
okan gyermekkorunkban olvastuk elõször
az egri vár históriáját Gárdonyi Géza Egri
csillagok címû regényében, noha a regény,

a szerzõ céljai szerint, nem gyerekeknek íródott.
Számos irodalomtörténeti elemzés született arról,
hogy a mû vajon miért is vált ennyire sikeressé,
errõl tehát szólni nem fogok. Ide idézem viszont
Bethlen Gábor egy késõbbi korban írott szavait,
amelyekbõl talán megfejthetõ a máig tartó hallat-
lan népszerûség oka: „régi bölcsek mondása, de az
mindennapi experientia is bizonyítja, hogy az em-
beri életnek dicséretes folyásának egy részét szü-
leinkhez, más részét szerelmesinkhez, harmadikot
barátinkhoz és jóakaróinkhoz, mindenestõl pedig
édes hazánkhoz tartozandó és mutatandó szolgá-
latunk s kedveskedésünk foglalják magoknak…”1

A regény szereplõi, akik közül néhányról említést
teszek, az emberi életnek e dicséretes folyását lát-
tatják, „emberségrõl példát, vitézségrõl formát”
mutatnak a kései olvasóknak.  

„Megszállásának, viadaljának…” 

Gárdonyi hosszas és alapos kutatásokat folyta-
tott a történelmi idõkrõl, amelybe hõseit helyezte.
Forrásokat és szakirodalmi mûveket olvasott,
1899-ben még Isztambulba is elutazott, és hat he-
tet töltött ott, hogy megismerje a török világot,
amely ma is ámulatba ejti az utazót, emlékezteti a
16. századi nyüzsgõ, színes városra, az ellenséges
birodalom és a fényességes padisah hajdani szék-
városára. A szerzõ a hazai színhelyek, Eger, Szi-
getvár, Buda bejárása mellett Erdélybe is ellátoga-
tott, hiszen a regényben megörökített történetnek 2015/8
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– bár ez általában kissé háttérbe szorul, amikor az egri diadalról beszélünk – nagyon
is komoly összefüggései voltak Erdély korabeli sorsával. Errõl azonban egy kicsit ké-
sõbb essék szó. 

Gárdonyi összegyûjtött minden rendelkezésére álló adatot, olvasta Tinódi Se-
bestyén verses mûveit, a 16–17. századi történetírók részletes leírásait. Ennélfogva
a regény történetileg, legalábbis ami a korszak fõbb eseményeit illeti, rendkívül hi-
telesnek számít.2 Bár a regény központi eseménye az egri vár ostroma, de lapjain
megelevenedik a mohácsi csata utáni évtizedek magyar világa, a végvári vitézek
élete, a török portyák és a falusi parasztok mindennapjai. A regényben az írói kép-
zelet nagyon finom módon keveredik a tényekkel, és ennek köszönhetõen igen ne-
héz a valóságos történelmi személyek forrásokból megismerhetõ hiteles jellemraj-
zát elõcsalogatni a Gárdonyi által alkotott portrék arcvonásai mögül. Ezt bonyolít-
ja, hogy a Dobó István, Izabella királyné, Bornemissza Gergely és az egri katonák
mellett kitalált szereplõkkel bõvítette a történetet. Ilyen kitalált személy volt példá-
ul Gergely szerelme, Cecey Éva.  

A helyszín és a történet azonban nagyon is valós: 1533-ban a Mecsek erdejében
a mai Magyaregregy határában indul, ahol a hétéves-forma Gergely elõször találko-
zik a török hadakkal, és elsõ hõsi cselekedetét hajtja végre, amikor magát és a kis
Évát az éj leple alatt kimenti a fogságból. Tudjuk, hogy Gárdonyi személyesen járt a
Pécset Bonyháddal össszekötõ festõi völgyben, és nagyon megtetszett neki ez a kör-
nyék, minden bizonnyal ez az emlék ihlette a regény nyitójelentét. A jelenet utóéle-
téhez hozzátartozik, hogy a közeli patak – amelyikben a gyerekek fürödhettek –
egyik forrását 1972-tõl Gergely–Éva-forrásnak nevezik, és azóta minden arrajárót a
regény fõhõseire emlékezteti. Idõvel a fõszereplõ, az egyszerû népbõl származó Bor-
nemissza Gergely felnõ, és kedvese, Vicuska Izabella királyné udvarhölgye lesz…

„Terekek menének sokan az várasban, 
Császárnak foglalák, vannak nagy vígságban” 

Izabella királyné ugyan nem fõszereplõ, de személyének a férfi hõsök mellett még-
is központi szerepe volt mint János király özvegyének, mint Buda úrnõjének, mint az
ország három részre szakadását a saját bõrén megélt uralkodóasszonynak, aki ellen
egyszerre támadt a világ akkori két legnagyobb hatalma. A regény történetének fõsod-
rában az egri várostrom elõtti leghangsúlyosabb esemény Buda várának 1541. évi el-
foglalása. A leírás minden fõbb részletében pontos. A törököktõl rettegõ, egy eszten-
deje özvegyen maradt Izabella királyné gyermekét, János Zsigmondot egy dajkával
küldte el a szultán sátrába, melléje méltó kíséretként – és a szultán rendelésébõl is –
a legbefolyásosabb Szapolyai-párti fõurak csatlakoztak. A látogatás alatt a várba besé-
táló török katonák megszállták a fõvárost, pontosan augusztus 29-én, a mohácsi csa-
ta tizenötödik évfordulóján. Szulejmán szultán a királynét Budáról távozásra kénysz-
erítette, Erdélyt mint török szandzsákot adta neki és fiának uralkodásra. 

Fennmaradt egy, Izabella lengyel titkárának, az 1539-tõl folyamatosan mellette
lévõ Pjotr Porembskinek tulajdonítható feljegyzés, amely elbeszéli a vár elfoglalását,
majd a szultáni parancsot: „A hetedik napon (szept. 4-én) egy itáliai tolmácsot kül-
dött a császár [azaz a szultán], aki az erdélyi szandzsákság zászlaját hozta õfelsége a
királyné fiának, s egyben jelentette, hogy az a császár akarata, hogy a kincstartó [Frá-
ter György] legyen õfelsége fiának nevelõje és helyette a kormányzó…”3

A nevezetes Jagelló-dinasztiából származó Izabella (1519–1559) 1539-ben jött
Budára, hogy János király felesége, magyar királyné legyen. Alig két esztendõvel ké-
sõbb azonban, fájdalommal telt szívvel kellett elhagynia a fõvárost. Szeptember ele-
jén, kapkodva, szekerekre rakott holmikkal, királynéhoz méltatlan körülmények kö-40

2015/8



zött, alig néhány fõnyi kísérettel Szolnok felé vette útját, majd onnan Lippára, a
Szapolyai család egyik még elérhetõ birtokára érkezett. A fõurak közül a királynéval
maradó Batthyány Orbántól egy Lippán keltezett levélbõl tudjuk, hogy a királyné kí-
sérete útközben a pestis miatt nagyon megfogyatkozott, és Lippán erõsen éheztek,
mert minden elveszett a hosszú ostrom és a török erõszak miatt, pénzük, lovaik és ru-
házatuk is már alig volt.4 A királynét a szultán azzal is megfenyegette, hogy ha nem
felel meg számára Erdély, akkor fiát magához veszi, és õt máshová fogja küldeni.

Izabella bizonytalanul, félelemben várta, hogy mi lesz majd sorsa az idegen, tar-
tományban. Gyakori levélváltásban volt nemcsak szüleivel, a lengyel királyi párral,
de a krakkói királyi udvar fõ tisztségviselõivel is, tõlük igyekezett tanácsot, eligazí-
tást kapni. Egy alkalommal az írta Pjotr Kmitha krakkói fõkapitánynak, a lengyel ha-
dak akkori fõparancsnokának, hogy Erdélybe nem nagyon vágyott, mivel ott túl sok-
féle nemzet él, és köztük sok a viszálykodás, lázongás.5 A negyvenes évtized eleje
ugyan rendkívüli nehézségeket hozott, de a királyné végül 1542 késõ tavaszán a gyu-
lafehérvári püspöki palotában rendezkedett be, és fia nevében, de a saját jogán is –
hiszen megkoronázott magyar királyné volt – megkezdte az uralkodást a rendelkezé-
sére bocsátott Erdélyben, és a hozzá csatlakozott keleti vármegyékben.6 Igyekezett
neveltetéséhez és rangjához méltó életet élni, amelyhez hozzátartoztak az udvari bá-
lok, mulatságok, vadászatok is. Erdélyben szívesen foglalkozott azzal, hogy néhány
udvarhölgyét férjhez adja, leginkább Lengyelhonból ideérkezett híveihez.  

Egy színes eseményt örökített meg egy leírás, amely minden bizonnyal egy Habs-
burg-kém tollából származik: Szent György-nap ünnepe táján Fráter György püspöki
ebédre hívta meg udvarhölgyei egész seregével a királynét. Miután ettek, és az asz-
talokat eltávolították, zene csendült fel az udvarban, és „...nehogy a vendégség hiá-
nyos maradjon, elõlép Fráter György magával a királynéval, csodálják valamennyien
a királyné és Fráter György finom táncait, kevesen hitték, hogy Fráter György az eré-
nyek e nemében is annyira kitûnik, de véghetetlen az Isten kegyelme...” – jegyezte
meg gúnyosan az írás szerzõje. Hozzátette még, hogy az udvarhölgyek hamar kidõl-
tek, de a királyné jól bírta a táncot.7 Akárhogy is, lassan elindult egy új hatalmi köz-
pont kialakulása a Királyhágón túli részeken, a királyné tehetségéhez, lehetõségei-
hez képest igyekezett eleget tenni uralkodói feladatainak.

„…az János király fia, Országából annyával búdosása, 
Kibõl ez országnak lõn bódulása”8

Az 1552. évi oszmán-török megtorló hadjárat lényegi kiváltó oka Erdély Habs-
burg-kézre kerülése volt. Fráter György egy évtizedig szorgoskodott azon, hogy a
Szapolyaiak által uralt – és egyébként a szultán fennhatósága alatt álló – keleti or-
szágrészt Ferdinánd kezére játssza. Feltehetõen úgy ítélte meg, ahogy a korban leg-
többen, hogy az ország egységének, megvédelmezésének, az oszmánokkal szembeni
harc sikerének kulcsa a legnagyobb keresztény európai dinasztia, a Habsburgok ke-
zében van. Fáradozásait siker koronázta, amikor 1549-ben megkötötte az Erdélyrõl
lemondó nyírbátori szerzõdést, amirõl a királyné mit sem tudott, így hosszas küzde-
lem, fenyegetõzés után, csak 1551 nyarán sikerült távozásra, a Szent Korona átadá-
sára kényszerítenie.9 A királyné elõbb Kassára, majd onnan Krakkóba távozott, ahol
ez idõ tájt már testvéröccse, II. Zsigmond Ágost uralkodott.

A Habsburg-hatalomátvétel lebonyolítására Erdélybe érkezett Giovanni Battista
Castaldo generális katonai helytartó és öt-hatezer fõnyi zsoldosserege, amelyrõl egy
korabeli itáliai történetíró jegyezte meg, hogy ez bizony hadseregnek kevés, követ-
ségnek sok. A két országfél azonban I. Ferdinánd magyar király jogara alatt egyesült,
sokak reményét beteljesítve. Szulejmán szultán ezt követõ közbelépésére mintha
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nem számítottak volna, pedig az nagyon is várható volt. A szultán a keleti királysá-
got alávetett, vazallusi státusban lévõ országának tekintette, még akkor is, ha János
Zsigmond atyjával 1528 elején látszólag „szövetségesi” szerzõdést kötött.10

„Az temlöcbástyánál Dobó vala… Õ keze-lába sebösült vala…”

Az egri vár védelmének sikere vitathatatlanul Dobót dicsérte. Életútjának minden
kutatója egybehangzóan úgy véli, hogy kitûnõ katona és stratéga volt, személyes irá-
nyítása nagyban hozzájárult az ostrom visszaveréséhez. Gárdonyi regényének nyo-
mán a legszebb hõsi erényeket köthetjük nevéhez, s ha kapott is késõbb királyi elis-
merést, birtokadományt, rangemelést, életútja az egri gyõzelem után göröngyösebbé
vált, mint remélhette. 

Dobó István (1505 k. – 1573) családja Ung vármegyei birtokáról, Ruszkáról nyer-
te elõnevét.11 A települést ma magyarul Dobóruszkának hívják, és lakosai máig hû-
en õrzik a család emlékezetét. István apja Dobó Domokos a köznemesség ismert tag-
ja volt a 16. század elején. Mohács idejére a család már jelentõs birtokokkal rendel-
kezett, a gyermeket taníttatták latinra, írás-olvasásra, de fõként katonai tudományok-
ra, a kor szokásai szerint valamelyik fõúri udvarban.

Dobó a Mohács utáni pártharcokban I. Ferdinánd király híve lett, de elsõ komo-
lyabb megbízatását csak 1544-ben kapta, amikor is az egri püspökség adószedõje
lett. 1548-tól az egri vár prefektusi és az egri püspöki birtokok udvarbírói tisztségét
vette át. Dobónak e tisztségei révén a vár katonai igazgatása, a vár erõdítése ugyan-
úgy feladata volt, ahogyan a püspöki tizedek begyûjtése. A jövedelmekbõl nagyará-
nyú várerõdítési munkálatokat kezdett, amelyek célja az volt, hogy a várat akkoriban
modern, újolasz bástyás rendszerû védmûvekkel lássa el. Ezek közül ma is látható a
várban a Dobó-bástya és a Tömlöc-bástya. 

Dobó 1550-ben vette feleségül Sulyok Sárát, a házasság révén rokoni kapcsolat-
ba került a Balassa és a Bocskai családdal. A nevéhez fûzõdõ legemlékezetesebb ese-
mény vitathatatlanul Eger várának megvédelmezése volt 1552-ben. Az oszmán ha-
dak sikeresen nyomultak elõre az esztendõ nyarán és õszén, Temesvár és Szolnok
vára elesett, a fenyegetõ, hatalmas túlerõben lévõ oszmán hadsereg a Felföld kapu-
jának is nevezett vár alá ért. Az ostromról tudósító feljegyzések és elbeszélõ források
nyomán a szakirodalom mára részletesen és alaposan rekonstruálta a történteket.12

Az egri diadal után, 1553-ban, Ferdinánd Erdélybe rendelte Dobót, mégpedig a
legrangosabb, a vajdai megbízatással, mellé vajdatársává szentiványi Kendy Ferencet
nevezte ki. A király Dobónak és leszármazottainak még ebben az évben bárói rangot
adományozott, ezzel a család bekerült a fõrangúak körébe. A vajdai tisztségben
azonban nem tudott nagy sikerrel tevékenykedni, vajdatársával pénzügyi okokból,
de hatásköri villongások miatt is súrlódásaik voltak. Ferdinánd erdélyi uralmának
évei bizonytalan hatalmi helyzetet hoztak, hiszen a Portáról érkezõ állandó fenyege-
tések miatt – amelyekben még az 1552. évinél is keményebb pusztítással riogatták
az erdélyieket – az urak maguk sem tudták, hová álljanak, elfogadják-e Ferdinánd
tisztségviselõinek hatalmát. Kendy már elõbb elpártolt, az Izabella és fia visszatéré-
sét óhajtó fõurakhoz csatlakozott, de Dobó a végsõkig hûségesen kitartott Ferdinánd
mellett. Talán az égiektõl remélt újabb segítséget, mert királyától aligha remélhetett.
Bevette magát a családja és familiárisai számára lakhelyül is szolgáló szamosújvári
várba, amelyet még kinevezésekor kapott Ferdinándtól. 

Az erdélyiek idõközben, 1555. és 1556. évi gyûléseiken megerõsítették, hogy el-
állnak Ferdinánd hûségérõl, visszahívják a királynét és fiát, és országuk fölött elis-
merik az Oszmán Birodalom fõhatalmát. Ezt azonban nem azért tették, mert boldo-
gan rohantak a szultán kebelére, hanem a leghatározottabb kényszer és a józan meg-42
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fontolás hatására, miként arról az országgyûlési végzések és számos korabeli levél
szövege is tanúskodik. 

A korban is jól érzékelték, hogy ha elfogadják a szultán által kijelölt uralkodót,
Erdély alávetett helyzete valamelyest eltérõ lehet a birodalomba integrált államoké-
hoz képest. Így fogalmaztak ugyanis: a török szultán hatalma alá nem úgy kerül Er-
dély, mint az „afféle országok, kiben török lakik”, hanem engedelmességet kíván a
„mi urunk gyermekének neve alatt”. Egyebekben pedig nem értik, hogy ha maga Fer-
dinánd is az ország megmaradását a szultánnal kötendõ békességtõl reméli – hiszen
szüntelenül tárgyaltat vele, sõt adófizetést is felajánlott –, akkor miért kifogásolja,
hogy õk is ugyanezt gondolják, hiszen Isten nekik is szemet és fület adott. Hozzáte-
szik, hogy úgy vélik, a király és Dobó célja, hogy „a nyomorúlt magyar nemzetet két-
felé szakaszszák, és ekképpen való egyenetlenségbõl elveszszünk”, mert, folytatják,
már a mohácsi veszedelem után, a kétfelé szakadás után is –„kinek római király vala
oka”– sok magyar vér ontatott ki az egymás elleni csatározásokban.13

Dobó végül 1556. november 28-án adta át Szamosújvárat a királyné embereinek,
maga és családja szabad elvonulásának kikötésével. Ekkor már csak Várad és Huszt
volt királyi kézen, egyik sem Erdély határain belül. A királyné a hazafelé készülõdõ
Dobót elfogatta, Kolozsvárra rendelte, és mondvacsinált váddal, tudniillik, hogy né-
hány a szamosújvári várból való falkonétát találtak társzekereiben, elfogatta és
visszavitette Szamosújvárra, feleségét és gyermekeit pedig Beszterce városába küld-
te. A bebörtönzött Dobó regénybe illõ módon menekült ki Erdélybõl: felesége gyak-
ran látogathatta, és becsempészte neki a szökéshez szükséges eszközöket, majd
1557. november 15-én, kötélen ereszkedett le a várfalon, és családi birtokára,
Szerednyére lovagolt, hátrahagyva családját, amelynek tagjai is megmenekültek
utóbb. Dobó István kalandos életének eseményei ezt követõen már a Magyar Király-
ság területén folytatódtak.

Az 1550-es évek végén újabb birtokadományokra tett szert, köztük Léva vára és
uradalma volt a legjelentõsebb, ahová hamarosan rezidenciáját is áttette. Véglest zá-
logbirtokként szerezte meg, Göncöt és Telkibányát pedig megvásárolta, és ezzel be-
került a leggazdagabb magyarországi fõurak közé. Ferdinánd 1562-ben bányavárosi
fõkapitánnyá nevezte ki, feladata a bányavidék városainak és várainak megvédelme-
zése volt. 

A Habsburg-hû fõúr kapcsolata a bécsi udvarral I. Ferdinánd király halála után
jelentõsen megromlott. Ebben közrejátszott egy a Magyar Kamara által ellene folyta-
tott birtokper, valamint az is, hogy több más fõúrral, köztük Balassa Jánossal, a köl-
tõ édesapjával együtt abba a gyanúba keveredett, hogy át akarna térni az erdélyi ural-
kodó, János Zsigmond választott király pártjára. 1569-ben az országgyûlésen tartóz-
tatták le a két fõurat. A vád soha nem bizonyosodott be teljes egészében, de a forrá-
sok elemzése mégis azt a következetést engedi meg, hogy Dobó valóban kapcsolat-
ban állt János Zsigmond erdélyi udvarával. Dobó élete végéig rendületlenül tagadta,
hogy el akart volna pártolni a Habsburg magyar királytól. Pozsony várában tartották
fogva mintegy két évig, s végül 1572 áprilisában szabadult ki, miután hitlevélben fo-
gadott ismételt hûséget az udvarnak. Hazatért szerednyei birtokára, ahol azonban
már csak egy évet élt. Holttestét Dobóruszka római katolikus templomában helyez-
ték örök nyugalomra.

„Az jó Bornemissza Gergöl deáknak, 
Parancsola mint gyalog hadnagyának”

Bornemissza Gergely a kapitány utáni elsõ hadnagya volt a várnak, és a regény fõ-
hõseként a történet az õ életét akarta elbeszélni, bár Dobó szerepe, személyisége
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szin te ve le egyen lõ hang súlyt ka pott. A ka pi tány fel te he tõ en csak fel nõtt ként ta lál -
ko zott Ger gellyel, és nem ko ráb ban, aho gyan azt Gár do nyi re gé nyé ben ol vas hat juk.14

A vár ban szol gá ló hat had nagy kö zül min den bi zonnyal Ger gely volt, aki ki emel ke -
dett, a for rá sok sze rint há rom száz öt ven ka to na élén ér ke zett az eg ri vár ba. Ki tûn he -
tett vi téz sé gé vel is, de a ret te ne tes for gó tûz ke rék fel ta lá lá sát már bi zo nyo san az író
tu laj do ní tot ta Bor nem issza Ger gely nek.  A kor ban ugyan is már is mer tek vol tak a kü -
lön fé le trük kös rob ba nó ha di szer szá mok, az el ké szí té sük vi szont va ló ban szak ér tel -
met igé nyelt. 

Köz tu dott, hogy Ti nó di Se bes tyén az ost rom után, még az esz ten dõ vé gén Eger -
be lá to ga tott, hogy kró ni ká já hoz ada to kat gyûjt sön. Min den bi zonnyal ta lál ko zott
Bor ne misszá val, ezért is le het, hogy ki emelt em lé ket ál lí tott kró ni ká já ban a fõ had -
nagy tet te i nek. Az is az újabb ku ta tá sok ered mé nye, hogy Ger gely de ák már az ost -
rom elõtt jár ha tott a vár ban mint ki rá lyi szám adásel len õr, hogy a vár gaz dál ko dá sát
el len õriz ze, ami mi att ta lán ke vés bé le he tett jó vi szo nya Do bó val, mint ko ráb ban
gon dol tuk.15 Do bó és Mekcsey le mon dá sa és tá vo zá sa után Ger gely de ák vet te át a
ka pi tány sá got, de sor sa ha mar tra gi kus for du la tot vett. 1554-ben, Me zõ ke resz tes kör -
nyé kén, ka to nái élén a füleki bég csa pa ta i val ke ve re dett harc ba, és fog ság ba esett. A
bég Kons tan ti ná poly ba küld te rab lán con, aján dé kul Ka ra Ah med nagy ve zír nek, aki
egyi ke volt azon tö rök fõ ve zé rek nek, akik nek vert ha dai élén kel lett el vo nul ni uk
Eger vá ra alól. Ah me det azon ban nem se lyem zsi nór vár ta, ha nem, mi vel a szul tán
só go ra is volt, nagy ve zír ré lép tet ték elõ. Nem fe led het te a csú fos ku dar cot: 1555-ben
a Hét to rony ud va rán ki vé gez tet te ko ráb bi el len fe lét.    

„Ez sum má ját es azon jegyzötte”

Va ló já ban mind egy is, ki volt a na gyobb vi téz, Do bó, Mekcsey vagy Bor nem issza,
Zoltay vagy Pe tõ vagy azok a név te len sors tár sa ik, akik éle tük árán véd ték meg a vá -
rat. Az eg ri vár ost rom igaz tör té ne te, amely Gár do nyi nél kül ke vés bé lett vol na ré sze
tör té nel mi is me re te ink nek, tör té nel mi tu da tunk nak, föl eme lõ és ra bul ej tõ. A hely -
szín, a mai vá ros, a még rom ja i kban is be ve he tet len nek tû nõ vár fa lak, bás tyák meg -
idé zik a haj da ni hõ sö ket, ki tö röl he tet len em lé ket hagy nak mind azok lel ké ben, akik
leg alább egy szer éle tük ben odalá to gat nak. Az Eg ri csil la gok szá mos pá lya tár sam
meg ha tá ro zó if jú ko ri ol vas má nya volt, né há nyuk ér dek lõ dé sét ki fe je zet ten ez a
könyv for dí tot ta a tör té ne lem irá nyá ba. Ez alól e so rok szer zõ je sem ki vé tel, aki nek
mind ezen túl meg ada tott, hogy Eger ben, a Do bó Ist ván ról el ne ve zett gim ná zi um
ódon fa lai kö zött foly tat hat ta kö zép is ko lai ta nul má nya it.     
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