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HÁZI OLVASMÁNY
Gárdonyi Géza  Egri csillagok
Ó én édes hazám, te jó
Magyarország!
Ki kereszténységnek viseled paizsát...
Balassi Bálint

A mû írója  Gárdonyi Géza (1863–
1922) Agárdon született. Apja német származású géplakatos, aki a szabadságharc
idején fegyverkovácsként szolgálta Kossuthot.
Egerben végezte el a tanítóképzőt, hat
évig falusi tanító volt. Újságíró lett, egy
ideig Pesten mûködött. 1897-től haláláig
Egerben élt és dolgozott, a világtól elzárkózva.
A polgárosodás híve, de kedvenc hősei
a falu szegényei közül kerülnek ki. Azt vallja, amit Arany János: a nemzet a köznépből
 Gárdonyi Géza
fölemelkedő, tehetséges emberek által formálódik.
Szenvedélyesen érdekli a nemzeti múlt, a falusiak élete és a nép nyelve.
Stílusa egyszerû, könnyen érthető. Legszívesebben gyerekekről, fiatalokról
ír – főleg történelmi regényeiben –, akik a szegény nép soraiból küzdik fel
magukat a mûvelődés révén. A magyar ifjúsági irodalom legjelentősebb alkotói közé tartozik.
A regény  A regény terjedelmes epikai mû. Szerteágazó cselekménye, főhőse és sok mellékszereplője van. A múltban történt eseményeket
beszéli el. Párbeszédes és elbeszélő részek váltakoznak benne. Formája
rendszerint próza.
A történelmi regény  Három történelmi regényt írt Gárdonyi Géza.
Történelmi regénynek nevezzük azt a regényt, mely régi korban játszódik, történelmi eseményeket és hősöket idéz fel.
A közismert történelmi alakok ritkán főszereplők a történelmi regényben. Inkább csak mellékszereplőkként tûnnek föl a mûben. Az írói képzelet
szabadabban mozoghat, ha a főhős kitalált alak. Így izgalmasabb, érdekesebb lehet a regény, mint ha az író egy történelmi személy életrajzát követ180
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né. A cselekménybe kalandokat, szerelmeket szőhet, elkalauzolhat az ellenség táborába, és tetszés szerint változtathatja a történet helyszíneit. Fejlődésében mutathatja meg azt, akit regénye főszereplőjévé választott.
A történelmi regény főhőse rendszerint rokonszenves hős. Egyéni küzdelme kifejezi egy egész közösség harcát. Kifejezi például a nemzet ellenállását egy idegen hódítóval szemben. Kedvet ad ahhoz, hogy a szegény sorsú
gyermek ne fogadja el sorsát, hanem tanulással, bátorsággal kiemelkedjen,
s példát mutasson követőinek.
Gárdonyi történelmi regényei  Gárdonyi történelmi regényei közül az Egri
csillagok a legkorábbi (1901). Ezt követi
A láthatatlan ember, mely Attila hun fejedelem korába vezet, majd az Isten rabjai,
mely az Árpád-házi király, IV. Béla leányának, a későbbi Szent Margitnak a korában
játszódik. Ez egy szegény kertészfiú szemével láttatja a kolostorban élő királylány
történetét.
Mindhárom regény az ifjúság kedvelt olvasmánya lett. A diákkorú olvasó szívesen
képzeli magát a főhős helyébe. Népszerûvé
teszi e könyveket a fordulatos cselekmény.
A történelmi korok is érdekesek, amelyeket
fölidéznek. Ha a regény szomorúan végző Szent Margit
dik, mint A láthatatlan ember vagy az
Isten rabjai, akkor is az élet gyönyörû lehetőségeit villantja fel. S ha az ország különösen nehéz korszakába helyezi
is a cselekményét, mint a szerencsésebb végû Egri csillagokban, akkor is arról győz meg, hogy a hazáért érdemes áldozatot hozni, s hogy a hősies
helytállás szép és értelmes cselekvés.
A honvédelem és a hazaszeretet regénye  Az Egri csillagok a honvédelem és a hazaszeretet regénye. Ez az érzelem hatja át a regényt, ez vezérli Eger védőit a küzdelemben. A hazaszeretet főleg a tettekben fejeződik
ki. Szavakban pedig Dobó István esküje fogalmazza meg legpontosabban.
Azt sugallja, hogy nemcsak a hazáért, hanem az egész keresztény Európáért
folyik a küzdelem.
Történelmi hûség  A regény az egyik legfontosabb végvár, Eger védelméről szól a török időkben.
181
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egri vár

Ez történelmi esemény volt 1556-ban. A törökök hatalmas erőkkel ostromolták a várat, de Dobó István és katonái sikeresen ellenálltak. Amikor
az időjárás hidegebbre fordult, a török sereg visszavonult. Az Egerben aratott hadi sikernek híre kelt egész Európában. Az ostromot és előzményét
dolgozta fel Gárdonyi, Bornemissza Gergely ifjúságának és férfikorának történetébe szőve.
Gárdonyi különös gondot fordított a történelmi hûségre. Sok forrásmunkát áttanulmányozott. Elzarándokolt a regény helyszíneire, bejárta
Budától, Szigetvártól, Egertől Erdélyig, Sopronig és Konstantinápolyig azokat a városokat, ahol hősei megfordulnak. Megismerkedett a törökök vallási
szertartásaival, a korabeli életformával, az öltözködési, étkezési szokásokkal, a régi fegyverekkel. Valóságos alapja van az egri nők legendás hősiességének, akik forró vizet, szurkot zúdítottak a támadókra a várfalakról.
A regényben számos történelmi név szerepel. Ilyen például Török Bálint,
akit a törökök Buda cseles elfoglalása után valóban Konstantinápolyba hurcoltak. Történelmi alak Fráter György, a várvédők kapitánya, Dobó István
és a királyi család tagjai, Izabella királyné és fia, János. Számos magyar és
török tiszt és közkatona neve is megtalálható a krónikás énekekben és más
forrásokban. Az író hosszú listát közöl a mû végén a vár védőiről. Köztük
van Bornemissza Gergely, a regény főszereplője. A regényben Tinódi
Sebestyén is megjelenik, Török Bálint udvarában énekli lantkísérettel a
mohácsi vészről szóló históriás énekét.
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Költött alakok és kalandok  Az Egri csillagok főhőse Bornemissza
Gergely. Jobbágyfiúból lett deák, majd vitéz hadnagy. A történelem számon
tartja, hogy részt vett Eger védelmében. Kalandos gyermekkora, ifjúsága és
házassága Cecey Évával azonban a képzelet mûve.
Az írói képzelet szülte részletek is korhûek. Az például, hogy a regény
elején Jumurdzsák elrabolja a Mecsek erdei patakjában fürdőző Gergelyt és
Évát, kitalált történet. Mégis hihetőnek érezzük. A mohácsi vész után a török katonák gyakran betörtek az ország területére. Raboltak, fosztogatták
a falvakat, és magukkal vitték a foglyul ejtett gyerekeket.
Török Bálintot valóban fogságba hurcolták a törökök, de az a képzelet
terméke, hogy Gergely és társai meg akarták szöktetni konstantinápolyi börtönéből. Ez a részlet ismertet meg minket a törökök világával. Az ellenséggel szemben a harcban nincs irgalom. Az író azonban érezteti, hogy mindkét országban emberek, asszonyok és gyerekek élnek, és csak a háború
fordítja egymás ellen a két népet. E gondolat a regény utolsó jelenetében
mutatkozik meg, amikor Éva és a török asszony kicserélik gyerekeiket.
Sok a kitalált szereplő: ilyen a magyarok oldalán Gábor pap és Sárközi,
a cigány, a törökök oldalán Jumurdzsák vagy Hajván. A cselekmény kibontakozásában mindnyájuknak van szerepe.
Találkozások  A véletleneknek is szerepük van abban, hogy a hősök
ismételten találkoznak a mintegy húsz év alatt lejátszódó regényben.
Bornemissza Gergely sorsa összefonódik a félszemû janicsár, Jumurdzsák
sorsával. A regény elején megpecsételődik, hogy egész életükben szembenállnak egymással, újra és újra összetalálkoznak. A háborúban egyéni harcot
is vívnak. Találkozásaik során bizonyos tárgyaknak is nagy jelentőségük van.

A

török elrabolta Gergelyt és Évát
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Tárgyak  Jumurdzsák az első találkozásuk óta keresi a zöldköves
gyûrût, melyről azt hiszi, hogy a szerencséje függ tőle. Akkor vesztette el,
amikor a foglyul ejtett Éva és Gergő megszökik tőle, s Dobó katonái rajta
ütnek. Gábor pap – Gergő későbbi tanítója – adja a fiúnak. A gyûrû utáni
hajsza a regény végéig tart: Jumurdzsák azért rabolja el Sopronban
Bornemisszáék gyermekét, hogy megkaphassa érte a gyûrût.
Gergely egy másik törökkel, Hajvánnal is évekig tartó küzdelmet folytat.
A szultán elleni sikertelen merénylet után Gergely török fogságba esik, ott
ismerkedik meg a lassú észjárású, bivalyerejû törökkel. Gergely mindig túljár az eszén. Hajván rajzokat mutat Gergelynek, melyek várakat ábrázolnak.
Gergely rögtön látja, hogy nagy veszélyt jelent a magyaroknak, ha a törökök
olvasni tudnak a várak ábráiról, a titkos föld alatti járatokról és a sebezhető pontokról. Azt mondja Hajvánnak, hogy ezek a rajzok varázserejû tárgyak, melyek tulajdonosát nem fogja a golyó. Eger várának rajzát őrzi csak
meg. Ez később Évához kerül, s a gyermekét kereső asszony ennek segítségével jut be az ostromolt Egerbe.
A tárgyak körüli bonyodalomban egy kis kardnak van még jelentősége.
Amikor a regény elején Gergely megszökik Jumurdzsáktól, Dobó egy bársonyos tokú, rövid karddal jutalmazza meg. Ez a kis kard Gergely fiáé lesz.
Eger ostroma közben Jumurdzsák bedobja a várba, így tudatja Gergellyel,
hogy a fiú nála van, s a gyûrûért megkaphatja.
A regény szerkezete  Sok minden utal
a regény elején a későbbi eseményekre. A cigányasszony jóslatában például benne rejlik
Gergely sorsa, és az események igazolják a
jóslatot.
Visszatérő mozzanatok, motívumok bukkannak fel a regényben.
A motívum jellemző részlet.
Ilyen például a bátorság motívuma.
Dobó István arra tanítja a gyermek
Gergőt, hogy legfontosabb a bátorság.
Gergely felnőtt hadnagyként ezt mondja: a buta ember azért bátor, mert nem
érti a halált. Az okos pedig azért bátor,
mert érti. A bátorságra azért van szükség, mert Egernél kétezer magyar áll
szemben kétszázezer törökkel. A túlerőt csak a bátorság és az okosság ellensúlyozhatja.
184
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A regény felépítése Eger védelmének jelentőségét emeli ki. Ezt készíti elő a regény első része, a végvári vitézek bemutatása, Buda elfoglalásának szomorú története, a rabságba
hurcolt Török Bálint esete, mely előrevetíti majdnem az egész ország rabságát.
A szultán elleni merénylet előtt
Gergely lesből megszemléli a török hadsereget. Ez a rész az eposzok seregszemléjére emlékeztet. Az olvasó látja a
túlerőt, mellyel az egriek fölveszik a harcot. Az Oda Buda! címû fejezetben a törököket nemcsak erejükben, hanem fondorlatosságukban is megismerjük.
A cselekmény szálai hol szétválnak egymástól, hol összefonódnak. A cselekménynek
hol Gergely, hol Éva áll a központjában. Gergely a
hazáért harcol, Éva a gyermekükért. Miután Éva bejut a várba, a két ügy elválaszthatatlanul összefonódik: mindketten harcolnak a vár fokán, és mindketten tudják, hogy a győzelemtől függ családi boldogságuk is. A hazaszeretet és a szülői szeretet egymást erősíti, a magánérdek és a közérdek egy
és ugyanaz lesz a Bornemissza család történetében.
Visszatérő motívumok 
A regényben más visszatérő
motívumok is megfigyelhetők.
Ilyen az ismétlődő fogság és
szabadulás. Gergő és Éva már
az első lapokon Jumurdzsák
fogságába esik, de hamarosan
kiszabadulnak. Fiukat, Jancsit
is Jumurdzsák ejti foglyul, és
a könyv végén a kisfiú is megszabadul. Török Bálint fogsága nagy veszteség a nemzetnek.
Rabság és szabadság 
A rabság és szabadság gyakori
szembeállításával érezteti az
író, hogy a szabadság a leg-

 Panoptikum,

Török Bálint
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drágább kincsünk. A hősök egyforma elszántsággal harcolnak az egyéni és
a nemzeti szabadságért.
Olykor a nemzeti szabadságért az egyéni szabadságot is föl kell áldozni. Török Bálint inkább a rabságot választja, mintsem hogy a töröknek szolgáljon.
Az egyéni és a közös szabadság gondolata szerencsésen találkozik a regény
végén: a török eltakarodik Eger alól, s a két gyermeket visszacserélik. A regény
itt lezárul: Egert sikerült megvédeni, s újra együtt van a Bornemissza család.
A szereplők jelleme  A két főhős, Gergely és Éva jelleme fejlődésében
mutatkozik meg. A mintegy húsz évet felölelő regény elején mindketten kisgyermekek, a török katonáknak kiszolgáltatott helyzetben. Gergely bátorsága már ekkor megmutatkozik, de csak felnőtt férfiként lesz egyenlő
ellenfele Jumurdzsáknak. Bátorsága mellé hadi furfangot, okosságot és ötletességet is szerez. Eger védelmében Dobó István a várkapitányi tekintélyt
képviseli, Mekcsey, a helyettese az erőt, Gergely pedig az észt: ő ismeri legjobban a török sereget, s új fegyvereket, robbanószereket talál föl ellenük.
Éva is fejlődő jellem. Az ijedt kislányból komoly nagylány lesz, aki jóbanrosszban kitart Gergely mellett. Később önfeláldozó anyaként s a férfiakkal
együtt harcoló „egri nő”-ként látjuk.
A mellékszereplők is jellegzetes alakok. A két török, akivel Gergelynek
meggyûlik a baja, megszállottja valaminek: mindketten babonásan tisztelik
a tárgyakat. Jumurdzsák a gyûrûjét hajszolja a regényen át, Hajván a hadi
szerencsét jelentő rajzok bûvöletében él.

 Dobó
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Bertalan: Egri nők (1867)

A magyarok hibái  Gárdonyi megmutatja a magyarok hibáit, bûneit is.
A magyarok közt sok a széthúzás, az ellentét. Ez nagy baj, amikor az ország
három részre szakadt. Megosztja az országot a katolikusok és a protestánsok ellenségeskedése is. Cecey és Bálint pap vitái érzékeltetik ezt.
Szegények és gazdagok közt is nehezen születik meg az egyetértés.
Gergőt a gyerekkori hőstette után többen is fiukká fogadják – Török Bálint,
Dobó, Cecey és Gábor pap –, de később Cecey hallani sem akar arról, hogy
Éva hozzámenjen a jobbágyfiúhoz. Az események súlyossága oldja meg a
széthúzást: Cecey akkor bocsátja meg Gergelynek a lányszöktetést, amikor
együtt harcolnak Eger falain.
A regény stílusa  Gárdonyi Géza nyelve kifejező és bárki számára érthető. Mondatai tömörek, takarékosak. Az események sokszor nem leírásokból, hanem a párbeszédekből derülnek ki. A regény stílusa érezteti a honvédő harc emelkedettségét, s megőrzi olvasmányosságát.
A 450 évvel ezelőtti viszonyokat érzékelteti az írói stílus. Csak olyan kifejezéseket használ az író, amelyeket már az 1500-as évek derekán is ismertek.
A népmesékre, népdalokra emlékeztet a regény kezdése. „Az erdőben jártak, patakra találtak” – írja Gárdonyi. Erre a mondókára hasonlít ez: „Zöld er187
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dőben jártam, / Ibolyát találtam.” Másutt, ahol az ország romlását ecseteli, Tinódi Sebestyén históriás
énekeit idézi. A végvári vitézeket Balassi szavaival jellemzi. A csatajelenetekben az eposzköltő Zrínyi
Miklós leírásait is figyelembe veszi a Szigeti veszedelemből. Mindez természetesen simul a regénybe.
A humor is felvillan a könyv egyes helyein.
A mulatságosan félénk, de furfangos Sárközi például
„Gyomorzsák”-nak nevezi Jumurdzsákot. Zoltay,
amikor az ostromló törökre lesújt, „Jó éjszakát”
mond neki. „A török, akinek ez szólt, bizonyosan
elfelejtett neki visszaköszönni” – jegyzi meg az író.
 Cecey Éva szerepében
Fokozza a regény érdekességét a sok álruhába
Venczel Vera
öltözés, alakváltoztatás. Éva többször férfiruhát
ölt. Álruhásan, olasz énekesnek öltözve jutnak be
Gergelyék Török Bálint börtönébe. Jumurdzsák magyar úrnak öltözve jelenik meg Éva soproni otthonában, hogy Jancsikát elvigye magával. Éva férfiruhában harcol Eger falain. Egyenrangú lesz a férfiakkal.
KÉRDÉSEK, FELADATOK
1. Ismertesd a regénymûfaj fő jellemzőit!
2. Ismertesd a történelmi regény fő jellemzőit!
3. Mi az Egri csillagok mûfaja? Mi a történelmi alapja?
4. Miért illik a regényre ez a Balassi-idézet: „Ó én édes hazám, te jó Magyarország! / Ki kereszténységnek viseled paizsát”?
5. A szereplők közül kik nyerték meg rokonszenvedet, és mivel?
6. Mi az oka annak, hogy a regény a fiúknak és a lányoknak egyformán tetszik?
7. Hogyan kapcsolódik össze a két főhős szerelme és a haza védelme?
8. Mondj néhány történelmi alakot az Egri csillagokból! Főszerepben vagy mellékszerepben látod őket?
9. Milyen forrásmûveket használt az író a regényhez?
10. Ki az a török katona, akivel gyerekkorától felnőttkoráig harcolnia kell
Gergelynek, és miért?
11. Idézd fel a kis kard történetét a regény elejéről és végéről! Kinek a sorsához
kapcsolódik ez a tárgy?
12. Mi a legfontosabb a vitéz életében Dobó István szerint? A regény elejére gondolj!
13. Milyen imádság és fogadalom hangzik el Dobó ajkáról a várostrom előtt?
14. Amikor a törökök megadásra szólítják fel a vár védőit, mit üzennek válaszul a
fekete koporsóval?

188
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15. A regény elején sok minden előre jelzi a későbbieket.
– Mondj erre példát!
16. Amikor a szultán felajánlja Török Bálintnak, hogy legyen Buda kormányzója,
mit mond a magyar úr? Mi erre a szultán válasza?
17. Milyen környezetet és milyen embereket ismerünk meg a kiszabadítási kísérlet
során?
18. Mi okozza a magyarok széthúzását? Miről vitázik Cecey és Bálint pap?
19. Miből láthatjuk, hogy Eger védelmének országos jelentősége van?
20. Eger védelme közben a Bornemissza család boldogsága is veszélyben forog.
– Hogyan találkozik össze a család és a haza sorsa?
21. Miért nem akarja Dobó István, hogy Gergely tudjon Éva jelenlétéről Egerben?
22. Milyen fogságba esések és milyen szabadulások történnek a regényben?
23. Körülbelül mennyi idő telik el a regény kezdete és vége között? Indokold válaszodat!
24. Jellemezd Gergelyt és Évát! Miben látod fejlődésüket?
25. Írj le egy harci jelenetet Eger ostromából a saját elképzelésed szerint! Felhasználhatod segítségül Székely Bertalan Egri nők címû festményét!
26. A regény elolvasása után tekintsd meg a filmet! Foglald össze röviden: mi a különbség a két változat között? Mi az, amit máshogyan képzeltél el, mint a filmesek? Melyik színészi alakítás tetszett legjobban, és miért?
27. Mi utal arra a regényben, hogy az író nemcsak az ellenséget, hanem az embert
is látja a törökökben?
28. Készíts térképvázlatot a regény fontosabb helyszíneiről! Kövesd Gergely és társai útját Budáról Konstantinápolyba!
29. Mi jellemzi Gárdonyi írói stílusát?

GONDOLKODÓ
1. Mit írt Dobó István az ostrom előtti
estén a naplójába? Fogalmazd meg
tíz–tizenöt mondatban Dobó érzéseit
és terveit!
2. Tinódi Lantos Sebestyén kortársai lehettek egy időutazás segítségével.
Rajzoljatok titkos térképet, hogy az
énekmondó bejusson az egri várba!
Játsszátok el, hogyan gyûjtött adatokat Eger ostromáról!

 Dobó

István szobra, Eger
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3. Az egri várról láthatsz itt alaprajzot. Próbáld meg logikusan kikövetkeztetni, melyik megnevezésnek hol a helye!
– belső vár
– külső vár
– kaputorony
– bástya
– székesegyház

4. Miről van szó?
Bemutatkoznak a tárgyak.

a) Alakom a végtelenséget szimbolizálja.
A színem a smaragd színével azonos.
b) Finom anyag véd a karcolástól.
A gazdám a gyermekének ajándékozott.
5. Érveljetek az állítás mellett, majd ellene!
Legalább három-három érvet írjatok!
Az egri vitézek áldozatos harcát elfelejtette az utókor.
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