
Az egri vár kultusza 
„Itt nem hirdetni, itt csak tanulni lehet a hazafiságot" - mondta a 200 évvel ezelőtt született 

Kossuth Lajos e szavakat Egerben 1849. március 30-án. Ezzel utalt az 1552 őszén Egerben le-
zajlott hősies várvédelemre, amikor a magyar katonák Dobó István vezetésével egy fél évszá-
zadra megállították a többszörös túlerőben lévő török csapatokat. A 450 évvel ezelőtti győze-
lem történelmünk kiemelkedő eseménye, és ennek nyomán a magyar nemzet tudatában Eger 
neve egyet jelent a hazafisággal és a hősies helytállással. 

Tanulmányomban azt a folyamatot szeretném bemutatni, amely során kialakult az egri 
várnak ma ismert kultusza, s ennek eredményeként hosszú évek óta az ország leglátogatot-
tabb történeti emlékhelye. Évenként a magyar diákok és felnőttek százezrei, a külföldi turis-
ták tízezrei keresik fel az évszázados erődítményt, és látogatnak el városunkba. Mi az oka en-
nek a vitathatatlan népszerűségnek, mit keresnek a vár falai között a hazai és külföldi érdek-
lődők? 

A válasz kapcsán először a vár történetéhez kell visszatérnünk. Az egri vár léte és kiépítése 
szorosan összefügg a püspökséggel, hiszen a Szent István király által a XI. század elején alapí-
tott egri püspökség központja a várdombon volt. Itt épült fel a román és gótikus stílusú szé-
kesegyház, a ma is álló püspöki palota, de itt voltak a kanonokok és a szolgálónépek házai is. 
A tatárjárás után megerősített kővár a XVI. század közepéig védte a püspökséget. 

A XVI. század közepén azonban megváltozott az egri vár szerepe, és az Oszmán-török Bi-
rodalom Nyugat-Európa felé terjeszkedésének időszakában a püspöki várból a felvidéki bá-
nyavárosokat védő erődítmény, végvár lett. Az 1526-os mohácsi csatavesztés és Buda 1541. 
évi elfoglalása után a királyi Magyarország és Erdély között az ország középső része már tö-
rök fennhatóság alatt volt. A török uralom megerősítését és kiterjesztését célzó újabb török 
hadjárat 1552 nyarán indult meg és Temesvár, valamint a nógrádi, honti végvárak elfoglalása 
után a három török hadvezér csapatai Szolnok alatt egyesültek. A szolnoki vár elfoglalását 
követően a mintegy 80 000 főből álló török hadsereg Eger alá vonult. A Dobó István várkapi-
tány vezetésével megerősített várat 2058 ember védte, akik közül 1799 fő volt a fegyveres ka-
tona. 

A várat szeptember 11-én vették ostromzár alá a törökök. Tizenkét napon át tartott a tüzér-
ségi előkészítés, amelyet több gyalogsági roham követett. Két héten át folyt az elkeseredett 
küzdelem a sokszoros túlerőben lévő támadókkal szemben. A törökök erejét a súlyos ember-
veszteségek, az elhúzódó ostrom miatt egyre fokozódó ellátási nehézségek, valamint a tábor-
ban fellépő járványok fokozatosan felőrölték. Az egyre hűvösebb időjárás csak tovább rontot-
ta helyzetüket, s ennek következtében október 17-18-án, 38 napi küzdelem után a megtépá-
zott török had az ostromot feladva téli szálláshelyére vonult. A várvédők közül több mint há-
romszázan estek el, a sebesültek száma pedig meghaladta a kétszázat. 

Az egri diadal nagy fontosságú esemény volt, hiszen a XVI. században első ízben sikerült a 
török főerők ellen megvédeni egy magyar várat. A siker egyik forrása a védők egysége és a 
győzelembe vetett feltétlen hite volt. Hat idegen tüzér kivételével mindnyájan magyarok vol-
tak, akik szűkebb pátriájukat és hazájukat védelmezték. Az egri vitézek helytállását a keresz-
tény hit is erősítette, ami egyúttal az ország függetlenségének és integritásának a megvédését 
is jelentette. 

A várbeli katonaság hadászatilag korszerű összetétele mellett Bornemissza Gergely tüzes 
szerszámai is hozzájárultak a sikerhez. Már az egykorú német krónikaíró, Ortelius is megem-
lítette az egri nők hősiességét: „Az asszonyok is kövekkel, forró vízzel, szurokkal rohantak a 
falakra, az ellenségben nagy kárt tesznek és nem is emberek, hanem dühös oroszlánok módjá-
ra viselkednek". 

Természetesen meghatározó szerepe volt a vár kapitányának, Dobó Istvánnak. Amellett, 
hogy 1548 óta tudatosan erősítette a vár védelmi rendszerét, személyes bátorsága, előrelátása, 
következetessége, a korszerű hadászatban való jártassága az ellenséggel szemben, meg nem 
alkuvása valamint a katonái iránt tanúsított méltányossága egyaránt hozzájárult a győzelem-
hez. 
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Tinódi Lantos Sebestyén (Lónyai Nagy Éva felvételei) 



Az egri diadal jelentőségét csak fokozta, hogy azt Dobó Istvánék külső segítség nélkül ér-
ték el. A keresztény világ csodálatát váltotta ki az egriek hősiessége, és Dobó Istvánt a „ke-
reszténység Herkulese"-ként emlegették Európában. 

Az egri események páratlan nyilvánosságot kaptak. A kor jeles énekmondója, Tinódi Lantos 
Sebestyén már néhány hónappal az ostrom után verses krónikába foglalta az eseményeket. Az 
osztrák és német nyomtatott röplapok hadibeszámolói nyomán pedig egész Európában elter-
jedt az egriek hősi helytállásának híre. 

1552-től számíthatjuk az egri vár kultuszának kialakulását, amelyhez hozzájárultak az azt 
követő évszázadok történetíróinak, költőinek, íróinak, festőinek, szobrászainak, zeneszerzői-
nek az alkotásai. Ezek közös ihlető forrása az egri várvédők hősiessége és a várkapitány, Dobó 
István személyisége. 

A már említett Tinódi Lantos Sebestyén 1553 májusában személyesen látogatott el Egerbe, 
hogy maguktól a küzdelem résztvevőitől tudja meg a harc igazi történetét. „Eger vár viadaljá-
ról való ének"-ében maradéktalan hűséggel számol be az ostrom legapróbb részleteiről, s eze-
ket a régészeti ásatások és a levéltári kutatások egyaránt igazolták. Valamivel később egy rö-
videbb változatát is megírta az egri diadalnak, ez az „Egri históriának summája" címen vált 
ismertté. Ezt fordíttatta le latinra Ferdinánd király Zsámboki Jánossal, hogy bővebben megis-
merhesse az egri eseményeket. Ugyancsak latin nyelven jelent meg 1556-ban Csabai Mátyás 
műve Németországban „Az egri vár dicsőítő éneke" címmel. Művének jóformán egyetlen hő-
se van: Dobó István. 

Értékes alkotás Christian Schaeseus erdélyi protestáns lelkész 1581-ben megjelent költemé-
nye, „Az egri haditettek 1552-ben". A szerző azt hirdette, hogy az egriek győzelmének alapja 
a vitézek egyetértése volt. Schaeseus jól látta, hogy Dobó Istvánnak meghatározó és sorsdöntő 
jelentősége volt a vár megtartásában, a győzelemben. Dobó alakjában találta meg azt a hőst, 
akire egy sikeres eposz megírásához szüksége volt. 

A XVI. század második felében - 1579-től 1584-ig - hadnagyként az egri várban szolgált a 
nagy magyar költő, Balassi Bálint. Verseiben méltán nevezte Egert a „vitézek ékes osko-
lájáénak, a „jó katonaság nevelő dajkájá"-nak. 

Baráti Szabó Dávid az 1786-ban megjelent Vers-Koszorú című kötetben az „egy Egri 
Asszony Vitéz Tselekedetei" című hexameterben írt költeményében egy Orteliustól átvett har-
ci epizódot dolgozott fel. A török már kitűzte zászlaját a vár fokára, a férfiak már-már meghát-
ráltak, de az asszonynép megújítva a küzdelmet, visszaverte a támadókat. Egy asszony a via-
dal során hősi halált halt férje fegyverzetével küzdött tovább, és hat törököt küldött a másvi-
lágra. 

A sort Vörösmarty Mihály 1827-1828-ban írt „Eger" című romantikus eposza folytatta, ame-
lyen Homérosz Iliászának és Zrínyi eposzának a hatása érződik. Két szerelem romantikus me-
séje az ostrom folyamatába ágyazva, s a reformkor nemzeti függetlenségi törekvéseinek a ha-
tása alatt íródott. Vörösmarty legkedvesebb epigrammái közül való az 1830-ban megjelent 
„Dobó" című, amely a török hódoltság alatt visszasírja a hajdani várkapitány hősiességét. 
Zalár József „Az egri vár" című költeményében Dobó alakja már mint legendahős tűnik az ol-
vasó elé. 

Az ún. „nemes ponyva" költészet két darabja is foglalkozott az egri várvédelemmel. Tatár 
Péter álnév alatt Medve Péter „A hős Dobó, vagy Eger vár ostroma 1552-ben" hazafias szel-
lemben minden művészi és irodalmi érték nélkül 1857-ben népszerűsítette a viadal históriá-
ját. E ponyvák sorában, 1899-ben bukkant fel „Dobó Katica, az elszánt, bátor, hős egri honle-
ány tanulságos története". 

A vár kultuszának igazi megteremtője és serkentője Gárdonyi Géza, aki 1899. december 
25-én a Pesti Hírlapban kezdte közölni az „Egri csillagok" című regényét, amely könyv alak-
ban 1901-ben került az olvasókhoz. Gárdonyi regénye a téma máig legszebb irodalmi feldol-
gozása, és minden idők egyik legnépszerűbb magyar regénye lett. Az Egri csillagok utolérhe-
tetlen sikerének titka, hogy a XVI. századot szinte tapintható közelségbe hozza, és úgy ábrá-
zolja, mintha a kor alakjai közöttünk élnének. A regény egykor létezett szereplői - Bornem-
issza Gergely, Dobó István, Török Bálint - hitelesen jelennek meg a könyv lapjain. A m ű eré-
nye, hogy benne az ostrom históriája nemesen ötvöződik hazaszeretettel, romantikus kalan-
dokkal és szerelmi történettel, anélkül, hogy az egyik is elnyomná a másikat. 

9 



Gárdonyi Géza Az Egri Csillagok legújabb kiadásának 
címlapja 

Gárdonyi regényének még életében több kiadása jelent meg. Népszerűségét jelzi, hogy pl. 
1961 és 1966 között 287 ezer példány került belőle forgalomba. Győrfi András rajzaival illuszt-
rált legutóbbi kiadását 2000-ben vehettük kézbe. Az Egri csillagokat sok nyelvre lefordították, 
az angol és német nyelvű kiadások ma is kaphatók a könyvesboltokban. 

A vár fölötti városrészben, a Sáncban élt író számára az egyik legnagyobb elismerést jelen-
tette, hogy Eger város még életében, 1913-ban, róla nevezte el az addigi Takács utcát. Megha-
tottan köszönte meg a képviselő-testülethez írt levélben e nemes gesztust: „Mert másutt az 
írót leteszik előbb a föld színe alá és csak azután ajándékozzák meg virággal. Itt az író még 
fenn jár s már is odaadják neki a legritkább és legszebb virágot: a századok nefelejcsét". 

A nagy magyar regényíró, Jókai Mór 1902-ben A magyar nemzet története II. kötetében adó-
zott egy elbeszélés erejéig az egrieknek. Ez a „Dobó István és az egri nők", amely a következő 
évben már forrásul szolgált az ismert népszerű ifjúsági írónak, Donászy Ferencnek, aki „Sziget-
vár és Eger hősei" című ifjúsági regényének második részében írta meg az egri harcokat. A ka-
landos történettel átszőtt regény központjában Dobó és egyik tiszttársa, Zolthay áll. 

Az egri várvédelem a drámák, színművek szerzőit is megihlette. Először a XVIII. század 
eleji jezsuita iskoladrámák dolgozták fel a témát, amelyek látványossággal, zenével és tánccal 
tették vonzóbbá az előadásokat. 1700-ban Telekesi István püspök kérésére adták elő az egri je-
zsuita gimnázium növendékei a Dobó drámát iskolájuk udvarán. A szabadtéri előadásban jól 
felhasználták várfalként az ott húzódó ősi városfalat. Sőt, a nagyobb hatás elérésére még a kö-
zelben felállított ágyúkból is durrogtattak. Az Egerben bemutatott Dobó darab hagyományt 
teremtett. 1729-ben a pozsonyi jezsuiták gimnáziumában vitték színre „A keresztény Herku-
les avagy Dobó István" című, latin nyelvű, tánccal és zenével látványosabbá tett iskoladrá-
mát. 1755-ben Sopronban és 1766-ban Kassán került színre egy-egy Dobó Istvánról szóló drá-
ma. 

Szigligeti Ede színművét, „Az egri nőt"~t 1851-ben mutatták be a fővárosban, de a kritika sú-
lyosan elmarasztalta. Tóth Kálmán „Dobó Katicza" című népszínműve révén 1862-ben került 
be a köztudatba a várkapitány nem létezett lányának a neve, aki a magyar nők bátorságának a 
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példaképévé vált. A hagyomány szívósságát jelzi, hogy ma is működik Egerben egy amatőr 
népdalkör, amely Dobó Katica nevét viseli. 

Érdekes alkotás Gárdonyi Géza 1904-ben írt „Dobó István szelleme" című verses előjátéka, 
amellyel az első egri állandó színház megnyitotta kapuját. A jelenet szerint az egri várba láto-
gató színészek előtt megelevenedik Dobó síremlékén a hős, és a haza lángoló szeretetére lel-
kesíti Thália papjait és papnőit. 

Gárdonyi hallhatatlan regényének három színpadi feldolgozása is készült a második világ-
háború után. Szinetár György három felvonásos színművét 1952-ben a budapesti Ifjúsági Szín-
ház mutatta be olyan sikerrel, hogy 185 alkalommal került a közönség elé. Kárpáthy Gyula 
„Egri csillagok" darabját két változatban is megírta. Az elsőt - amely a regény legfontosabb 
várbeli eseményeit vitte színpadra - 1962-ben a budapesti Déryné Színház tűzte műsorára. 
1965-ben pedig az új egri Gárdonyi Géza Színház megnyitóján adták elő a marxista történe-
lem-szemlélet szerint átírt történetet. Dobó rendkívüli egyénisége áll a központban, akinek 
nemcsak a törökkel kell megküzdenie, hanem a bécsi udvarral és az önző magyar urakkal is. 

Az „Egri csillagok" varázsa a filmrendezőket is megragadta. Elsőnek 1923-ban a később vi-
lághírűvé vált filmrendező, Fejős Pál vitte celluloidszalagra, de a film súlyos kudarcot vallott. 
Igazi sikert hozott viszont a Nemeskürty István forgatókönyve alapján Várkonyi Zoltán rendezé-
sében 1968-ban készült Egri csillagok. A filmen a legkiválóbb magyar színészek, magas fokú 
technikai felkészültség, pirotechnikai bravúr keltette életre az egri vitézek viadalát a törökkel. 
A hazai és külföldi mozibemutatók után a film a televízióban is gyakran látható. Nincs olyan 
év, hogy valamelyik közszolgálati televízióban az újabb generációk is ne tekinthetnék meg 
Gárdonyi halhatatlan művének feldolgozását. 

Az egri dicsőség első zenei kompozíciója is Tinódi munkája. Akinyomtatott dallamok nyo-
mán adta elő maga a lantos, és énekelték szerte a magyar végvárakban és udvarházakban. Az 
egri viadal 400. évfordulójára, 1952-ben Farkas Ferenc Kossuth-díjas zeneszerző áldozott a hő-
söknek. A „Tinódi Históriája Eger Vár Viadaljáról" című kantáta fődallama a históriás ének 
melódiája, amely rondószerűen, mindig más feldolgozásban tér vissza. A „summáját írom 
Egör várának" jólismert dallamát hallhatják néhány éve az egri városi közgyűlés résztvevői a 
szavazás idején, és ugyancsak ezt a dallamot játssza el a Minorita-templom harangjátéka na-
ponta többször is. A XX. század végén a musicalírókat is megihlette a Gárdonyi regény témá-
ja. Várkonyi Mátyás-Béres Attila rockoperáját először 1997-ben a Margit-szigeti szabadtéri szín-
padon mutatták be nagy sikerrel. Az egri Gárdonyi Színház művészei a Líceum udvarán 
1998-ban adták elő a darabot, 2002. június elején pedig az egri vár gótikus palotája előtt mu-
tatták be a rockopera ünnepi változatát. 2001 és 2002-ben a Dobó téren láthatta a közönség Za-
lán Tibor-Huzella Péter „Eger kis csillagai" című zenés történelmi játékát. A Gárdonyi regény-
hez kapcsolódó produkciót hetven kisdiák és négy színész kelti életre. 

Gazdag az egri témát feldolgozó képzőművészeti alkotások sora. Egy 1632-ben megjelent 
német krónika metszete a várfalakon harcoló katonák mellett a törököket legyőző egri nők 
hősiességét emeli ki. Dobó Istvánról készült tipikus ideálképmás Kovács Mihály litográfiája 
1854-ből. A legismertebb történelmi festmény Székely Bertalan „Egri nők" című alkotása, 
amely 1867-ben készült és a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításán látható. A végleges 
képet több ceruzarajz és olajvázlat előzte meg, s ezekből az egyiket a Dobó István Vármúze-
u m képtárában tekinthetik meg a látogatók. 

A XIX. század közepén Kiss Bálint festménye, majd az ez alapján készült litográfia örökítet-
te meg Eger ostromát. Ennek zenélő órás naiv változata is ismert. Vizkelety Béla kőnyomata is 
ugyanezt a témát dolgozza fel. 

Kőrösfői-Kriesch Aladár, a magyar szecesszió jellegzetes festője „Dobó István megvédi Eger 
várát a törökök ellen" című képét a honfoglalás millenniumára készítette 1896-ban. A várfa-
lon dúló harci jelenetet ábrázoló festmény az egri megyeházán található. 

Kovács Ágoston u tán ismeretlen XX. századi művész készítette „Az egri nők 1552." című 
elemi iskolai szemléltető faliképet (1913), amely Székely Bertalan kompozícióját idézi színes 
litográfiában. 

XX. századi egri és más magyar festők is gyakran ábrázolták Eger ostromát. A Dobó István 
Vármúzeum idén kapta ajándékba Ruzicskay György 1938-ban festett expresszív hatású és az 
ostromot sajátos nézőpontokból bemutató festményét. Egri művészek kollektív alkotása az 
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1552-es ostrom 400. évfordulójára festett hatalmas olajkép, amely az egri városháza tanácster-
mét díszíti. Id. Kátay Mihály egri festőművész 1956-os képe az ostromló ellenségen rajtaütő lo-
vascsapatot örökíti meg, és az Eszterházy Károly Főiskola B. épületében látható. Bodó Sándor 
festőművész triptichonon ábrázolja a híres várvédelmet. 

Az egri hősöknek emléket állító első köztéri szobrot a mai Dobó téren helyezték el 
1907-ben. A „Dobó szobor"-nak nevezett alkotás Stróbl Alajos műve, és Dobó István mellett 
Mekcseyt, valamint egy harcoló nőt ábrázol. A szobor költségeit országos gyűjtés útján terem-
tették elő, hogy ezzel is szimbolizálják az 1552-ben kivívott diadalnak az egész országra kiha-
tó jelentőségét. Háttérben a várral a szoborcsoport egy évszázad alatt annyira összenőtt a vá-
rossal, hogy annak szinte jelképévé is vált. Az egri várkapitány nevét viselő gimnázium balla-
gó diákjai egy-egy szál virággal e szobornál búcsúznak a várostól, és az Egri Fertálymesteri 
Testület évek óta itt tartja fáklyás megemlékezését az egri győzelemről. 

A város főterének másik hangsúlyos szoborcsoportja, a „Végvári vitéz" Kisfáludi Stróbl 
Zsigmond alkotása 1967-ből. A rendkívül mozgalmas kompozíció egy végvári lovas vitéznek a 
törökkel vívott küzdelmét jeleníti meg. 

A várvédelem 400. évfordulóján, 1952-ben helyezték el a vár főkapujától jobbra lévő falon 
Tar István és Illés Gyula nagyméretű bronz domborművét az ostromjelenettel. A Vármúzeum 
központi épületének kapualjába ugyancsak 1952-ben került Zala György bronz domborműve 
a várvédelemről, amely eredetileg a budapesti Millenniumi Emlékműhöz készült 1920 körül. 

Az emlékplakettek közül Király Róbert egri szobrászművész 1962-ben készült munkája 
egyik oldalán Dobó portréját, a másikon pedig a vár és a város archaikus távlati képét mutat-
ja. A Dobó István enüékérem Asszonyi Tamás alkotása, amely a várkapitány portréja mellett a 
gótikus püspöki palotát jeleníti meg. Ezt az érmet azok kapják meg, akik sokat tettek az egri 
várért, hagyományainak ápolásáért. így kapta meg dr. Bakó Ferenc és dr. Bodó Sándor múzeum-
igazgató, valamint Sugár István egri történész. 

Mint láttuk, az 1552-es várvédelemtől eredeztethető kultusz során vissza-visszatérő motí-
vum a kitartás, hősiesség ábrázolása és ennek gyakori megtestesítője, Dobó István, az egykori 
várkapitány. Nevét utca és tér viseli, de róla nevezték el az egri főreáliskolát 1921-ben, ez ma a 
Dobó István Gimnázium. És talán természetes, hogy a különböző múzeumi kezdeményezések-
ből 1950-ben létrejött Heves-Egri Múzeum 1951-ben felvette a Dobó István Múzeum nevet, 
majd az 1957-es várba költözés után, 1958-ban kapta a Dobó István Vármúzeum elnevezést. 

Dobó István nevét sportrendezvények is viselik Egerben, így a búvársport, kézilabda, ko-
sárlabda, ökölvívás, sportlövészet és tájékozódási futás alkalmából, de Dobó István íjász Klub 
is működik a városban. 

A rendszerváltás előtt Dobó István Termelőszövetkezet, úttörőcsapat, szocialista brigád viselte 
a várkapitány nevét, de ma is van Dobó István Nyugdíjas Klub a városban. Az Egri Csillagok 
Szövetkezet és az Egri Csillagok Népdalkör mellett a Várvédő nevet viselő vörösbor is az egri vár 
kultuszának része. 

Az egri „csoda" halhatatlan krónikásáról, Gárdonyi Gézáról már életében utcát neveztek 
el, sírja pedig a vár egyik bástyáján található, ahol mindig van friss virágcsokor és koszorú a 
látogató csoportok ajándékaiként. A sírkeresztjén olvasható felirathoz - „csak a teste" - idéz-
hetem Juhász Gyula versrészletét, melyet az író halálára írt: „A lelke ott él millió magyarban, 
Ki a szívébe zárta Gárdonyit!" Halálának napján, október 30-án rendszeresek a megemlékezé-
sek, amelyekről nem hiányozhatnak hálás olvasói, az egri diákok, köztük a róla elnevezett 
Gárdonyi Géza Gimnázium tanulói. Az író nevét viseli a Gárdonyi Géza Színház, előcsarno-
kában mellszobrával. 

Természetesen nem szólhatok az egri vár kultuszáról a vármúzeum, illetve a vár sorsát szí-
vükön viselő polgárok, főpapok és tudósok nélkül. Pyrker János László egri érsek lépett fel első-
nek a nemzeti érték megmentése és megbecsülése érdekében. Az ő idejében, az 1830-as évek-
ben kezdődött az első ásatás a várban. Restauráltatta a Setét kaput, és a boltívei alatt kialakí-
tott úgynevezett „Dobó kápolnában" helyezte el Dobó István vörös márvány síremlékének a 
dobóruszkai templomból származó domborművű fedőlapját. 

A XIX. század második felében folytatott ásatások után Gárdonyi regénye irányította a fi-
gyelmet az egri vár múltjára és a történeti értékek bemutatására. A két világháború között dr. 
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Pataki Vidor János, dr. Pálosi Ervin és dr. Lénárt jános egri tanárok vezetésével tárták fel a föld 
alatti kaszárnyatermeket, ágyútermeket és aknafigyelő folyosókat. Az Egri Vármúzeum első 
kiállítását, a lapidáriumot 1928-tól tekinthették meg a látogatók. 1931-től pedig már az emele-
ti kaszárnyatermekben is volt kiállítás. 

1952-ben, a 400. évforduló alkalmából még a Butler-házban rendezték meg a Heves megye 
és Eger történetét bemutató állandó kiállítást, ahol a várvédelemhez kapcsolódó tárgyi emlé-
kek is hangsúlyozottan szerepeltek. Az évfordulós ünnepségek ismét felkeltették az érdeklő-
dést a vár iránt, ami ekkor laktanya volt. A kazamaták a látogatók tömegeit vonzották és láto-
gatható volt a közeli Gárdonyi-ház is. Az egri múzeumi fejlesztés és a vár népszerűsítése, 
megismertetése számára az igazi lehetőség 1957-ben nyílt meg, amikor a honvédség kivonult 
a várból. Az akkori igazgató, Bakó Ferenc elszántságának, kapcsolatainak is köszönhetően si-
került meggyőzni a helyi és országos szerveket, hogy a történelmi falak között múzeumnak 
kell működni. 

A múzeum várba költözése alapvetően meghatározta az objektum további sorsát. Az Or-
szágos Műemléki Felügyelőség mellett a múzeum is érdekeltté vált a régészeti feltárások és a 
műemléki helyreállítás folytatásában. A vármúzeum az utóbbi 40 évben kiállításaival, a vár 
különleges föld alatti erődrendszerének, a kazamatáknak a bemutatásával igyekezett kielégí-
teni azt a hatalmas érdeklődést, amely a látogatók részéről megnyilvánult e sajátos történelmi 
emlékhely iránt. Három alkalommal rendeztük meg a vár történetét bemutató állandó tárla-
tunkat a gótikus püspöki palota emeleti termeiben (1965,1980, 2001). Több időszaki kiállítás 
járult hozzá a vár kultuszának elmélyítéséhez: emlékkiállítás készült Gárdonyi Gézáról, az 
Egri csillagokról, az egri várfeltárások 30 évéről, a végváriak költészetéről. Vártörténeti vetél-
kedők, gyermekrajz pályázat, a speciális múzeumi órák és foglalkozások a tanulók tízezrei 
számára hozták közelebb a várbeliek egykori életét és hősies küzdelmét. Az állandó kiállítá-
sok vezetői és a várról megjelent népszerűsítő kiadványok hozzájárultak az erődítmény múlt-
jának reális megismeréséhez. A várhoz közel található az író egykori lakóháza, amely ma em-
lékmúzeum, kertjében Somogyi Árpád Gárdonyi szobrával. 

A vár iránt érdeklődő egriek és más városokban, falvakban élők hozták létre 1957-ben az 
Eger Vára Barátainak Köre egyesületet. Ennek máig az a célja, hogy megismertesse tagjait a vár 
hagyományaival, és segítse a történelmi értékek megőrzését. 

A várkultusz ébren tartásának sajátos és egyedi lehetősége a várban a Hősök terme. Ez az a 
kegyeleti hely, ahol a látogatók emlékezhetnek, és fejet hajthatnak az egri várvédők előtt. 
1965-ben itt helyezték el Dobó István síremlékének fedlapját, amely a páncélba öltöztetett 
hőst ábrázolja, és minden valószínűség szerint az egykori várkapitány eredeti arcvonásait 
tükrözi. A lábánál külön tömbön kapott helyet a síremlékhez tartozó faragott csúcsos sisak. A 
múzeum a 450. évforduló alkalmából f°rvezi Dobó István ruszkai (ma szlovákiai település) 
síremlékének teljes egri rekonstrukcióját az oldallapok másolatainak a felhasználásával. Ily 
módon - és a Hősök terme elé állítandó - tínnepi díszőrséggel válhat a terem valódi kegyeleti 
hellyé. A síremléket két oldalt hat nagyméretű szobor veszi körül. Kiss István szobrászmű-
vész alkotásai az 1552-es várvédelem szereplőit szimbolizálják: végvári katonákat, tiszteket, 
kovácsot és egy egri nőt ábrázolnak. A teremben lévő kőszarkofágok a várbeli székesegyház 
körül eltemetettek csontjait őrzik, köztük a nevezetes ostrom áldozataiét is. A bejárattal szem-
közti falon annak a 315 személynek a neve olvasható, akik az ostrom idején a várban tartóz-
kodtak, s nevük fennmaradt. 

A múzeum mint tudományos intézmény mindig fontosnak tartotta, hogy munkatársai ku-
tassák a vár és az erődítménnyel kapcsolatos személyek, így Dobó István és Gárdonyi Géza 
szerepét, munkásságát. Évkönyvünkben és Studia Agriensia sorozatunkban publikáljuk a 
legújabb kutatási eredményeket. 

Az 1982-ben megkezdődött végvári konferencia sorozat előadásai folyamatosan megjelen-
tek nyomtatásban is. Az idei tizedik tudományos tanácskozást a 450. évforduló jegyében szer-
veztük. Évek óta a Dobó István Vármúzeum koordinálja a hazai Gárdonyi-kutatásokat. 

Az 1990-es évek elejétől a hagyományos múzeumi kiállítások és közművelődési formák 
mellett új lehetőségek nyíltak a nagyközönség számára vonzó, és a hely történelmi hagyomá-
nyaihoz kapcsolódó programok szervezésére. így rendezzük meg minden év július végén a 
„Végvári v igasságokénak nevezett várjátékokat, de több héten át Vártábort is szervezünk az 

13 



általános iskolásoknak. A látogatók számára sajátos időutazást jelenthet az „Egri csillagok Pa-
nopt ikum" megtekintése a Föld-bástyában, ahol Gárdonyi élethű figurája mellett a regényből 
készült film szereplői fogadják az oda betérőket. 

Az idei 450. évforduló különösen jó alkalom arra, hogy még inkább ráirányítsuk a figyel-
met a magyar történelem kiemelkedő eseményére és az egri hősök példájára. Az év során tu-
dományos tanácskozások, országos vártörténeti vetélkedő, általános iskolások várjátéka, az 
egri vár kultuszát bemutató kiállítás várja az érdeklődőket. A vitézi hagyományokat ápoló 
haditorna klub, az Egri Vitézlő Oskola ostromjátéka során élő történelmi filmként elevened-
nek meg a 450 évvel ezelőtti események. Lesz hálaadó szentmise is a várban, ahol Eger lakos-
sága emlékezhet elődeire. 

Bízom abban, hogy sikerült rámutatnom arra, hogy egy város és egy nemzet kollektív em-
lékezete, egy világraszóló hőstett ébrentartása hogyan motiválja az adott műemléki objektum 
iránt megnyilvánuló érdeklődést. Az egri győzelem színhelyére nagy számban látogatók a fa-
lak és bástyák néma kövei mögött is a várvédőket, helytállásukat, a Gárdonyi Géza és más 
művészek által ábrázolt hazafias tettek helyszínét keresik. 

Befejezésül idézem a XIX. századi magyar költő, Vörösmarty Mihály verssorait: 
„Óh Eger! A sziklák nem tesznek téged erőssé. 
Minden erőd a bátorság, mely hős fiaidban 
Mint örök gyémánt ragyog és nem retteg időtől". 

Petercsák Tivadar 

Irodalom: Bodala Gyula: Dobó István a magyar költészetben. Kolozsvár, 1908.; Hóvári János: A hűtlen 
Dobó. Bp., 1987.; Sugár István: Az egri vár és viadala. Bp., 1991.; Sugár István: Az egri vár históriája. Bp., 
1991.; Sugár István: Dobó István síremléke. Eger. 

Képek a Széchényi Könyvtár alapításának 
kétszázadik évfordulójához 

Ki hinné, hogy minden összefügg mindennel, csak a véletlen vezessen rá a néha igen mé-
lyen rejtőző kapcsolódási pontokra. Az utóbbi időkben a szokásosnál szélesebb kitekintéssel 
foglalkoztam szülőhelyen családjainak történetével. Az irattárak különböző mértékben fenn-
maradt anyagából, az adott pillanatban nem mindig tudtam eldönteni szükségem lesz-e ké-
sőbb egy-egy feljegyzésre, de igyekeztem minden valamirevalónak látszó adatot lemásolni. 
Ezek közé tartoztak a napóleoni háborúk utolsó nemesi felkelését idéző Quietantiák, magya-
rul Nyugtató Levelek. A nevek és időpontok lejegyzése után rácsodálkoztam, hogy nemes 
eleim egyszerre rótták le a subsidiumra és a múzeumra adományaikat. 

Gróf Széchényi Ferenc 1802. november 25-én kelt alapítólevelét, melyben a köznek felaján-
lotta könyvtárát, 1802. november 26-án Ferenc király jóváhagyóan közokiratba foglalva aláír-
ta és kiadta. Hamarosan megindult a könyvtárat is magában foglaló múzeum szervezése, hi-
szen Széchényi Ferenc könyvei mellett az érem-, kép- és szoborgyűjteményét is a nemzetnek 
adományozta. Az országgyűlés az 1807. évi XXIV. törvénycikkben iktatta törvénybe a múze-
u m létesítését és ajánlotta meg támogatását, melyet kivetettek a törvényhatóságokra. Ez az or-
szág számára felbecsülhetetlen áldozat volt, amit háborús viszonyok ellenére az ország, a ne-
messég magára vállalt. Már 1808-ban több mint 230 ezer forint gyűlt össze, melyet József ná-
dor irányításával használtak fel. „Szabadon rendelkezni jobbára csak a vármegyei és városi 
ún . garasos segélyösszegekkel lehetett." Voltak bizonyos célokra felajánlott adományok. 

Családi emlékeim felidézésére az évfordulós emlékezések adnak alkalmat, amellyel meg-
próbálok élni. Berlász Jenő: Az Országos Széchényi Könyvtár története (Bp. 1981.) című kötet-
ben a könyvtár anyagát gyarapítók között Karacs Ferenc rézmetszőt is megtaláljuk. Az ő neve 
a Széchényi Könyvtár hatalmas, de kissé elfeledett térképgyűjteményéhez kötődik. Az 
1795-től Pesten működő térképmetsző leánya, Karacs Terézia így írt apjáról: „A Pesten lakó 
főurak is bemutattatták maguknál, s legalább szép szóval, derült jövőt ígértek a művésznek. 
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