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A helyismeret oktatásának különleges érzelmi és értelmi hatása és sajátos helye van. Az 
oktatástól elsősorban azt várjuk, hogy a szülőföld és a lakóhely múltjának, értékeinek 
bemutatásával erősítsük a gyerekeknek a szűkebb környezethez való érzelmi és értelmi 
kötődést, a hajdani örökség és eredményeinek megbecsülését. Ez hozzájárul az 
összetartozás érzésének felkeltéséhez, a hazaszeretet elmélyítéséhez. 
 
Eger története röviden (forrás: agria.hu) 

Eger Magyarország egyik legszebb ősi, műemlékekben gazdag városa a Mátra és a Bükk 
hegység között folyó Eger patak völgyében a Bükk nyugati lábánál húzódó dombvidéken 
fekszik. Nevének pontos eredetét jelenleg sem tudjuk. Van olyan feltevés, hogy a hely 
elnevezését az Eger patak partjain valaha bőségesen növekedő "egerfáról" (azaz 
égerfáról) nyerte. A magyarázat helyesnek látszik, mivel a város neve tükrözi ősi 
természeti környezetét, illetve annak egyik legjellemzőbb növényét, a mocsaras 
partokon gazdagon tenyésző égerfát, amely azóta kipusztult. Ezt a feltevést megerősíti 
a város német Erlau = Erlen-au (Egerfa-liget) elnevezése is. Van olyan teória is, hogy Eger 
neve az ager (föld) latin szóból származik. Akik ezt a nézetet vallják, abból indulnak ki, 
hogy az újabb kutatások szerint a XI-XII. században úgynevezett latinusok, vallon 
eredetű telepesek költöztek az említett századokban Eger és környékére. 

Az egri medence és az azt övező hegyes vidék emberi településre mindig nagyon 
alkalmas volt. Erre mutatnak a felszínre került régészeti leletek, amelyek az őskortól 
kezdve a történelem valamennyi korszakát képviselik. 

Régészeti leletek bizonyítják, hogy a honfoglaló magyarság első nemzedéke a X. század 
elején megszállta Eger területét. Erre utalnak az arab pénzekkel keltezett fegyveres 
férfisírok a város határában Almagyaron és Répástetőn. Honfoglaláskori leletek kerültek 
felszínre a múlt század végén a Szépasszonyvölgy környékén is. 

Eger létrejötte valójában egybeesik első királyunk, Szt. István állam- és egyházszervező 
tevékenységével. Első királyunk még 1009 előtt, a szervezett tíz püspökség egyikét itt 
hozta létre. Ezt régészeti leletek is bizonyítják. Ezek során nemcsak emberi 
csontmaradványok kerültek elő a XI. századból, hanem felszínre került egy kör alakú 
templom, valamint egy kisebb palota maradványa is. A régészeti feltárások megerősítik 
azt a korábbi hagyományt, hogy első királyunk az egri székesegyház építését valóban 
nézhette a tőle északra fekvő, később királyszékének nevezett magaslatról. 

A település mint püspöki székhely már a korai középkorban jelentős helyet foglalt el a 
magyar városok sorában. A környék természeti adottságai, az alföld és a hegyvidék 
találkozása különböző országrészek közötti gazdasági és kulturális kapcsolat létesítését 
tette lehetővé. 

Ezt a fejlődést akasztotta meg átmenetileg a tatárjárás 1241-ben, amikor is II. Kilit 
püspöksége alatt feldúlták és felégették a várost. 

A tatárok elvonulása után azonban hamarosan megindult az élet. Lambert Eger püspöke 
1248-ban bizonyára a tatárjárás tapasztalatai alapján IV. Béla királytól kővár építésére 
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kapott engedélyt. A csaknem teljesen elpusztult város így feltámadt és a XIV-XV. 
században elérte középkori fejlődésének csúcspontját. Ebben az időszakban a város 
széléig terjeszkedő erdőket nagyrészt kiirtották, s helyükre szőlőt telepítettek. A 
településen egyre több polgári ház épült. Kialakultak a várba és az északi bányavárosok 
felé vezető útvonalak, a régi vízfolyást követő belvárosi, ma is kanyargós mellékutcák. A 
különböző környékbeli települések, például Almagyar, Czigléd stb. összeépültek Egerrel. 

Mátyás király uralkodása (1458-1490) újabb fejlődést hozott a település életében. 
Bekensloer János püspök építette át gótikus stílusban a várbeli püspöki palotát amely 
jelenleg is látható. Az építkezéseket Dóczy Orbán, később Bakócz Tamás püspökök 
folytatták. Az õ nevükhöz fűződik a várbeli székesegyház késő gótikus átépítésének 
megkezdése. Mátyás király halála után Hypolit püspök idején épült a közelmúltban 
felújított úgynevezett Hypolit-kapu. 

A mohácsi vész után, 1526 után szomorú időszak következett be Eger életében is. A 
kettős királyság idején a város szinte évente cserélt gazdát, s a török is közeledett. Ez a 
tény követelte meg a vár megerősítését. 1552 őszén Dobó István várkapitánynak és 
maroknyi hadinépének sikerült megvédeni a várat, sőt ezáltal Észak-Magyarországot is 
a terjeszkedő török birodalomtól. Az 1552-es viadalnak állított örök emléket Gárdonyi 
Géza, az Egri csillagok című halhatatlan regényében, melyet a világ számos nyelvére 
lefordítottak. 

Bár Dobó és katonái a várat megvédték, de az ostrom alatt teljesen tönkrement, ezért 
szükségessé vált a teljes átépítése. 1553 és az 1596 közötti években kiváló olasz 
hadmérnökök tervei alapján végbement a belső és a külső vár újjáépítése. Az egri vár 
történetének érdekes epizódja, hogy 1578 áprilisától néhány éven keresztül itt szolgált 
európai hírű költőnk, Balassi Bálint. 

Míg Dobónak és katonáinak 1552-ben sikerült a várat megvédeni, addig 1596-ban az 
akkori kapitány vezetése alatt álló idegen zsoldosok azt feladták. így Egerben 91 éven 
keresztül a török lett az úr. A török uralom emlékét őrzi a XVII. század végén épült 
karcsú minaret , amely az egykori oszmán világbirodalomban legészakabbra látható 
ilyen építmény. A török hódoltság időszakában Eger egy több szandzsákot magába 
foglaló török tartomány, vijalet székhelye lett. 

Eger 1687 decemberében szabadult fel a török uralom alól. Bár a visszafoglalás nem 
ostrommal, hanem kiéheztetéssel történt, a város teljesen leromlott állapotba került. A 
falakkal körülvett területen az egykori feljegyzések szerint mindössze 413 ház volt 
lakható, s ezekben is főként visszamaradt török családok laktak. 

A török kiűzése után a felszabadított várost a császári kormányzat kincstári birtoknak 
tekintette. I. Lipót 1688-ban Egert szabad királyi várossá nyilvánította. Ez azt jelentette, 
hogy mentesült az egyházi földesúri terhek alól. A szabadkirályi városi állapot azonban 
csak 1695-ig tartott, mert a visszatelepedő püspök Fenessy György visszaszerezte az 
uralkodótól korábbi püspöki városi jogállását. 

A Rákóczi-szabadságharc időszakában 1703-tól 1711-ig a város a felszabadult országrész 
központja volt. II. Rákóczi Ferenc fejedelem a többször tartózkodott a település falai 
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között, s itt volt a főhadiszállása. Feltétlenül emlékeztetnünk kell arra, hogy 1705-ben 
Egerben keltezték, habár nyomda híján nem itt nyomtatták az első magyar hírlapot, a 
Mercurius Veridicust (magyarul Igazmondó Merkuriuszt). 1709-ben a városban 
találkozott a vezérlőfejedelem Ukranciewel, I. Péter cár követével. A követ különben 
városunkban halt meg, és a Rácz-templom (szerb templom) környékén temették el. 

Eger életében a XVIII. század a virágzás, a fellendülés; időszaka. Eger püspökei, különös 
tekintettel Barkóczy Ferencre és Eszterházy Károlyra, kialakították Eger ma is látható 
barokk városképet. A barokk épületek közül leglátványosabb: a líceum (ma az 
Eszterházy Károly Egyetem központi épülete), a minorita templom , a kispréposti palota, 
a nagypréposti palota (ma megyei könyvtár), a vármegyeháza, benne Fazola Henrik két 
gyönyörű kovácsoltvas kapujával, s a szerb (rác) templom. Az építkezések számos 
iparost, kézművest, kereskedőt, művészt, köztük olyan nagyságokat, mint Kracker János 
Lukács, Anton Maulberts, Franz Sigrist, Josef Gerl, Fellner Jakab, Fazola Henrik 
vonzottak a városba. A lakosság száma ugrásszerűen megnövekedett. Míg 1688-ban csak 
1200 fő volt, addig 1787-ben már több mint 17 000 fő. Ekkor Eger létszámát tekintve az 
ország hatodik városa volt. Ekkor érte el virágkorát a szőlőkultúra is. A szőlőterület a 
településen több mint tizenkétszeresére növekedett. 

Eger életében a XVIII. század azért is fontos, mert Barkóczy, majd nyomdokain 
Eszterházy püspök a nagyszombati és a bécsi egyetem mintájára Egerben universitast, 
azaz egyetemet akart kiépíteni. A felsőfokú intézménynek már Egerben voltak 
előzményei, hisz 1700-ban a II. Rákóczi Ferenc pártján álló Telekessy István püspök 
papnevelő intézetet hozott létre, 1740-ben Foglár György kanonok jogi iskolát alapított 
1754-ben pedig Barkóczy püspök bölcseleti iskolát hozott létre. 1769-ben Egerben 
Markot Ferenc irányításával megnyílt az ország első orvosi iskolája, amely 1775-ig 
működött. Sajnos azonban az egri egyetem az uralkodói akarat következtében nem 
nyílhatott meg. Az egyetemnek szánt épületben található ma a Főegyházmegyei 
Könyvtár, Magyarország legszebb barokk-könyvtára, s Európa másodikként létesített 
csillagászati múzeuma eredeti berendezésekkel. Csak érdekességképpen jegyezzük meg, 
hogy 1946-tól 1948-ig ismét kísérlet történt Egerben egyetem alapítására, de az akkor 
sem valósulhatott meg. 

1804-ben jelentós változás történt az egri püspökség szervezetében. Az uralkodó Egert 
érseki székhellyé emelte, de kivált belőle a kassai és a szatmári püspökség. 

Az 1825-tõl 1848-ig terjedő magyar reformkor Eger életében is maradandó nyomokat 
hagyott, különös tekintettel a kultúrára. Pyrker László János akkori érsek képtárat hozott 
létre, melyet 1844-ben a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozott, mivel a város nem 
biztosított számára megfelelő helyet. Pyrker ajándéka képezte lényegében az alapját az 
1900-ban nyitott Szépművészeti Múzeum anyagának. Pyrker nevéhez fűződik még 1828-
ban a városban az első magyarnyelvű tanítóképző létrehozása, valamint a neoklasszikus 
stílusban Hild József által épített bazilika, Magyarország második legnagyobb 
temploma. Sőt 1837-ben Joó János rajztanár Héti Lapok címen elindította Magyarország 
első műszaki célzatú folyóiratát. 
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vívmányaképpen 1854-ben Eger felszabadult 
az egyház gazdasági hatalma alól, mivel a város megváltotta 50 000 forintért a kilenced 
és a taksa fizetését. 

Eger polgári fejlődése más városokétól eltérően azonban 1849 illetve az 1877-es kiegyezés 
után nem gyorsul meg. Nem kapcsolódhatott be a vasúti fővonalba. Mindössze a már a 
reformkorban létesített malom, a dohánygyár és a lemezárugyár képviselte az ipari 
fejlődést. 

A századfordulót követő évtizedekben Egerben az iskolaváros jelleg dominált. Iskolái és 
más kulturális intézményei miatt magyar Athénnek is nevezték. 

A század elején 1904-ben megnyílt Egerben az önálló kőszínház, megindul a település 
csatornázása, közművesítése. Magyarországon 1933-ban Eger elsők között kapta meg a 
gyógyfürdő engedélyt. 

Az 1945-öt követő évtizedekben a rendszerváltásból következően megindul a város 
iparosítása, amelynek következtében korábbi kulturális központ jellege kezd 
elhalványulni, amely tény a település korábbi patináját csökkentette. 

Nagy szerencse, hogy 1968-ban a barokk belvárost védetté nyilvánították, s több más 
várostól eltérően ezáltal megkímélték a pusztulástól, s az oda nem illó modern épületek 
beépítésétől. 1978-ban a települést a helyi műemlékek védelme terén kifejtett kiváló 
munkájáért Hild-éremmel tüntették ki. A városvédő tevékenység elismerését jelenti, 
hogy az ICOMOS (Történelmi Városok és Falvak Nemzetközi Bizottsága) magyarországi 
székhelye Egerbe került. 

Eger története vázolása kapcsán szólnunk kell, ha röviden is, néhány helyi specialitásról. 
Ilyen a világszerte ismert Egri Bikavér, mint kitűnő borféleség, a XVIII. század közepétől 
gyártott csekély alkoholtartalmú úgynevezett Egri Víz, a XVIII. század második felében 
és a XIX. század elején gyártott török eredetű úgynevezett bujavászon. Nem különben 
kell megemlékeznünk Eger radioaktív tartalmú hévizeiről, amelyek megteremtették már 
a középkorban az egri fürdőkultúra, e században pedig a nagyhírű úszósport alapjait. 

 

Webes tartalmak, játékok Egerről 

Egri városfoglalás, avagy online kulturális térhódítás – új városfoglaló játék: 

https://egervarosfoglalo.hu/ 

Egri anzix – történetem Egerben. Kiállítás a Bródy Sándor Könyvtár képeslapjaiból 

érdekes, izgalmas történetekkel: https://brody.iif.hu/egri-anzix-tortenetem-egerben-0 

Helytörténeti munkák a Bródy Sándor Könyvtár honlapján: 

https://brody.iif.hu/helytorteneti-munkak 

Heves megye helyismereti irodalma: 

https://egervarosfoglalo.hu/
https://brody.iif.hu/egri-anzix-tortenetem-egerben-0
https://brody.iif.hu/helytorteneti-munkak
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https://brody.iif.hu/heves-megye-helyismereti-irodalma-valogatott-bibliografia-1989-

2000 

A város honlapja: http://varos.eger.hu/ 

Eger virtuális felfedezése: https://visiteger.com/elmenyek/mobiltelefonos-

alkalmazasok 

 

Hungaricana közgyűjteményi portál - https://hungaricana.hu/hu/ 
 
A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a nemzeti gyűjteményeinkben közös 
múltunkról fellelhető rengeteg kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára 
látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis 
folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a 
mélyebb feltáró kutatások követelményeinek is megfelelnek. 
 

 
 
Helyi tartalmak 
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_hevesmegye/ 
 
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár kiemelt feladatként kezeli a 
tartalomszolgáltatást: a könyvtárban meglévő értékek, helyi tartalmak és információk 
számbavételét és az elektronikus elérhetőség minél szélesebb körben történő 
biztosítását. 
Könyvtárunk helyismereti gyűjteményének pótolhatatlan értékei többek között a helyi 
lapok bekötött lapszámai, az elektronikus katalógusban feltárt helyismereti cikkek 
bibliográfiai adatai, a fotó- és képgyűjtemények, cikk-kivágatok. Ezek gyűjtése, feltárása 
és digitálisan is hozzáférhetővé tétele a könyvtárunk mindennapjainak fontos feladatai. 
 

https://brody.iif.hu/heves-megye-helyismereti-irodalma-valogatott-bibliografia-1989-2000
https://brody.iif.hu/heves-megye-helyismereti-irodalma-valogatott-bibliografia-1989-2000
http://varos.eger.hu/
https://visiteger.com/elmenyek/mobiltelefonos-alkalmazasok
https://visiteger.com/elmenyek/mobiltelefonos-alkalmazasok
https://hungaricana.hu/hu/
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/helyi_lapok_hevesmegye/
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Heves Megyei Elektronikus Könyvtár - https://brody.iif.hu/?q=node/1954 
 
Célunk, hogy a Heves megyei vonatkozású oktatási, tudományos, kulturális célokra 
használható, szabadon terjeszthető elektronikus dokumentumokat összegyűjtsük és 
szolgáltassuk látogatóink számára. 
A dokumentumok elektronikus formában szabadon másolhatók, terjeszthetők, de csak 
saját célokra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a 
forrásra való megfelelő hivatkozással használhatók. Minden más terjesztési és 
felhasználási forma esetében a szerző / tulajdonos engedélyét kell kérni. 
 

 
 
 
 

https://brody.iif.hu/?q=node/1954
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Ajánlott irodalom:  

Bakó Ferenc(1917-1998) (néprajzkutató, etnográfus, muzeológus) 
Egriség: egri öntudat a múltban és ma. - Hasonmás kiad.. - Eger : Eger Megyei 
jogú Város Önkormányzata, 2017. - 16 p. ; 20 cm 
 

Bakó Ferenc(1917-1998) (néprajzkutató, etnográfus, muzeológus) 
Eger / ... napisal Ferenc Bakó, ... Endre Komáry ; prelozhila Molnár Barnáné 
; izd.] Úrad pre cudzinecký ruch zhupy Heves. - [Budapest] : Panoráma, 1979. - 
70 l., [16] t.l. : ill. ; 17 cm 
 

Bárdos Kornél(1921-1993) 
Eger zenéje, 1687-1887 / Bárdos Kornél ; a művek tematikus jegyzékét 
összeáll. Vavrinecz Veronika ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi 
Intézetében. - Bp. : Akad. K., 1987. - 546 p., 19 t. : ill., részben kotta ; 25 
cm 
 

Breznay Imre(1870-1944) (helytörténész) 

Eger a XIX. században / Breznay Imre ; [vál. Pozder György] ; [szerk. Löffler 
Erszébet és Petercsák Tivadar]. - Eger : Dobó I. Vármúz., 1995. - 186 p., 12 t. 
: ill. ; 20 cm 
 

Breznay Imre(1870-1944) (helytörténész) 
Eger a XVIII. században / írta Breznay Imre. - Eger : Egri nyomda, 1933-1934. 
- 2 db ; 19 cm 
 

Breznay Imre(1870-1944) (helytörténész) 
Egri képeskönyv / írták és szerk. Breznay Imre és Karczos Béla ; [bev. Frank 
Tivadar]. - Eger : Egri ny., 1937. - 126 p. : ill. ; 23 cm 
 

Csapody Kinga(1980-) 
Irány Eger! / Csapody Kinga ; Szalma Edit ill.. - Budapest : Manó Kv. , 2017. 
- 62, [2] p. : ill. ; 20x20 cm 
 

Divinyi Mihály 
Eger a magyar költészetben / Divinyi Mihály. - Budapest : [Budai-Bernwallner 
ny.], 1938. - 45, [1] p. ; 22x30 cm 
 

Kiss Péter(1957-) (levéltáros, könyvtáros) 
Aranyoldalak Eger művelődéstörténetéből / [írta és szerkesztette] Kiss Péter. 
- Eger : Szerző, 2015. - 258 p. : ill. ; 21 cm 
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Kiss Péter(1957-) (levéltáros, könyvtáros) 
Arcvonások Eger művelődéstörténetéből 1944-ig / Kiss Péter ; kiad. Érseki 
Gyűjteményi Központ. - Eger : Érseki Gyűjteményi Közp., 1993. - 130 p. ; 21 cm 
 
Kiss Péter(1957-) (levéltáros, könyvtáros) 
Őket idézik az egri utcanevek / Kiss Péter ; kiad. Eger Város Tanácsa V. B. 
Művelődési Osztálya. - Eger : Vár. Tcs., 1988. - 216 p. ; 20 cm 
 
Sugár István(1917-1999) (történész) 
Az egri gyógyfürdő és fürdőkultúra története / Sugár István. - Budapest : 
Egyetemi Ny., [1964]. - p. 41-81 ; 20 cm 
 

Sugár István(1917-1999) (történész) 
Az egri vár históriája / Sugár István ; [a kötetet átd. Berecz Mátyás, 
Domokos György, Fodor László et al.] ; [előszó Nagy József] ; [a vázlatokat 
kész. Csicsely János, Tanyi Sándor] ; [fotó Zrínyi Archívum, Józsa Christine]. 
- 3., bőv., átdolg. kiad.. - Budapest : Zrínyi Kiadó, 2002. - 256 p. : ill., 
részben fotók ; 21 cm 
 
 
Sugár István(1917-1999) (történész) 

Heves megye és Eger visszafoglalása a töröktől / Sugár István. - Eger : Dobó 
Vármúz., 1987. - 330 p. : ill. ; 20 cm 
 

Szecskó Károly(1939-2020) (történész, levéltáros) 
Megújult Eger belvárosa / írta és összeállította Szecskó Károly ; fotó Molnár 
István Géza. - Eger : Heves Megyei Mérnöki Kamara, 2014. - 111 p. : ill., fotó 
;21 cm 
 

Szlaukó Mónika 
Eger gyerekeknek / Szlaukó Mónika [...szerk. Viszokai Krisztián] ; [ill. 
Fekete Valér] ; [közread a Part Egyesület, KulturAktív Egyesület]. - Eger : 
Part Egyesület ; [Pécs] : Kulturaktív Egyesület, 2012. - 97 p. : ill., színes ; 
21 cm 
 

Voit Pál 
Az egri minorita templom / Voit Pál. - Budapest : Pannonia, 1971. - 47, [1] 
p. : Ill. ; 20 cm 
 

Wellner István(1924-1991) 
Eger / Wellner István. - 2. jav. kiad.. - [Bp.] : Panoráma, cop. 1987. - 166 
p., [24] t. : ill. ; 21 cm 
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