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Vállalat

A Mátra és a Bükk erdős hegyei között, az Alföld
síkságára nyíló völgyben,
dombok
koszorújában
fekszik Eger, egyik legszebb városunk. Szervesen fejlődött
városképét,
amelyben a vár és a barokk épületek dominálnak,
mindmáig
megőrizte.
1. István

király

itt

alapította
tíz püspöksége egyikét,
város magjává. Eger vára a tatárjárás
előtt épült, a XVI. század folyamán
olasz építészek tervei szerint átalakították,
a belső vár mellett
kiépítették
a külső várat is. 1548-ban Dobó István lett
a vár kapitánya,
aki szintén sokat tett a vár megerősítéséért és 1552-ben a csaknem százszoros török túlerő
ostromát verte vissza hős katonái élén. Az egyik várfokon található
Gárdonyi
Géza sírja, aki mindezt Egri
csillagok című híres regényében megörökítette.

s ez lett a középkori

A város páratlan
barokk és copf stílusú épületegyüttese a XVIII.
században alakult
ki, elsősorban Esterházy Károly
püspök építtetői
tevékenysége
során. Ekkor jött létre a Líceum, az Érseki palota, a mai Megyei
Levéltár
épülete és a minorita
templom
éppúgy, mint
a Károly-város
polgárházainak
SOta. A kor nagy építészei - Fellner Jakab, K. I. Dientzenhofer
- mellett
Fassola Henrik nevét őrzik pompás kovácsoltvas
kapuk.
A Líceum mennyezetfreskói
J. L. Kracker, F. Sigrist
és F. A. Maulbertsch
alkotásai.
A későbbi korok kiemelkedő építészeti emléke a klasszicista
Székesegyház.
A vulkáni
tufába vájt borpincék sora őrzi a híres boro kat, a bikavért,
a medoc-noirt,
atraminit
és az egri
leánykát. A város környékén
hőforrások is találhatóak,
melyeknek vize gyógyfürdőt
tápláL
Diapozitív-sorozatunk
Eger műemlékeinek
ismertetésére szorítkozik:
első részében a várat, majd az egyházi és világi
barokk emlékeket,
illetve
a Székesegyházat mutatja
be. A noszvaji kastély képe ugyanakkor
a város környékének
számos értékes műemlékére
is

utal;

Címkocka:

A belváros

látképe

1. A vár térképe
2. A vár képe a csillagvizsgálóból
3. A vár bejárata az 1552-es ostrom hőseinek emléktáblájával
4. A vár volt püspöki palotájának - ma múzeum'árkádfolyosója, XV. sz. vége
5. A várbeli Szent János székesegyház (XII-XV. sz.)
maradványai és István király szobra (Marco Casagrande műve)
6. A Varkoch kapubástya, XVI. sz. közepe
7. A Gergely-bástya
és . Estei Hippolyt kaputornya,
XV-XVl. sz.
8. Agyuterem a vár föld alatti erődítmény-rendszerében, XVI. sz. vége
9. A Gergely-bástya a város látkép ével
10. Dobó István szobra a város főterén, Stróbl Alajos
műve
ll. A török fürdő belső képe (Fürdőház u. 2.), XVII.
sz. első fele
12. A minaret, XVII. sz. első fele
13. A volt ferences templom és kolostor, XVIII. sz.
közepe
14. A ferences templom szentélye
15. A szerviták temploma, XVIII. sz. közepe
16. A szervita templom bejárata
17. A minorita templom és rendház. Épült 1757-1773-ig
a prágai K. 1. Dientzenhofer tervei alapján
18. A minorita templom szentélye
19. A cisztercita templom részlete, XVIII. sz. első fele
20. Görögkeleti templom, XVIII. sz. második fele
21. A volt vármegyeháza (ma Megyei Tanács), épült
1750-1756-ig Gerl Mátyás tervei alapján
22. A Fassola-kapu
23. A Megyei Levéltár (volt börtön) kálváriája, XVIII.
sz. közepe
24. A volt jezsuita, ma Dobó István gimnázium, XVIII.
sz. közepe

Címkocka: Végvári harcosok,
Kisfaludi Strobl Zsigmond szoborcsoport ja
25. Az egykori Jogakadémia,
az ún. Foglárium, XVIII.
sz. közepe
26. Erdődy-címer
az irgalmasok volt rendházán
(ma
Megyei Kórház)
27. A Líceum, ma Ho Si Minh Tanárképző Főiskola.
Épült 1765-1785 között J. Gerl és Fellner Jakab
tervei alapján
28. A Líceum csillagvizsgálója
29. A Főiskola díszterme F. Sigrist freskóival
30. A Líceum könyvtára
31. A könyvtár mennyezetképe (A tridenti zsinat), J. L.
Kracker műve, 1778.
32. Az Érseki palota, épült 1715-1732- ig
33. A rokokó stílusú Kispréposti palota, XVIII. sz. közepe
34. A Kispréposti palota homlokzati fülkéje
35. Vagner kanonok egykori palotájának bejárata,
1735 körül
.
36. Batthyány Ignác kerti laka, épült 1770 körül
37. Barokk kőkapu maradványa a NépkertbenXVIII.
sz.
38. Árkádos udvar a Dobó téren, XVIII. sz. közepe
39. Szent Antal szobra a Dobó-tér északi házsorának
egyik homlokzatán
40. A volt káptalani gazdasági udvar, XVIII. sz. közepe
41. Népies barokk lakóház a Janicsár utcában, XVIII.
század vége
42. A noszvaji kastély, épült 1775-1779 között
43. A noszvaji református
templom festett kazettás
mennyezete, XVIII. sz. (Eger, Dobó István Múzeum)
44. A Székesegyház, építette Hild József 1831-1836 k.
45. A Székesegyház főhomlokzata
46. A Székesegyház kupolája
47. A Székesegyház belseje
48. Eger látképe a szőlőhegyekről
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