadást. Picasso béke-

galambja például, mely először a párizsi Pleyel-teremben tartott 

kongresszus falát díszítette, számos országban került képeslapra 

mint az 1950-es évek nagy mozgalmának jelképe.
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A képeslapot évfordulók, kongresszusok, különböző belföldi 

és nemzetközi rendezvények népszerűsítésére is használják. Az 

1980-as években a képeslap visszanyerte arany korszakbeli dina-

mizmusát: egyik napról a másikra reagál az eseményekre, gyűjté-

se neves fotó- és grafi kusművészek közreműködésével hobbiként 

is igen népszerűvé vált.

A MAGYAR KÉPESLAPKIADÁS

A magyar képeslapkiadás 1896-ban, a millennium évében kez-

dődött, korábban főleg német és osztrák kiadók látták el hazán-

kat képes levelezőlapokkal. Az eredetileg tízféle képes levelező-

lap helyett az ezredéves ünnepségek alkalmából a magyar posta 

harminckét darabos millenniumi képeslapsorozatot jelentetett 

meg. A lapok illusztrációi négyféle témát dolgoztak fel: millen-

niumi kiállítás, budapesti látképek, tájképek, valamint történelmi 

jelenetek s életképek. A lapok jól mutatják a millenniumi korszak 

atmoszféráját. A levelezőlapok eredeti képeit a kor ismert festői 

és illusztrátorai készítették (Kimnach László, Vágó Pál, Cserna 

Károly, Dörre Tivadar). A képeslapok nyomatai színes fametsze-

tek és litográfi ák voltak. A sorozatot három budapesti nyomda 

állította elő. Az első harminc képeslap címzési oldala kétféle: jobb 

oldalra a belföldi forgalom céljára kétkrajcáros, külföldre ötkraj-

cáros bélyeget nyomtattak. A magyar korona képe minden lapon 

megtalálható felül, bal oldalon. A címzési oldalakon a „Magyar 

Királyi Posta Levelező-Lap” felirat olvasható. A kiadás évére a 

címzési oldalon a lap alján szereplő 96-os szám utal. A 35. és 36. 

képes levelezőlap horvát és magyar nyelvű, és csak Horvátor-

szágban került forgalomba.

A millennium évében egyébként több magyarországi kiadó 

is megjelentetett képeslapot az ezredéves kiállításról, de külföl-

dön is jó üzletnek tekintették a kiállítási képeslapok gyártását, 

mert több sorozatot is elindítottak.

A millenniumi eszmét jól kifejező Feszty-körkép jeleneteit 

vagy Munkácsy Mihály Honfoglalás című festményének repro-

dukcióit is nagy számban jelentették meg a századfordulón, de 

adtak ki képeslapokat a törökellenes harcok, az 1848/49-es forra-

dalom és szabadságharc évfordulóján is. Ugyancsak sok illusztrált 

lap jelent meg II. Rákóczi Ferenc fejedelemről, Deák Ferencről és 

gróf Tisza István miniszterelnökről. A képes levelezőlap a 19–20. 

század fordulóján vált az agitáció, a választási küzdelem egyik 

fontos eszközévé, s ez Magyarországon sem volt másképp.

A képeslapok gyors elterjedése és páratlan népszerűsége 

azokra a társadalmi-gazdasági változásokra vezethető vissza, 

melyek a 19. század utolsó harmadának Magyarországát jelle-

mezték. A különböző gazdasági folyamatok hatására felgyorsult 

a polgárosodási folyamat, az ún. középréteg megerősödött, mely 

a képes levelezőlap fő társadalmi bázisát alkotta. Az osztrák–ma-

gyar kiegyezést (1867) követő gazdasági-társadalmi változások, 

a polgári átalakulás felgyorsította a világ megismerésének igé-

nyét és lehetőségét. A képes levelezőlap a tömegkultúra egyik 

kifejezőeszközévé vált. A 19–20. század fordulóján kialakult ké-

peslapgyűjtő mozgalom jól szemlélteti, hogy a képeslap a maga 

olcsóságával, közérthetőségével, esztétikai értékeivel a korábban 

csak a gazdagok számára elérhető szenvedélynek, a gyűjtésnek 

a tárgyává vált. Magyarországon 1899-ben jött létre a képesle-

velezőlap-gyűjtők első hazai egyesülete, melynek hivatalos lapja 

a Képes Levelező-Lap című újság lett. „Lapunk fő céljául tűzte 

ki a gyűjtést elősegíteni, s komoly munkával magas színvonal-

ra emelni, ahol az már nemcsak időtöltő sport, de ismeretein-

ket gyarapító hasznos foglalkozás legyen” – olvashatjuk a szaklap 

1899. évi 3. számában.

A 19. század második fele az infrastruktúra gyors fejlődésé-

nek, elsősorban a vasútvonalak kiépülésének a kora Európában. 

A képeslapok gyors terjedése – az olcsóságuk és az újszerűségük 

mellett – ennek az iparosodási folyamatnak is köszönhető. A szá-

zadforduló Magyarországán a vasút volt a fő közlekedési eszköz. 

Az 1880-as, 1890-es években megnőtt a belső idegenforgalom. 

Mind az üdülések, mind a kereskedelmi utak során felmerült az 

az igény, hogy élményeikről az utazók néhány sorban beszámol-

janak az otthon maradóknak. A képeslapküldés praktikusabbnak 

is bizonyult, mint a hagyományos, zárt borítékos levelezés. A ké-

peslapok a turizmus fejlődését is támogatták, hiszen a helyi látni-

valók iránti érdeklődést keltették fel. A külföldi és magyarországi 

képeslapok legnagyobb és legteljesebb hazai gyűjteményében, a 

szerencsi múzeumban a 19–20. század fordulójából 140 város-

ról és több mint három és fél ezer községről található képeslap. 

A századforduló Budapestjéről például többezer-féle képeslap 

készült, melyek jól tükrözik azt a hatalmas változást s nagyará-

nyú építkezéseket, amely Pest, Buda és Óbuda 1873-as egyesíté-

se után megkezdődött. A korai tájlapok között sok az üdülő- és 

fürdőhelyekről készült lap. A legdivatosabbak a felvidéki és erdé-

lyi nyaralóhelyek voltak, illetve Csehország, nem csoda, hogy a 

Magyarországon a legna-

gyobb, s világviszonylatban is 

jelentős képeslapgyűjtemény a 

szerencsi Zempléni Múzeum-

ban található. A gyűjtemény 

alapját a helyi orvos, fogorvos 

és ismert műgyűjtő, dr. Petri-

kovits László 1967 júliusában 

felajánlott magángyűjtemé-

nye alkotja. A múzeum ma 

mintegy 1 000 000 képeslappal 

büszkélkedhet, melyek egy ré-

szét A képes levelezőlap története 

című állandó kiállítás kereté-

ben bárki megcsodálhatja.
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legkorábbi képeslapok is a felsorolt helyekről ismertek. Mintegy 

60-féle gyógyfürdőről és üdülőhelyről készült képes levelezőlap.

Az 1880-as évektől a képeslapok külföldön és Magyarorszá-

gon is sorra mutatják be a helyi népviseletet, hiszen az ilyen la-

pokat a turisták mindig szívesen vásárolták. Különösen sok nép-

viseleti képeslapot forgalmazott az egri Baross Nyomda. A 19–20. 

század fordulóján egész sorozatot jelentetett meg Eger és az Eger 

környéki falvak – Bekölce, Besenyőtelek, Egerbakta, Egerfarmos, 

Felnémet, Kistálya, Kisnána, Ostoros, Szalók, Szarvaskő, Markaz, 

Parád, Pétervására, Füzesabony, Kerecsend, Sirok, Verpelét – kora-

beli népviseletéről. Ezek a lapok ma a néprajzkutatás nélkülözhe-

tetlen dokumentumaivá váltak.

Képes levelezőlapok kiadásával és forgalmazásával általában 

könyvkiadók, könyv- és papírüzletek tulajdonosai, nyomdák és 

fotóműhelyek foglalkoztak. Az ő nevüket többnyire mindig fel-

tüntetik a lapokon, míg a nyomdákét ritkábban. A legnevesebb 

magyar képeslapkiadónak és -gyártónak a Divald család számí-

tott. Az eredetileg gyógyszerészként végzett Divald Károly a sza-

badban történő fényképezést részesítette előnyben az akkortájt 

elterjedt portréfényképezéssel szemben. 1865-ben, Eperjesen ala-

pította az első magyar képeslapgyárat. Az 1890-es években fény-

nyomdáját (fototípiai Műintézet) Budapestre helyezte át, ahol ha-

marosan már három gyorssajtó gép és három kézisajtó állt rendel-

kezésére. Főként budapesti és vidéki tájlapokat, művészeti és ún. 

alkalmi képes levelezőlapokat készített. Már 1899-ben megjelen-

tette Raffaello, Tiziano, Rubens, Murillo és Rembrandt remekeit 

bemutató, harminc lapból álló sorozatát. Divald Károly fi a, Divald 

Lajos az eperjesi sokszorosító műhelyt vitte tovább, és a legújabb, 

legmodernebb gépeket állította a képeslapkiadás szolgálatába. 

A régi képeslapok között rengeteg humoros és tréfás jelle-

gű található, de az emberi fantázia szellemes, néha kissé groteszk 

megnyilvánulásai is. A 20. század elején például több magyaror-

szági helységről készült olyan képes levelezőlap, amelyik a várost 

száz év múlva mutatja. Az utcaképbe belemontírozták a járókelő-

ket és az elképzelt zsúfolt forgalmat: kerékpárokat, omnibuszokat, 

a levegőbe magasvasutat, léghajót és repülőgépeket rajzoltak.

A KÉPESLAPGYŰJTÉS TÍZPARANCSOLATA

 1.  Sok képeslap csupán kartonhalmaz. Gyűjteménnyé a rendsze-

rezés teszi.

 2.  A városképeket országonként – azon belül városonként –, a töb-

bit motívumonként – növények, állatok, híres emberek, repro-

dukciók, közlekedés, fi lm-színház stb. – rendszerezzük.

 3.  Az országokat vagy ábécérendben, vagy földrajzi elhelyezkedé-

sük szerint rendezzük.

 4.  A képeslap szerves része a bélyeg és a pecsét is. Áztatásuk még 

„óvatos formában” is szigorúan tilos!

 5.  Óvjuk képeslapjaink állagát! Felragasztásuk merénylet a gyűj-

temény ellen, de befőttesgumival való kötegelésük is ártalmas. 

Fontos, hogy lapjainkat száraz helyen tároljuk.

 6.  Minél több ismerősünkkel tudassuk hobbinkat, s tegyük őket 

„beszállítóinkká”!

 7.  Nem lehet mindent teljes intenzitással művelni, előbb-utóbb 

szakosodni kell egy-két, legfeljebb három kedvenc témakö-

rünkre.

 8.  Gyűjteményünk fejlesztése kapás, csere és vásárlás útján lehet-

séges. Ez egyben fontossági sorrend is!

 9.  A cserénél légy mértéktartó! Ne feledd, partnered is jól akar járni. 

A korrekt csere a hosszú távú, jó kapcsolat alapja.

 10.  Igyekezz minél többet tudni lapjaidról! Az igazi gyűjtő például 

nem szorul a pecsét dátumára, hogy besoroljon időben egy ké-

peslapot.

Markazi népviseletet bemutató pár 
az egri Baross Nyomda kiadásában. 
(HGY)

Ilyennek képzelték a mai Egert 
száz évvel ezelőtt. (TLGY)
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A MAGYAR KÉPESLAPKIADÁS A 20. SZÁZADBAN

A képeslap „aranykorában” – az 1900-as évek első évtizedeiben 

– a levelezés szinte elképzelhetetlen lett volna a „képeslevelező-

lap-nyelv” nélkül. A feladó már az illusztráció kiválasztásával kife-

jezhette érzelmeit. Egy francia lap nyomán az egyes képeslaptémák 

jelentését így értelmezte a Magyar Képes Levelező-Lap című újság 

(1902. 4. szám): „tájképes = szeretlek; állatos = végtelenül szeretlek; 

házak = csendes boldogság; erdő, liget, rét, kert = szentimentaliz-

mus; gyermekek = óhajtom a boldogságot; virágcsokor = rád gon-

dolok, színésznő = változékonyság; színész = kalandszerető; ló = 

büszkeség; kutya = hűség; templom = légy enyém.” 

1905 után fokozatosan nőtt azon cégek száma, amelyek ké-

peslapkiadással foglalkoztak. A kisebb vidéki nyomdák általában 

csak a településükre vagy a közvetlen környezetükre vonatkozó 

lapokat készítettek és forgalmaztak. A két világháború között már 

akadtak olyanok is, amelyek az egész országban terjesztették lap-

jaikat: például Monostory György, Weinstock Ernő vagy Gárdony és 

Fenyvesi képeslevelezőlap-kiadó vállalata. Ügynökeik felmérték a 

helybeli igényeket, utazó fényképészeik elkészítették a felvételeket, 

majd saját üzemükben, esetleg nagyobb nyomdákban (Atheneum, 

Fénynyomdai és Grafi kai Műintézet) előállíttatták a képeslapokat.

A második világháború idején (1939–1945) Magyarországon 

korántsem volt olyan propagandaszerepe a képeslapnak, mint 

korábban, a háború után azonban komoly mozgósítóerővel bírt. 

A Magyar Kommunista Párt a választási propaganda eszközének 

tekintette a képes levelezőlapokat. A második világháború után a 

magánkiadók és -nyomdák kora hamar leáldozott. 1947–48-ban 

mint képeslapgyár a Magyar Központi Sokszorosító Rt. töltött 

be fontos szerepet, illetve a Magyar Kommunista Párt és a Szikra 

Rt. adott ki számos lapot. Az állami képeslapkiadás a Művészeti 

Alkotások, illetve a Képzőművészeti Alap Képcsarnokai Vállalat 

5. számú fi ókjának feladata lett. 1954-ben jött létre a Képzőmű-

vészeti Alap Kiadóvállalata, mely oroszlánrészt vállalt a magyar-

országi képeslapkiadásban. Már az alakulás évében 28 millió 

lapot adott ki, az 1980-as években pedig évente több mint 80 

millió lapot gyártott. Eleinte ezekből a legtöbb üdvözlőlap volt 

(karácsonyi, újévi, húsvéti), majd ezt követték a táj- és városképi 

képeslapok. Emellett több millió művészi, múzeumi reproduk-

ció, illetve virágokat, állatokat, mesefi gurákat ábrázoló képeslap 

született, melyek közül évről évre egyre többet színes fotólapra 

nyomtattak. 

Az 1970-es évektől a Kartográfi ai Vállalat gyártotta és adta ki 

a térképes levelezőlapokat, a múzeumok pedig saját műtárgyaikat 

bemutató művészeti képeslapokat jelentettek meg. 

Az 1990-es évek a képeslapok történetében is „rendszer-

változást” hoztak: a képes levelezőlap küldése kiment a divatból. 

Üzeneteinket sokkal gyorsabban, látványosabban és olcsóbban 

továbbíthatjuk elektronikus levelek segítségével. Ráadásul a Ma-

gyar Posta eltörölte a képeslapok kedvezményes díjszabását, hol-

ott a levelezőlap többek között azért is jött létre, hogy a rövid, bár-

ki által olvasható üzenetet olcsóbban lehessen továbbítani, mint a 

zárt borítékú levelet. 

Ezen a képeslapon a bélyeg helyén 
olvasható szöveg azt a korszakot 
idézi, amikor még az üdvözlőlap 
küldése nem számított olyan drá-
ga mulatságnak. „Belföldön 2 fi lléres 
bélyeg elég, ha a keltezésen és névalá-
írásokon kívül csak 5 ÜDVÖZLŐ szót 
írunk.” (TLGY)
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A KÉPES LEVELEZŐLAP SORSA A HARMADIK ÉVEZREDBEN

Azt gondolhatnánk, hogy a 21. században a képes levelezőlap 

ideje leáldozik. Az emberek közötti kommunikációs vágy azon-

ban soha nem huny ki. Napjainkban a képeslap küldése az in-

terneten már nem újdonság. Nagyon sok portálon megtalálha-

tó ez a jórészt ingyenes szolgáltatás. Ha beírjuk az internetes 

Google nevű keresőprogramba a „képeslap” kifejezést, mintegy 

2 890 000 találatot kapunk, csak győzzünk válogatni a szolgál-

tatók közül. A virtuális képeslapküldők lehetővé teszik, hogy az 

egyik internetfelhasználó szöveggel kísért képet küldjön e-mail 

közvetítésével a másik internetezőnek, és ő a képernyőn nézheti 

meg a lapot. 

A Voxcard nevű budapesti telemarketingcég újító szellemű 

képeslapküldő szolgáltatást nyújt. A honlapján található képet a 

küldő egy igényes művészeti albumból választhatja ki, s küldheti 

el hagyományos postai úton képeslapként. Ehhez csak annyit kell 

tennie, hogy beírja a címet, az üzenetet, majd online módon ki-

fi zeti a képeslapküldés díját. A feladott lapokat, egyedi nyomtatást 

követően, a posta belföldön kézbesíti. A díj fi zethető emelt díjas 

telefonhívással, sms-küldéssel vagy a Voxbill virtuális feltöltőkár-

tyával. Az összeg a díjfi zetési módtól függően 350 és 700 Ft kö-

zött változik. Az album gyűjteménye, amelyből a képek kiválaszt-

hatók, azáltal is állandóan gyarapodik, hogy az alkotóművészek 

– mintegy promócióként – elhelyezhetik benne saját műveiket. 

A Voxcard fi gyelemre méltó további lehetősége az, hogy nemcsak 

a művészeti albumból választható kép, hanem a látogató saját ké-

pét is elküldheti postai képeslapként. A cég igyekezete tiszteletre 

méltó, miszerint a kortárs alkotókat is támogatja, de félő, hogy a 

szolgáltatás ára elriasztja az ügyfeleket.  

A hagyományos képes levelezőlap napjainkban különös for-

mában éli reneszánszát: a postcrossingot, a képeslapok játékát 

2005-ben indította el egy portugál fi ú. Már 192 országban műve-

lik, és eredményeképpen csaknem kétmillió képeslap cserélt gaz-

dát. Aki részt akar venni benne, annak regisztráltatnia kell magát 

egy megfelelő honlapon, és meg kell rajzolnia a profi lját, majd 

induláskor kap néhány, már regisztrált címet, ahová elküldheti a 

maga képeslapját. A legfontosabb szabály, hogy minden kapott 

képeslap helyett el kell küldeni egyet egy regisztrált személynek. 

A honlapon gondosan követik a képeslapok útját. A forgalom in-

tenzitására jellemző, hogy egy fi atalember két év alatt 960 lapot 

kapott és küldött. Van, aki egy-egy meghatározott témájú lapot 

küld mindig, például az említett fi atalember az elefántos témát 

kedveli, de ez nem feltétel.

A képeslap, megjelenése idején, mindennapos tömegtermék 

volt, a múló idő azonban – hasonlóan más tárgyakhoz – meg-

ritkítja a mennyiségét és megnöveli az értékét. Annyiban viszont 

mégis eltér más tárgyaktól, hogy többet őriz saját korának képi 

valóságáról, mint egyéb dokumentumok, ráadásul megörökíti fel-

adójának gondolatait, élményeit, s ezért mindenképpen méltó a 

megőrzésre.

EGY KIS KÉPESLAPTECHNIKA

A képes levelezőlapok készítése szorosan összefügg a nyomdatech-

nika fejlődésével. Az első képeslapok illusztrációi rajzok és fényképek 

alapján készültek. A rajzokat a síknyomtatás elvén alapuló litográfi ai 

eljárással sokszorosították. A litográfi a görög eredetű szó, kőről való 

nyomtatást, kőrajzot jelent. A képeslap-sokszorosítás legelterjedtebb 

módszere később a fénynyomás lett, melyet elsőként Franciaország-

ban, az 1850-es években kezdtek alkalmazni. A fénynyomásban a 

fotolitográfi a, a fototípia és a heliotípia volt a legismertebb. A foto-

litográfi ánál a fényképet kőre viszik át, a fototípiánál fényérzékeny 

réteggel ellátott fémlemezre (klisé) másolják, a heliotípiánál ez rézle-

mez. Bár fénynyomás esetén a nyomólapról viszonylag kisebb számú, 

1000–2000 darab lenyomat készíthető, színes nyomatok készítésére 

is alkalmas volt, s ez vonzóvá tette: ahány színűre akarták készíteni a 

lapot, annyi nyomólemezt gyártottak, és színenként külön nyomták. 

Az 1920-as években a képeslaptechnikában a fénynyomást felváltotta 

a fényképlevonat. Ezek a képeslapok csak fekete-fehér változatban 

készültek, színezésük kézzel történt. Az ofszetnyomtatás csupán az 

1920–30-as években hódította meg a képeslapgyártást. A színes leve-

lezőlapok döntő többségét ma is ofszettechnikával nyomják.
Az egri érseki rezidencia többféle 
színváltozatban. (HGY)
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AZ EGRI KÉPESLAPOKRÓL

Az első egri képeslapokat is fotók alapján készített színes rajzok 

segítségével állították elő, majd a rajzokat litografált módszerrel 

sokszorosították (anzikszkártyák). Ahhoz, hogy az eredeti fotót 

is sokszorosíthassák, a nyomdatechnika fejlődésére volt szükség. 

Ez az eljárás a fénynyomás volt, amit a már említett Divald Ká-

roly honosított meg Magyarországon. A 20. század elején ezeket 

a fotoeljárással készült képes levelezőlapok váltották fel, majd az 

1920–30-as években terjedt el a modernnek számító ofszetnyom-

tatás a képeslapgyártásban. 

Bár nincsen hivatalos adat róla, de a köz- és magángyűjte-

ményekben fellelhető összes egri képeslap közül az 1898-ban 

megjelentek a legrégebbiek. Az is nehezen deríthető ki, hogy a 

városban pontosan hány kiadó működött. Számuk az 1920-as 

években feltehetőleg már több mint húsz volt. Egerben például 

az Egri Keresztény Sajtószövetkezet, Szolcsányi Gyula könyvke-

reskedése, Englander Adolf könyvkereskedő, Károly Gyula, Kiss 

József fényképész, Károly Károly könyv- és papírkereskedése, 

Schwarz Ignác vagy a Magyar Királyi Dohány Nagy- és Különle-

gességi Áruda foglalkozott képeslapkiadással. Ezenkívül az egy-

házmegye nyomdája és a szerzetesrendek (pl. a ciszterci rendház) 

is szép számmal adtak ki képeslapokat a megyeszékhelyről. 

A 19. és a 20. század fordulóján készült el az első komoly 

képeslapsorozat a városról, melyet a híres drezdai Stengel & Co. 

cég jelentetett meg. 

A múlt század fordulóján több nyomda is működött a város-

ban, ezek közül a Líceumi, a Kőnig-féle nyomda, az Egri Nyom-

da Rt., valamint a Baross Nyomda a legjelentősebb. Természete-

sen elsősorban nem képeslapokat, hanem könyveket, újságokat, 

folyóiratokat nyomtattak, majd a polgárosodás előrehaladtával 

hivatali formanyomtatványokat, menetjegyeket, színház- és mo-

zijegyeket, levélpapírt, papír falvédőket és meghívókat is előállí-

tottak. Az 1896-ban alakult Baross Nyomda szinte egyedüliként 

ismerte fel a társadalmi-gazdasági változások adta lehetőségeket, 

így képeslapok készítésébe és nyomdai sokszorosításába kezdett. 

A több mint háromszáz darab, Heves megyére vonatkozó változa-

tos és gazdag képeslapanyag többnyire 1900–1920 között készült, 

ezért a néprajz, a művészettörténet és a helytörténet számára tu-

dományos értékű. 

A Baross Nyomda képeslapanyagát a Dobó István Vármú-

zeum vásárolta meg 1964-ben. Egerben ezenkívül mint közintéz-

mény a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár rendelkezik je-

lentős képeslapgyűjteménnyel. A helyismereti könyvtár honlapján 

a részleg vezetője, Guszmanné Nagy Ágnesnek az ismertetőjében 

az olvasható, hogy a postai képes levelezőlapok gyűjteményére 

különös gondot fordítanak, hiszen a képeslapok fontos szerepet 

játszottak és játszanak a mai napig a helytörténeti kutatásban. 

A kollekció alapját egyrészt a nyomdai kötelespéldány-szolgálta-

tás során a megyei könyvtárba érkezett postai levelezőlapok, más-

részt 1981-ben egy magángyűjtőtől vásárolt képeslapok alkotják. 

A gyűjtést folyamatosan végzik: nem ritka az antikvár vásárlás, a 

gyűjtőkkel való cserekapcsolat, de ajándékozás révén is kerültek 

már értékes példányok a helyismereti gyűjtemény tulajdonába. 

Az anyag rendezése során külön tárolják az 1948 előtti és utáni 

képeslapokat. A könyvtár jelenleg mintegy 8100 darab képeslap-

pal rendelkezik, ebből 939 darab 1945 előtti. Valamennyi példányt 

egyedileg veszik leltárba, majd földrajzi – a megye településnevei 

szerint – betűrendes elrendezésben, ezen belül tárgyszavas beosz-

tásban – az ábrázolt objektum tartalmát megjelölve –, portól véd-

ve, fotókartonokra rögzítve tárolják. A Heves Megyei Elektroni-

kus Könyvtár szolgáltatása révén 2001 óta a képeslapgyűjtemény 

1945 előtti darabjai bárki számára könnyen hozzáférhetővé váltak. 

A könyvtár honlapján a képeslapok téma és kiadó szerint csopor-

tosítva tekinthetők és kereshetők meg vagy tölthetők le. 

1999-ben a könyvtár egy tizenkét régi egri képeslapot ma-

gában foglaló gyűjteményt adott ki, melyet csupán ötven számo-

zott példányban jelentetett meg. A régi Eger városképei címet viselő 

A 18. század közepén – Erdélyt nem számítva – még csak nyolc nyom-

da működött Magyarországon: Budán, Debrecenben, Győrött, Kas-

sán, Nagyszombatban, Nagykárolyban, Pozsonyban és Sopronban. 

Nem véletlen tehát, hogy Barkóczy Ferenc egri püspök 1754-ben 

nyomda létrehozását határozta el székvárosában. Az oktatáshoz 

tankönyvek kellettek, az egész Északkelet-Magyarországot magába 

foglaló egri egyházmegyét is el kellett látni liturgikus kiadványok-

kal. Barkóczy feltehetően még 1754-ben hívta meg Pozsonyból Ro-

yer Ferenc Antal könyvnyomtató mestert, aki berendezte a püspöki 

nyomdát, Egernek első, közel két évszázadig legnagyobb jelentősé-

gű könyvműhelyét. A könyvműhelyben 1800-ig 755 különféle kiad-

vány látott napvilágot. Ez a szám igen jelentős a korabeli nyomdá-

szat viszonylatában.

A Stengel & Co. cég képeslapsoro-

zatának egyik tagja a Megyeházát 

ábrázolja. (HGY)
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„NEM MINDENKI SZÜLETHET 
EGERBEN, DE MINDENKI VÁLHAT 
EGRIVÉ”

EGER TÖRTÉNETE

A címben olvasható, szállóigévé vált mondatot Gárdonyi Gézának 

(1863–1922) tulajdonítják, annak ellenére, hogy senki sem tudja 

megmondani, hol (melyik művében) és mikor mondta. Az Egri csil-

lagok (1901) feledhetetlen szerzője nyilván magára is értette a fen-

ti megállapítást, hiszen Agárdon született, s Egerbe csak 1897-ben 

költözött végleg. Eger hallatán szinte mindenkinek a híres és di-

csőséges 1552-es várostrom jut eszébe, s ez leginkább neki kö-

szönhető. Gárdonyi híres regényén kívül – mely 2005-ben a legol-

vasottabb és legnépszerűbb magyar regény kitüntető címet kapta 

– az idelátogató számára elsősorban a strandfürdő és a Szépasz-

szony-völgy, a vár és a bazilika, a történelmi belváros sétálóutcái 

és a Dobó tér, vagy a líceum csillagdája jelenti Egert. Gárdonyi 

Gézáról magáról azonban érthetően kevesebbet tudunk, s igaz ez 

a város történetére is, mely a falakban, utcakövekben őrzi múltját.

Az ország északkeleti részén, a Bükk hegységet a Mátrától 

elválasztó dombvidéken lévő város az Eger-patak völgyében fek-

szik. Földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan vált a Felvidék kapujá-

vá: az Alföld irányából a városon keresztül vezetett az út a törté-

nelmi Magyarország Felvidék nevű területére. Eger történetében 

fontos szerepet játszottak tehát a távolról ideszakadt, tudásukat itt 

hasznosítani kívánó, nem magyar származású polgárok, akik tör-

ténelmük különböző sorsfordító időszakaiban érkeztek ide. 

Ez a mintegy ezeréves múlttal rendelkező barokk város Ma-

gyarország művészeti és történelmi értékekben egyik leggazda-

gabb települése. 

Eger a történelem során mindvégig fontos szerepet töltött 

be. Béla király névtelen jegyzője szerint „Árpád fejedelem és övéi 

Egür (Eger) vizéig mentenek”. Bár a város alapításának, a telepü-

lés keletkezésének pontos időpontját nem tudjuk meghatározni, 

az bizonyos, hogy I. István király (1000 –1038) itt alapította meg 

kiadvány különlegességét az is emeli, hogy kézzel merített papír-

ból készült. 

Természetesen több lelkes magángyűjtő is akad a városban. 

Köztük Tóth László gyűjteménye nemcsak azért jelentős, mert kö-

zel 1400 darabból áll, hanem azért is, mert 2005-ben kötetbe vá-

logatta néhányukat, elsősorban az 1898 és 1945 között megjelen-

teket. (Eger régi képeslapokon – Válogatás Tóth László gyűjteményéből. 

Veszprém, Agenda Natura Kiadó, 2005.) Ahogyan a kötet szer-

kesztőjével, Lisztóczky Lászlóval az Előszóban megfogalmazták, 

vállalkozásukat az Eger iránti szeretet ösztönözte és vezérelte.

Mi másért nyúlhattam volna én is e témához? Bár 2001 óta 

Budapesten élek, Egerben születtem, s életem első s talán leg-

meghatározóbb harminc évét ott töltöttem. Ha nem is ismerek 

minden fűt s fát, különleges élmény volt számomra, amikor né-

hány évvel ezelőtt Tóth László említett kötetét megvásároltam, s 

izgatottan próbáltam azonosítani a régi képeslapok alapján a vá-

ros épületeit és utcáit. Szerencsére kötődésem Egerhez nem csak 

e munka alapján lehetséges: szüleim, rokonaim és barátaim min-

dig szeretettel várnak vissza.

Dolgozatomban a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyv-

tár képeslevelezőlap-gyűjteményéből válogattam, valamint Tóth 

László magángyűjteményéből. Hálával és köszönettel tartozom a 

segítségükért.
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az első öt püspökség egyikét 1009-ben. Szent János tiszteletére 

emeltette a templomot a mai vár területén, melynek építését a 

várdombról, a „király székéről” fi gyelte. 

Eger hamarosan az egyházi és világi igazgatás, a gazdasági és 

kulturális élet központjává vált.

A város nevének eredetével kapcsolatban számtalan elkép-

zelés látott már napvilágot. Az egyik legismertebb szerint valaha 

égererdő volt a környéken, s a régi népnyelvben az égerfát nevez-

ték egernek. Előbb csak a várost észak–déli irányban átszelő pa-

tak kapta a mocsaras, ingoványos partján bőségesen virágzó éger-

fáról az Eger nevet, aztán a patak révén az Árpád-korban idetele-

pült város is Eger lett. Erre utal a német Erlau = Erlen-au (Egerfa-

liget) elnevezése is. Mások az ager (föld) latin szóból származtatják 

Eger nevét abból kiindulva, hogy a 11–12. században latinok, vallon 

eredetű telepesek költöztek az Egri-völgybe. A harmadik teória a 

csehországi Eger (Cheb) város névetimológiájának nyomán a kelta 

nyelvből magyarázza a város nevét. Ezt az elméletet a város közelé-

ben előkerült néhány kelta régészeti lelet alapján vallják néhányan.

A fl amandok és vallonok, a kézműves- és a mezőgazdasági 

kultúra terjesztői honosították meg ezen a területen a szőlő- és 

bortermelést, mely szinte egyidős a településsel. Azóta is minősé-

gi borok születnek a tufába vájt pincékben, például az egri bika-

vér, melynek Szent Donát napján – idén nyáron immár 14. alka-

lommal – tartják az ünnepét. A nemes fajokat valószínűleg csak a 

11. században hozták magukkal a püspökség betelepülő szerzete-

sei. A keresztény liturgiában nagy szerepe van a bornak, így a vi-

dék jó adottságainak és a püspökségnek köszönhetően nem meg-

lepő, hogy Eger szőlőművelő és bortermelő központ lett.

Várfalak vagy erős városfal a 13. századig nem védte a tele-

pülést, így a mongolok könnyűszerrel foglalták el a tatárjáráskor 

(1241). Ezt követően 1248-ban IV. Béla király Lambert egri püs-

pöknek is várépítési engedélyt adott: ezzel elkezdődött az egri 

Várdomb erősítése kőből, fából és földből készült falak, palánkok 

építésével. A király (IV. Béla) oklevelében civitasnak, azaz város-

nak nevezi Egert, mely címet egyházi központ jellegének köszön-

hette. „Civitas et vallis Agriensis” – olvasható Bél Mátyás: Noti-

tia Comitatus Hevesiensis (Heves megye ismertetése, 1730–1735) 

című művében –, azaz a város szoros kapcsolatban állt az őt kö-

rülvevő településekkel. Mindez arra utal, hogy az ún. Egri-völgy 

területére nemcsak a vár és a város, hanem azoktól északra és 

délre Felnémettől Maklárig elővárosok települtek. Ez az összefüg-

gő, hatalmas birtoktest a 13. század végére a tatár és kun seregek 

pusztítása következtében elnéptelenedett, amely indokolttá tette 

nyugatról érkező telepesek befogadását. A Tálya, Felnémet, Olaszi 

helységnevek őrzik származásuk emlékét.

Eger életében Mátyás király uralkodása (1458–1490) hozott 

újabb fejlődést. Bekensloer János püspök építtette át gótikus stí-

lusban a várbeli püspöki palotát, amely jelenleg is látható. Az épít-

kezéseket Dóczy Orbán, később Bakócz Tamás püspökök folytat-

ták. Az ő nevükhöz fűződik a várbeli székesegyház késő gótikus 

átépítésének megkezdése. 

„Egy tavaszi napon fölvezetem a fi amat az egri várba. Azt mondtam 

neki: – Hunyd be egy pillanatra a szemedet, és gondold azt, hogy az 

idő kereke visszafordult az 1552-ik esztendőbe. Ez a bástya, ahol ál-

lunk, tele van sárga csizmás, sisakos, fegyveres katonával. Lent meg 

amerre látsz, mindenütt fegyveres török nyüzsög… s élénk színek-

kel festettem eléje az ostromot, Dobót, Mekcseyt, a hős asszonyokat, 

a bombahányó, falromboló törököt, a halottakat, a sebesülteket, a 

harmincnyolc napig tartó nagy ostrom minden jelenetét. A gyermek 

napokig ezt forgatta az elméjében, de ami engem meglepett az volt, 

hogy a fi gyelmét Bornemissza Gergelynek, a király főhadnagyának 

alakja ragadta meg legjobban… Ekkor gondoltam rá, hogy ennek a 

Gergely deáknak az életét meg kellene írnom regénynek… Lehet-

ne-e olyan regényt írni, amely nem színfalnak használná a múltat, 

hanem inkább lámpás lenne: bevilágítana az elmúlt századok érde-

kes sötétségébe? Lehetne-e igazi történelmet írni regény alakjában?”

Gárdonyi Géza

Eger város címere Fenessy György egri püspök (1686−1689) címeré-

ből alakult ki. A címerben látható két bástya a kapukkal a városfalra, 

illetve a vár létére utalnak. Az ágaskodó egyszarvú (unicornis), mito-

lógiai lény a püspök címeréből származik. Az egyszarvú mellső lábai 

között tartott pallos a földesúri pallosjogot jelképezi. Ez azt jelen-

tette, hogy a földesúr halálos ítéletet is kiszabhatott és végrehajtat-

hatott. Ezt a jogot városok is gyakorolhatták. A palloson tekergőző 

kígyó az álnokság, a gyűlölködés hit általi legyőzését szimbolizálja. 

A csillag és a nap az éjszakák és a nappalok váltakozását jelképezi. 

A karmaival az evangéliumot tartó sas Szent János apostolra és evan-

gélistára, az Egri Főegyházmegye védőszentjére utal. 
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A 16. században a város már nem csupán a Várdombon terült 

el, hanem a patak keleti és nyugati partján is: a mai székesegyház 

helyén már állt a gótikus Szent Mihály-templom, a Dobó tér terü-

letén pedig a Forum nevű városrész, a későbbi piac.

1541-ben, amikor a török elfoglalta Budát, Eger stratégiai je-

lentősége megnőtt: az ország északkeleti részén az egyetlen szá-

mottevő erődítménynek számított. Itáliai mesterek jöttek, hogy a 

várat az ő terveik alapján korszerűsítsék. 1552-ben az erődítményt 

sikeresen védte meg az ostromló törökkel szemben a helyi várnép, 

1596-ban mégis török kézre került, s Eger vilajetként majdnem 

egy évszázadig a hódoltság közigazgatásának meghatározó ele-

me lett. A török kivonulása után már nem a várban, hanem a fallal 

körülvett város területén kezdték el kialakítani a püspökség szék-

helyét. Az oszmán uralom után megmaradt keleties várost szá-

mos dzsámival és égbe törő minaretekkel a főispáni tisztséget is 

betöltő főpapok tették barokk várossá. 

Az 1687-ben véget ért török uralmat követően a magyarok 

mellett németek, szerbek és görögök népesítették be a várost. 

Eger püspöki fennhatóságát 1695-ben nyerte vissza, Heves vár-

megye székhelye lett, majd 1804-től érseki rangra emelték. 

Eger a 17. század végén szabad királyi városi rangot kapott, 

melynek hatására gyors fejlődésnek indult. A török kiűzése után 

még csak 1200 fő, 1787-ben már 17 ezer lakosa volt, az akkori 

Magyarország hatodik legnagyobb városa lett. A Rákóczi-

szabadságharc (1703–1711) ideje alatt a fejedelem főhadiszállá-

sául is szolgált. A 18. század az újjáépítés korszaka, a Rákóczi feje-

delemsége alatt épült első barokk kápolnától kezdve fokozatosan 

alakult ki a városnak az a jellegzetesen barokk hangulata, amely 

napjainkban is jellemzi. A század püspökei, a katolikus főpapság 

nemcsak az egyházi, hanem a világi épületek megrendelői, épít-

tetői is voltak, akik valamennyien Rómában tanultak, s az olasz 

barokk hatását hozták magukkal a városba.

A reformkorban a szellemi élet is nagy változásokat élt meg 

Egerben. Pyrker János László (1827–1847) érseknek például iro-

dalmi ambíciói voltak, ő hozta létre az első, magyar nyelvű érseki 

tanítóképző intézetet és az érseki képtárat. A ciszterek egri gim-

náziumában már az 1830-as években bevezették a magyar nyelvű 

oktatást. Az egri papneveldében megalakult a Magyar Olvasó Tár-

saság, amely az irodalom pártolását tűzte ki célul.  

A 19–20. század fordulóját követő évtizedektől Egert „ma-

gyar Athénnak” is nevezik iskolái és más kulturális intézményei 

miatt. Önálló kőszínháza nyílt, megindult a település közművesí-

tése (1927–1928), az országban elsőként kapta meg a gyógyfürdő-

engedélyt (1933).

A második világháború után az iparosodás a város magas lé-

lekszámának az ugrásszerű növekedését okozta. Kiépült az Eger 

környéki ipartelep a város déli részén, mely napjainkra hatalmas 

területen elhelyezkedő ipari parkká bővült.

Az 1960–70-es években új lakótelepek épültek, például az 

Egészségház, a Gólya és a Hadnagy utcában. 1965-ben a város-

hoz csatolták Felnémet községet, s ezzel Eger lakossága megkö-

zelítette a 45 ezer főt.  

1968-ban a barokk belvárost védetté nyilvánították, s több 

más várostól eltérően ezzel megkímélték a pusztulástól, az oda 

nem illő modern épületek beépítésétől. (Persze sajnos vannak 

kivételek, ilyen például a McDonald’s nevű étteremhálózat egri 

tagja, mely a középkori belvárosban, a Széchenyi utcában talál-

ható.)

1978-ban a települést a helyi műemlékek védelme terén ki-

fejtett kiváló munkájáért Hild-éremmel tüntették ki. A városvédő 

tevékenység elismerését jelenti, hogy az ICOMOS (Történelmi 

Városok és Falvak Nemzetközi Bizottsága) magyarországi szék-

helye Egerbe került.

BAJÚSZ-HEGY: szőlőhegy Eger központjától kelet-északkeletre. Neve 

bizonyára a „szőlőkacs” jelentésű bajúsz szót tartalmazza.

BERVA: Felnémettől északra ez a neve egy nagy hegynek, egy völgy-

nek és egy lakótelepnek. A név valószínűleg szláv eredetű.

CEGLÉD-DŰLŐ: egykori falu helye Felnémettől délkeletre. Nevében a 

régi magyar cegle vagy cigle főnév rejlik, amely egy fűzfafajta neve. 

A -d képzős cegléd eredeti jelentése: „ciglefűzzel benőtt hely”.

FELNÉMET: eredetileg német telepesek faluja. 1961 óta tartozik Eger-

hez. Volt errefelé egy Alnémet falu is, de annak az emlékét már csak 

egy 13. századból fennmaradt Váradi Regestrum-beli följegyzés őrzi.

NAGY-EGED: Eger belterületétől északkeletre emelkedik ez az 536 

méter magas hegy. Nevében az Eged a magyar Egyed személy-

név alakváltozatából származhat, éppen úgy, mint a 302 méteres 

Kis-Eged nevében.

SZÉPASSZONY-VÖLGY: Eger városközpontjától délnyugatra nyílik ez 

a borpincéiről nevezetes völgy, amelynek nevében a régi népnyelvi 

szépasszony szó jelentése: „boszorkány”, „asszonyi rontó szellem”.

TIHAMÉR: a középkorban különálló falu volt, ma Eger keleti város-

része. A személynévként is használatos szó szláv eredetű.
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A VÍZ MINT ÉLTETŐ FORRÁS ÉS TERMÉSZETI KINCS

Eger történetében a víz nem csak a város névadásában játszott 

meghatározó szerepet. Fontos abból a szempontból is, hogy ere-

detileg ugyan mocsaras vidék volt, az idetelepülők felmérték: az 

Almagyar-domb talaja, annak ellenére, hogy magasabban fekszik, 

nem bírná el a hatalmas épületeket, ezzel szemben a Várdomb 

szilárd forrásvízi mészkőtömbje biztonságos, az azt körbevevő 

mocsár pedig segítheti az új püspökség védelmét.

Eger és környéke mind a régmúltban, mind napjainkban je-

lentős langyos vizű karsztforrásműködés helyszíne. A gyógyforrá-

sok keletkezését, kialakulásának időpontját mintegy 8–10 ezer év-

vel ezelőttre tehetjük. A nagy bőséggel feltörő termálforrások köré 

a kor igényének és fürdőkultúrájának megfelelő épületeket létesí-

tettek. A gyógyvizeket nem csak fürdésre használták: az adott kor 

orvostudományának színvonalán gyógyításra is.

Dolgozatomban Eger városát és történelmét múlt századi ké-

peslapok és saját készítésű fotók segítségével próbálom felidézni. 

Bízom benne, hogy közben a város szépségének és vonzerejének 

a titkára is fény derül, s az olvasó – legyen egri polgár vagy ide-

látogató – még közelebb kerül városunkhoz, és saját gondolataira 

ismer Petőfi  alábbi soraiban:

„Be kell Egerbe mennem!

Mert ennyi édes vonzerőnek

Szívem nem állhat ellen!”

 (Petőfi  Sándor: Eger mellett) 

A mai strand nagymedencéjének 
helyén állott meleg vizű tóban a la-
kosság fi zetés nélkül fürdőzhetett 
azzal a kikötéssel, hogy a püspök 
a tóban az állatait bármikor meg-
fürösztheti. (HGY)
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A mai Petőfi  Sándor tér jobb oldalán található a Termálfürdő 

vagy strand főbejárata. A közel öthektáros fürdő az ország egyik 

legnagyobb és legkorszerűbb, külföldiek által is igen látogatott 

fürdőhelye, mely hajdan a szomszédságában lévő Érsekkert ré-

szét képezte. Ezen a területen több forrás is a felszínre tört, me-

lyek annak idején egy nagy tavat hoztak létre, amit már a korai 

időktől hasznosítottak a helyiek. A Bakócz-kódex adatai szerint 

a városban 1495-ben „melegvíz-épület” állt. Bakócz Tamás egri 

püspökként (1491–1498) komoly összeget költött ennek karban-

tartására. A feljegyzések szerint 1508-ban már biztosan volt für-

dőmestere a városnak. 

Az egri fürdők történetének legjelentősebb korszaka kétség-

telenül a török hódoltság időszaka. A mohamedánok fürdőkultú-

rája vallási alapokon nyugodott, ezért rendkívüli mértékben meg-

becsülték a gyógyvizeket, illetve az ezek forrásaira épült fürdőket. 

Evlia Cselebi török utazó, aki 1664–66 között járt Magyarországon, 

Egerben is hosszabb időt töltött, s magasztalással emlékezik meg 

a meleg vízről érdekes útleírásában: „három hévizű fürdője van, 

egyik a férfi ak, a másik asszonyok, a harmadik az állatok számá-

ra.” II. Rákóczi Ferenc fejedelem is gyakran fölkereste a „fürdőt”, 

sőt a beteg katonákat is ide hozták. A török világban felvirágzott 

fürdőkultúra a 18. században lehanyatlott: a fürdők püspöki tulaj-

donban álltak, ők azonban nem használták ki a gyógyvízben rejlő 

lehetőségeket. Eszterházy Károly püspök (1762–1799) volt az első, 

aki jelentős fejlesztéseket valósított meg a városban. A termálfür-

dők igazán az 1830-as években, Pyrker János László egri érsek 

személyében találtak igazán jó gazdára, melyben az is szerepet 

játszhatott, hogy ő maga sokat betegeskedett. 

A Termálfürdő (strand) nyitott, szabadban lévő medencéi-

nek szomszédságában, a Fürdő utca felől közelíthető meg a Tö-

rökfürdő. Központi része a török hódoltság idején, 1610 és 1617 

között épült, s eredetileg Arnaut pasa – Evlia Cselebi által emlí-

tett – „ilidzsája”, azaz meleg vizű rituális és termálfürdője volt. 

Ma a nyolcszögletű strand központi medencéje alatt fakad a für-

dőt tápláló hőforrás. Az épületet többször átalakították: Eszter-

házy Károly püspök kibővíttette, 1828-ban pedig Pyrker János 

László érsek klasszicista stílusú érseki fürdőházzá építtette át. 

Az egri asszonyok elmaradhatatlan viselete volt a putton (puttony). 

Többek között ebbe pakolták a mosni való ruhát is, ha a melegvízre 

mentek. A melegvíz mint „egri speczialitás” a fürdő mellett kialakí-

tott mosóhelyet jelentett, ahol az asszonyok felnőtt lányaik segít-

ségével mostak. A medenceszerűen kialakított mosóhely körben 

mosópadokkal volt fölszerelve. A mosópadokhoz egy-egy fadézsa is 

tartozott, amit áztatásra használtak. Fahamu lúgjával, szódával vagy 

szappannal mostak, a szennyeződést mosólyukkal verték ki a ru-

hából a mosópadon, közben többször a vízbe mártották, öblítettek. 

Igyekeztek minél közelebb kerülni a beömlő vízhez, hogy minél tisz-

tább vízhez jussanak. Az elhasznált víz a mosóhely végén lévő ki-

folyóba áramlott. Mosási díjat a vizes ruha kilójáért kellett fi zetni, ez 

az 1930-as években kilónként 3 fi llér volt. Mosás után a vizes ruhát a 

hátukon, a puttonyban vitték haza. A mosás tehát nehéz, egészséget 

nem kímélő munka volt.

Az egri asszonyok rendszeresen 
kihasználták a meleg forrásvíz ter-
mészetes tisztító erejét. (TLGY)

Az egri meleg víz és a mosónők 
emlékét a Dr. Agyagási Dezső 
Gyógyparkban szobor őrzi.
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Jelenlegi külsejét az 1978-as restaurálás során kapta. 2008-ban a 

belseje is megújult és megszépült: méreteiben nem változtattak 

rajta, de törökös jelleget kapott, és a Termálfürdő felől is megkö-

zelíthetővé vált. A szabadon álló, téglalap alaprajzú földszintes 

épület külső homlokzatán, a bejárat fölött földgömbön emelke-

dő félhold látható (20. század). A forrásokból az is kiderül, hogy 

Arnaut pasa fürdőjétől néhány méterre egy ennél kisebb török 

fürdő is létesült, melyet az akkor még ezen a nyomvonalon folyó 

patak túlsó oldalán hoztak létre a törökök, és az 1925-ben épült 

mai Bárány István (nyitott) uszoda forrásai táplálták.  Ez utóbbi 

helyén alakították ki az első egri szabadtéri uszodát 1855-ben. 

A 85 éve működő nyitott uszodát egri származású névadója tette 

híressé, aki itt győzte le 1926-ban a százméteres gyorsúszás ak-

kori világbajnokát, Arne Borgot.

Innen néhány méterre emelkedik az új fedett uszoda, ame-

lyet Makovecz Imre építész tervezett, és 1998–2000 között épült. 

Nevét a híres egri úszóról, Bitskey Aladárról kapta, s nem csak 

impozáns külsejével szolgálja és öregbíti a város úszó- és vízilab-

dasportját. 

A központi fürdőterület az 1920–30-as években nyerte el mai 

formáját, megteremtése és kiépítése Bárány Géza városi főmérnök 

nevéhez fűződik.

A Törökfürdő előtti szabad területen Wild László tervei alap-

ján néhány éve gyógyparkot alakítottak ki, ahol gránitból készült, 

padokkal szegélyezett sétautakon, csobogók, szobrok, virágok, fák 

között sétálhat, pihenhet meg a látogató. A tér központja a kupo-

lával fedett ivókút, amiből a Szent József-forrás gyógyvize folyik. 

Az itt fakadó forrás az alapvize a közeli termálfürdőnek is: a ra-

donos víz mintegy ötvenféle oldott ásványi anyagot tartalmaz kis 

mennyiségben. A gyógypark helyén állt az 1864-ben épült Erzsé-

bet fürdő, és a szomszédságába, a forrás meleg vizéhez még az 

1930-as években is jártak mosni az egri asszonyok – ennek emlé-

két a mesterséges vízesés előtti tóban látható Az egri mosónő című 

bronzszobor őrzi, Oláh Szilveszter alkotása. Ez a forrás táplálja 

a mai Termálfürdőt és a gyógypark ivókútját is. A kútból langyos 

víz folyik! A helyiek fl akonokkal, demizsonokkal hordják innen a 

vizet. 

A reumakórház vezetőségének javaslatára az egri közgyű-

lés 2007-ben a Dr. Agyagási Dezső Gyógypark elnevezést adta az 

uszodák, a Törökfürdő és a reumakórház, valamint a Flóra Hotel 

által határolt, korábban Szent József parknak nevezett területnek. 

A közelmúltban elhunyt dr. Agyagási Dezső reumatológus és fi zi-

Eger életét sokkal jobban meghatározták, és meghatározzák a föld 

alatti vizek, mint azt gondolnánk.

A gyógyvizek tömeges előfordulása a Bükk pereménél magának 

a hegységnek köszönhető. A jellemzően mészkőből felépülő Bükk 

ugyanis karsztosodik – a karszt a mészkőnek a szénsavas víz oldó 

hatására kialakuló formája. A csapadék, amely eltűnik a víznyelők-

ben, nagy mélységekbe jutva kivájja a hegység barlangrendszerét, 

és kristálytiszta barlangforrások, patakok formájában tör a felszínre. 

A víz egy másik része viszont hosszabb utat megtéve a föld alatt sok-

féle oldott ásványi anyaggal gazdagodva és felmelegedve jut ismét 

a felszínre termál- és gyógyvízként. A radonos gyógyvizet részben 

a Törökfürdő, részben más forrás adja, a kénes termálvíz Egertől né-

hány kilométerre fakad, és csővezetéken érkezik ide. 

Az egri gyógyvíz egyvalamiben eltér az összes többitől: természe-

tes módon törnek itt a felszínre a források, tehát nem mesterséges 

fúrásokkal találták meg a város hévizeit, mint a környék más tele-

pülésein (Mezőkövesden, Egerszalókon, Bükkszéken és Bogácson). 

A Dr. Agyagási Dezső Gyógypark a 
Szent József-forrással. Ezen a terü-
leten álltak a püspöki és káptalani 
malmok, mosóházak és a püspöki 
gyümölcsöskert épületei. A háttér-
ben a Törökfürdő épülete látszik, 
mögötte – a mai strand területén 
lévő – Arnaut pasa ilidzsájának ku-
polájából egy részlet. 
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koterápiás főorvos volt, akinek gyógyító és kutató tevékenységét 

országosan és nemzetközileg is elismerték. Meghatározó szere-

pe volt Eger fürdővárossá fejlődésében. Magyarországon elsőként 

alkalmazta a gyógy- és ivóvízminták szervetlenanyag-tartalmá-

nak tömegspektrográfi ás bemérését, illetve először vizsgáltat-

ta a gyógyvizek, termálvizek és ivóvizek szervesanyag-tartalmát. 

Vizsgálati eredményeit számtalan tudományos közleményben 

publikálta, és gyógyító munkájában is jó hatásfokkal alkalmazta. 

A javaslattevők szerint Magyarországon ő végezte a legkiemelke-

dőbb balneológiai munkát, nélküle az említett tér sem lenne ilyen 

kulcsfontosságú része Egernek. AZ EGER-PATAK

Az Eger-patak jelentőségét mutatja, hogy a püspöki udvartartás 

jövedelme a patak völgyének, a már említett Egri-völgynek (Val-

lis Agriensis) településeiről származott, amelyek a patak mentén, 

egy összefüggő hatalmas birtoktestet alkottak. A 16. században a 

város már nem kizárólag a Várdombon terült el, hanem a patak 

keleti és nyugati partján is.

Az észak–déli irányú kacskaringós Eger-patak a város legje-

lentősebb vízfolyása. Forrása az Egertől kb. 30 kilométerre északra 

fekvő Balaton községtől (Heves megye) északnyugatra található. A 

patak 68 km-t tesz meg, amíg eléri a Tiszát, esése 207 méter, vízgyűj-

tő területe pedig 892 km². Általában kis sebességű (1–1,5 m/s) és 

alacsony vízállású, természetesen áradáskor nagyobb vízhozamú.

A régen malmokat is hajtó patak nyári esőzésekkor duzzad fel 

a leglátványosabban, ami a nagyobb felhőszakadások miatt már 

sokszor árvizet okozott (1757, 1813, 1878, 1922). Ezek közül a leg-

nagyobb az 1878. évi árvíz volt, melynek emlékét több helyütt az 

akkori vízszintet megörökítő emléktábla őrzi a belvárosban. Hiá-

ba építtetett védelmi célból a város köré kőfalat Eszterházy Károly 

érsek, a felduzzadt víz nyomásának a fal ezúttal nem tudott ellen-

állni, s augusztus 31-én hajnalban a víz néhány perc alatt elöntöt-

te a várost. A néhol három métert is meghaladó vízszint (Mecset 

utca) a helyi lap, a Heves Vármegye szerint nyolc ember halálát és 

súlyos károkat okozott.

A néhány éve (2005) született fejlesztési koncepció terve sze-

rint a meder kismértékű átalakításával javulna a víz és a patakban 

élő állatok élőhelyeinek a minősége, valamint a patak természeti 

és rekreációs értéke, így a lakosság közelebb kerülhetne a vízhez 

mint természetes élőhelyhez. A program keretében az enyves éger 

(Alnus glutinosa) nevű fát telepítenék a partra nagyobb számmal, 

már csak azért is, mert valószínűleg a város kialakulásakor is ez 

„A vízből két kis zöld toronyra látok;

gőzpára száll; fejem a vízre hajtom.

Egyedül ülve így gyötrődöm én

az elhagyott, homályos, őszi strandon.

Víz zúg a lefolyókban csöndesen;

egy mesterséges zuhatag dalol;

melegforrások buborékjai

szállnak föl szüntelen a föld alól.

(Kálnoky László: Őszi strand)
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a társulás volt itt jellemző. Az égerfa télen-nyáron jól mutat, ele-

gáns, lazán ültetve is kellemes árnyékot vet, a vízből sok felesleges 

tápanyagot kivon, ami miatt vízminőségi, ökológiai szempontból 

is előnyös.   

A Barátok hídja az Eger-patak fölött átívelő hidak egyike, 

mely a mai Kossuth Lajos (régen Káptalan) utcában található. 

Ezen a helyen már a középkorban és a török időkben is híd állt, 

de hogy milyen lehetett, s mikor pusztult el, arról csak feltétele-

zéseink vannak. A 17. században a források kőhidat említenek itt, 

s úgy tudjuk, a 18. század végén két szent kőszobra is díszítette 

a híd két oldalfalát. Annak idején nagy szükség volt erre a híd-

ra, mert a katonaság ezen át vonult fel a várba. A mocsaras vidék 

rőzseútját a Hatvani kaputól föl a várig itt, a legmélyebb ponton, 

ez a híd kötötte össze. Az 1813. évi árvízkor ledőlt, 1815-ben épí-

tették újjá.

A régi Minorita híd helyén eleinte fahíd volt, de 1731-ben 

a Barátok hídjának párjául – Giovanni Carlone építőmesterrel – a 

város új hidat emeltetett, melyet aztán az 1878. évi nagy árvíz el-

sodort. Két kőkorlátján s folytatólag a mai Dobó tér felé eső védő-

falon tíz szobor sorakozott. Bal oldali sarkánál állt régen a vám-

ház, mert a város hídon túli része, a mai Kis-Dobó tér 1807-ig 

Borsod vármegyéhez tartozott. 

Az Eger-patak egy 1900-as évek 
első éveiből származó képesla-
pon. Partján az egykori gőzmalom 
látható, mely az 1860-as évek vé-
gén kezdte meg a működését, s az 
első világháború után bontották le. 
(TLGY)

A gőzmalom ma már nincs meg, de 
a Ráctemplom ma is ott magasodik 
a háttérben.

Eszterházy Károly püspök idején került sor az első patakszabályo-

zásra, és ő kezdte el 1771-ben a Cifra kapu közelében egy hatalmas 

kőgát, a Posuerunt építését is, mellyel a jövőben esetleg bekövetke-

zendő árvizektől szerette volna megóvni az egrieket. A tíz évig ké-

szült építmény egy 240 méter hosszú, 3-4 méter magas és 3,78 méter 

széles híd volt, mely keresztbe szelte a patakot. Pillérei közötti két 

nyílásán csak annyi vizet eresztett át, amennyit még a patak medre a 

kiöntés veszélye nélkül el tudott vezetni, így védte a várost az észak-

ról betörő víz ellen. A fal az 1813. szeptember 11-i, az 1814. február 

22-i és augusztus 15-i árvizek ellen jó szolgálatot tett, amikor is azok 

erejét és káros hatását nagyban mérsékelte.

A régi Minorita híd – háttérben a 
zsinagógával –, mely hajdan Bor-
sod és Heves vármegyét kötötte 
össze. (TLGY)

A Minorita híd napjainkban – saj-
nos ma már nem gyönyörködhe-
tünk az izraelita imaház látványá-
ban.
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AZ ÉRSEKKERT

Az Érsekkert hajdan a középkori városfalon kívül helyezkedett el, 

s területe is jóval nagyobb volt, mint a mai közparké. Különbö-

zött tőle abban is, hogy bár eleinte vadaskert volt, a 18. században 

Barkóczy Ferenc püspöki díszkertté alakította. A tervet valószínű-

leg Házael Hugo püspöki geometra, szervita barát készítette 1750 

körül. Az addig csupán deszkakerítéses parkot Eszterházy Károly 

püspök 1768–1769-ben kőfallal vette körbe. Az elzárt kertben te-

hát nem sétálhatott akárki, s területére kovácsoltvas kapukon ke-

resztül lehetett csak bejutni. Ezekből ma már sajnos csupán kettő-

ben gyönyörködhetünk, mindkettő Fazola Lénárd alkotása (1768). 

A hatalmas méretű, s idős fákban gazdag Érsekkertnek min-

dig is egy kör alakú tér volt a központja, ahová a park szinte bár-

melyik részéről szélesebb vagy keskenyebb út vezet. A virágággyal 

körülvett, hét méter magas szökőkút az ezredforduló óta áll itt, 

a pártállam időszakában szovjet hősi emlékmű foglalta el ezt a 

helyet. A parkot díszíti egy kisebb mesterséges halastó is, kőhíd 

vezet rajta keresztül, mely annak idején az Eger-patak fölött ívelt, 

és Fellner Jakab, a neves barokk építész tervezte (1769). A kőhíd-

tól délre állt egykor a kioszk épülete, ahol 1924–1929 között Eger 

első kertmozija működött. A kioszk helyén később Népkerti Sö-

röző, majd 1995-ben Liget Kaszinó néven étterem nyílt. 2001 óta 

az Excalibur Középkori Lovagi Étterem várja azokat, akik korhű 

környezetben, lovagi bemutatók kíséretében szeretnének egy jót 

enni és mulatni. De időutazást tehetünk a park Múzsák ligetének 

nevezett részén is: itt Bródy Sándorral és Gárdonyi Gézával talál-

kozhatunk. Varga Imre Kossuth-díjas művész bronzszobrai a két 

jeles, egri születésű írónak állítanak emléket. A közelben lévő nö-

vendék fákat ismert személyiségek ültették.

Mióta Szmrecsányi Lajos érsek 1919-ben a városnak adomá-

nyozta a díszkertet, bárki számára látogathatóvá, nyilvánossá vált. 

Az egriek közül még sokan ma is Népkertnek nevezik – holott 

napjainkra visszakapta az eredeti, Érsekkert elnevezést.

A 12,4 hektáros parkot állat- és növénytani értékei miatt 

1996-ban természetvédelmi területté nyilvánították. 

Az Érsekkert ma Eger legszebb és leglátogatottabb parkja, 

ahol szinte mindenki talál magának felüdülésre szolgáló elfog-

laltságot: a zenepavilon, a sportpályák, a kávézó és az étterem, a 

hatalmas játszótér, a halastó, a szökőkút, valamint a Múzsák ligete 

már kevésbé idézik a régmúlt időket, amikor még csak az érsekek 

és püspökök magánparkja volt.   

Az Érsekkert központja régen. 
(HGY)

A ma látható szökőkút a régi ver-
senyuszodában működő egykori 
szökőkút mintájára készült.
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EGER VÁROSA PAPOK VÁROSA

FERENCESEK TEMPLOMA

A ferenceseknek 1240-ben már templomuk és rendházuk volt 

Egerben, de az 1552-es török ostrom súlyos károkat okozott ben-

nük. Néhány évtizeddel később, a város török kézre kerülésekor 

(1596), a rend képviselői kénytelenek voltak a várost elhagyni. 

Amikor 1687-ben a vár visszakerült a magyarok kezére, az ost-

romló sereggel együtt jött be Palásthy László rendtag, aki hét ház-

helyet és egy „szűk és sötét” mecsetet kapott a várostól. 

Már 1701-ben felmerült egy új templom építésének gondola-

ta. Ennek ellenére a kolostor készült el előbb: 1749-re mind a négy 

szárnya felépült, így a rendház előírásszerű, zárt udvart kapott. 

A templom építése kicsit váratott magára, hiszen a Rákóczi-sza-

badságharc ideje alatt (1703–1711) erre nem volt lehetőség. A fe-

rencesek a régi mecset köré és fölé építették a mai templomukat 

oly módon, hogy amíg a falak épültek, a kis mecsetet meghagyták 

istentiszteleti célokra, s a templomba beépült kis mecsetet csak 

a szentély felszentelése előtt egy évvel bontották le. A templom 

alapkövét 1736-ban tette le Erdődy Gábor püspök, s Giovanni 

Battista Carlone irányításával készült el mintegy húsz évvel ké-

sőbb, 1755-ben. Az utcai homlokzat a két toronnyal 1773–1776 

között épült Nietschmann János egri építész tervei alapján. 

Maga az épület a barokk építészet egyik gyöngyszeme, bár 

terméskőből faragott kapuja copfstílusban, ion oszlopokkal és fü-

zéres vázákkal díszített. A templom kettős tornyából a keletiben 

található harang II. Rákóczi Ferenc adománya, melyet Kassán ön-

tetett 1706-ban a tervezett templom javára. Ide 1772-ben került, 

sérülése miatt 1840-ben újraöntötték. A harangon a következő 

felirat olvasható: MATTIAS BERNECKER FVDIT ME IN AGRIAE ANNO 1840. 

– Bernecker Mátyás öntött engem Egerben 1840-ben. 

A ferences barátok egykori temploma ma Eger egyik legré-

gebbi s műemlékekben legértékesebb utcájában, a Kossuth Lajos 

„Bejárja a hervadt füvek zaja

a mezőt, a parkban vadgesztenyék

csillognak a holdfényben éjszaka.

A rét fölött pár felhő andalog;

hosszú időn át vékonyulnak el,

s elmúlanak, mint fáradt angyalok.”,

(Kálnoky László: Érsekkert)

Az Érsekkert miliőjébe jól illeszke-
dik az egykori kioszk helyén álló 
épület. (HGY)
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(régen Hatvani, majd Káptalan) utcában található. Emiatt az eg-

riek Barátok utcájának is hívták, templomuk pedig Barátok temp-

lomaként vált közismertté.  

MINORITA TEMPLOM

A minoriták temploma nemcsak Eger egyik legnagyobb neveze-

tessége, hanem az ország legszebb és legnagyobb barokk egyházi 

épületei közé is tartozik. A Dobó (egykori Piac) téren található al-

kotás terveit Kilian Ignaz Dientzenhofer, a kor egyik leghíresebb 

prágai építésze készítette, bár hosszú ideig a vármegyeháza terve-

zőjének, Gerl Mátyásnak tulajdonították ezt az épületet is. A mi-

noriták (fratres minores, azaz kisebb testvérek) a ferences rendből 

kiválva, a 17. században jelentek meg Magyarországon. A főként 

lelkipásztorkodással és tanítással foglalkozó rendtagok Egerbe a 

ferencesekkel egy időben, a várost a török hódoltság alól felszaba-

dító császári csapatokkal érkeztek, ahol Barkóczy Ferenc püspök 

közbenjárására új templom építésére kaptak telket s engedélyt. 

Alapkövét is ő áldotta meg s tette le ünnepélyes keretek között 

1758-ban. A Páduai Szent Antalnak szentelt műemlék Falk Já-

nos egri kőművesmester alkotása, akinek a halála után munkáját 

Nietschmann János helyi építész folytatta és fejezte be 1773-ban. 

A templom monumentális hatását fokozza, hogy az aránylag szűk 

helyre szorított homlokzat erősen kidomborodik a két, 57 méter 

magas torony között. Tíz lépcsőfok vezet a bejárathoz, melynek 

mindkét oldalán hatalmas oszloppár áll. Ez a homlokzati megol-

dás egyedülállónak mondható, hazánkban nem fordul elő máshol.

A templom mellett álló háromemeletes épület hajdan a mi-

noriták rendháza volt, mely szintén Nietschmann János tervei 

alapján készült 1773 és 1775 között. Az épületet a hagyomány 

szerint eredetileg az Eszterházy Károly püspök által tervezett egri 

egyetem diákszállásának szánták. Egy darabig a minoriták fi úne-

velő intézete volt, majd a múlt század elején pénzügy-igazgatóság 

Konfl isok várakoznak a templom 
előtt az egri „Szent Ferenc Rend” 
kiadásában megjelent képeslapon. 
(TLGY)

Ma személygépkocsikkal zsúfolt a 
Kossuth Lajos utca.

A Minorita templom a róla elneve-
zett híddal. (TLGY)

A ferences templom ma is az egyik 
legszebb dísze a Dobó térnek. 
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és adóhivatal költözött ide. Az 1970–80-as években cipőkészítő 

műhelyt és varrodát, irodákat, női fodrászatot és kozmetikai sza-

lont találunk az ódon épület falai között. Ma újra a minorita rend 

tulajdonában van, a Szent Hedvig Középiskolai Leánykollégium-

nak ad otthont.

A minorita rendház patak felőli szárnyában török kori kő-

boltozatokat találtak beépítve. Valószínűleg ezen a helyen állt az a 

török mecset, valamint négy, török kori kis ház, amelyet a mino-

riták kaptak meg, amikor a keresztény csapatok visszafoglalták a 

várost. A telket 1697-ben egy itt maradt török hagyta örökségül a 

rendre. Megkeresztelkedett, s Noszvaj Ferenc néven vált ismertté. 

Nevét az Eger mellett található Noszvaj községről vette, melynek 

birtokosa volt.

Mindennap délelőtt 11, délután 3 és este 6 órakor harangjá-

ték csendül fel a minorita templom tornyából: mintegy negyven-

féle dallam, egyházi ének gyönyörködteti el az arra járókat. 

A BAZILIKA

A főszékesegyház helye már a középkorban egyházi központ volt: 

előbb egy gótikus plébániatemplom, majd a város és a plébánia 

védőszentjéről elnevezett Szent Mihály barokk templom emelke-

dett a tér előtti magaslaton. A mostani bazilikához hasonló el-

helyezéssel és nagyságban Eszterházy Károly püspöknek is két 

tervrajza volt. 

A főszékesegyház végül Pyrker János László érseksége ide-

jén, 1831 és 1836 között épült klasszicista stílusban a korszak 

legtöbbet foglalkoztatott mesterének, Hild Józsefnek a tervei 

szerint. A kiváló pesti építész kortársai között nemcsak ter-

vének nagyszerűségével, de a kivitelezés gyorsaságával is el-

ismerést váltott ki. Az egri bazilika – melynél hazánkban csak 

az esztergomi prímási templom nagyobb – hossza az oszlopos 

előcsarnokkal együtt 93 méter, szélessége 53 méter, magassága

a két toronnyal 54 méter. Kupolája 18 méter magas, s ennek, 

valamint a templom oldalfalain található ablakoknak köszönhe-

tően a templombelső igen világos. Előcsarnokáig két részletben 

52 lépcső vezet. Itt 8 darab 17 méter magas korinthoszi oszlop 

tartja a háromszögű oromzatot, mely a római Pantheon min-

tájára készült. Latin nyelvű felirata: VENITE ADOREMUS DOMINUM 

– Jöjjetek, imádjuk az Urat! A homlokzaton legfölül a Hit, Re-

mény és Szeretet allegorikus szobra áll. A bazilika előterében az 

alsó lépcsősor két oldalán Szent István és Szent László magyar 

királyok, a felső lépcsősor mentén pedig Szent Péter és Szent 

Pál egyházalapító apostolok négyméteres szobrai magasodnak. 

A kőből faragott szobrok, illetve a templom külső homlokza-

tának domborművei a velencei művész, Marco Casagrande al-

kotásai, akit Pyrker érsek hívott Egerbe 1833-ban. A főbejárat 

2004-ben domborműves bronzborítást kapott, s az Egri Egyház-

megye történetének főbb eseményeit, kiemelkedő egyházi sze-

mélyiségeit örökíti meg. 

A templombelső kialakítása jóval több időt vett igénybe, mint 

az építése: a díszítések, az oltárok s a mennyezeti freskók elkészí-

tése közel 120 évig tartott. A székesegyház kriptájában az egyház 

és a város számos jeles személyisége nyugszik, például Árpád-

házi Imre király (1174–1204), aki Egerben tett látogatása során 

A templom védőszentje, 

Páduai Szent Antal Portu-

gáliából, Lisszabonból szár-

mazott. 1220-ban lépett be 

Szent Ferenc rendjébe. Éle-

tét prédikálással és tanítás-

sal töltötte. 1232-ben, halála 

után egy évvel szentté avat-

ták. Szent Antal közbenjárá-

sát szokták kérni például jár-

vány, tengeri utazás, rabság, 

eretnekség esetén vagy el-

veszett tárgyak megkerülése 

érdekében. 

 „Itt mutatom be a rom. kath. Székes-
egyházat, mely épült 1832, a főoltárát 
ezelőtt 2 évvel teljesen újonnan készí-
tették tiszta márványból, s a szentély 
is tiszta márvány falakból áll; az egész 
főoltár és szentély készítése belekerült 
150,000 Koronába, ez az egri bíboros 
érsekünk 25 éves jubileuma alkalmá-
ból készítette, más alkalommal a főol-
tár képét is el fogom küldeni.”
A líceum csillagdájából készült ké-
peslapon a város szinte kihaltnak 
tűnik… (HGY)

 
Ha a bazilika nem is, de a környe-
zete kicsit másképpen fest, mint 
száz évvel ezelőtt.
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hunyt el. Itt őrzik Pyrker érsek szívét is, aki testét az ausztriai lilien-

feldi kolostorba vitette, melynek ifjú korában éveken át apátja volt. 

„A szív, amely Egerért dobogott, az legyen az egrieké”– vallotta. 

A klasszicista stílusú orgonaépítmény elkészítésére Bartakovics 

Béla érsek kért fel egy salzburgi mestert (1863–1868). A hangszert 

azóta már többször felújították, legutóbb 2000–2001-ben, hiszen 

rendszeresen tartanak itt orgonabemutatókat, hangversenyeket.

Az egri főszékesegyház – melyet VI. Pál pápa 1970-ben bazi-

lika rangra emelt – egy magaslaton fekszik, az előtte elterülő tér 

(ma Eszterházy tér) másik oldalán a Líceum épülete magasodik: 

e kétpólusú elrendezés különleges hatást gyakorol a térre látoga-

tókra. 

AZ ÉRSEKI PALOTA

Az érseki palota – korábban püspöki palota volt, Eger csak 1804 

óta érsekség – az Eszterházy Károly térről nyíló Széchenyi (ré-

gen Fő) utca legelején található, a bazilika tőszomszédságában, 

összetartozásuk tehát tagadhatatlan. A barokk stílusú, U alak-

ban elterülő kétszintes egyházi rezidencia a 18. században épült, 

de végső alakját több részletben, hosszú évtizedek alatt érte el. 

A legrégibb, Erdődy Gábor püspök emeltette középső szárnyat 

Barkóczy Ferenc püspök még három szobával és egy kerti na-

rancsházzal bővítette. Második emeletét, a kapuzatot az új dísz-

lépcsővel, a házi kápolnát és a kétfelől előrenyúló szárnyakat 

Eszterházy Károly építtette Fellner Jakab tervei szerint, miután 

elfoglalta az egri püspöki széket. A főszékesegyház felé néző déli 

szárny mai formája pedig Pyrker János László érseksége idején 

alakult ki (1844).

Az épületegyüttes egy díszudvart zár közre, melyet a Szé-

chenyi utca felől kovácsoltvas kerítés határol, s Fazola Lénárd 

munkáját dicséri (1778). A kétszárnyú kerti kapu kissé beljebb 

húzódik a forgalmas Széchenyi utcától, azt a hatást keltve, hogy 

az egyházi rezidencia világi ember számára szinte megközelít-

hetetlen.  

A katolikus és evangélikus egyházban a székesegyház vagy kated-

rális az egyházmegye azon temploma, ahol a püspök vagy az ér-

sek trónja (gör. kathedra, azaz trónszék) található. A székesegyház 

magyar neve a latin ecclesia cathedralis hű fordítása. A székesegyház 

az a templom, ahol a püspök trónja áll, a főszékesegyház pedig az, 

ahol az érseké. A székesegyháznak nem jellemző ismérve tehát az 

építmény kora, mérete, stílusa, kötelező tartozéka viszont a püspök 

széke (trónja) és a székesegyházi vagy főszékesegyházi káptalan 

ülésterme.

A bazilika fogalma (gör. sztoa baziliké, azaz királyi csarnok, ill. la-

tin basilica domus) eredetileg római kereskedő- és bíráskodási csar-

nokot, illetve három- vagy többhajós templomot jelent. A kiemelt 

jelentőségű katolikus templomok – építészeti elrendezésüktől füg-

getlenül – a bazilika rangot viselik. Előjogaikat pápai enciklika sza-

bályozza. A bazilika kitüntető címek adományozása a 18. századtól 

terjedt el, építészeti stílushoz és elrendezéshez nem kötődik.

Az egri püspökök és érsekek tevékenysége évszázadokon át befolyá-

solta a város életét, gyarapodását. A történelem folyamán nemcsak 

mint főpapok, hanem mint közjogi méltóságok is fontos szerepet 

játszottak. Törvény rögzítette például, hogy a mindenkori egri püs-

pök a király ötödik (egyes kutatások szerint negyedik) gyermeké-

nek a nevelője. Imre király László nevű fi a és talán II. András király 

(1205–1235) is itt nevelkedett. Az egri püspökök közül többen vál-

tak esztergomi érsekké, és fontos országos méltóságokat is viseltek. 

Az egri érsekek sorában kiemelkedő szerepet játszott Pyrker János 

László (1772–1847), a Bazilika építtetője, az Egri Érseki Tanítóképző 

alapítója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, valamint Bartako-

vics Béla (1791–1873), aki nagy mecénása volt az irodalomnak, de ő 

alapította a város első múzeumát is. 

Az egri érsekek ma is fontos szerepet töltenek be a magyar egy-

házi életben. Dr. Seregély István 1997–2007-ig tartó érseksége után 

2007 júniusa óta Ternyák Csaba tölti be ezt a tisztséget.

1918-ban az érseki palota előteré-
ben még kerekes kút állt.
(HGY)

MINARET

A török kort idézi a tizennégy szögű, karcsú minaret, mely olyan, 

mint egy „végére állított ceruza”. A 17. század elején épült torony 

fi noman faragott vöröses homokkő kváderekből épült. (A kváderkő 

hasáb alakúra faragott szabályos építőkő, amelynek felülete a hom-

lokzat síkján látható marad.) Az egri minaret magassága negyven 

méter, vaskorlátos karzatára 99 lépcső vezet. Eredetileg a körerkély 

Eger.indd   52-53Eger.indd   52-53 2010.05.04.   18:53:312010.05.04.   18:53:31



54 55

Az erkélyt ún. sztalaktikos – függő cseppkövekre emlékeztető – 

gyűrű tartja; innen hívta imához a müezzin naponta ötször, külö-

nös, éneklő hangon az igazhívő muzulmánokat. A müezzin éneke 

ugyanazt a szerepet töltötte be, mint a keresztény templomoknál 

a harangszó. A minaret a keresztény templomok tornyának felel 

meg, melyek a korai középkorban általában szintén különállóan, 

a tulajdonképpeni templom mellett épültek.

A minaret neve több képeslapon hibásan, mecsetként szere-

pel: valószínűleg azért, mert egykor mellette állt a Kethüda, illet-

ve az egriek körében „Széles útinak” nevezett dzsámi, s amikor a 

török elvonult Eger alól (1687), ez pótolta a keresztény császáriak 

és az egri lakosok számára a templomot. A Kethüda dzsámit a 

törökök a középkori Szent Katalin kápolna felhasználásával épí-

tették fel. Imahelyük káptalani főtemplom volt 1728-ig, amikor az 

irgalmas rendi szerzetesek birtokába került. Ők aztán a kórházuk 

és új templomuk építésekor 1841-ben lebontották.

A 91 éves török uralom alatt a feltételezések szerint kilenc 

minaret állt a városban. Ma az egrivel együtt összesen három ta-

lálható az országban (Pécsett és Érden van a másik kettő). Ezek 

közül az egri a legmagasabb, a legdíszesebb és egyben Európa 

legészakibb török kori emléke.

A török uralom után mintegy 350 évvel Egerben ismét meg-

szólal a müezzin éneke – imára hívó szava 1996 óta minden év 

július utolsó hetében, a Végvári Vigasságok idején csendül fel újra. 

AZ IZRAELITA IMAHÁZAK

A források szerint az első zsidó lakos, Schwarcz István 1840-ben 

költözött Egerbe. Példáját sokan és gyorsan követték, így már egy 

esztendővel később megszerveződött első hitközségük a város-

ban. Röviddel ezután az Eger-patak partján az Újvilág (ma Dr. Hi-

bay Károly) utcában építették fel zsinagógájukat, később a mellet-

te lévő telken elemi iskolát hoztak létre (1855) – ma óvoda műkö-

dik az épületben. 

1868–69-ben a magyar zsidó kongresszuson az ország 

zsidósága három részre szakadt: önálló szervezetbe tömörültek 

a neológok és a hagyományokhoz ragaszkodó ortodoxok. Az ún. 

statusquo ante közösség ellenezte a szétválást, és külön ágat alkotva 

a kongresszust megelőző szellemiségben gyakorolta tovább a hitét. 

Egerben csak 1877-ben bomlott fel az addig egységes 

zsidóság: a főrabbival az élen harmincan elhagyták a zsinagógát, 

s megalakították az autonóm ortodox zsidó hitközséget (1879). 

A minaret kiállta az idő próbáját – 
a klasszicista stílusú irgalmas rendi 
templom azonban sürgősen felújí-
tásra szorul.

A minaret, háttérben az irgalmas 
rend 19. század közepén épült egy-
kori templomával. (TLGY)

védőkorlátja is kőből készült, a mai erkélyrács, a felette lévő fal és a 

toronysüveg 19. századi kiegészítés. Az eredeti ugyanis elpusztult, 

az egriek ezért hívják a minaretet ma is „csonka mecsetnek”. Pyr-

ker János László érsek barokkos kupolával fedette be (1829), ekkor 

helyezték rá a félholdra állított keresztet is. A tornyot legközelebb 

1897-ben restaurálták, amikor csúcsát új kősüveggel látták el – 

valószínűleg eredetileg is kőből készült csúcsa volt –, s ugyanab-

ból a novaji kőből készítették, mint amilyet a minaret építéséhez is 

használtak. 
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Új imahelyüket a gőzmalom területén, az akkori Káptalan (ma 

Kossuth Lajos) utca elején emelték 1889 és 1892 között. 

A gyorsan bővülő közösség 1880-ban a város lakosságának 

már 11,3%-át tette ki (2328 fő). A megnövekedett létszám miatt 

a statusquo ante hitközség is létrehozta saját zsinagógáját Eger-

ben, az Újvilág és Káptalan utca sarkán, néhány méterrel lejjebb 

az ortodox imahelytől. A gyönyörű, Baumhorn Lipót műépítész 

tervei alapján épült imaház 1911 és 1913 között készült, s építése 

mintegy 300 ezer koronába került. Az összeget a város támogatá-

sával és a zsidó magánemberek adományaiból gyűjtötték össze. 

Régi, Újvilág utcai imaházukat – mely 1913-tól üresen állt – kul-

túrházzá alakították (1924), s ez vált az egri zsidóság társadalmi 

központjává. 

A második világháború alatt a gyönyörű, monumentális ima-

helyet a németek raktárnak használták, s a közelben lévő patakhíd 

felrobbantásakor súlyosan megsérült. Az Egerben élő zsidó lakos-

ság nagy részét, közel 1800 embert elhurcoltak, többségük a mun-

kaszolgálat során vagy a koncentrációs táborokban pusztult el. 

A háború után imádkozás céljára ezért már nem is használták a 

zsinagógát, az épület újjáépítésével senki nem törődött, s 1965-ben 

lebontották. Nem csak a megmaradt egri zsidókat ütötte szíven 

ez a döntés. „Be kell látni azonban, hogy ez a megoldás helyesebb 

volt, mint a templomépület felhasználása különböző profán cé-

lokra” – olvashatjuk az Egri zsidók című könyvben. 

Ezzel az impozáns, és hatalmas kulturális értékkel bíró ima-

ház megszűnt létezni, szépségét és nagyságát ma már csak a régi 

A statusquo ante hitközség zsina-
gógája eklektikus stílusban épült a 
20. század második évtizedében, de 
alig fél évszázadot ért meg. (TLGY)

A zsinagóga helyén ma egy főként 
külföldiek által látogatott négycsil-
lagos szálloda működik. 

A 19. század végén épült az egri or-
todox zsidók imaháza. (TLGY)

Az ortodox zsinagóga nemcsak 
a Kossuth Lajos utca, de a város 
egyik legértékesebb egyházi mű-
emléképülete.
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EGER NEMCSAK IMÁDKOZIK, HANEM TANÍT IS

SANCTA MARIA LEÁNYGIMNÁZIUM

Az angolkisasszonyok rendházának és iskolájának barokk épüle-

tét eredetileg jogakadémiának szánták. Nevezik Fogláriumnak is 

Foglár György egri kanonok és címzetes szerbiai püspök után, aki 

a 18. század derekán vásárolta meg a mai Kossuth Lajos (akkor 

Káptalan) utca 8. szám alatti házat, s építtette át a fent nevezett 

célból. Ekkor még csak a nagyszombati egyetemen működött jogi 

fakultás, így ebben az időben az egri a második volt az országban. 

Foglár György házát 1748-ban a jezsuitáknak adományozta, akik 

gimnáziumot létesítettek itt. 

Az épület sok viszontagságon ment keresztül működése 

alatt, s különböző célokat szolgált. 1764-től a Telekessy István 

püspök alapította fi únevelő intézet, majd a líceumi Szent János 

Nyomda – melyet Barkóczy Ferenc püspök hozott létre 1754-ben 

– kapott helyet benne. 1774-ig a jogakadémiai és fi lozófi ai szakot 

is itt találjuk – ezután átköltözött a Líceumba.  II. József uralko-

dása alatt (1780–1790) görög katolikus papnevelő intézet, papok 

háza, később katonatisztek gyermekeinek nevelőintézete volt. 

1802–1804-ig katonai kórháznak, 1809-től pedig a líceumi elemi 

iskoláknak adott helyet. Közben Fischer István érsek fi únevelő in-

tézetté építtette át: elemi iskolaként és gimnáziumként működött. 

E falak között indult meg 1827-ben az első magyar nyelvű tanító-

képzés, melyet Pyrker János László érsek alapított. Utóda, Barta-

kovics Béla hívta 1852-ben a városba az angolkisasszonyokat, s 

beköltöztette őket az épületbe. 

A Sancta Maria Intézet hivatásukat magas színvonalon mű-

velő tagjai Bydeskuty Amália főnöksége alatt dinamikusan fejlődő 

és gazdagodó iskolát alapítottak itt az egri leányok számára. Az 

intézet 1899-ig négyosztályos külső elemi iskolával, négyosztá-

lyos polgári leányiskolával, elemi négyosztályos előkészítő és egy 

felsőbb leányiskolával (internátus), valamint évről évre felmenő 

képeslapok és fényképek őrzik. Helyén az Unicornis Szálloda és 

Étterem épült, napjainkban a Panoráma Hotelnek ad helyet. 

Az ortodox zsinagóga a második világháborút viszonylag ke-

vesebb sérüléssel úszta meg, de látogatottsága annak is megcsap-

pant, s az 1970-es évek óta már istentiszteleteket sem tartanak 

falai között. Az 1990-es évek végén az önkormányzat felújította, s 

előbb kereskedelmi célokra bérbe adta, majd 2004 nyarától a Mű-

vészetek Háza időszakos kiállítóhelyként üzemelteti. Napjaink-

ban Zsinagóga Galériaként működik.  

Az izraelita hitközség első imaháza, későbbi kultúrháza sze-

rencsére túlélte a 20. századot: néhány éve felújították, s eredeti he-

lyén, a Dr. Hibay Károly (a régi Újvilág) utcában újra látogatható. 

Az 1929-ben mintegy 400 

családot számláló statusquo 

ante közösség imaházának 

helyén egy nagy telken török 

korabeli emeletes házak áll-

tak. Az egyiket a török ura-

lom után a Semsey család 

kapta meg, később „Gólya” 

néven hosszú évekig ven-

déglőként és szállóként mű-

ködött. Ma nevét már csak 

a vele szemben nyíló Gólya 

utca őrzi. 
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egyosztályos tanítónőképzővel működött. A kor követelményei-

nek megfelelően 1916-ban leánygimnáziumot, 1917-től pedig fel-

ső kereskedelmi leányiskolát létesítettek. A létszám emelkedése 

miatt az épületet is folyamatosan bővítették, majd 1920-ban az 

egri Főkáptalan átengedte az iskola céljaira az intézet melletti ka-

nonoki házat és telket. Az intézmény töretlen lendülettel műkö-

dött 1948-ig. 1950-ben azonban megvonták az összes magyaror-

szági szerzetesrend (kivéve a bencés, ferences, piarista és szegény 

iskolanővérek) működési engedélyét, így megszűnt az intézet is. 

Ezután az egri Dobó István Gimnáziumból kilenc osztályt 

helyeztek át az épületbe, ahol egy újonnan létrehozott oktatási 

intézmény, a Szilágyi Erzsébet Leánygimnázium keretében kezd-

ték meg a tanítást 1954-ben. 

Az angolkisasszonyok leánynevelő intézete 1990. szeptember 

8-án indult újra Sancta Maria Leánygimnázium néven. Kossuth ut-

cai épületüket azonban csak 1992-ben foglalhatták vissza a Szilágyi 

Erzsébet Gimnáziumtól. Azóta kiépültek az iskola jelenlegi szerve-

zeti egységei: a nyolcosztályos leánygimnázium, az alsó tagozat, a 

zeneiskola és a leánykollégium. 2002-ben, az iskola alapításának 

150 éves évfordulóján, már több mint 400 diáklány folytatta tanul-

mányait az intézményben. 2006-tól nyelvi előkészítő osztály indult, 

s ezzel az iskola 13 évfolyamosra bővült. Nagy változást jelentett az 

iskola életében a 2007/08-as tanév, amióta fi útanulókat is felvesz-

nek mind az elemi tagozatba, mind a nyolcosztályos gimnáziumba.

1853-ban nyolc belső és 134 külső növendéke volt az intézetnek. Ta-

nultak francia és német nyelvet, zongorát és éneket, valamint „ille-

delmes modor” tantárgyakat, továbbá magyar irodalmat. Az intézet 

fegyelme, tisztasága, rendje és a tanulókkal való bánásmód példa-

szerű volt. Gyakran előfordult, hogy a növendékek sikerrel fejezték 

be tanulmányaikat, de önként ismételtek, csak hogy tovább marad-

hassanak a kedvelt iskolájukban.

Az intézet növendékeinek nemcsak lelki, hanem testi fejlődésé-

re is gondot fordított, ezenkívül szórakozásuk, szabadidejük vidám 

eltöltésére is: a képeslapok tanúsága szerint már a múlt század első 

évtizedeiben jól felszerelt szertára, valamint tornaterme és teniszpá-

lyája is volt az iskolának, sőt saját díszteremmel és pompás, korszerű 

színpaddal is büszkélkedhetett.

A barokk épületen a kaput klasszi-

cista jellegű keretbe foglalták, ame-

lyen Foglár György püspöki címere 

látható. (TLGY)

A zárda meghitt, külön világát jól 

érzékelteti ez a belső udvart ábrá-

zoló képeslap. (HGY)

Ép testben ép lélek – vallották az 

egri angolkisasszonyok. (TLGY)
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CISZTERCI GIMNÁZIUM

Eger első és legnagyobb gimnáziumát – ma Gárdonyi Géza Cisz-

terci Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – a jezsuiták 

alapították 1689-ben. Az 1540-ben létrejött jezsuita rend (Jézus 

társasága) első képviselői 1644-ben jelentek meg a városban, de 

letelepedésüket csupán 1687-ben szorgalmazták, amikor Eger 

felszabadult a török megszállás alól. Először a minoriták mellé, 

az Eger-patak közelébe akarták őket helyezni, végül a forgalmas 

Széchenyi (régen Fő utca) és a Bródy Sándor utca által közrefo-

gott telken kaptak engedélyt templom és rendház építésére. Egy 

a török korból itt maradt mecset és tizenhárom kis ház állt akkor 

ezen a területen. A mecsetben emeltek oltárt és tartották a város 

megmaradt keresztényei a hálaadó istentiszteletet 1687 decembe-

rében, a törökök kiűzése után.

A templom építése 1699-ben kezdődött. Ekkor az egri rektor, 

a jezsuita Pethő István tervei alapján a püspök építésze, Giovanni 

Battista Carlone irányításával lerakták a templom alapkövét. 

A Rákóczi-szabadságharc (1703–1711) alatt azonban a munkálatok 

megtorpantak, sőt egy időre a jezsuitáknak is el kellett hagyniuk a 

várost (1707–1710). Bár a templom még nem állt készen, 1733-ban 

már szentmisét mutattak be benne.

Az épület mindkét tornya 1740-ben készült el, előcsarnoka 

rokokó stílusban 1743-ban, belső része pedig 1772-ben nyerte el 

végleges formáját. A Szent Bernát tiszteletére szentelt templom 

főoltára a magyarországi rokokó szobrászművészet különlegesen 

szép darabja. 

A jezsuiták 1727-ben a templom mellé rendházat is emeltek, 

ahol a rend tagjai 1773-ig tanítottak, de akkor feloszlatásuk miatt 

végleg távozniuk kellett a városból. Néhány évvel később a cisz-

terek folytatták a keresztény szellemű oktató-nevelő munkát. II. 

József (1780–1790) azonban őket is elűzte (1787), s állami intéz-

ménnyé alakította át az épületet. Legközelebb 1802 és 1948 között 

irányították ciszterci tanárok a gimnáziumot. 

Az idők folyamán a Carlone által tervezett épületet teljesen 

átalakították: a mai Széchenyi utcai szárnya Alpár Ignác építész 

tervei szerint épült újjá barokk stílusban (1900–1902). Az 1960-as 

években a Csiky Sándor utca felől is új épületrészt emeltek, s ide 

került át a gimnázium bejárata is. 

„Barátom Ödön! Ne haragudj, hogy 
eddig nem írtam, de nagyon el vol-
tam foglalva. Az arczkép melyet küld-
tél nagy örömet szerzett nekem. Hogy 
vagytok? Van-e sok tanúlnivalód? 
Nekünk itt nagyon kell drukkolnunk. 
Mond meg Szarkáéknak, hogy írja-
nak. Mamád kezeit csókolva maradok 
szerető barátod: Kornél. Üdvözlöm az 
ottlevőket. Írj!!!”

(HGY)

A gimnázium fenntartója ma a 
Ciszterci Rend Zirci Apátsága. 

A képeslap bal oldalán a ciszterci 
gimnázium Csiky Sándor utcai 
épületszárnya látható, jobbra pedig 
a jezsuita gimnázium jellegzetes 
homlokzata. (HGY)
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A nagy múltú épület falai között 1948-tól 1959-ig tanítókép-

ző működött, majd ezt követően Gárdonyi Géza nevét vette fel a 

négyosztályos állami gimnáziumi, óvónő- és egészségügyi szak-

közép-iskolai képzést adó intézmény, mely jogilag 1992-től, tény-

legesen 1997 szeptembere óta a régi ciszter gimnázium utóda. 

A rendház ma a Szent Erzsébet Kollégiumnak ad helyet. 

már a rokokó, az ablakok babérkoszorúi pedig a copfstílus jegyeit 

mutatják. A klasszicizmust előlegezi az épület egyenletes ritmusa, a 

szabályosságra való törekvés. A négyzet alakú udvart körülzáró, jó-

részt szimmetrikus épületszárnyak hossza 85, magassága 21 méter. 

A Líceumot Eszterházy Károly püspök építtette egyetem cél-

jára Gerl József tervei szerint 1765–1785 között. A barokk építészet 

e monumentális alkotása jórészt Fellner Jakab udvari építész irányí-

tása alapján készült, majd Grossmann József vette át a kivitelezési 

munkálatokat. Az immár 225 éves intézményben fennállása alatt 

érseki teológiai képzés, jogakadémia, tanítóképző, felső kereske-

delmi és elemi iskola, de rajziskola, sőt még nyomda is működött. 

A Líceumban 1774-ben kezdődött el a képzés, de sajnos már 

1784-ben megszüntették a fi lozófi ai és jogi oktatást, 1786-ban pe-

dig a papneveldét is Pestre helyezték. Eszterházy azonban nem 

adta fel terveit. II. József halála után 1790-ben újraindította a fi lo-

zófi a oktatását, a jogi akadémia működtetését, s visszahívta Eger-

be a Hittudományi Főiskolát is. 

1828-ban Pyrker János László érsek Egerben alapította meg 

az első magyar nyelvű tanítóképzőt, amelyet 1852-ben a Líce-

umba helyeztek, és 1948-ig érseki tanítóképzőként működött a 

tanítóképzést kiszolgáló elemi iskolával. 1921-től Szmrecsányi 

Lajos érsek kezdeményezésére Egri Római Katolikus Fiú Felső 

Kereskedelmi Iskola működött az épületben. A Pedagógiai Fő-

iskola 1949-ben költözött a Líceumba, amikor a magyar ország-

gyűlés által 1948-ban alapított intézmény Debrecenből Egerbe 

tette át székhelyét. A főiskola fi lozófi áját elsősorban Eger felső-

oktatási hagyományai és az oktatást elindító neves professzorok 

határozták meg. 

A gimnáziumban nem csak az iskola névadójának, Gárdonyi Gé-

zának (1863–1922) őrzi márvány emléktábla a nevét. Az épület falai 

között diákoskodott Asztalos János (1912–1995) a mártírsorsú káp-

lán és kanonok; itt érettségizett Tarnai Andor (1925–1994) irodalom-

történész, akadémikus, egyetemi tanár; a nagy múltú gimnázium-

ban tanult dr. Berze Nagy János (1879–1946) néprajztudós, valamint 

dr. Kapor Elemér (1907–2000), írói nevén Apor Elemér, a „legegribb” 

költő, publicista, történész.

A LÍCEUM

A Líceum az ország egyik legrégibb felsőoktatási intézménye, bár 

hosszú időn át nem ebben a minőségben működött. A város köze-

pén, a székesegyházzal szemben a négy utcára néző arányos és im-

pozáns épület a késő barokk rövid életű copfstílusában épült a 18. 

században. A Líceumon jól nyomon követhető a hosszú építkezés 

alatt végbement ízlésváltozás. Az épület tömege, a kiugró középré-

szek, az oldalrizalitok a barokk, az oldalhomlokzatok ablakdíszítései 

A Líceum a főszékesegyház lép-

csőiről. (HGY)

A bazilika szobrai a tekintetükkel a 

Líceumot vigyázzák már több mint 

kétszáz éve.
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Az épületben található a Főegyházmegyei Könyvtár, amely 

34 középkori kódexet, másfél száz ősnyomtatványt és mintegy 

nyolcszáz kéziratot őriz, például Mikes Kelemen törökországi le-

veleinek eredeti példányát vagy az ország egyetlen autográf Mo-

zart-levelét. A könyvtárban a tölgyfából készült, mennyezetig érő 

polcos faburkolat Lotter Tamás egri asztalos munkáját dicséri. Az 

épület keleti szárnyán emelkedő csillagda 1793-ban, az országban 

elsőként kezdte meg a működését, s többek között Hell Miksa, 

Tittel Pál és Albert Ferenc neve tette híressé. 

A szocializmus éveiben az épületet Ho Si Minh Tanárképző 

Főiskolára nevezték át, míg végre 1989-ben az építtető, Eszterházy 

Károly nevét vehette fel. Az alapító szándékát végül is több mint 

kétszáz év után sikerült elérni, hiszen az Eszterházy Károly Főisko-

lán a 2001/2002-es tanévtől egyetemi szintű képzés is folyik. 

„A fejfájára azt írta Gárdonyi: »Csak a teste!«

A testével azonban igen nagy tisztesség esett: az egri lyceum gyönyörű 

gótikus pitvarában, érckoporsóban ravatalozták föl, mint egy bebalzsa-

mozott érseket, mint Bartakovics Bélát vagy Samassa bíborost.”

(Bródy Sándor: Gárdonyi Géza)

Eszterházy Károly 1762. június 29-én érkezett Egerbe, s haláláig töl-

tötte be az egri egyházmegye püspöki – és Heves vármegye főispáni 

– tisztét. Közel négy évtizedes tevékenysége jelentősen hozzájárult 

Eger város építészeti, szellemi, művelődési arculatának kialakításá-

hoz. A nagy műveltségű, koncepciózus, önmagához és másokhoz 

szigorú és következetes főpap biztos kézzel irányította a hatalmas 

egyházmegyét. Működése alatt épült ki Eger igazi székvárossá, s 

nyerte el mai szerkezetét és barokk városképét. Nagyszabású tervét 

– a várost az ország keleti felének szellemi központjává tenni – Mária

Terézia 1777-ben kiadott rendelete, a Ratio Educationis hiúsítot-

ta meg, amely kimondta, hogy Magyarországon egyetlen egyetem 

működhet, a budai. Ekkor kapta meg az egri Universitas a líceum 

rangot. Mária Terézia fi a, II. József, aki 1784-ben látogatott el a vá-

rosba, sem engedélyezte az egyetem létesítését. Mindezek ellenére 

az épület több évszázados fennállása alatt mindvégig a tudományt 

és az oktatást szolgálta.  

Eszterházy, az utolsó egri püspök hallatlan munkakedve idősebb 

korában sem csökkent. 1790-ben, ötéves kényszerszünet után ismét 

elfoglalta a főispáni széket, sőt az 1790–91-es diétán mint a katoli-

kus érdekeket képviselők vezetője, a magyar egyház egyik legtekin-

télyesebb és legharcosabb képviselője vett részt. Eszterházy Károly 

74 éves korában, 1799. március 15-én hunyt el. Tevékenységével elő-

készítette a püspökség érseki rangra emelését, ez azonban csak ha-

lála után öt évvel, 1804-ben történt meg.

Az első magyar nyelvű tanítóképző 

diákjaiként tanulhattak a Líceum 

falai között e képeslap feladói 1898 

szeptemberében. (HGY)

Eger.indd   66-67Eger.indd   66-67 2010.05.04.   18:54:062010.05.04.   18:54:06



68 69

A SZÍNHÁZ

Bár Eger ezeréves püspöki székhely, állandó színháza alig egy év-

százada van. Az első színházépület 1884-ben épült, még jórészt fá-

ból, s ugyanott állt, ahol ma is található Thália egri temploma: a 

Hatvani kapu téren (régen Dózsa György tér, majd Lenin tér). 

Egerben 1904-ben épült fel az első kőszínház Légmann Imre, 

Heves vármegye főmérnöke s Bárány Géza városi mérnök tervei 

alapján, akik a feljegyzések szerint munkájukért nem fogadtak el fi -

zetséget. Az 1904. augusztus 20-án rendezett ünnepélyes megnyitó 

díszvendége – a későbbi névadó – Gárdonyi Géza volt, akinek ki-

fejezetten a színház megnyitására írt Dobó István szelleme című da-

rabjának bemutatásával kezdődött az első díszelőadás. 

A 20. század elején moziként is működő épületet 1928–

29-ben, majd a második világháború után több alkalommal is 

átépítették, korszerűsítették (1950-ben, illetve 1961–64-ben). 

Gárdonyi Géza nevét 1955-ben vette fel a színház, s ettől fogva 

már nemcsak vendégjátékokat láthatott itt a közönség, hanem 

Eger első színháza fából készült, 

s majdnem húsz évig működött. 

(TLGY)

Az egriek teátruma ma is ott áll, 

ahol az első épületet emelték 1884-

ben.

A színház épülete 1968-ban. 

(TLGY)

A postabélyegző szerint 1918. má-

jus 23-án így festett a színház. 

(HGY)
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saját színtársulattal is büszkélkedhetett. (A teátrum első igazgatója 

Rutkai Ottó volt.) Ez év október 23-án ismét bemutatták 

Gárdonyi Géza Dobóról szóló művét, az est díszvendége ezúttal 

az író fi a, Sándor volt. 1967-től többnyire a miskolci színház 

vendégszereplésében adták elő a darabokat, így az önállóságnak 

csak 1987-ben örülhetett újra a társulat. Azóta évről évre modern 

és klasszikus darabokat, zenés és prózai műveket egyaránt 

bemutat a város színházszerető közönségének.

Az épület mai eklektikus formáját a 2000-ben befejező-

dött felújítási munkálatok után nyerte el, amikor is alapterülete 

háromezer négyzetméterről ötezerre emelkedett. A színház mai 

homlokzata az első kőből készült teátrumét idézi. A több mint 

egymilliárd forintos beruházás során korszerűsítették a színpad-

technikát, s 427 fő befogadására lett alkalmas a nézőtér. 

SÉTA A BELVÁROSBAN

A DOBÓ TÉR

A mai Dobó teret egy 1802-es összeírásban Piartz térnek olvashat-

juk, 1866-ban egy korabeli hirdetésben pedig már Dobó térnek ne-

vezik. A 19. század végén Kossuth térről beszél egy krónikás (1894), 

de még 1937-ben is ezen a néven szerepel egy kiadványban. Ha 

a neve sokat változott is az idők folyamán, tény, hogy az 1720-as 

évektől vásárokat, piacokat tartottak itt. Akkoriban azonban még 

nem vette körül a teret a mai klasszikus értelemben vett belváros, 

mivel a tőle néhány méterre folyó Eger-patak árterülete errefelé elég 

széles volt. A leendő Dobó tér tehát árvízjárta területnek számított, 

amelyet később feltöltöttek. Általunk ismert képe csak a 18. század-

ban alakult ki, ekkor válik a város központjává is. A középkorban 

még a mai Széchenyi és Bajcsy-Zsilinszky utcák találkozásának ki-

öblösödő térségében volt Eger piactere (a mai Líceum területén). 

A Dobó, azaz piactérre hordták a termelők már kora hajnal-

ban háton, a noszvajiak által készített hátyiban, kézikocsin vagy 

lovas kocsin, furikon, kerékpáron, használaton kívüli gyerekkocsi-

A Hatvani kapu tér névadója a Hatvani kapu, mely ezen a területen 

állott, és a Budára vezető legfontosabb útvonalat védte, illetve a várost 

kötötte össze az ország központi területeivel. Az 1583 után épült város-

falnak több kapuja is volt, melyek közül a Hatvani volt a legjelentősebb. 

Kettős kiépítésű lett: külső kapuja előtt árok húzódott. Barkóczy Ferenc 

püspök saját költségén építtette újjá 1758-ban: ekkor nyerte el kétszin-

tes, 15,25 méteres magasságát. A mostani Deák Ferenc utca és Kossuth 

Lajos utca találkozásánál fekvő kaput Pyrker János László egri érsek 

bontatta le a főszékesegyház körüli tereprendezés miatt.

A mindig is forgalmas Deák Ferenc 
út Budapest felől a Hatvani kapu 
térig vezet, mely már a belváros 
eleje. Régen Vasút utca volt a neve, 
mert a vasútállomás felől érkezve 
ez volt a fő közlekedési útvonal a 
város centruma felé. (HGY)

A piaci forgatag ellenére is szinte 

üresnek tűnik a tér a Dobó-szobor 

nélkül. (TLGY)
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ban a portékáikat. A hajnali vagy korai piac után a kofák vették át 

a helyet, és 8 órától már ők árulták a zöldségféléket, gyümölcsöket. 

A kofák az első világháborúig puttonyszám, utána inkább kilóra 

vették meg az árut. Az egri kereskedők zöme Pestre szállított, de 

hordták az árut Ózdra, Miskolcra is, sőt az első világháború előtt 

Kassán, Bécsben és Pozsonyban is ismerték az egriek termékeit.

A Dobó térnek külön halpiaca volt, ahol az Eger-patakból ki-

fogott rákokat, békákat, halakat árulták: „a folyó partján lévő há-

zak erkélyéről horoggal halásznak” – írta Evlia Cselebi 1664-ben. 

A Dobó tér nevét az egri vár 1552-es ostrománál helyt-

álló várkapitányról, Dobó Istvánról kapta. A tér közepén állva, 

amennyiben a vár (kelet) felé tekintünk, az előtérben magasodik 

a hős kapitány bronzból készült szobra, kivont szablyával, jobb-

ján egy várvédő vitéz, balján az ostromlókra követ hajító egri nő. 

A szobor 1907-ben készült, alkotója Stróbl Alajos. A téren egy 

másik szoborcsoport is található, a Városháza előtt: Kisfaludi 

Stróbl Zsigmond munkája a Végvári harcosok címet kapta, és szin-

tén a törökellenes harcokat idézi. A szobrot 1967-ben leplezték le.

Ma a Dobó tér Eger város dísze, kedvelt találkozóhely, mű-

vészeti, kulturális rendezvények helyszíne. Itt díszítik fel minden 

év decemberében a város hatalmas karácsonyfáját, innen nézik 

augusztus 20-án az érdeklődők a várból kiinduló tűzijátékot.

A tér Eger-patak felőli végében, a Dobó-szobor mögött a 

Minorita hídon kelhetünk át a Kis-Dobó térre: itt valóban ösz-

szeszűkül a hely, összehajolnak a barokk házak, hogy a borozók, 

éttermek, parányi szállodák előtt tavasztól őszig székek, asztalok 

bírják maradásra a vár kapuja felé kaptatókat.

„…a mai utcácskák helyén vízmosások lehettek és a Hajdúhegyről le-

zúduló vizek itt ömlöttek az Eger-patak hatalmas árterébe. E mocsa-

ras, vizenyős ártér oly óriási volt, hogy az a Széchenyi utca vonalától a 

mai Knézich Károly utcáig terjedt. Középen sziget állott. Ezeknek az 

árvizeknek a hordaléka alakította ki később a Piac teret (a mai Dobó 

István teret). …A város közepén, annak gerincén nagy üres, árteres… 

terület volt. Északon a volt Práff-malomnál hideg tavat alkotva, a ké-

sőbbi »Posuerunt« gátnál lépett be a veszedelmes »Eger vize« a mai 

város területére, és délen, a mai strand helyén a »Melegtó«-val bővül-

ve hagyta el Egert… Mindez pedig voltaképp azt jelenti, hogy a mos-

tani városmag helyén a középkorban nem volt a mai értelemben vett 

belváros, csak vásár- és piachely.”

Voit Pál

„E lapot Füzesabony állomásán a vas-

úti kocsiban írom. 1 és ¼ órás út után 

győzelmünk színhelyén leszünk, ahol 

az egri lányok tárt karokkal várnak 

ránk. Számtalan kézcsók és üdvözlet. 

Kovács István” – olvashatjuk ezen 

a közvetlenül a szobor leleplezése 

(1907) utáni években készült ké-

peslapon. (TLGY)

Ezen az 1912-es keltezésű képes-

lapon a Dobó-szobor már nem az 

eredeti, hanem az új talapzatán lát-

ható. (HGY)

Dobó István és a háttérben meg-

húzódó Kis-Dobó tér épületei még 

ma is ugyanazzal a magabiztos-

sággal védelmezik a híres egri vár 

bástyáit.
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A KOSSUTH LAJOS UTCA

A mai belváros szerkezete a 18. században alakult ki, ebben az 

időszakban épült be ez az utca is, amely a vártól a Szent Mihály-

templomig vezetett (ennek a helyén áll most a bazilika). A Kos-

suth Lajos utca Eger város legszebb utcája, s már régen is az egyik 

legfontosabb hadi útvonala, mert a Budáról érkezők – a Hatvani 

kapun keresztül – ezen át jutottak el a várhoz. Régen Belső Hat-

vani, Császár, Barát s Káptalan utcának is nevezték. Az útvonal a 

Barátok nevet a ferences barátok itteni templomáról és rendhá-

záról kapta, a Káptalan elnevezés pedig onnan ered, hogy a tö-

rök kivonulása után (1687) Telekessy István püspök (1699–1715) 

hozzájárult, hogy az Egerben élő kanonokok – a megyés püspök 

tanácsadó testületének, a káptalannak a tagjai – a templomhoz 

(ti. a Szent Mihály-templomhoz) közel is vehessenek maguknak 

házakat. Az utcában több iskola és egyházi épület található, pél-

dául a Kis- és Nagypréposti palota – utóbbiban ma a Bródy Sán-

dor Megyei és Városi Könyvtár működik –, de ebben az utcában 

kapott helyet a Vármegyeháza is.

A második világháború után Vöröshadsereg utca lett, végül 

Kossuth Lajos nevét vette fel Eger egyik legszebb, barokk műem-

lékekben gazdag utcája. 

A SZÉCHENYI UTCA

Az Eszterházy térről, a líceumtól indul el észak felé Eger egyik leg-

régibb s leglátogatottabb utcája, a Széchenyi utca, melyet Fő ut-

caként is emlegetnek az egriek. Déli részét Püspök utcának – az 

itt elhelyezkedő egyházi rezidencia és a bazilika közelsége miatt 

–, az északit Rác utcának – az ezen a városrészen épült Rác temp-

lom után – nevezték. Az első források a 16. században mint Hosz-

szú utcát említik. Az úttest alatt 1,5–2 méterre rőzseutat találtak a 

régészek, mely azt bizonyítja, hogy a nyomvonala már a középkor 

óta létezik, s  az út nagy forgalmat bonyolított le. A Széchenyi Ist-

ván utca a patakkal halad párhuzamosan, s a 18. századig a Szent 

Miklós-kapuval záródott (később Rác kapu): Telekessy István püs-

pök itt fogadta II. Rákóczi Ferencet 1705. február 28-án. 

A Széchenyi utcának az Eszterházy tértől a Csiky Sándor ut-

cáig tartó szakaszát az 1970-es évek végén kényszerűségből sétá-

lóutcává alakították – a 18–19. századi házak már nem bírták az 

autó- s teherforgalom okozta terhelést –, amely az ezredév végén 

(1997–1998) új burkolatot kapott.

Az Eszterházy téren álló bazilikától 

a Líceum épülete mellett tovább-

sétálva az egri vár tövéhez vezető 

út egy derékszögű kanyarban vég-

ződik: ez volt a régi Káptalan (ma 

Kossuth Lajos) utca, melynek szin-

te minden épülete mesél valamit 

Eger múltjáról. (TLGY)
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„Maga a város is csupa kész 

festmény. Omladékok, porló 

kőfalak az élő utcák men-

tén…

A hegyes kövű utcákon 

lassan, óvatosan járnak az 

emberek. És nagyon keve-

sen. Most jön egy fehér pap. 

A haja is ezüst színű. A kezé-

ben márványfogantyús, feke-

te bot. Az a kevés élet, melyet 

diákok vidámsága vert föl az 

elhagyott utcán: kihal egy-

szeriben, amint megjelenik a 

fehér alak. Hang nincs itt, an-

nál több szín. Egy nagy cso-

port fekete kispap jön komo-

ran, nesztelenül, mint valami 

felleg. Két egyformán piros 

ruhás, vörös kontyú puttonos 

asszony rikít végig hirtelen. 

Papucsuk kattogása idehal-

latszik a túlsó szélről: valami 

vidám, pincéből jövő vincel-

lérlegény fütyülése egyszerre 

kínos föltűnést okoz.” 

Bródy Sándor, 1891. 

A jobb oldalon álló házban lakott 

1725-től Giovanni Battista Carlone, 

az Egerben letelepedő egri építő-

mester és szobrász. Természetesen 

ezt a házat is ő építette, mint aho-

gyan számos más értékes alkotást a 

városban. (HGY)

Balra az 1833-ban ide költözött 

„Cassinói Társaság” egykori, klasz-

szicista stílusú épülete áll, mely 

1690-ben még az egri hajdúk had-

nagyáé volt. Szakszervezeti Szék-

ház, majd Ifjúsági Ház, ma pedig 

Művészetek Háza néven működik. 

(TLGY)

A Széchenyi utca... még kövezetle-

nül s lovas kocsikkal. Ma már csak 

külön engedéllyel lehet behajtani a 

néhány éve új díszburkolatot ka-

pott sétálóutcába. (TLGY)
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UTÓSZÓ

Egy 18. századi rendelkezés szerint Egerbe csak tiszta erkölcsű, 

feddhetetlen életű ember telepedhet, akinek van valamilyen szak-

mája, amiből el tudja magát és családját tartani. Persze ma már 

semmi nem kötelezi erre a városba érkezőket s az itt otthont talá-

lókat, csupán a hagyomány, aminek ma is ereje van. Egrinek lenni 

büszkeség, amire méltónak kell lenni, rá kell szolgálni. Kevés vá-

ros lakója dicsekedhet annyi történelmi látnivalóval, annyi hagyo-

mánnyal és szépséggel, mint az egriek. Az itt élő számára szinte 

már természetes is ez a történelmi miliő, a barokkos hangulat, s 

gyakran csukott szemmel megy el olyan szellemi és tárgyi értékek 

mellett, amelyek miatt messze idegenből is szívesen keresik fel 

turisták százai.

Ez történt velem is: múltidéző utazásom során sok olyan is-

merethez jutottam, melyeknek nem voltam korábban birtokában, 

vagy csak felszínesen tudtam. Lassan tíz esztendeje annak, hogy 

nem élek a város falai között, ezért számomra különösen fontos, 

hogy emlékezetemben megőrizzem a múltját. A régi képeslapok 

révén még inkább megszerettem ezt a várost, s hiába nem vagyok 

már egri lakos, ahányszor ide látogatok, érzem megtartó erejét: 

itthon vagyok.
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I. Bevezető
A munka elindulása

A Felvidék kapuja – Eger régi képeslapok és mai fotók tükrében című szakdolgozat megszületésének a 

története 2007-re nyúlik vissza. Buda Attila tanár úrral az év tavaszán állapodtunk meg abban, hogy 

– mivel a könyvtörténeti órái jelentős inspiráló erővel hatottak rám – szakdolgozatom témavezetője 

lesz. A közös munka néhány levélváltással kezdődött, majd személyesen is konzultáltunk arról, hogy 

régi képeslapokkal vagy Eger városával kapcsolatos témában merülünk el.

A sors azonban közbeszólt: 2007 decemberében kisfi am született, így a II. évfolyamot halasztanom 

kellett, sőt édesanyai teendőim miatt a 2008/2009-es tanévben sem tudtam volna maradéktalanul 

részt venni az órákon. A kiadói szerkesztő képzés II. évfolyamát így csak a 2009/2010-es tanévben 

tudtam folytatni.

Természetesen nem volt kérdéses számomra – és szerencsére Buda Attila tanár úr számára sem –, 

hogy az éppen megkezdett munkát együtt folytatjuk. Tavaly novemberében megállapodtunk, ugyan-

azon a vonalon haladunk tovább, amelyen 2007-ben elindultunk: a téma mindenképpen Eger és régi 

fotók vagy képeslapok. Szerencsére az ötlet nem új keletű, s némileg személyes indíttatású is, lévén 

néhány éve féltve őrzök egy olyan kötetet, amely Egert mutatja be régi képeslapokon (Eger régi képes-

lapokon – Válogatás Tóth László gyűjteményéből. Agenda Natura Kiadó, Veszprém, 2005.). Mindig szíve-

sen lapozgattam, s izgatottan vetettem össze a régi képeslapokat azzal a képpel, ahogyan a várost a 

képzeletemben őrzöm. Egerben születtem, s egészen 2001 decemberéig a városban éltem – szeren-

csére azóta is gyakran hazalátogatok szüleimhez, testvéreimhez, barátaimhoz. 

Hamar világossá vált számunkra, hogy szűkíteni kell a kört, mert hatalmas a feldolgozandó anyag: 

több száz Egerről szóló képeslap létezik, és Eger története is több kötetet tölthetne meg. Időbeli korlá-

tot kellene szabni (például csak az 1945-ig megjelenő egri képeslapokról írni), vagy a témában egyet-

len tárgyra fókuszálni (esetleg az egri iskolák történetét választani témául – néhány évig Egerben 

tanítottam, és az iskolák, az iskolatörténet is szívemhez közel álló témák.) Ekkor merült fel bennem 

először, hogy színesíteni lehetne a dolgozatot olyan fotókkal, amik a város mai képét mutatják, hiszen 

éppen az adja az egyik érdekességét például Tóth László kötetének is, hogy az olvasó nemcsak a régi 

képeslapokban gyönyörködik, de óhatatlanul és észrevétlenül veti össze amit a képeslapon lát a mai 

állapottal. Én mint egri lakos képzeletemben könnyebben megtehetem ezt, hiszen ismerem a város 

nevezetes épületeit, iskoláit, utcáit stb., viszont aki még nem járt Egerben, vagy csak ritkán fordul meg 

a falai között, az összehasonlítást már nehezebben tudja megtenni, így a város fejlődését, változását 

szinte egyáltalán nem tudja követni. 

Megfogalmazódott tehát a szakdolgozatom célja: a 18–19. századi képeslapok és néhány 21. szá-

zadi fotó együttes bemutatásával a több száz éves város történetét felvázolni, melyből az utolsó száz 

év a képes dokumentumok segítségével mindenki számára szembetűnővé válhat, legyen egri polgár 

vagy sem. 
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II. Anyaggyűjtés
Vissza az időben

Témavezetőm első lépésként arra ösztönzött, hogy nézzek utána, milyen képeslapok találhatók és hol 

lelhetők fel a városról, illetve merüljek el a képeslapokról szóló általános szakirodalomban. 

Az előbbi munkám az interneten való kutakodással kezdődött: az egri Bródy Sándor Megyei 

Könyvtár (BSK) honlapján több száz régi képeslapra leltem Heves megyéről digitalizált és letölthető 

formátumban. (Közben megtudtam, hogy az egri várban is őriznek képeslapokat, de a legnagyobb 

gyűjtemény az országban Szerencsen található.) 

A BSK-ban a helytörténeti részleg vezetője, Guszmanné Nagy Ágnes adta az első használható 

információkat, és a későbbiekben is nagy segítségemre volt. Mint helytörténész nem egy cikket, ta-

nulmányt írt a városról, továbbá szerkesztőként is több, Egerről szóló könyvben működött közre. Az 

ő révén sikerült felvennem a kapcsolatot Tóth Lászlóval, aki Ágnes véleménye szerint is kulcsfi gurája 

lett a munkafolyamatnak. Az egri Dobó utcában tizenhét éve antikváriumot működtető férfi  korábban 

történelemtanárként dolgozott, s szorgalmas gyűjtőmunka eredményeképpen mára a legnagyobb ké-

peslapgyűjteménnyel rendelkezik a városban. Sőt nemcsak gyűjtője, de alapos ismerője is az Egerről 

szóló képeslapoknak, illetve a város történetének. Erről a több hónapig tartó közös munka során sze-

mélyesen is meggyőződhettem.

A Tóth Lászlóval történt első hosszadalmas diskurzus után izgalmas napok következtek: új ötlet 

született a fejemben. Elhatároztam, hogy azokról a 19–20. században működő egri kiadókról írok, 

akik képeslapokat adtak ki. Elsősorban az Egri Nyomdáról, melynek utóda ma is működik Egerben, 

de amikor a róla szóló kötetet egy antikváriumban megvásároltam (Antalóczi Lajos: Az Egri Nyomda 

Rt. története 1893-1949. Eger, Révai Nyomda Egri Gyáregysége, 1986.) és alaposan átnéztem, világossá 

vált, hogy sajnos ez a nyomda nem adott ki képeslapokat. Az egri Baross Nyomda annál inkább, an-

nak a történetét azonban csak egy néhány oldalas tanulmány foglalja össze (Csiffáry Gergely: Az egri 

Baross Nyomda működése. In: Diárium. Szerk.: Fükőh Levente. Dobó István Vármúzeum Közműve-

lődési Füzetei 3. Eger, 1983.). Ebben azt olvastam, hogy nagyon kevés forrás áll a rendelkezésünkre 

a nyomda történetével kapcsolatban, tehát nem lett volna érdemben feldolgozandó anyag számom-

ra. Ahhoz, hogy az összes egri kiadóról írjak, melyek képeslapokat adtak ki, több éves kutatómunka 

szükségeltetne – erősített meg Kiss Péter, az egri érseki levéltár vezetője, akihez szintén ellátogattam. 

A Heves Megyei Levéltárral is beszéltem több ízben, és sajnos be kellett látnom, hogy ennek a témá-

nak a feldolgozása valóban nagy falat lenne számomra. (Mindenesetre kihívás marad a számomra, 

hiszen az egri kiadók történetét mind ez ideig még senki sem írta meg.)

A csalódás után nem sok idő maradt: januárban az első személyes konzultáción Buda Attilával 

megállapodtunk abban, hogy elsősorban képeslaptörténeti szempontokat veszünk fi gyelembe, illetve 

a városról megjelent képeslapok mentén építjük fel a szakdolgozatot. Megbeszéltük, konkrétan mely 

témákat kell megírnom a várostörténeti részhez (például iskolák, egyházi épületek, színház, stb.). 

A képeslapok történetének bemutatásához két szakirodalmat ajánlott, ennél a két kötetnél sokkal 

több és alaposabb munka nem létezik ebben a témában (Petercsák Tivadar: A képes levelezőlap törté-

nete. Miskolc, A miskolci Herman Ottó Múzeum és az egri Dobó István Vármúzeum közös kiadása, 

1994., valamint Erős László: Képeslapok könyve. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1985.). A tanár úr azt 
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javasolta, hogy inkább több képeslapot válogassak, mint kevesebbet, és tematikusan keressek, illetve 

minél régebbieket. 

A BSK-ban fellelhető egri képeslapokkal könnyű dolgom volt, hiszen azokat a helytörténeti könyv-

tár vezetője, Guszmanné Nagy Ágnes CD-re írta nekem, kényelmesen válogathattam tehát közülük. 

Tematikus sorrendben közel 100 képeslapot kaptam digitalizált formában. Miután felvázoltam nagy 

vonalakban, hogy mely témákról fogok írni, Tóth László eleinte saját maga válogatott nekem ki né-

hányat a körülbelül 1500 darabos kollekciójából, de a munka előrehaladtával konkrét kéréseimnek is 

eleget tett. Mivel – érthető okokból – nem adta ki keze közül a lapokat, az anyaggyűjtésem abból állt, 

hogy elmentem a kis üzletébe, és lefotóztam az egyes lapokat. A hátoldalukat is természetesen, mert 

már akkor tervbe vettem, hogy az írottak közül néhánynak a hátoldalát is közölni fogom. A képes-

lapok nem illusztrált oldala azért is fontos, mert a postabélyegző elárulja (már amennyire kivehető) 

a képeslap feladási idejét, azaz hozzávetőleges korát, illetve a fi atalabb, tehát a második világháború 

után megjelenteken egy számsor jelzi, hogy melyik évtizedben és annak melyik negyedévében adták 

ki az illető levelezőlapot. 

Néhány képeslapot szkennelnem kellett, ezeket sajnos nem kaptam meg időben a tulajdonosától.

Témavezetőm javaslatát maradéktalanul teljesítettem: a néhány hónapos munka alatt majdnem 

száz képeslapot fotóztam így le Tóth László kollekciójából, melyek közül végül csupán 21 darab került 

a dolgozatba. A helytörténeti gyűjteményből is szinte ugyanennyi: 22 darabot mutatok be a kötetben.

Mai szemmel

A képeslapok mellett a városról készült fotókkal is hasonló helyzet állt elő: mivel eleinte még csak 

sejtettem, mely képeslapok kerülnek majd a dolgozatba, illetve azok véglegesítése szinte az utolsó 

pillanatig változott, sokkal több fényképet készítettem, mint amennyit később felhasználtam (20 da-

rab). A koncepcióm alapján lehetőség szerint a már kiválasztott képeslapokon szereplő épületeket, 

nevezetességeket kerestem fel, és próbáltam ugyanolyan perspektívában elkészíteni a fényképet. Ez 

volt az anyaggyűjtés egyik legizgalmasabb, de ugyanakkor a legnehezebb része is. Egyrészt számomra 

is nagyon érdekes volt szembesülni azzal, mennyit változott a város közel száz év alatt, mely részek 

őrződtek meg szinte ugyanabban az állapotban, s melyek alakultak át vagy tűntek el végleg. Másrészt 

bizony sokszor előfordult, hogy nem tudtam ugyanabban a látószögben elkészíteni a fényképet, mint 

amilyenben a képeslapon szerepelt, vagy a tárgyi környezet annyira átalakult (például növényzet ta-

karta el, környezete beépült), hogy lehetetlen volt „másolatot” készítenem róla. (Például a Kossuth 

Lajos utca mentén lévő fasor a több évtized alatt hatalmasra terebélyesedett, eltakarva a sok szép ba-

rokk műemléket – legalábbis a fényképész szeme elől.) Sokszor az időjárási körülmények is nehezí-

tették és lassították az anyaggyűjtésnek ezt a fázisát. Igyekeztem például napsütésben fotózni, s ehhez 

bizony nem mindig volt alkalmas az időjárás, hiszen az anyaggyűjtés legnagyobb része februárban és 

márciusban történt. 
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III. A kézirat születése

A dolgozat két nagyobb egységből áll: egy képeslaptörténeti és egy várostörténeti részből. A képes-

lapok történetét a fentebb már említett két szakkönyv alapján készítettem: próbáltam a képes levele-

zőlap születésétől az egyes történelmi korszakokon át a mai képeslapküldési szokásokig felvázolni a 

képeslap általános történetét. A képeslap napjainkban betöltött szerepéről az interneten talált cikkek, 

érdekességek alapján írtam. Külön részt szenteltem a magyar és azon belül is az egri képeslapoknak. 

Ez utóbbit már elsősorban a saját kutatásaim alapján állítottam össze.  

A képeslaptörténeti részt eredetileg nem terveztem illusztrálni, a kézirat születése közben azonban 

úgy láttam, szó szerint színesítené a dolgozatot, ha egri képeslapokkal szemléltetném a szárazabb 

történeti részt. A kézirat születése és az anyaggyűjtés így vált nagyon szerves, egymásra ható munka-

folyamattá.

A dolgozat szerkezete a korábban tervezettől némileg eltér. A képeslaptörténeti rész után az Egert 

bemutató nevezetességek sorrendjén az írás közben ugyanis változtattam. Ez részben szubjektív okok 

miatt történt így (a Termálfürdő, a strand és az uszodák közvetlen szomszédságában lakom), részben 

az anyaggyűjtés során felmerült nehézségek vezettek ehhez a döntéshez. A munka előkészítésekor 

például úgy terveztük, hogy az iskolák és az egyházi intézmények az Egerről szóló általános bevezető 

rész után következzenek, illetve a várat, valamint néhány, embereket ábrázoló képeslap is szerepel-

jen a kötetben. A kézirat írása, illetve az ezzel párhuzamosan folyó anyaggyűjtés közben azonban azt, 

hogy Eger fürdőváros, nagyon érdekesnek és jelentősnek tartottam feldolgozni, ráadásul közvetle-

nül a város általános bevezetője után helyeztem el, nem pedig a végére. Ehhez a részhez szervesen 

kapcsolódik a patak története is, s csak ezt követően mutatom be Egert mint diákvárost és egyházi 

központot. Ez utóbbi két rész sorrendjét például a címadás határozta meg: az Eger nemcsak imádkozik, 

hanem tanít is cím determinálta, hogy elsőként az egyházi épületeket vegyem sorra, s csak utána kö-

vetkezzenek az oktatási intézmények. Bár az embereket ábrázoló képeslapok szívemhez igen közel 

állnak, külön fejezetet sajnos végül nem tudtam szentelni nekik, ugyanígy időhiány miatt a várról 

szóló rész is elmaradt, holott igen gazdag képanyagot sikerült készítenem és szereznem róla. Mind-

ezeket úgy kompenzáltam, és ez szempontom is volt, hogy lehetőleg olyan képeslapokat válogassak 

be a dolgozat egyéb részeibe, amelyeken emberek, életképek szerepelnek.

Eger történetének a megírása más szempontból volt nehéz, de ugyanakkor izgalmas feladat: hi-

hetetlenül gazdag források álltak rendelkezésemre, és félő volt, hogy elveszem a részletekben. Úgy 

próbáltam áthidalni mindezt, hogy egyrészt igyekeztem nagy vonalakban és a lényegre koncentrálni 

a város egyes részeinek bemutatásakor, másrészt sok részletet, kevésbé közismert tényt, érdekességet 

is belefoglaltam a dolgozatba. A kézirat készítése közben mindvégig szem előtt tartottam, hogy az 

Eger életében fontos szerepet játszó személyiségek közül néhányat részletesebben is megemlítsek (az 

ismerteket éppúgy, pl. Eszterházy Károly, Gárdonyi Géza, mint a kevésbé közismerteket, pl. dr. Agya-

gási Dezső), ezzel is tiszteletemet fejezve ki jelentőségüknek. A dolgozat törzsét alkotó szövegbe szúrt 

adalékok, érdekességek, megjegyzések, melyek néhol egy négyszögben olvashatóak a lap margóján 

vagy irodalmi idézetek formájában bukkannak elő, azt érzékeltetik, hogy az egyes témák, részek ki-

emelésének fontossága szubjektív válogatás eredménye. 
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A város történetének írása közben sok olyan ismeretre tettem szert, amit korábban én sem tudtam, 

vagy csak homályosan élt emlékezetemben. Óhatatlan, hogy ezeket az „új” ismereteimet is belecsem-

pésztem a kötetbe, mint ahogyan néhány személyemmel kapcsolatos mondatot is (például lakóhe-

lyem, a Gólya utca neve kétszer is szerepel a szövegben).
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IV. Műszaki szerkesztés

A tervemet, hogy nem szabvány méretet (A/4), hanem más könyvalakot szeretnék, sikerült megvaló-

sítani. A könyv formátuma: 198 x 250 mm (a belív vágott mérete). Ez jobban megfelel a könyv képes 

jellegének, illetve annak, hogy a kézirat több olyan szövegrészt tartalmaz, ami – bár a kenyérszöveg-

hez kapcsolódik – nem szerves része annak. Ez a formátum, és a viszonylag széles bal és jobb oldali 

margók lehetővé tették a képek és a szövegek elhelyezésével való játékot. A marginálisban találhatóak 

a képaláírások is. A képek szélénél fekete léniakeretet húztunk és árnyékoltuk, az érdekességeket sár-

ga tónussal emeltük ki, és szintén árnyékoltuk.

A tördelés és a képek elhelyezése során bizony sokszor le kellett mondanom egy-egy olyan illuszt-

rációról, amit úgy terveztem, hogy része lesz a könyvnek, főként azért, mert szinte minden fejezethez 

több képanyagot válogattam, és ha – bár szívem szerint mindet beillesztettem volna – agyonnyom-

ta volna a szöveges részeket. Elsősorban azokat a képeslapokat próbáltuk elhelyezni, amelyeknek a 

megfelelője fotó formájában is megvan, így az egymással párhuzamba állításuk mutatja legjobban a 

város épületeiben, utcáiban stb. történt változást.

A tördelés és a tipográfi ai munka során az alábbi programokat használtuk:

In Design CS4

Photoshop

Adobe Illustrator (vonalkód generálása)

A kötetben található illusztrációk ötféle forrásból származnak, ennek megfelelően kicsit különböző-

képpen kellett eljárnunk ahhoz, hogy a kötetbe emelhessük őket:

 a)  a BSK adta CD-ről: kontraszt-, tónus- és perspektívajavításokat végeztünk, majd átkonvertáltuk 

CMYK-színmódba és 300dpi-re állítottuk. Ahol kisebb volt a mérete a tervezettnél, ott a Photo-

shop segítségével átméreteztük.

 b)  Tóth László képeslapjairól fotó készült: a digitális reprodukcióból származó hibákat, torzításokat 

szintén a Photoshopban korrigáltuk. Körbevágtuk, méreteztük.

 c)  A szkennelt képekkel ugyanígy jártunk el, plusz rácstalanítottuk a Photoshopban, hiszen ezek 

már feldolgozott képek.

 d)  Két képeslapot a BSK honlapjáról töltöttem le, ezek minősége a legrosszabb, ezért kis méretben, 

a margón helyeztük el őket (markazi népviselet, ill. a Stengel és Co. cég képeslapja a Megyehá-

záról).  

 e)  A fényképek tónusát, perspektíváját szintén a Photoshopban igazítottuk ki (pl. a ciszterci gimná-

zium), illetve egy helyütt a zavaró reklám miatt retusáltunk (gyógyfürdő).

Kifutó illusztráció vagy kép nincs.

A könyv terjedelme: 84 oldal (5,25 nyomdai ív).

A könyv borítójának a tervét az egyik képeslap szolgáltatta: azt hiszem, magáért beszél a használa-

ta. A borító keménytáblás (a kötet képes jellege miatt fontos a kemény kötés), 1/1 papír kötésű, védő-

borító nincs, ezért matt fóliázva van a védelem miatt.

Az előzéklap: nem nyomott, és a belív papírjával egyezik.
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A kötés: ragasztókötött.

A gerinc: 5 mm, gömbölyített, az oromszegő fehér.

A belív: 135 g-os matt műnyomó papír, 4+4 színnel nyomva, ofszetnyomással.

A sorok soregyenen helyezkednek el.

Bekezdésstílus: kétféle.

Karakterstílusok nincsenek.

A szöveg betűtípusa:

Palatino Linotype, mely az antikva betűcsaládba tartozik. 

Szép, jól olvasható betűtípus, a kötet műfajához jól illeszkedik.

Light: a kenyérszövegé

Light Italic: irodalmi idézeteké

Medium: címekben

Medium Italic: Eger címeréről szóló részben

Roman: könyv címe, a belső címoldalon

Betűméretek: 

11/14 pt: kenyérszöveg, az 1. sor behúzása 8 mm

9/11 pt: képaláírások, fl ekkek szövege

Címfokozatok: 3 féle, tompán szedve.

A fejezetkezdés 12 sor leütéssel.

1-es címfokozat: Palat. L. Medium verzállal a tükör élén

2-es címfokozat: Palat. L. Medium kurrens

3-as címfokozat: Palat. Medium kiskapitális

A könyv szerkezete

Felső margó: 18 mm

Alsó margó: 18 mm

Belső margó: 16 mm

Külső margó: 20 mm

A képaláírások marginálisan vannak elhelyezve. 

Paginák 

a 7. oldaltól indulnak, minden oldalon a tükör aljával állnak balra-jobbra vágásban, Eger címerével 

díszítve, fi nom léniával kombinálva. Három oldal nincs paginázva. (6., 80. és 82.) 

A könyv belső szerkezete:

Tükörméret: 107 x 214 mm

Marginális: 43,5 mm

A marginális és a tükör között 8 mm csatorna.
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V. Nyomdai előkészítés

A dokumentumot az InDesignban a Prefl ight (Ellenőrzés) és a Preview panelen ellenőriztük: a képek 

színmódja és átforgatása megfelelő-e, illetve a nyomdába adandó anyagunk (nyomdai minőségű pdf)

k beágyazta-e a használt fontokat az Acrobat Readerben. 

A pdf. előállításához postscript fájl készült az InDesignból, és azt az Acrobat Distiller program se-

gítségével nyomdai minőségű pdf.-fé alakítottuk.
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VI. A kötet költségvetése

A kötet bolti ára 3990 Ft

Tervezett példányszám 1500 db

A kötet terjedelme 78 103 n = kb. 2 szerzői ív

A könyv előállításának költségei:

I. Közvetlen költségek (könyv előállításához szükséges költségek):

1. szerzői jogdíj

Az alkotó szerzői ívenként 80 ezer Ft-ot kap, és 5 tiszteletpéldányt. 

Összesen 160 000 Ft

2. A felhasznált illusztrációk jogdíja

a) A Bródy Sándor Könyvtár ingyen, illetve 15 darab tiszteletpéldányért cserébe adja közre a képes-

lapjait. Ezenkívül a borítón található képeslapért a Bródy Sándor Könyvtárat 15 ezer Ft. illeti meg és 

további 5 tiszteletpéldány.

b) Tóth László magángyűjtő szintén térítésmentesen szolgáltatja a lapokat. 5 tiszteletpéldány illeti 

meg.

c) A kötetben található fényképeket készítő fotós 100 ezer Ft jogdíjat kap (maximum 50 darab, színes 

fényképre szól a szerződése). Minden utánnyomásért további 75 ezer Ft jogdíj illeti meg. 

Összesen 100 000 Ft.

3. Kiadói munkatársak kifi zetése (szerkesztő, korrektor, tördelő):  

a) Szerkesztő: 2 ív × 8 000 Ft = 16 000 Ft

b) Korrektor: 2 ív × 2 500 Ft = 5000 Ft

c) Tördelő: 500 Ft+ áfa /oldal; 625 × 84 oldal = 52 500 Ft 

d) Borítóterv: 5 000 Ft

Összesen: 99 500 Ft

4. Nyomdaköltségek: 

1500 példánynál az alapár 200 Ft/példány

1500 × 200 Ft = 300 000 Ft 

Összesen 300 000 Ft

II. Közvetett költségek (nem közvetlenül a könyv előállításával kapcsolatos költségek):

a) áfa (5 %): 3990 Ft × 0,05% = 200 Ft

1500 db × 200 Ft = 300 000 Ft
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b) Könyvterjesztőkön keresztül történő terjesztés: a könyvterjesztők az összes példányszám 80%-át 

szállítják el (1200 db). A terjesztőknek az árrés 45%.

A könyv áfa nélküli árának (3990 Ft – 200 Ft = 3790 Ft) a 45 %-a:

1705 × 1200 = 2 046 600 Ft  

c) Hirdetési költség, rezsi, logisztika, raktározás: 500 000 Ft  

Bevételek:

5 985 000 Ft (bruttó bevétel) = 1500 × 3990 Ft

Árkalkuláció:

5 985 000 Ft a bruttó árbevétel

Kiadások összesen

 300 000 Ft  (5 %-os áfa)

 160 000 Ft  (szerzői jogdíj)

 100 000 Ft (illusztrációk díja)

 99 500 Ft (kiadói munka díja)

 300 000 Ft (nyomdaköltség)

 2 046 600 Ft (terjesztők, 1200 példány)

 500 000 Ft (hirdetési költség, rezsi, logisztika, raktározás)

Összesen: 3 506 100

Kalkulált nettó bevétel: 5 985 000 Ft – 3 506 100 Ft = 2 478 900 Ft
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Kiadói szerkesztő szakirányú továbbképzés

SZAKDOLGOZATI NYILATKOZAT

Hallgató neve:  BARDI ERZSÉBET

Szakdolgozat címe:  

A Felvidék kapuja – Eger régi képeslapok és mai fotók tükrében

Konzulens tanár:  BUDA ATTILA

 

Kijelentem, hogy szakdolgozatom (=„mestermunkám”), és annak az elkészültét bemutató melléklet 

a saját szerkesztési munkám és szellemi termékem.

2010. április 30.

 ………………………
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Bölcsészettudományi Kar

Kiadói szerkesztő szakirányú továbbképzés

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy Bardi Erzsébet II. évf. hallgató az előírt konzultációkon részt vett. A szakdolgozatot, 

és az azt bemutató mellékletet a záróvizsgán való megvédésre alkalmasnak tartom.

Konzulens tanár aláírása: ………………………………

Budapest, 2010. április 30.


