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EGERSZÓLÁT
A település életét évszázadok óta 
a szőlőtermesztés határozza meg. 
Az 1851. évi adatok szerint 454 kat. 
hold szőlőültetvény tartozott a te-
lepüléshez, melyet a filoxéra jár-
vány nagyban megtizedelt. A köz-
séget övező dombságokon igen jó 
minőségű szőlő terem, melyből 
védett eredetű borokat állítanak 
elő. A szőlők közül kiemelkedik a 
méltán nagy hírre szert tevő és a 
mai napig a település „védjegye-
ként” ismert Egerszóláti Olaszriz-
ling. A bor tárolása a riolittufába 
vájt pincékben történik, mely pin-
cék állandó hőmérsékletük miatt 
kiválóan alkalmasak a bor érlelé-
sére. 

Régi borospincék az Egri úton 
(többszintű pincék) és a Boros ut-
cában lelhetők fel, ahol a török idők-
ből származó pince is található. Az 
1300-as években létesült Dézsma 
pince, a „Barboncás” a Boros úton 
vár feltárásra. Ebben a pincében 
gyűjtötték a környék szőlőtermelői 
által leadott tized (dézsma) adókat.

Az új pincesor az Árpád úti-tó mel-
lett épült a 1980-as években. A 19 
db pince érdekes látványt nyújt 
az ide látogatóknak, mivel az erdő 
szélén láncként felfűzött pincék 
egységes kialakításúak. Az Árpád 
úti-tó az egykori vályogvető gödör 
mederfelújító kotrásával jött létre.Pincék a Boros úton

A település birtokosai a XVIII. szá-
zad végétől a Szerémi, Berthóti, 
Hügyei, Farkas, később a Szabó, 
Csernus, Adics, Vecsey, Mocsá-
ry családok voltak. A községben 
több nemesi kúria és udvarház is 
épült. 

A műemlék jellegű, klasszicista 
stílusú Brezovay-kastély a Fő út 
62. szám alatt található. A kas-
télyt Csernus Sándor építtette 
1773-ban, az államosítást meg-
előzően a Brezovay család lakta, 
ezért nevezik ma Brezovay-kas-
télynak. Jelenleg magántulaj-
donban van, szállóként üzemel. 

A Brezovay-kastély szomszéd-
ságában épült a Szórád kúria 
1886-ban, és közel 1 évszázadon 
át az egerszóláti kisbíró lakhelye 
volt. A 2006-ban eredeti, korhű 
állapotában felújított épület ven-
dégházként üzemel. A vendég-
ház körül 600 m2-es füvesitett 
park található.Szórád-kúria

Brezovay-kastély

Egerszólát középkori templo-
mának romjait, mely Alsószólá-
ton állt, az 1829-es adatok még 
említik. A település jelenleg is 
álló római katolikus templomát 
(titulusa: Nepomuki Szent Já-
nos) 1734-ben kezdte építtetni 
özv. Farkas Istvánné helyi föld-
birtokos. A XVIII–XIX. század-
ban többször felújították. Ere-
deti harangja Justel Johann 
egri mester műve 1807-ből. A 
templom alatti kriptában temet-
ték el a helyi földesurat, Vecsey 

Károlyt és feleségét, Radics Te-
réziát, valamint leányukat,  Ve-
csey Karolinát.

A településen két műemléki ol-
talom alatt álló szobor is találha-
tó, melyek a bükkaljai kőértékek 
szép példái. Az Egri úton a régi 
temetődomb lábán áll a Kőke-
reszt Pietával népies felfogású, 
1808-ban készült kőfaragvány. 
A párkányos posztamens fölött 
sziklákon álló kőkereszt, lábá-
nál Pietá szoborral: az ülő, koro-
nát viselő Mária térdein fekszik 

a szintén koronát viselő halott 
Krisztus.

A Fő út 46. sz. előtt áll a tele-
pülés védőszentjének, Nepo-
muki Szent János későbarokk 
kőszobra. A szent papi ornátus-
ban, kezében kereszttel, pálma-
ággal látható. A helyi földesurak 
emeltették a XIX. század elején.

Említésre méltóak még a tele-
pülésen a népi építészet emlé-
keit őrző tornácos, úgynevezett 
kontyolt tetővel épült lakóházai.

1980-as években épült pincesor az Árpád úton

Nepomuki Szent János templom

Nepomuki Szent János szobraPieta a régi temetődombon


