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EGER ÉS VIDÉKE EGER ÉS VIDÉKE 

mûemlékekben és történelmi nevezetességekben gazdag Aés borairól is messze földön híres Eger idegenforgalmi 
tekintetben egyike a legkiemelkedõbb jelentõségû magyar 
városoknak. 

Az országszervezés elsõ hullámában már telephelyek 
alakultak ki mai területén. I. István király itt alapította az elsõ 
öt püspökség egyikét. Az elmúlt évszázadok során több 
nagynevû építkezõ, humanista udvart tartó püspöke volt 
Egernek, akik tekintélyes vagyont költöttek a város egyházi 
létesítményeinek pompás fejlesztésére. Az egyik volt 
Barkóczy Ferenc egri püspök és fõispán, aki hatalmas luxus 
igényeket kielégítõ építkezésbe kezdett, amelynek 
irányítására jó nevû külföldi mesterembereket és mûvészeket 
hívott a városba, közöttük Fazola Henriket. A fiatalember 28-
31 éves korában már kiváló és nagy értékû, jól jövedelmezõ 
munkákat kapott pártfogójától, amihez egyre több vasra, 
acélra volt szüksége. A 18. század elejétõl a vas iránti igény 
országosan is rohamosan növekedett. Ez a körülmény, és 
Fazola korábbtól dédelgetett személyes szakmai ambíciója 
irányította õt a Bükk õserdejébe intenzív vasérckutatásra, 
majd pedig vasgyártás megszervezésére.

Tehát túlzás nélkül kijelenthetõ, hogy Eger város és környéke 
a 18. század második felében jelentkezõ, megnövekedett 
vasszükséglete és egyik polgárának, Fazola kovács- és 
lakatosmesternek minden áldozatra képes vasgyárépítési 
eltökéltsége hozta létre a nemzetközi hírûvé fejlõdött 
Diósgyõri Vasgyárat.

A vaskultúra legszebb remekeit, a Fazola Henrik (majd késõbb testvére, Lénárt) 
keze munkáját, mûvészi készségét dicséri az a sok alkotás, amelyeket elkészítettek. 
Elõször a felsõtárkányi püspöki palota kibõvítése volt a feladat. E munka 
eredményeként csodálatos rokokó kastély született, oszloprendek, lépcsõzetek, 
szökõkutak készültek. Az elõkerteket, a fogadótermet, a galériát végig mûvészi 
lakatosmunka díszítette. Ezzel párhuzamosan dolgozhattak a harsányi püspöki 
kastélyon, késõbb az egri palota második emeletén, majd az egri megyeháza 
épületén. Elsõsorban ez utóbbi munka maradt ránk, amelyet ma is sokan, sokszor 
megcsodálnak. Itt készültek el a belsõ folyosórácsok, a csodálatos szárnyaskapuk, 
a homlokzat félköríves ablakrácsa, az erkélyrácsok. E nagy munkából a címe-
res kapu –nem túlzás– világszerte ismeretes. Ez a kapu a barokk-rokokó 
kovácsoltvasmûvészet egyik legnagyobb remeke.

Kora is elismeri Fazola tehetségét. Jövedelme elérte a fõispánét, az évi 15000 
aranyat. A legjobban keresõ iparos, kivételezett, gazdag ember lett. Ám a 
lehetõségek lassan kimerültek. A püspök már nem ad újabb munkát, ugyanis 
esélyessé vált a prímási kinevezésre, ezért Esztergomba költözik. Utódja, 
Eszterházy Károly pedig elhatározza a csodakastély leszerelését. Ráadásul 
Fazolának kell leszerelni az egyes elemeket és áthelyezni kevésbé reprezentatív 
helyekre.

Ekkor határozza el, hogy összegyûjtött vagyonával vasérckutatásba kezd, és 
vasgyárat épít. Gyötrelmes, költséges munkával, három év után Uppony 
határában felfedezi a vörös vasércet. A megfogyatkozott tõkéje nem volt elég a 
vállalkozásra, Bécsben talált részvényeseket, akik beszálltak az üzletbe, (1770-ben 
megkezdték az építkezést) és az e téren tapasztalatlan Fazolát a késõbbiek során 
kiforgatták a tulajdonrészébõl is. 

Közben megjelentek a környékbeli versenytársak is. A Csáky grófok Szendrõben, 
a  Bódva vizére 1773-ban telepítettek vasgyárat, mely 1807-ben szûnt meg; 1778 
táján Dédestapolcsányban szerb kereskedõk társulata az átfolyó Bán patakra 
vasolvasztót és több hámort építettek, ezek 1872 után szûntek meg. 
Szilvásváradon gróf Keglevich Ádám 1792-ben létesített vashámort, majd tíz év 
múlva olvasztót állított fel, ezek 1870-es évekig, illetve 1848-ig voltak üzemben; 
Nagyvisnyón 1849 és 1872 között mûködött egy kisebb vashámor.

Innen azonban a történet már Diósgyõrben, Fazola és családja új lakhelyén 
folytatódik egészen 49 éves korában bekövetkezett haláláig.

A mai Eger történelmi városképét a 18. században emelt épületek határozzák meg 
legjobban. A 19. század kapitalista fejlõdése a városban nem hozott jelentõs 
változást. A közlekedési utak hiánya miatt csak az élelmiszeripar fejlõdött. Annál 
inkább nagy hangsúlyt fektettek a belsõ idegenforgalom fejlesztésére, 
kulturális örökségük minél eredményesebb hasznosítására. A történelmi 
emlékek mellett jelentõsen növeli a város idegenforgalmi rangját fejlett 
fürdõkultúrája is.

Most, az ezredfordulón a Bükköt közrefogó Eger és Miskolc város a korábbi 
gazdag idegenforgalmi együttmûködésüket felelevenítve –ipari örökségünk 
lehetséges hasznosításával kiegészítve– az eddigi programokat kitörési 
lehetõséget találhatnak. Ebben a programban a két város és a környékbeli 
települések fõ partnereikként a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságát, az érintett 
erdõgazdaságok és turisztikai szervezetek vezetõit kell, hogy elsõsorban 
megnyerjék.

Egerben 9 múzeum és kiállítóhely, Heves megyében összesen 34 közgyûjtemény 
várja a turistákat. 
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