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Holdfogyatkozás

1.  Hol van szerepe a te életedben a bátorságnak?
2.  Írj meg néhány napot a regény valamely szereplőjének  

képzeletbeli ostromnaplójából!
3.  Nézz utána az interneten, milyen találmányok fűződnek  

magyar feltalálók nevéhez!
4.  Miért éppen „Holdfogyatkozás” a címe a regény  

ötödik részének?
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Gárdonyi Géza: Egri csillagok (V. 16., részlet)

Mikor hajnalban ismét ostromra indul a rengeteg török had a völgyben, a legénység 
a jól elkészültség dühös gyönyörűségével nézi a mozgásukat. A bosszú izgalma felhú-
zott rugóként feszül az izmaikban. Már nem is tudnak várni. Egy kis, köpcös legény 
kiugrik a résen a földhányásra, az ordítozva ömlő törökséggel szembe, s megfenye-
geti őket a kardjával.

A legények kacagnak persze a falon.
– Ki az? – kérdezi Zoltay maga is nevetve.
– A kis Varga – mondják. – Varga János.
A legény visszaugrott, de ahogy a nagy nevetést látja, másodszor is kipattan a ré-

sen, és megfenyegeti a rengeteg török hadat.
Már akkor puskáztak rá a tüfenkcsik,13 s ő a puskalövéstől még gyorsabban ugrott 

vissza, mint az előbb. Erre még jobban kacagtak.
Ezt már Dobó is látta. Dicsérőn intett neki a fejével.
Varga János, hogy a Dobó tetszését megpillantja, uccu neki: kipattan harmadszor 

is, és a golyókkal mit sem törődve emberül ráfenyeget a bőszülten fölfelé törekvő 
törökökre.

Repül rá golyó, bomba és dárda. Nem találja egyik se. Ugrál csúfolódva, s rájuk 
nyújtja a nyelvét. Sőt meg is fordul hirtelen, és igen illetlen, de akkor mégis alkalom-
hoz illő veregetést mível magán. Aztán megint beugrik a résen.

És ez ott a török orra előtt! Százezernyi fegyveres török előtt!
– Ember vagy! – kiáltja le Dobó. – Jutalmat kapsz!
S látva, hogy ott rendben van minden, lóra ül. Az Ókapuhoz vágtat. Mert a török 

a keleti és déli oldalon kanyarítja be a várat. Két helyre irányul az ostromnak minden 
ereje.

13  tüfenkcsi: puskás, puskaműves
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 Gárdonyi Géza: Egri csillagok    Ötödik rész

 Székely Bertalan: Egri nők (1867)

Gergely páncélba öltözötten áll a bástyáján. Körülötte a hordók meg az óriáskerék.
Áll nyugodtan, mint a szikla a háborgó tenger partján.
S jönnek, özönlenek. Ordító pokolfergeteg: Biszmillah! Biszmillah!14 Percekig 

elnyomja a  hadi ordítás a  tábori zenekar harsogó, csincsázó muzsikáját. De aztán 
a zenekar megáll a várral szemben a Királyszékén, és szól szakadatlanul.

– Majd táncoltok is mindjárt! – kiáltja Zoltay.
Mert a zene ideges menetű, ugrasztó zene volt.
Nyüzsög a török had. Lobognak a lófarkas, holdas zászlók. Elöl a janicsárok sár-

ga-piros zászlaja. Hátrább az ulufedzsik15 fehér csíkos, zöld lobogója. Térdig érő paj-
zsokkal takartan, vasba öltözötten dübörögnek elő a szpáhik.

– Allah! Allah!
A kezükben lándzsa vagy 

kop ja. A  csuklójukon szíjon 
lógó, meztelen kard. A dere-
kukon másik kard. Futva in-
dulnak az árokból sűrűn a bás-
tyának.

– Allahu akbár! La illah! 
Il Allah! Ja fettah!16

Feleletül lezuhan egy fekete 
hordó, s tüzet pökdösve, ug-
rálva gurul nekik. Egy szpáhi 
eléje szúrja a kopjáját a földbe, 
a másik, harmadik melléje.

– Allah! Allah.
A negyedik megragadja, 

hogy ledobja az árokba. Abban 
a pillanatban eldurran a hordó, 
s lángokádékkal veti szét az 
előcsapatot.

– Allahu akbár!
Mikor fel tudnának nézni, 

már köztük a másik hordó is. 
Pöködi, lövi a  tüzet százfelé. 

14  Biszmillah!: Allah nevében!
15  ulufedzsi: lovas katona
16  Allahu akbár! La illah! Il Allah! Ja fettah!: Allah a legmagasztosabb! Nincs más Isten csak Allah! Ő minden 

út megnyitója!
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Megáll a vasba öltözött emberek között, s veti őket széjjel.
– Allah! Allah!
De azok nem fordulhatnak vissza. Alulról ezernyi ezer feltörekvő nyomja őket. 

Csak a nagy ugrosás látszik, a falhoz lapulás, a hátrább állók visszahőkölése meg a tíz 
ölre kilövellő tűz.

Előre, pogányság, előre! Tűzön át is! S özönlik felfelé a szpáhik sűrű csapata.
De íme, megnyílik a bástyán a palánk, s egy óriási, füstös deszkakerék jelenik meg 

a magasban.
A kerék közepe füstöl; füstöl és sistereg. Lefordul, lezuhan a kőfalról. Megindul 

a tömött ezerek seregének.
– Iléri, iléri (előre)! – hangzik mindenfelől az agák és a jaszaulok kiáltozása.
De a kerék megjelenése mást mond az elöl jövő vakmerőknek.
Még oda se ért jóformán közéjük, kidurran belőle az első villám s egy ötvenöles 

tűzfecskendés, amelynek minden cseppje kék lánggal ég tovább a  kilövellés után, 
akár élőre, akár holtra esett.

– Gözünü acs! Szakin! (Vigyázz! Vigyázz!)
A török had eleje rémülten vágódik arcra, hogy azt az ördögkereket a hátán en-

gedje legurulni. De az már szikrás tűzkerékké változik közöttük. Lángot lő, égő ola-
jat pökdös, violaszínű tűztulipánokat szór a tar fejekre, harci köntösökre. Sistereg-
ve, pattogva, dirregve-durrogva ugrál rajtuk tovább. Küllőiből kígyózó sugarakban 
szórja, fecskendezi, lövi a vörös, kék és sárga csillagokat.

– Meded Allah!
A legvitézebb csapatok is rémülten hátrálnak, egymásra nyomakodva menekülnek 

e pokoli csoda elől.
S a keréknek mintha esze és akarata volna, nyomon követi a futókat, leüti lábuk-

ról, befecskendezi őket eleven tűzzel: égő olajjal, égő kénnel. Elsüti a  puskájukat 
úgy, hogy egymást lövik. Telepöki tűzzel szemüket, szájukat, fülüket, nyakukat, 
úgy, hogy bukfencet vet tőle még a haldokló is. S gurul a tűzkerék tovább. Hosszú, 
tüzes mennykövek szállnak belőle, s leütik a jaszaulokat17 a lovukkal együtt. A hosz-
szú lángok csontig égetnek, a füstje fojt. A durrogás megsüketít. Lángokba öltözteti 
a csapatokat, amelyek mellett elrohan. S nyomában nem maradnak mások, csak tűz-
kínban fetrengő, égő halottak, őrültként ugrándozó, égő elevenek.

S immár felhőbe öltözötten gurul a kerék tovább, százával lövellve a villámokat.
– Jetisin! Jetisin!18 Allah!
Hiábavaló a jaszaulok tombolása, a szeges ostor, a futók arcba verése, nincs többé 

ember, hogy a külvárat ostromolja.

17  jaszaul: őr, hadrendező
18 Jetisin!: Segítség!
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Kérdések, feladatok

 Korabeli metszet Eger váráról (16. század)

S a magyarok még rá kirontanak a romláson, s aki a kerék útján fektében vagy a ré-
mület dermedtségében ott maradt, ütik, vágják, kaszabolják irgalmatlanul.

– Vissza! Vissza! – hangzik a kürtszó.
S Gergely alig bírja a legényeit visszaparancsolni.
– Hordót a falra! Hordót!
S gurítják, állítják a hordót. De a török maradéka is nagy zörgéssel, zúgással oszlik 

el onnan. Csak az ágyúk maradnak, meg az elképedt, ágyús topcsik.

 Gárdonyi Géza: Egri csillagok    Ötödik rész

1.  Idézd fel, honnan támad Gergelyben a tüzes kerék ötlete!
2.  Próbáld meg lerajzolni Gergely találmányait!
3.  Miért volt szükségük a törököknek zenekarra az ostromhoz?
4.  Gyűjts ki minél több hangutánzó szót a szövegből!
5.  Miért tűnik úgy, mintha a keréknek „esze és akarata volna”?

   A bátorító üzenet

Ha sikeres cselekvés szemtanúivá válunk, 
az minket is lelkesít. Akkor is jobb kedv-
re derülünk, ha nem a mi sikerünk. Hát 
még, ha a miénk! A mi csapatunké! Akkor 
a siker élmény sokszorozódni kezd, és bá-
torságot ad. Ennek a hangulatnak köszön-
hetően mi magunk is sikeresebbé tudunk 
válni. Megnő az önbizalmunk, és ez sok-
szor épp elég ahhoz, hogy a lehetetlennek 
látszó akadályokat is leküzdjük. 

Az Egri csillagok csatajelenetét olvasva 
többszörösen is találkozunk ezzel a jelenséggel. Varga János fittyet hány a veszélyre: 
ki-kiugrik a fedezékből, incselkedik az ellenséggel. Újra és újra megússza! A produkciója 
fellelkesíti a várvédőket, s ki tudja, talán épp ez az aprócska jókedv billenti el a siker felé 
a harc kimenetelét. Egy ember cselekszik, s az összes többi bátrabbá válik.

Az ostrom, az egriek hősies és sikeres ellenállása is ilyen bátorító üzenet számunkra. 
Ahogyan a védőket Varga János tette szilárdítja meg hitükben, úgy minket a magyarság 
régi győzelmei. Varga és a várvédők bátorsága egyaránt jel, amely sok-sok ember szá-
mára visz üzenetet. Olyan tettek ezek, amelyek a régmúltban történtek, s a hősök már 
rég elporladtak nyughelyükön. S az akkori üzenet mégis kifejti a hatását ma is. Bátrabbak 
vagyunk, ha hallunk egykori sikereinkről. 
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 Az egri vár ma

Mit gondolnak mások? 

Bornemissza Gergely kétszer házasodott, de egyik feleségét sem hívták Évának. Első 
felesége, Fügedi Oláh Erzsébet korán meghalt. Az egri vitéz 1554 januárjában felesé-
gül vette Sigér Dorottyát. Bornemissza János nevű gyermeke (aki Gárdonyi művében 
Jancsikaként szerepel) e második házasságból születhetett.

A vár sikeres védelmét követően Bornemissza több királyi adományban részesült 
Abaúj és Sáros megyékben, illetve Eger környékén. 1553. március 11-én Bornemissza 
Gergely átvette az egri vár és a püspöki javadalmak kezelését. A vár újjáépítése során 
ő tervezte és építtette a Gergely-bástyát. Az 1554-es év azonban véget vetett sikeres 
pályafutásának. 1554 novemberében a füleki basa adóztató katonái ellen indult, de 
Keresztesnél, Csincse határában csatát vesztett, és az oszmánok elfogták. Bornemissza 
előbb a budai pasa tömlöcében raboskodott, majd megpróbálták kiváltani egy gazdag 
török fogollyal, de az alkudozások nem jártak sikerrel. 1554 novemberében elindí-
tották a foglyot Konstantinápolyba, ahol a híres Héttoronyban raboskodott. Felesége 
1555 januárjában levélben kérte Nádasdy Tamás nádort, járjon közbe szabadulása 
érdekében. A közbenjárás sikertelen volt: Ahmed pasa, Eger várának sikertelen ost-
romlója 1555 szeptemberében kivégeztette Bornemissza Gergelyt. (H. Németh István 
Az egri vár védői, 1552 című írása nyomán, mnl.gov.hu)
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