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A konferencián 28 előadó vett részt. Mellékeltben megtalálható a konferencia programja, az 

előadások rövid kivonata és az előadók jelenléti íve valamint fotók a konferenciáról. 

Terveinknek megfelelően a szakmai és a laikus érdeklődés is kiemelkedő volt. Az előadók 

részéréről a különböző szakterületekről meghívott szakértők tanácskozását fontosnak és 

eredményesnek értékelhetjük. A politikai döntéshozók, intézményfenntartók figyelme is 

megnyitásán. A hasonló témában kutató szakemberek a személyes találkozás lehetőségét is 

fontosnak tartották. A laikus közönség pedig kimondottan hasznosnak minősítette a kutatások 

és az ismeretátadás ilyen jellegű nyilvánosságra kerülését. Hallgatóság a két nap folyamán az 

előadókon kívül 40-70 fő között mozgott, ami egy szakmai jellegű konferencián kimondottan 

jónak ítélhető. 

Az elhangzott előadások a kulturális örökség megítélését pozitív irányban befolyásolták, s 

megfogalmazódott azon szándék, hogy a kulturális örökség védelmének és jövőjének 

társadalmi és gazdasági potenciálja kibontakoztatása érdekében rendezvényünket a jövőben 

sorozattá kívánjuk fejleszteni, az elhangzott előadásokat pedig kiadványban megjelentessük. 

 

 



VÁLOGATÁS A SAJTÓMEGJELENÉSEKBŐL: 

 

archeologia.hu 

http://archeologia.hu/oroksegunk-vedelme-es-jovoje 

 

heol.hu 2014. február 7. 11:38 - Mi történik a hétvégén Heves megyében? 

http://www.heol.hu/heves/kozelet/mi-tortenik-a-hetvegen-heves-megyeben-537695 

 

TV Eger – Örökségünk védelme és jövője 

http://www.tveger.hu/hirekreszlet.php?hir=8552  

 

eger.hu 2014. március 31. – Örökségünk védelme és jövője  

http://www.eger.hu/hu/hirek/vezeto-hirek/c/oroksegunk-vedelme-es-jovoje-6314 

 

 

MÚZEUM HONLAPJÁN A BESZÁMOLÓ ELÉRÉSI ÚTVONALA: 

http://egrivar.hu/pdf/oroksegvedelmunk_konferencia_szakmai_beszamolo.pdf 

http://egrivar.hu/dok/oroksegvedelmunk_konferencia_szakmai_beszamolo.doc 

 

A megítélt támogatást az előadók tiszteletdíjára, szállásuk fedezésére, csoportos étkeztetésre 

és reklámanyag készítésre használtuk fel. 
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ÖRÖKSÉGÜNK VÉDELME ÉS JÖVÕJE
                                  

 

FEBRUÁR 7.

10.00  13.00

Habis László, Eger MJV polgármestere köszöntõje

Elnök: Dr. Feld István
 

VÁR  RÉGÉSZET, ÉPÍTÉSTÖRTÉNET, MÛVÉSZETTÖRTÉNET

Prof. Dr. Petercsák Tivadar (ny. múzeumigazgató): Múzeum a várban   vártörténet a múzeumban (bevezetõ elõadás)

Kárpáti János (OMF, nyugdíjas): Az egri vár régészeti kutatásai

Fodor László (régész): 10-11. századi rotunda és környezete, analógiái

Dr. Havasi Krisztina (mûvészettörténész-régész): A középkori egri székesegyház az 1200-as évek elején

Giber Mihály (régész): Az egri várbeli püspöki palota  kutatás és mûemlékvédelem

H. Szilasi Ágota (mûvészettörténész): Alexandriai Szent Katalin szobra a 14-15. század fordulójáról

Fajcsák Attila (etnográfus): Az egri vár 19. századi Kálváriája

 

Ebéd

14.00  18.00

Elnök: Dr. Löffler Erzsébet

 

KITEKINTÉS A VÁROSRA

Dr. Nemes Lajos (történész): Városszerkezet a középkori Egerben

Dr. Feld István (régész): Az egri minaret

Cséfalvay Gyula (építész) Dr. Ludányi Gabriella (mûvészettörténész): A minorita templom homlokzati felújítása
 Osgyányi Vilmos (kõszobrász-restaurátor mûvész): Eger tufából készült szobrai és mûemlékeinek tufás faragványai

Dr. Ludányi Gabriella: A Líceum építészei. A Gerl Fellner probléma új közelítésben

Dr. Hauser Zoltán (EKF-CK rektori megbízott):  Barokk épület a 21. században. A Líceum funkcionális 

          felújítási  munkálatairól

Rátkai Attila (városi fõépítész): Eger  belváros-rehabilitáció

Dr. Löffler Erzsébet (történész)  Dr. B. Pap Györgyi (történész) Balogh Ferenc (informatikus könyvtáros): 

          Eger belváros-rekonstrukció turisztikai hasznosítása
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FEBRUÁR 8.

9.00 13.00

Elnök: Dr. Ludányi Gabriella

JELENLEG FOLYÓ TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

RÉGÉSZETI ÉS TÖRTÉNETI KUTATÁSOK

Dr. Domboróczki László (DIV régészeti osztályvezetõ):  A Heves megyei régészeti kutatások összegzõ áttekintése: 

          a közelmúlt és a jövõ fõbb feladatainak ismertetése

Buzás Gergely (régész-mûvészettörténész): Az egri gótikus székesegyház

Ozsgyányi Vilmos: A romkonzerválásról és az egri vár lezárt gótikus részleteirõl (rövid hozzászólás)

Kováts István (régész) Kalácska Róbert (régész): Az egri érseki palota udvarának régészeti kutatása

Bozóki Lajos (mûvészettörténész): Az egri érseki palota mûvészettörténeti falkutatásai

Jankovics Norbert ( régész): Középkori templom a barokk kastélyban – a hatvani Grassalkovich-kastély

          régészeti kutatásának új eredményei
 
Ács Csilla (régész) Kurczveil Mária (mûemlékfelügyelõ): Örökségvédelmi feladatok az egri beruházások kapcsán

Nagy László (régész): Az egri várbeli Zárkándy-bástya próbafeltárásának elõzetes eredményei

Berecz Mátyás (történész, múzeumigazgató) Csillag Tamás (projektmenedzser): Az egri vár turisztikai fejlesztése
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2014. február 7-8-án a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával Örökségünk védelme és jövője 

munkacímmel konferenciát rendezünk, melynek célja a Dobó István Vármúzeum ÉMOP-

fejlesztésének tudományos – régészeti, (hely)történeti, művészettörténeti – közegének körüljárása, 

illetve a hasonló tematikájú, elsősorban városi, de esetleg megyei projektek bemutatása. Eger 

rendkívül gazdag és széles skálájú épített és szellemi kulturális öröksége városunk identitását jelenti, 

így mindenkori feladatunk ennek az értéknek az óvása, gondozása, minél mélyebb megismerése, 

valamint a köztudásba való beégetése. Ezentúl, ennek a komplex kulturális örökségnek a "kreatív 

kezelése" versenyképességünk fontos tényezője, így manapság, amikor a város egy többágú nagy 

projektben vesz részt, szinte létkérdés. A turisztikai és rehabilitációs nagyberuházásokhoz 

kapcsolódó régészeti, műemléki, történeti és művészettörténeti ismeretek és tervek bemutatása, s 

mindezeknek nem csupán a szakmai, hanem a laikus közönség irányába történő megismertetése 

most a célunk. 

 

Az elhangzó előadások reményeink szerint a kulturális örökség megítélését pozitívan alakítják és az 

örökségmenedzsment eszköztárát alá tudják támasztani a történettudományok területe felől 

közelítve. Célunk, hogy elősegítsük, támogassuk a kulturális örökségi elemekben rejlő társadalmi és 

gazdasági potenciál kibontakoztatását. 

 

E történeti-kulturális közeg, amely hatósugarának középpontja a Dobó István Vármúzeum, 

folyamatosan indukálja a műtárgy- és műemlékvédelemmel kapcsolatos kutatások legújabb 

eredményeit. Ez a tudományos tanácskozás is megmutatja: különböző szaktudományok kutatóinak 

felhalmozott tudásanyaga áll rendelkezésre, hogy szélesebb körben is nyilvánosságra kerülhessen. 

Szándékunkban áll, hogy a több évtizede zajló Végvári konferencia mintájára, s egyébként egri 

előzményekre (Egri Műemléki Szabadegyetem kurzusai az 1980-as években) támaszkodva, illetve 

felújítva elindítsunk egy konferencia-sorozatot ebben a témában is, melynek feladata tárgyi és épített 

örökségünk feltárása, mind mélyebb megismerése, megőrzése, továbbfejlesztése, de sok esetben 

megmentése. Mindez Eger muzeális intézményét szinte predesztinálja, hogy egyéb tudományos 

bázisokkal összefogva (Eszterházy Károly Főiskola, Levéltár, Érseki Gyűjteményi Központ, 

Örökségvédelmi Hivatal és országos intézményeket bevonva – tudományos munkacsoportot 

létrehozva) egy ilyen konferencia sorozatot elindításon. A megszülető kutatásokat tematikus 

tanulmánykötetben megjelentessen. 
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Február 7. 10.00 – 13.00   Elnök: Dr. Feld István 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PROF. DR. PETERCSÁK TIVADAR (ny. múzeumigazgató) 

Múzeum a várban – vártörténet a múzeumban (bevezető előadás) 

 A Dobó István Vármúzeum 2013-tól megyei hatókörű városi múzeumként Eger 

önkormányzatának fenntartásában működik. Ez a tény motiválta a témaválasztást, a vár és múzeum 

szimbiózisának hangsúlyozását. A katolikus egyházhoz köthető 19. századi múzeumi kezdeményezések 

után már 1905-ben felvetődött a várbeli Dobó Múzeum gondolata, és 1925-ből ismert egy Egri 

Vármúzeum feliratú bélyegző. A két világháború közötti évtizedekben látogatható kiállítások voltak a 

várban, de az egri vár múzeumi célú hasznosítása csak a honvédség kivonulása után, 1958-ban 

kezdődhetett meg. Az ekkortól Dobó István Vármúzeumként működő intézmény elnevezése is 

hangsúlyozza a történelmi emlékhely és múzeum szoros együttműködését. Az eltelt közel hat évtized 

igazolta a döntés helyességét. A múzeum és a műemlékvédelem szakmai irányításával folytatott régészeti 

kutatások és helyreállítások bővítették a látogatható területeket, a múzeum sorra nyitotta állandó 

kiállításait, időszaki tárlatai között pedig folyamatosan jelen voltak a vár történetével, kultuszával 

kapcsolatos témák. A múzeum régészeti, történeti, képzőművészeti és irodalomtörténeti gyűjteményei 

őrzik a vár múltjához, a püspöki központ és a végvár mindennapi életéhez, a török kori erődítményhez 

kapcsolódó műtárgyakat, dokumentumokat és képi ábrázolásokat. Ezek megőrzésével és a tudományos 

kutatások koordinálásával a múzeum biztosítja a látogatók számára történő további bemutatási 

lehetőségeket, köztük az élményt nyújtó, interaktív történeti hagyományőrző programokat. A magyar 

nemzet tudatában a hősies helytállás szimbólumaként számon tartott erődítmény iránt megnyilvánuló 

hatalmas érdeklődés – hat évtized alatt 22 millió látogató – folyamatosan inspirálja a múzeum 

munkatársait a vár történeti hagyományainak feltárására, ugyanakkor ők jelentenek garanciát a hiteles 

bemutatásra, a várban jelenleg és a jövőben zajló turisztikai programok korhűségének a biztosítására.  

 

 

KÁRPÁTI JÁNOS (OMF, nyugdíjas) 

Az egri vár régészeti ásatásainak összegzése 

 Az előadás összegzi az egri várban folytatott régészeti kutatások célját és elért eredményeit. Főbb 

egységei: Ipolyi Arnold első kutatásai 1865-ig;  

Balogh János földalatti felfedezései 1881-ig;  

Lénárt János kezdeményezései 1925-ben;  

Pálosy Ervin, Pataki Vidor, Lénárt János feltárási munkálatai 1927-1938 között;  

Galván Károly Setétkapu körzetében végzett ásatásai;  

Kozák Károly régészeti kutatásai 1957-től 1989-ig.  

Kárpáti János összegzései: Az egri vár titkos föld alatti világa kötet, 2004; Az Egri Püspökvár kötet, 2010; 

Az egri vár ásatásainak összegzése kötet, 2011; Eger Árpádkora az ásatások tükrében, 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HALMOS Ferenc: Hajdan volt Magyarország. Budapest, 2000. 

Címlaprajz: Sedlmayr János (OMF) 
Eger, Vár, Északi, gótikus, 15. századi várfal és a Sándor-bástya 

falainak helyreállítási munkálatai 1986.  (Kárpáti János (OMF) 1986.) 

 



FODOR LÁSZLÓ (régész) 

10-11. századi rotunda és környezete, analógiái 

 Az 1970-es években az egri várban lévő Szent János székesegyház déli oldala keleti végében az 

ásatások vezetője, Kozák Károly régész (OMF) feltárta a nagykiterjedésű Árpád-kori temető egy korai 

részét. A temető sírjai közelében olyan alapfalmaradványokat is dokumentált, amelyek megkutatására, és 

a falszerkezet vizsgálatára akkor nem kerülhetett sor. 1999-ben adódott lehetőség arra, hogy az 

alapfalakat, valamint környezetét megkutassuk. Az ásatás eredményeként egy közel 7 méter átmérőjű 

körépítményt, rotundát tártunk fel. Az épület közepén a padlószintnél egy Ny-K-i tájolású, kőpakolásos, 

fedlapos, fejtámaszos sír került elő. 

A feltárt rotunda 10-11. századi centrális építményeink sorába illik, s mindezidáig az egri vár legkorábbi 

építményének tarthatjuk, amelynek a Szent István alapította püspökség korai idejében lehetett 

meghatározó szerepe, talán keresztelőegyházként funkcionálhatott. Felmerült az a feltételezés is, hogy a 

kiemelt sírhely talán Buldus egri mártír püspök temetkezési helye volt, de ezt adatok hiányában sem 

megerősíteni, sem cáfolni nem tudjuk. 

A feltárás és dokumentálás után Cséfalvay Gyula építész tervei alapján tetőszerkezet került az építmény 

fölé, így a korai körépítmény bemutathatóvá vált. Hasonló korú centrális körtemplomot sikerült feltárni 

és dokumentálni Egerben a ferences templom legkorábbi rétegében, de a megyében másutt (pl. 

Abasáron) is. A hazai és nemzetközi kutatási eredmények arra is rávilágítottak, hogy a centrális forma 

ugyan elterjedt, de adott esetben bizonyos helyi építési hagyományokat is megfigyelhetünk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Egri püspöki vár nézeti rekonstrukciós rajza 

Fodor László- Ferencz Tamás 
Az egri várbéli rotunda feltárás közben 

 

 

DR. HAVASI KRISZTINA (művészettörténész-régész) 

A középkori egri székesegyház az 1200-as évek elején 

 A 16. század közepén pusztulásnak indult középkori egri székesegyház maradványait az elmúlt 

több mint másfél évszázadban archeológiai kutatások sora hozta felszínre, s az első ásatásokkal 

párhuzamosan ragadható meg a középkori Lapidárium gyűjteményének kialakulása. A székesegyházról 

és építéstörténetéről alkotható kép legfontosabb forrásait 

rohamosan pusztuló in situ maradványai és több száz, 

raktárakban őrzött faragványtöredéke jelentik. Az elmúlt 

évtizedben ezeket érintő feldolgozás nyomán – amellett, 

hogy számos új kérdés és probléma merült fel – a 

székesegyház középkori építéstörténetről alkotható kép 

régészetileg és művészettörténetileg is árnyaltabbá vált. 

Az előadás ezen helyszíni, kőtári „mélyfúrások” 

egyikének eredményeit: a román kori székesegyházat a 

12. század végén, 13. század legelején érintő átalakítások 

emlékanyagát és annak összefüggéseit mutatja be. 
 

Fehér márvány párkány töredéke indadísszel és szőlőt szedő Pán-figurával a 
középkori egri székesegyház 1200 körüli kisarchitektúrájából. (Mudrák Attila 

felvétele, 2007) 

 



GIBER MIHÁLY (régész) 

Az egri várbeli püspöki palota – kutatás és műemlékvédelem 

 A palota 14-15. századi épületek befoglalásával a 15. század végén épült ki. Funkcióját tekintve 

az elmúlt évszázadokban volt püspöki palota, várkapitány lakóhelye, katonák és várbeli kézművesek 

lakhelye, börtön, magtár. Jelenleg a Vármúzeum állandó és időszaki kiállításainak színtere. Noha az 

épület a középkor óta folyamatosan használatban volt, 

de a kutatások megkezdésének idejére a 16. századi 

ostromokat és az egyes funkcióváltozásokat követő sok 

átépítés miatt már szinte teljesen elvesztette késő 

középkori megjelenését, sőt az újkorban az is csaknem 

feledésbe merült, hogy az épület egykor az egri 

püspökök palotája volt. A ma látható, helyreállított 

püspöki palota tömegét tekintve alapvetően 15., 16. és 

18. századi építkezések nyomait mutatja, korábbi 

részletekkel – főleg a földszint udvari homlokzatán. 

Kutatására és helyreállítására 1957–1964 között került 

sor, bár kisebb kutatások történtek a palota keleti 

oldalánál az 1960-as évek közepén, az 1980-as évek elején és a 2000-es évek közepén is. A palotával 

kapcsolatban a helyreállítási, rekonstrukciós tervezési munkák sem álltak le. Az előadás ezekről nyújt 

vázlatos, de mégis összefoglaló képet. 

 

 

H. SZILASI ÁGOTA (művészettörténész) 

Alexandriai Szent Katalin szobra a 14-15. század fordulójáról 

 1986 októberében adta hívül a sajtóban az egri várásatásokat vezető Kozák Károly, hogy a 

nyugati várfal és a Dobó-bástya csatlakozásánál folyó ásatások 

eredményeként egy női szent festett szobrának töredékeit találták meg 

a tömedékanyagban – másodlagos helyen. Az egri gótikus faragott 

kőanyagban, melyben elsősorban építészeti elemek, ablakkeretek és 

mérművek, oszloptöredékek és olykor pompázatos oszlopfejezetek 

találhatók, figuralitásában szinte társtalan ez a lelet. Ezért korának és 

egykori helyének, betöltött szerepének meghatározása nem könnyű 

feladat. Mégis egyedisége, de szépsége több kutatót arra sarkallt, hogy 

titkát igyekezzen megfejteni. 1987-es első budapesti kiállítása (a 

Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti 

Kutatócsoportjának nagy vállalkozásaként létrejött Művészet 

Zsigmond király korában című kiállításon), majd egy évre rá a várbéli 

ásatásokat összefoglaló időszaki kiállításon való szereplését követően 

(Gótikus palota), a raktárban eltöltött bő évtized után az egri vár 

történetét bemutató állandó kiállításon kapott helyet (2001, Restaurálta 

Módy Péter). Az előadás e szobor ikonográfiájának, valamint születésének és pusztulásának lehetséges 

körülményeit igyekszik felvázolni. 

 

 

FAJCSÁK ATTILA (etnográfus) 

Az egri vár 19. századi Kálváriája  
 Az előadó az egri várbeli Kálvária 

építéstörténetéhez valamint a kegyhely alig több mint száz 

éves működéséhez kapcsolódó adatok első 

összefoglalására tesz kísérletet. A szenthely alapítója 

Pyrker János László egri érsek, aki 1827-ben Egerbe 

érkezvén néhány héten belül megkezdte a vár 

megtakarítását és a búcsújáróhely kialakítását. Az egri 



főegyházmegye feje ekkor még nem sejtette, hogy műve nem lesz örök életű: az első világháborút 

követően, amikor is megkezdődtek a régészeti feltárások a stációsor azonnal bontásra ítéltetett. Röviddel 

ezt követően a Szentsír kápolna is megszűnt és átalakításra került. Ma már csak a Szép-bástya tetején, a 

vár legmagasabb pontján árválkodó három fakereszt emlékeztet az érseki város egykori népszerű 

búcsújáróhelyére. 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Február 7.  14.00 – 18.00   Elnök: Dr. Löffler Erzsébet 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DR. NEMES LAJOS (történész) 

Városszerkezet a középkori Egerben 

 Az előadás Eger településszerkezetének változásait követi végig a település kialakulásától a 18. 

század végi városias településszerkezet létrejöttéig. Legelőször röviden tisztázza a város kialakulását. 

Mivel más városokhoz hasonlóan több településből jött létre, ezért bemutatásra kerül, hogy ennek 

eredményeképpen a 16. századig milyen városrészei voltak, s hogyan tagolódott 1552-ben a már 

palánkkal kerített város. Említésre kerül az 1552-es, majd az 1596-os pusztulása. Szó esik a török korról, 

de a 18. századi külvárosokról is.  

 

 

DR. FELD ISTVÁN (régész) 

Az egri minaret 

 Eger talán legjelentősebb török építménye – melyet a legújabb kutatások alapján már aligha 

azonosíthatunk az 1664-ben említett Széles utcai vagy Kethüda-mecset minaretjével – egy különösen 

gazdag kiképzésű, de számos 

vonatkozásban kevéssé ismert 

építészeti emlékünk. Bár számos 

szakember foglalkozott a mai 

formáját Sztehlo Ottó építésznek 

köszönhetően 1897-ben elnyert 

különleges épülettel, tudományos 

igényű régészeti kutatására (s így 

a mellette állt dzsámi feltárására) 

máig nem került sor. Részben a 

19. századi helyreállítás 

következményeként a 20. század 

közepétől a minaret statikai állapota egyre jobban romlott, kőfelületei pusztultak. 1962 és 1977 között 

ugyan már három alkalommal végeztek itt különböző léptékű helyreállítási munkákat, de ezek nem 

vezettek megnyugtató eredményre. Az előadás az épületről rendelkezésünkre álló ismeretek 

összefoglalása mellett az 1999 óta folyamatosan napirenden lévő újabb műemlékvédelmi elképzeléseket 

veszi sorra. Végül kitér azokra a kérdésekre is – a minaret eredeti bejárata, kapcsolata az 1841-ben 

elbontott dzsámihoz –, melyek csak egy, a közvetlen veszélyelhárítást meghaladó építészeti beavatkozás 

kapcsán elvégzendő kutatással lennének tisztázhatók. 

 

 

CSÉFALVAY GYULA (építész) – DR. LUDÁNYI GABRIELLA (művészettörténész) 

A minorita templom homlokzati felújítása 

 Az egri belvárosi rekonstrukció jelentős feladata volt Magyarország egyik legszebb egyházi 

műemlékének, az egri minorita templom homlokzatának felújítása. Az építészi feladatokat Cséfalvay 

Gyula, a szobrok művészi restaurálását Osgyányi Vilmos, az építéstörténeti vizsgálatot Ludányi 

Gabriella végezte. 

Az előadás a templom építészeti értékeivel, építéstörténetével, előzményeivel, a tér és az épület 

viszonyával, városképi vonatkozásaival foglalkozik. Különös hangsúlyt kap a mesterkérdés, miután a 

tervező személyéhez köthető konkrét terv, vagy levéltári adat nem ismert. A korábbi szakirodalom a 



Barkóczy püspök által a Megyeháza építésénél foglalkoztatott bécsi Mathias Gerlt tekintette a templom 

tervező művészének. Voit Pál, Eger neves monográfusa viszont történeti és stíluskritikai alapon, kiváló 

érveléssel Kilian Ignaz Dientzenhofer prágai építészt nevezte meg a templomtervek készítőjeként, 

valamint neki tulajdonította az egri trinitárius templom terveit is. Csatlakozva Voit véleményéhez, az 

előadás Dientzenhofer szerzőségét kívánja megerősíteni néhány kevésbé ismert analógia (Sv. Katerina 

templom Prága, Dolni Rocov Ágostonrendi kolostortemplom, stb.) példájával. 

Mindezek után a templom homlokzatának, tornyainak az egri 

belváros-rehabilitáció keretében megtörtént, a közlemúltban 

befejezett felújítási munkálatainak ismertetésére kerül sor. 

 

 

OSGYÁNYI VILMOS (kőszobrász-restaurátor művész) 

Eger tufából készült szobrai és műemlékeinek tufás 

faragványai 

 Az Eger környéki tufás kőzetekből faragott szobrászati és 

építészeti elemek a kőben rejlő labilis anyagösszetétel miatt 

veszélyben vannak. Tekintettel arra, hogy Eger épített történeti 

örökségének arculatát ez a kőanyag határozza meg, az előadás fel 

szeretné hívni a figyelmet ennek a kőanyagnak a problematikus 

helyzetére, a kitakartsága miatti védtelenségére, mely sok 

tekintetben a korábbi Velencei Cartás műemlékes szemlélet 

érvényesítése miatt került veszélyeztetett helyzetbe. A most 

felújításra került Minorita templomon befejezett kőrestaurálási 

munkáinak bemutatása mellett szóba kerülnek a sétáló utca 

angyalszobrai a Ciszter templom előtt, a Minaret aktuális 

kőrestaurálási feladatai, valamint a tervezett várbeli kálvária 

domborművek restaurálása. 

 

 

DR. LUDÁNYI GABRIELLA (művészettörténész) 

A Líceum építészei. A Gerl – Fellner probléma új közelítésben. 

 Az előadás Eger egyik legjelentősebb barokk műemléke, az Európában is kivételesnek számító, 

eleve universitásnak épült Líceum építéstörténetét vizsgálja. Röviden kitér az építtető Eszterházy 

inventori szerepére, határozott, városképet alakító 

koncepciójára, az épület stilisztikai, és a maga 

idejében párját ritkító praktikus megoldásaira.  

Kiemelt probléma a Líceum tervezőjének kérdése, 

illetve a közismert építészcsere, ami az utókor 

szemében élénk vitát váltott ki. A korábbi 

szakirodalom Fellnerben vélte megtalálni a 

tervezőművészt, s az épületet mint oeuvre-je 

kiemelkedő darabját kezelte, de az 1960-as évek 

levéltári kutatásai alapján fény derült az első 

tervező, Josef Gerl személyére is. E felfedezés 

azonban szélsőséges megítélésbe csapott át, amely 

Fellner egri tevékenységét pusztán a kivitelezésre és 

kisebb átalakításokra korlátozta, a tervezőváltást pedig a 

külső intrikáktól befolyásolt Eszterházy önkényes 

döntésének minősítette. Az elmúlt évek kutatásai 

alapján megkíséreltük tisztázni, illetve szétválasztani a 

két építész tevékenységét, részben az ismert adatok 

értelmezése, részben a két művész más terveivel való 

összevetések alapján. Ezzel szeretnénk hozzájárulni a 

még ma is ható elavult és történelmietlen megítélés 

eloszlatásához.  



DR. HAUSER ZOLTÁN (EKF-CK rektori megbízott) 

Barokk épület a 21. században. A Líceum funkcionális felújítási munkálatairól 

 Az Eszterházy Károly Főiskola Rektora, az intézmény és az épület megújításnak reményében 

2007 októberében indította el a „Felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges 

infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása” című pályázaton a „Líceum a 

természettudományért” pályázatot, mely nyert. Az 5,3 milliárd összköltségből, amelyből 300 millió 

forint önerőt a Főiskola biztosított, mintegy 3 milliárd forintot az épület klasszikus értelemben vett 

revitalizációjára áldoztak. Az építészeti terveket Botos Judit készítette. A pályázaton elnyert összeg 

másik része kifejezetten olyan invesztíció volt, amely funkcionális átalakulást és új tereket hozott létre 

mintegy 3000 négyzetméteren. Figyelemmel kellett lenni az épület műemlék jellegére, hiszen a Líceum a 

barokk építészet egyik gyöngyszeme, és egyben az első olyan épület, amely a történelmi Magyarország 

területén kifejezetten felsőoktatási intézménynek készült, így egyedi értéket képvisel. Ugyanakkor 

fontos, hogy a rekonstrukció ne csupán műemlék helyreállítást jelentsen, hanem olyan fejlesztést is, ami 

a napjaink felsőoktatási reáliáihoz szükséges és elkerülhetetlen változtatásokat érvényesíti.  

 

 

RÁTKAI ATTILA (városi főépítész) 

Eger – belváros-rehabilitáció 

Soha vissza nem térő lehetőséget ragadott meg Eger: öt 

éves előkészítő munka után történelmi jelentőségű 

beruházás-sorozat vette kezdetét 2012 őszén a belváros 25 

fejlesztési elemből álló rekonstrukciójával. A projekt 

összköltsége megközelítőleg 5 milliárd Ft, ebből 3 milliárd 

67 millió 433 ezer Ft-ot támogatásként nyert el Eger 

Önkormányzata. Mivel a város számára mindig is a 

kulturális motivációjú turizmus volt az első számú 

szempont, e köré épültek a különböző értékeket megőrizve 

újat teremtő nagyberuházások. Az egyéb forrásból már 

megvalósult Líceum felújítása, a Kepes-intézet és a 

szépasszonyvölgyi Márai-látogatóközpont kialakítása 

mellett a folyamatban lévő projektek: az érseki palota felújítása, az egri vár turisztikai attrakciós 

fejlesztése, a termálfürdőben történt beruházás mellett a történelmi belvárosban javában zajló 

rekonstrukciós munkálatok hamarosan megújult képet festenek a városról. 

 

 

DR. LÖFFLER ERZSÉBET (történész) – B. PAPP GYÖRGYI (történész) – BALOGH FERENC 

(informatikus könyvtáros) 

Eger belváros rekonstrukció turisztikai hasznosítása 

 A Városszépítő Egyesület az ÉMOP-2009-3.1.2./C-PA-2-004 számú pályázatával elnyert 

támogatással elkészítette az EgriRege című weboldalt (www.egrirege.hu), melynek célja, hogy a helyi 

lakosok és az idelátogató turisták tájékozódni tudjanak a belvárosban lévő jelentősebb épületek, 

emlékművek és közterek történetéről, továbbá bepillanthassanak az Egerben folyó rekonstrukciós 

program részleteibe. A történeti leírások helytörténeti kutatások alapján íródtak rövid, olvasmányos 

formában sok képpel illusztrálva. Minderre, úgy érezzük, amiatt van szükség, hogy az oldalra látogatók 

valóban széleskörűen tájékozódhassanak és az online felületen keresztül közel érezhessék magukat 

Egerhez és annak épített értékeihez, azok történetéhez. A weboldal különlegesen látványos eleme az 

interaktív térképen túl az "Ilyen volt – ilyen lett" menüpont, amely alatt képmontázsokat találhatunk 

múltbeli és jelenkori fotókból. 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Február 8.  9.00 – 13.00     Elnök: Dr. Ludányi Gabriella 

 
DR. DOMBORÓCZKI LÁSZLÓ (régészeti osztályvezető) 

A Heves megyei régészeti kutatások összegző áttekintése: a közelmúlt és a jövő főbb feladatainak 

ismertetése 

 Miről szól a régészeti örökségvédelem a gyakorlatban? Milyen elvárásoknak kell megfelelni? 

Hogyan változtak a régészeti feladatellátásra vonatkozó törvényi előírások és hogyan felelt meg ezeknek 

a múzeum az elmúlt években? Milyen hatékonysággal dolgozik a múzeum régészeti osztálya jelenleg? 

Melyek voltak a régészeti örökségvédelem főbb feladatai Heves megyében az elmúlt évben? Hogyan 

összegezhetők a tanulságok? Melyek a közeli jövő feladatai? Ezekre a lényegi kérdésekre igyekszik 

választ adni az előadás, mintegy számadásképpen. 

 

 

BUZÁS GERGELY (régész-művészettörténész) 

Az egri székesegyház gótikus székesegyház 

 A középkori Magyarország legnagyobb méretű katedrálisa Eger gótikus székesegyháza volt. A 

románkori templom hosszházának újjáépítését a tatárjárás után Lampert püspök kezdte meg. A keletről 

nyugat felé haladó építkezést csak Telegdi Csanád püspök fejezte be a 14. század első harmadában. Ezt 

követően Dörögdi Miklós püspök nyugati toronypárral és előcsarnokkal valamint igen gazdagon díszített 

nyugati kapuval bővítette a templomot, és megkezdte egy nagyméretű szentélykörüljárós szentély 

építését. Nagylucsei Orbán püspök a 15. század végén a korábbi gótikus szentély helyén egy új, nagyobb 

csarnokszentély építésébe fogott, amelyet utóda Bakócz Tamás fejezett be. A szentély további 

munkálatait és a templom hosszházának az átépítését is tervezték, de ez már soha sem készülhetett el. 

1542-ben Perényi Péter szerezte meg a várat és a gótikus szentélyt földdel betömve bástyává alakították, 

majd a 16. század második felében lebontották. A templom 1552-ben felrobban hosszházának romjait 

csak a 18. században bontották le teljesen.  

 

OSGYÁNYI VILMOS (kőszobrász-restaurátor művész) 

A romok konzerválásáról és az egri vár lezárt gótikus 

részleteiről című hozzászólás Búzás Gergely előadásához, 

feleleveníti a vár gótikus részének 1992-ben javasolt 

kőrestaurálási tervét, mely az akkor radikálisnak tűnő 

elképzelés miatt nem valósulhatott meg. A tétlenségben eltelt 

több mint húsz év időjárásának radikalizmusa viszont mára 

eltüntette az ott akkor még meglévő építészeti műformákat. A 

gótikus székesegyházról fel kell vetni azokat a kérdéseket, 

melyek elvezetnek egy olyan megoldáshoz, mely után ismét 

látogatható lesz a lezárt rész.  

 

 

KALÁCSKA RÓBERT (régész) – KOVÁTS ISTVÁN (régész) 

Az egri érseki palota udvarának régészeti kutatásai 

 A Dobó István Vármúzeum 2013. augusztus 5 – 2013. augusztus 30. között a beruházáshoz 

kapcsolódó teljes felületű feltárást végzett az Egri Érseki Palota díszudvarán a LAKI Épületszobrász Zrt. 

megbízásából, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Régészeti Tanszékének 

részvételével. A régészeti kutatás az Érseki Palota középső szárnyának homlokzata előtt a tervezett 80 m
2
 

alapterületű hőszivattyúgépház, valamint a 16 m
2
 alapterületű medencegépház területén történt.  

A feltárások során 8 objektumot tártunk fel (63 stratigráfiai egységet rögzítettünk), ill. dokumentáltunk. 

Sajnos mindkét kutatási területről elmondható, hogy újkori beásásokkal sok helyen megbolygatták a 

régészeti rétegeket (4 esetben figyeltünk meg szelvényen keresztbe futó vízcsövet, valamint különböző 

beásásokat a 20. század második feléből). A 2013/2. szelvényből egy téglával kirakott „kút/csobogó” 

maradványait (1. objektum) találtuk meg, melynek alapozásához felhasználták a korábbi barokk kút (8. 

objektum) kávaköveit és annak vízkészletét. A téglakút kapcsolatban állt, a két szelvény között 

elhelyezkedő egykori hidrofor aknával, ill. az érseki palota főépületével egykor összeköttetésben lévő 



téglacsatornával (2. objektum). Átlagosan, a jelenlegi járószinttől számítva 50 cm mélységben sikerült 

megtalálnunk mindkét szelvényben az érseki palota rendkívül jó állapotban fennmaradt barokk 

járószintjét (3. objektum), amely már a 2011. évi kutatások és a szakfelügyelet alkalmával is előkerült. 

Az egykori barokk járószint alatt, újabb – 45/50 cm-re egy K-Ny-i tájolású „járda” került elő, amely 

valószínűleg az érseki palota építésénél felhasznált korábbi lakóházakhoz tartozhatott. A két egykori 

járószint közötti betöltést egy 1705-ös érem datál. A barokk járószint alatti rétegekből számos 17-18. 

századi edénytöredék, cseréppipa, valamint két esetben ólomgolyó került elő, kályhacsempe töredékek 

társaságában. A leletek között fontos megemlíteni egy csont fésű töredékét és két esetben további érmek 

előkerülését (utóbbiak a restaurálást követően hordozhatnak közelebbi információt). A barokk járószint 

és „járda” alól került elő a 2013/1. szelvény D-sarkánál egy cölöplyuk sor (4-7. obj.), melyet egy 

egységesen faszenes, paticsos réteg vett körül. Utóbbit a törökkori pusztulási rétegként értelmeztünk. A 

faszerkezetes épület – melynek szélét sikerült megtalálnunk – minden bizonnyal része lehetett a 2011. 

évi ásatás egyik szelvényének faszerkezetes épületével (korát török érmek datálták). A pusztulási réteg 

leletanyaga a 16-17. századra keltezhető, a kerámia töredékek mellett nagy számban kerültek elő 

állatcsontok is. A pusztulási réteget követő sárga, sóderes réteg alatt egy homogén fekete réteget 

találtunk, amely néhány esetben tartalmazott objektumhoz nem köthető Árpád-kori kerámiát. Az 

összefüggő homogén réteget egy egykori ártéri terület hordalékaként értelmeztük, amely talán a mai 

Bazilika területén valószínűsíthető Árpád-kori település maradványaiból moshatott le leletanyagot a 

későbbi időkben. – 350/380 cm mélyen (2013/2. szelvény) ezt a homogén réteget egy szürke, agyagos 

altalaj váltotta fel, amely régészetileg már recens volt. 

 

 

 

BOZÓKI LAJOS (művészettörténész) 

Az egri érseki palota művészettörténeti falkutatásai 

Az érseki palota kutatása 2005. februárjában kezdődött egy műemléki értékleltár felvételével. 

Ennek során Kovács Klárával igyekeztünk az érseki palota főépületének minden helyiségét, 

boltozattípusát, burkolatát, nyílászáróját, zárszerkezetét, helyiségenként lajstromba venni és 

dokumentálni. Már az első helyszíni bejáráson kiderült, hogy az épület sokkal gazdagabb belső 

értékekben, mint arra számítani lehetett, és majd minden fontos építési periódusból őriz nyílászárókat és 

ehhez tartozóan kilincseket, vasalatokat. Ez a kutatás már akkor némileg árnyaltabbá tette a palota 

építéstörténetét és így kiindulási pontként szolgált a későbbi falkutatáshoz. Fájdalom, az első 

reprezentatív építkezésből, melyet 1712-től Erdődy Antal Gábor püspök fémjelez és Giovanni Battista 

Carlone építész keze nyomát viselte, semmilyen ingó érték nem maradt ránk. Az épületben a legkorábbra 

keltezhető nyílászárók az 1762-től a püspöki palotában rezideáló Eszterházy Károly püspök idejéből 

léteznek. Miután a püspök a palotaépítkezést 1763-tól irányító Joseph Ignaz Gerl bécsi építészt, 1764-

ben Fellner Jakabbal váltotta fel kezdtek az új lépcsőház felépítéséhez, illetve Erdődi Antal Gábor, majd 

Barkóczi Ferenc püspök által építtetett régi lépcsőház lebontásához. Úgy tűnik, hogy a lépcsőház ablakai 

ebből az időszakból származnak. Szintén erre a korai időszakra keltezhető a palota több helyiségében 

megmaradt, gazdagon díszített ajtóknak illetve ablakoknak, spalettáknak a prototípusa. Ugyanez a vésett 

tábladíszítés a szintén Eszterházy Károly építkezéséhez köthető pápai kastélyban fordul elő. Az 1801-es 

tűz utáni, már a Pyrker János püspökségéhez köthető helyreállítás megmaradt nyílászárói mind 

profilozásukat, mind a táblák kiosztását, díszítését tekintve sokkal egyszerűbbek. Az átépítés tervezői és 

irányítói 1814-15 között Zwengler József és Povolni Ferenc voltak. Ezek az ajtók legnagyobbrészt a 

második emeleten maradtak meg. 



Az általunk felvett értékleltár sok mindent elárult a palota építéstörténetéről, ám már akkor is 

tudtuk, hogy az épület számtalan reprezentatív átépítése nyomán ez a történet meglehetősen összetetten 

alakult, és ennek tisztázásához az értékleltár kevés lesz. 

A falkutatást 2005 nyarán kezdtük. Lévén, hogy ekkor még, és egészen 2009-ig, nem kezdődött 

restaurátori kutatás az épületben, a falkutatás csak a teljesen elvizesedett, és ezért sokszor vakolatcserélt 

földszinti helyiségre koncentrálódott. A 2005 augusztusában megkezdett és Simon Zoltán régésszel 2009 

júniusában folytatott falkutatás, illetve szintfeltárás egyik célja volt (mivel ekkor csak a földszinten 

kutathattunk), hogy meghatározzuk a palota legkorábbi építési periódusát, periódusait illetve az ehhez az 

időszakhoz tartozó épületrészeket.  

 A palota falkutatását azután 2011 márciusától tudtuk folytatni az első és második emeleten, 

párhuzamosan M. Nagy Éva és Bán Beatrix restaurátori feltárásával. Mint kiderült, ezeken a szinteken 

számos helyen örvendetesen megmaradtak a 18. századi falfestések, azonban falkutatási hevületünknek 

ez jócskán korlátott szabott. A dokumentáció terveink szerint eredetileg egy minden helyiséget 

részletesen reprezentáló helyiségkönyv (Raumbuch) formában készült volna, ám azt a palota jelenlegi 

fizikai állapota sajnos lehetetlenné teszi. Hasonlóképpen torzóban maradt a levéltári kutatás, melyet 

2005-ben Keresztessy Csaba kezdett el, viszonylag korlátozott eredménnyel, majd Kovács Klára 

folytatott, de az általa végzett kutatás sem fejeződött be. Ez annál is fájdalmasabb, mert (többek között) 

azt a koncepciót, melyet a műemléki topgráfia feltételez levéltári források alapján, hivatkozás nélkül, 

miszerint Eszterházy lebontatta az épület északi oldalán álló, eredetileg szabadlépcsőt (Heves Megye 

Műemlékei II. Bp. 1972. 498.), falkutatással nem tudtuk igazolni, sőt a feltárt nyomok igazán ennek 

ellentmondani látszanak. Az általunk végzett falkutatás, különösen a külső homlokzatokon korántsem 

mondható teljesnek. Lévén, hogy csak a díszudvari főhomlokzaton, annak is csak a földszinti részén 

tudtunk kutatni, nem kaptunk választ olyan, igen fontos kérdésekre, hogy milyen magasságig terjedtek a 

palotába belefoglalt késő középkori, vagy kora újkori lakóházak. Hasonlóképp mennyi maradt meg az 

egyemeletes Carlone nevéhez köthető püspöki palotából, annak emeleti tagozataiból, vagy esetleg a Bél 

Mátyás által leírt első emeletet koronázó attikából, továbbá, mennyi maradt meg az Eszterházy által 

emeltetett külső homlokzati tagozatokból. 

 

 

JANKOVICS NORBERT (régész, Magyar Nemzeti Múzeum – Nemzeti Örökségvédelmi Központ 

Műemléki Kutatási Osztály) 

Középkori templom a barokk kastélyban – a hatvani Grassalkovich-kastély régészeti kutatásának 

új eredményei 

A hatvani Grassalkovich-kastély turisztikai hasznosításához kapcsolódóan, a Vadászati Múzeum 

kialakításának előzményeként 2012-ben, és 2013-ban folyt kutatói megfigyelés és régészeti feltárás a 

kivitelezési munkákkal párhuzamosan. A kastély középső pinceterei az épület legkorábbi, 18. század 

eleji periódusához tartoznak, kutatói (Csomortány Levente és Rozmann Viktor) egy fogadóként 

azonosítják, amelyet később a Grassalkovich-féle kiépítés alapjaként részben befoglaltak a kastélyba. A 

fogadó pincéjében egy kétszer megtört vonalú, igen széles fal sekély alapozási maradványai kerültek elő, 

amelyet a környezetében fekvő sírok miatt egyértelműen középkori templom maradványaként 

azonosíthatunk. A kastélykertben végzett feltárások során a kora újkori hatvani vár és az újkori díszkert 

egykori részletei láttak napvilágot. 

Hatvan középkori topográfiájára vonatkozóan, a település egykori jelentősége ellenére a mostani kutatás 

eredményei az első nagyobb területről származó, jól dokumentált adatok. A kastély mai belső 



díszudvara, a kastélyépület helye a megelőző feltárás tanúsága szerint egykor a középkori, kora újkori 

vár középső része lehetett. Az itt egykor álló épületek, és jelenségek szerencsére nem pusztultak el 

maradéktalanul a kastély építése során, és a jövőben ezek tovább is kutathatóak lesznek. 

 

 

ÁCS CSILLA (régész) – KURCZVEIL MÁRIA (műemlékfelügyelő)  

A város műemlékeinek védettségéről a futó projektek kapcsán 

 Az előadás Eger történeti városmagja, részben Heves megye területén zajlott/zajló régészeti 

feltárások, megfigyelések eredményeit ismerteti, miközben kitér arra a felelősségteljes feladatra, amely a 

műemlék felügyelőre hárul a tervezési és kivitelezési munkák folyamán. 

 

 

NAGY LÁSZLÓ (régész) 

Az egri várbeli Zárkándy-bástya próbafeltárásának előzetes eredményei 

 2013 szeptembere és novembere között került sor az egri várbeli Zárkándy-bástya 

próbafeltárására. Az építmény egykor a vár szerves részét alkotta; kialakítására az 1550-es évektől 

kezdve, több periódusban került sor. Nevét Zárkándy Pál várkapitányról kapta; mai formáját viszont 

Ottavio Baldigara itáliai hadmérnök építkezéseinek – és a 20. századi elhanyagolásnak – köszönheti. 

Ekkortól a vár fontos védelmi építménye és komplex része volt, de a múlt század legelején az Eger–

Putnok vasútvonal megépítésével leválasztották arról. A bástya ezután csak pusztult; napjainkat már 

rendkívül rossz állapotban érte meg. Tervezett felújítása előtt került sor arra a próbafeltárásra; melynek 

rövid ismertetéséről szól az előadás. 

 

 

 

BERECZ MÁTYÁS (történész, múzeumigazgató) – CSILLAG TAMÁS (projektmenedzser) 

Az egri vár turisztikai fejlesztésének bemutatás 

 Az egri várban mintegy kétmilliárd forintos (ebből pályázaton 1,7 milliárd támogatás), több 

elemből álló felújítási/fejlesztési program kezdődött. A várbéli rekonstrukciós munkák első ütemében, az 

idén október végéig megújul a látogatók elől jelenleg elzárt Török-kert és Szép-bástya, továbbá a 

fegyvertár, kiépül az északi és nyugati várfal körül a külső várfalsétány, és megvalósul a teljes közmű-

rekonstrukció. A második ütemben főleg új attrakciós elemek – közöttük tanösvény, új, tematikus, a vár 

földalatti világát bemutató, interaktív, élményszerű kiállítások, audiovizuális fejlesztések, valamint a 

történelmi interpretáció infrastrukturális hátterének kiépítése – valósulnak meg. 
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