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FERTÁLYMESTERSÉG | Az Egri Fertálymesteri Testület hamarosan kezdeményezi az

évszázados hagyományokkal rendelkezı negyedmesteri rendszer felvételét a
Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékébe.
– Amikor a kilencvenes években kutatni kezdtem ennek az ısi egri tisztségnek a múltját, még álmodni
sem mertem, hogy újra olyan élıvé tehetı a már elfeledett fertálymesterség, mint amilyenné mára lett
– emlékezett vissza Várkonyi György, aki fıkapitányként áll a testület élén. – Utána kell számolnom,
pontosan hányan is öltötték már magukra az 1996-os elsı avatás óta a százráncú köpenyt.
Jelenleg 237 köztiszteletben álló egri ember mondhatja magát fertálymesternek, azonban ennél
valamivel többen birtokolták már a pántlikás botot, mint a negyedmesterség egyik jelképét.
Huszonnyolc felavatott fertálymester – sajnos – már csak az égi testület tagja lehet.

A százráncú köpenyben, a pántlikás bottal egy régi kort idéznek a
fertálymesterek, de a jelenben dolgoznak, s a jövıt építik.
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– Amikor újraélesztettük a hagyományt, akkor is pontosan tudtuk, hogy a rohanó, elembertelenedı
világban szükség van olyan önzetlen, munkára nevelı, emberi kapcsolatokat építı, a hagyományokat
ápoló, a saját értékeit, kultúráját ismerı, azt értı, abból táplálkozó, a kor kihívásait szabad emberként
elemezni képes, a kérdésekre válaszolni tudó közösségekre, amelyek, ha lassan is, de jó irányba
kezdik forgatni a világ kerekét. A fertálymesteri tagság nem diploma vagy származásfüggı.
Együtt ül az asztalnál az orvos és a szántóvetı, a mérnök és a mesterember. Csak az számít, hogy
mit tudok a közösségnek adni. Minden közösség olyan, amilyenné a tagjai teszik – mutatott rá a
fıkapitány.
A mai fertálymesterek pedig igazán élıvé teszik a testületet. Minden évben összegyőjtik az általuk
képviselt városrészben például azokat a problémákat, amelyet a város önkormányzata, ha tud,
orvosolhat. Ezzel a fertálymesterek eredeti küldetését töltik be, hiszen közvetítenek a város elıljárói
és a lakosság között. Kézzel fogható eredményeik is vannak. Így például a Széchenyi utca elején az
egyik kandelláber korábban légvezetéken kapta az áramot, ami csúnya volt. Jelezték a városnak, ahol
orvosolták a problémát. Vagy például a Markhot utcai híd egyik oldalán az aszfaltozatlan részt
kifogásoltak. Ez is megoldódott. Ugyanakkor a Lajosvárosi temetı is az ı észrevételük alapján kapott
új parkolót.

– Mi nem csupán élı díszletei vagyunk a városi ünnepségeknek, de az évek alatt valódi tartalommal is
sikerült megtölteni a tevékenységünket. Három részbıl áll az éves program: hagyományápolás,
kutatás, amely fıleg Eger múltjához kapcsolható, azután ismeretterjesztés a magyarság történelmérel,
szokásaival, hitvilágával, nyelvével kapcsolatban, valamint a ma kihívásaira való felkészítés, az
emberi kapcsolatok erısítése. Az egész a keresztény erkölcsiségen nyugszik. A legfontosabbnak a
közösség kialakítását tartom a mai, szétesı világban. Ez utóbbira nagyon szép példák akadnak szinte
minden városrészben.

