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A. ",ö:r:ökök.
terj eazkedésük :folyamán a XVI'. ázázadban fESszkelték be magukat hazánkba.Török" megszállás alá kerűlt. Buda és vele egyutt az ors zágnak mintegy egyharinad része tA. törGSk h6di t'ás
nyomán virágz6,mez6gazdasági területek váltak pusztasággá. ,el'dult. felégett falvak~ nyugatés észak felé menekü16 esaládokt61
népes utak és dél felé terelt, láncrafüzött rabok jelezték a
pusztulás mértékát$ ,PA hazában mindenütt felcsendUlta
nép szenve~~sét komo~ szinekkel fest5 prote~táns ének;
Pogány törijkk~lszéjjel k;ergettetél,
mind ország szerént bujdosni eresztél
Nagy sok pusztaságot törökök szerzének.
mert mind ez, országban széjjel égetének.
'Dulának, rablának, szüzeket rontának,' •• ,II
.
..
.
A török terjeszkedés nem állt meg Buda elfoglalááával. Hódol tsági terUlet'bez akarták csatolni ,Nyugat':'Dunántul
t és az éfi,zakmagyarországi bányaváro'sokat. Ezt -az ut6bbi tervüket 1552"":'ben
akarták meg"alósi tan!, amikor is több, mint ezázezer~,f6ny1 sereg- .:,
ge1 törtek 'be Magyarország területére. Elfoglalták Temesvárt,,'
ltippa és Jen6 várát, bevették Szolnoköt, Jh'égelyt,'á nógrádi·'
kisebb 'Yárakat, a nyár ?~g411 pedig Eger ellen indultak, ~hogyan- '
nak elfoglalásával megnyissák-Észak-Magyarország
kapuját. Eger·' ,
elf0glalásávalmintegy
hét-nyolc megye és az észak-magyarországi
bányavárosok népe izlelte volna meg a török rabság keservét. /t. .. ,
.,török terjeszkedés 1552. 'vi, pr6bálkozása sikertelen maradt: t.eg~
torpantak Eger falai alatt, Utjukat'állta a nép igaz hazaszeretet'éb6l fakad6 ellenállása és az egriek h6sies helytállása. A.. ' "
nagy török sereg 5 heti eredménytelen kisérlet, után kénytelen ',','
volt Eger környákér6l eltakárodni.
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, 1. -magyar~végvárvöfial' egyik leger6sebb láncszeme Eger volt~ '
A vár a város melletti magaa l.at ra épült, ~alai alatt vezetett az

ut Putnok, illetve a gazdag észak-magyarországi bányavárosok felé.' /,.z'A.lföld
feJ.61 csak ez.en az uton lehetett megközelitenie.
bánye.városok arar::;iban
~s e~Uátban gazdag terUletét. Ezt a -fontes utat 6rizte a 'ráz-. Magas tornyaiból már messzir~l, észre lehetett venni, .ha az Alföld fel61 ellenséges eaapa t közeledett •.
tastag falai. erds bástyái, széles és mély árkai próbára tették
a'leger6sebb
ostromló sereget is. A l6résekk~1 ellátott kiszö.
I
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gelések

1ehet6v6 tették,
hogyavéct6k
ne csak ~ falak tetej~ral,
h~nemoldalr61 is ritkithassák
a falakra kapaszkod6 ellen~~g 8Qrait. ',~ela6 épf).leteiben 4~5 ezer katonát .is el lehetett
h\?ly€::~,tü~
Az egri vár nem egyik napról .e másikra '\Tált .koz-azerü er6BBégé,'
és nem is mindig az volt'a
feiadata,.
hogy az idegen beto1skc16kat
tartsa
távol •. Keletkezése a tatárj árás utáni várépi tkezé!:1:$!kre V9zethet6 vissza.
A tatár veszedelem elmultával a vár az egri. p'ii.8~
'nBk lakásául
szolgá.lt •• ppen 'ezért a' késdbbi épitkezések
nem is,
a~nyira a vár er6sités~t
szolgálták,
hanem a fényUzés és a kényelem követelményeit
elégitették
ki~'4tatárjárás
után a vár másik
rendFJltetésA' az volt, .hogy katonaaágáv'altartsaf'éken
a k5:t'nyék
jobbágyságá,t.
Az egri püspök innen indi totte utba katonáit a
hu.sziták ellen .• 'de innen 'inditotta
utba azt a ,csapatot is, amely
Jeroelét
mellett
megverteJ)ózsa
észak felé biztosi tó seJ:'egét~
Az 'egrivárra
a XVI" század második harmadában már uj ·feladat
'Várt~ a környék lakosságát, kellett
megvédenie a török portY$,z6k
allen~ Ezt a fela.datot
az id~közben korszerUtlenné,
elavul t·~á,
~ált ér6ditméDl nem ttidta teljesiteni;
A várat tehát meg kellett
,r6siteni,és
fel ~Allett szerelni
korszerU fegy~erekkel.
:~ A

tö~.2Jt el OI!l.2!ll,1:11ás
.)cO!et kezté ben ki~_~Jtul t vi.gyár!.2.!!.~l

él~átéig' nem g6tldol t . kome-.
,lyan arra, hogy ónerejéb61 állitsa
meg a török terjeszkedést
•• i'~urak ésa.ptis:pőkök
olyan közönyösek voltak a török elleni há-'
boruval kapcsolatban,
hogy még azokat a délvidéki várakat sem
er6ai tették meg, melyeket nap nap után értek török támadások •.
JI~g kevésbé gondoltak ·az.ország·belsejében
lév' várak korszerüait4s~re.J~dig
bela~ váraink.közül
már ~ok romladozott,
dea~
melyp.k épek ~ol tak " azok sem ;f'eleltek meg a .korszerU hadviselés
követelt;nényainek. Sok ,"árban még katonaság is alig lézengett~
-·A"kialétszámu
katonaság fegyverzete
iSkGpott',
elnv1l1t volt. Az
\lralkodóosztá1r
csak .Buda elfoglatásával
döbbent rá,hogy
a
töri'Sk: 'tová.bbi terjeszkedését.
csat egyerós
végvárvonal -létreho~é,EH\ á,lllthatja
meg. Az ellenség közvetlen közelségeés
állandó
'~ámaciáaa miatt aaonben arra' már nem volt idd, hogy 'uj ,várak épül,ietlf:'k.· ;lgy es~ka 'régi várakát er6sitették
meg, vagy' klastro'l1,ck5.té.lakitottak
át erÓditmény~kké. ·Az ep.itkezések olyan sürg~~ea4.váltak, nogy sok eaetbena
k6anyag kitermelésére,
els'zállttására,
kifaragá~áraaem''V'olt'
id6. Ebben a nagy szUkségben
jöttek rá az egyszeru me8terember~k arra, hogykc5fal heljett
.a
f,?alánk ie. megfelel.
IKét sorban vastagcölöpöket
ástak a fötdkHI, a e<;Slöpöket pedig 'tess.z6fonással
kötötték
as se , A két veaz s';~vel beforrt cölöpsor közét agyaggal töltötték
ki, Az agyagba
..,;m:.tQ,tegy.:vá,zként ...•gerendákat tettek,
hogya cölöpfal,
a r)pa~
16xo,k" eziiárdab'b' legyen. Rugalmassé,eánál fogva sok esetben. ez
az épitkezéa
a k6falnál is jobban megfelelt./llyen
nehézségek
kÖ2:ött jött létre az 1550~es éyekre a, magyar végvárvonal. Az e.r~';f~bb várak, nagyobb török seregl-öit is f~:i, tudtak t ar-t őz ta tnd , !, k:~-·
E-:"\1')n -'Váraknak más volt
a felallatuk= a nagyobb várak, köz öt t .biz'.

J. 'tiu3.gyar'urálR:ódó' ösztály'
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tositották·az·össze~öttetéstt hireket.szereztek a t~rök'k~ezU-.lódée@1~61, a környék ~épét pedig a kisebb török csapatok fosz-'
iogatás~it6l oltalma~ták~
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ja A jobbáS;I0k segi t6 munká,ia a vé~várak meger6si téeéri~t'Í
.. " -A 'váÍ'ak-rtlé~éÍ'6siié~érlék'az
volt -a -:I.egÍlag~óbo "akadálya,hogy

az uralkodó osztály vonakodott az anyagi áldozathozatalt6l. ~áraikat Lnkább átadták a királynak. aki ~z .er6ditéseknél elsősor- .
ban Ausztria védelmi érdekeit vette tekintetbe. Az'urak a vár~
épitkez~sekhez .legfeljebb annyiban járultak hozzá, hogy'megsza- .
vazták azországgyiilésen: a vár körü~~ munkálatokh9z igénybe lehet venni a jobbágyság ingyenmunkájá.t. Az adék sulya alatt görnyed~ jobbágyság számára igen nagy volt' ez a teher, amit sulyos-_
bit'ott, hogya várépitési munkálatok tava~zt6l 6szig, éppen a mez6gazdasági dol()gid6ben folyhattak.A jobbágyok ennek ellenére,
kUlönösena nagy' törÖk hadjáratok, idején, a század. 40-50-es éveiben zugo16dás nélkül segitettek a várépitési munkálatoknál. 1548.
titán Egerben is serény' munka folyt. ~öbb mint ezer jobbágyés'
mesterember dolgozott a várban. Egy részült követ fejtett a közeli k6bányában. Akik igával jöttek .•.•
a meredeklejt6n
sokszor
maguk is nekifesziilve - a munkahelyre szállitották a nehéz köveket. Szarvaskő környékén fejszecsapásokt6l volt hangos az .'
erdtS.,()ttfát termeltek ki az épitkezéshez. Az asszonyok inkább
a kőmtiveseknelcsegitettek. Amikor elkés~ültek a faljavitással .;.
amint ~ kép is mutatja - akkortartalékanyagot:
fát, követ, r~zs~t·stb.·hordtak be a várb~, hogy 'legyen miből megjavitani az
ostrom- közben megrongált falakat, palánkokat.
.
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.4~ Dobó István, az egri vár kapitánya .
.' .
.
.
.
'"
'At '-erődi tés! 'IÍlütlkálatok'
irányi t6ja, .kés6bb.pedig a harc
.;.."
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szervezője, 'vezet6je Dob6 István volt. A király l548~ban ne~
vezte' ki az egri vár kapitányává. ~r kora i~juságát6l kezdve
harei~lt a törökellen.!
király test6rei között vett részt a moháe aí,csatában, ahol meg is sebesUI t • Dob6 mint egri kap tány .'
először is a pénzügyek
terén terem'tett·rendet. Megakadályozta,
hogy' az egri várhoz tartozó jobbágyok adóját más földesúrak
.
.szedjék be•.A jövedelmek biztositása után láthatott hozzá e. var
meger6sitéséhez, felszerelés éhez. Törhetetlen akaraterejének
szivós kitartásának köszönhető az,hogy!ger lett az ot'efzágegyik
leger6sebb vára. Mint várkapitány szigoru, de igazságos és példamutató parancsnok volt, Az ostrom folyamán e. .legveszélyesebb
helyeket kereste. Az utolsó roham alkalmával meg ls sebesült.
Katonáit fegyelemre nevelte. Áru16kat nemtUrt meg.közöttük. Az
árui6kkal szemben kiÍnéletlenUl járt 'el még akkor is. ha'azok
tisztek voltak,~int pl. Hegedüs hadnagy. Katonái Szerették pa'ranos:'lOkukat, Ó viszont megbecsülte vitézei'];.Az 'ostrom után
sek egyszerU:vi tézt és :garasztot terjesztett fel jutalomra,.fl
királyhoz •
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nieEer6si tett-v:ár alaprajza
, -D,'t'156ék .az 'éródités! 'm-;;,r
.•kálat6kk?1 1552 ds:-zérekészültek
el. Meredeken emelkedett az uj "~obó-bástya". Ujpalánk övezte
a vékonyfalu "TömI6c'-bástyát" vé dő "Pö Ld-cb áa t ya " p er emé t., Uj palánkkal e:r6si tet"ték' meg akUIs.é vár két sarokbástyáját
is. Az
épi tkBzés,3kr.él
figyelemmel voltak arra' is, hogya szomszédos domb->
ról megakadályozzák a várba .va'l 'belátást •. Ezért eme Lt k a külső
'
vár teruletén
a magas palánkfalat.
Az ostrom folyamán ezek oltalma alatt észrevétlenül
éa bá z tonaágo aabban mo zoghat t a k a katonák, Ugyancsak a belátás ellen vé dekezt ek azzal is,' liogy a
'o,első várat egy föld alatti', f'o Lyó s őva.L, . az un. ",Setét .; vagy 1\özepkapu"-val kötötték össze a külső várral.; A ti:)rök sereg közeledte~or Dobó elosztcttaa
várőrséget is. A legieszélyesebb
helyre, .
, a külső várba a legfegyelmezettebb
csapat került, meLyne k parancsnokául Dobó Bornemissza Gergelyt ~endelte. Dobójól ismerte Bornemisszaképességeit:
tudta, h6gy jól képzett, tudós, bátor katona, akinek vá:ságos pillanatokban
helyén van a ssí.ve és a~ ei21~e
is, .
ő

é

Kazamata folyósók az egri' várban
Nemcsak'a"bels6 'és a külső várat kötötték össze a föld aJ~att. Ilyen folyósókon közlekedhettek a védők az egyes bás.tyák
'~5~6tt is. Föld alatti
járatok,
az un. "kazamaták" beszögelléseit.:él, kanyarula tainál állandóan fáklyásór
állott.
/ A' fáklyalángokozta kormozódás még ina is jól látható a falakon./
A föld alatti
folyósóka-t Il~:(~ely~elyen olyan szélesre vájták ki,' hogy szükség
esetén a katonák szálláshelyéül
is szolgálhattak.
A 'kazamatának
a~ l552-es' ostrom alkalmával nagy hasznát vett~k., Dobó ugyanis
közvetlenül az ostromgyürü bezárul ta elétt leszedette' avárbeli
épületek tetejét,
nehogy azt.a_törökök
felgyujhassák"
Külön~en"
a tüzol tás az arnugy ..is kí.s Lé t sz áma v édő aer eg j elentő.srészét
el-'
7')nta volna a harctól. - A tet6zet nélk.iil maradt épü l et ek alkalmatlanokká váltak' a katonák b ef'ogadáaár-a ,ezéI"t sz álláa~k'?t a "
föld alatti
t-ermekben
rendezték be. !tt ápo I ták asebesUI teket
és ugyancsak itt tartotta
Dobó a tiszti" tanácskozásokat is. A ,
h6s vár..,éd6k mintegy 5 hétig" éltek agyér világitásu"nyirkos,
hideg, föld. alat.·ti helység9kben~' ahol a aebesül tek nyögését61,
,jajgatásá-':;51 pih~rr..i is alig lehetett,
Az elszállásolás
kényelmetlenségei nem -:;ö::;tékmeg a vé dő k lelkierejét
•. Még ha :gem i,~;
pihe::.i;ék ki maguka r , ak ker is önbizalommal tel ve ,bátor
els?,á::..t·~
sággal mentek hal"t~t:i:1,:1,::_
a fa:.s,kra, mert tudták,
hogy miy.\.d8~.:, k-:-.,,,;'0.=
vágássali' m.ir:.dan lá:lissaszurással
családjuk nyugalmát, nép':.~f;";('
3,.
.badságát védik.
.
'~'!f.
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-A t6:r::5~ sereg legfegye lmezettebb,

legképzettebb

csapa+a ca
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j anicsárságvol
t. 5zá~~azásra nézve kevés vol't közöttük a török:
Legtöbbjüket
kiskorukban
elrabolt
keresztény
gyermekekb61~ nevel- ,
,
~
tek hithfi mohamedán harcossá. Eredetileg,
még a XVI~'században
a kisázsiai
török családokhoz adták ki ~ket nevelésre;
ahennan
ké ső.bb un. ",janicsáriskolába"
kerUltek. I~atonai szolgálatuk
alatt állandóan ,laktanyában kellett
élniök. J4ig ka tonáskodtakt
nem.nósülhettek, meg'. A t áboz-ban külön élelmezésUk rés küiön parancsnokukvolt.'Nyilt
ütközetben a vezér sátra körül állitották fel' óket,'-hogy veszélyesetén
'megingathatatlan
zárt tömegük- ..
. kel r:1.orzsolják· fel a 'főparancsnok ellentámad~ellenséget.
A várharcokban a iegveszedelmesebb helyekre kerültek.
Eger esetében
minden rohamnál az ,Ó~kaputtámadták.:. A várvivásnál
rendszerint
az volt a taktikájuk.
hogy egy részük t ámadést szinlel'tavár
'
egyik gyengébb po'ntján. Ezzel lekötö~ték a v édö.k figyelmét~, A
másik részük ezalatt
valamelyik magasabb tornyot rohanta meg, .
hogy azt elfoglalva
onnan lövöldözz(Sn le a várba ésezzel
páni-'
..kot keltsen a védők között.
Rendszerint' sikerül t nekik megakadályozni azt is, "hogya tartalék
seregb61 'segitség menjena szorongatott helyzetben levlSk támogatására.
. "
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A,' török haderő zömét, 'gerincét a hübé re s Lovaao k , .a azpábd k ~
képezték. 4 hübéres lovasság könnyü páncélzatával,
mozgékonyságával; kikJpzet.tségével
és számára már a·XlV.századra
a török had- ,
erő csatadönt6 fegyvernemévé,válhatott.
Nemcsak nyilt csatában,
hanem a várharcbknál is sikerrel
alkalmazhatták, <5ket. A várhábo-'"
rukban dk látták
el afalderttés
feladatai t.- ~6k.gcndo ékcd tak a'."
'
. felment6 sereg távol t.artásáróf; 'da lóról 'szállva bekapesolódha.t-~ ....;:
tak a vár 'elleni r-ohamokbaTe , A' szpáhik katónai szolgálatukért
"
.hübérbirt'okotkaptak:~
'szul tánt61'!' !u1yagih'elyze'tüketmutatja,
',' . ;
az is, 'h'ogy 'Z'Ú:házatuk':4iszesebb,·.fegyverzetükpedig
-éke sebb ,volt, ' ..
. mint a tC5bbi-t5rö·k'.harcosé.""A. -hadjáratokalkaimával's
szu.ltán pa-,:
rancsára tartományi ··tis·z'tjeik ;vez&tésév'el J{ellett
csatlako'zniok : "
a sereghez. ~lyen hUbérés'~ov~ásággal vonúlt be'Ali,
illetve
,',
Achmed táborába a 'székesfe'hérvári,
péCSi/-hatvani,
belgrádi,
sz egedd , szendr6i, ,ill~ri~i
és a bosz'niai ;.~asa 'ls~' '.
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10. Marta16cck·

"A' tÖi"ök-hader6t' .ne~'6sak 'r~gi;iá~iS janicsárés szpáhi-csapatok,alkották~
lölösszámban. vóltak irreguláris,.
un, ,"marta:" ..
lóc-csapa.taik~ is, akik,csupán's
rablási
lehet6ségek miatt csatlakoztak a' sereghez. ltegnagyobb részük gyalogosan vonult hadba."
Ezeket -aszáboknak hivták. Kisebb
részük - az akindzsik -' Ioys:i':'
.
- török had e16hirnökei. ·,A,lakQsságot. gyujtogatással,
rablásaikkal
és kegyetlenkedéseikkel
már j 6val a török sereg megérkezt-ee16tt
demoralizál ták.·
'
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A török sereg felvonulása
1552-ben
, "Döoó -kéméi -'ú~·jáfi· id'ej 61'Oén' értesf,iltarról_

hogya

t5rök NIa~
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~yarország'ellell
készUl~dik es Egert~sel
akarJa foglalni.'
J... ,
hir nem volt alaptalan.', A török' sereg 1552 tavaszán valóban megindult 'Magyarország felé~' 'hogy bevegye' Temesvárés Szolnok. várát
ds elfoglalj a Egert. A török hadj árat k~zvetre!l' okát ~a királyi .
Magyarország és'Erdély
egyesitése
szolgáltatta.
A szultán Aehmed
basát mintegy 80.P~O emberrel kül4te Magy~rországra., A, törökök
hadi terve az volt, hogy mig Achmedbasa!femesvárt' ostromolja;
addig 'két hübérese" a moldvai'és havasalföldi
vajda betör Erdélybe
,~s 'leköti
az erdélyi királyi' qa'dakat •. Ali. 'budai baaának pad.í.g .:
az 'Volt a fela.data, hogy verje azé t a nyugat fe16l érkez6 királyi
" segélycsapa.tokat.1552nyaránAchmednek'
si került elfoglalnia
Temesvárt~ ugyanakkor-Ali basa elfoglalta
Drégelyt és a'kisebb
'~n6grádivárakat,
majd a.palásti
mez6n a király nyugat fe161 érkez6segéJycsapatait
sz6rta széjjel.
A két,török
sereg Szolnok.
alatt
adott egymásnak talilkát.
hogya szolnoki vár ~lfoglalása
'után közös er6vel ostromQlják meg'az egri várat,
.

,'.'

ia.,

A. foglyok sorsa a török rabságban

.A

tÖ:i"ök-éérég-ütját ':f'e'IdtUt , felperzsel t' falvak és láncrafüzött rabok menete jelezte.
A.török(jk számára egy-egy hadjárat
alkalmával az 'emberzsákmány volt a legértékesebb.
J,egszivesebben
a. ndket és a gyermekeket hurcolták el, A munkára alkalmatlan
8ggokat nem fUztékugyan rabszijra,
de életüket sem hagyták meg.
Egy-egy falu. f6terén: - éppugy, mint'vaiamikor
a tatárok - ~ssze_terelték
és halomra gyilkolták, 6ket. "A.rabláncra'kerUlteket
a
',ra.b&zolgaság jeléül kopaaar-a 'nyírták,' csak ugy kerülhettek
a iabszolg~vásárra,
de addig 1~ válogatottkinzásokkal,"ptthitották
.• '
4ket, 'hogy az okj anak az engedelmesseghe,z.A képen' láthat6kin:'
'
zásokt guzsbakötés,
kalQdába-z~rás,
kötélre- Jagy láncraverés
'még az enyhébb büntetések ,köz'é számít.ottak~·:,A,:törö kölplek voltak'
el vfselhetetlenebb
kj"nzasaik ':ts'.'melyéket ':makaeskod6,va-gy. ,SZoltött .r~bok ell~n alkalm~~ta~;~\/~
:'_~'''<,'
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Rabszolgavásár TörBkországban ,.:.:. ~'~:~i-,:,
-' ,-, '.~ A:- fögságóa -kertlIt -magyarök :Ílágy~~é~"z'~j;"r'abszólgavás'árra
hajtották,
ahol úgy adták-vették
6ket, mí.nt '--az'állatokat.
'A ra';"
bok élelme silány, ruházatuk p·e4ig.-'.hi~YOff'volt. ~á16helyüket az
ál1at"oksem irigyelhették~
.Akár a mazögaad aaágba , akár bányába'
kerültek dolgozni, egyaránt emberfeletti
nehéz munkát kellett
vé" ge,zntök. l'ihenésre nem gondolhattak,' mert, álland6an' háttikon ,csattogott a kcr-bács , ;Nemc$akajobbágyok,
hanem SO riemesek is tudták,hogy
ilyen sors vár ~·meghóditottterületek
lakosságár~.Még,is,
amikor arra kerUltsor~
hogy: katonákat, küldjenek a ·veszelyez.tetett
területek
védelmére, megtagadták a segitséget.
Igy történt Eger esetében Ls, ahol a v ádő k zöme,8 kis Lé t sz ému nemeskatonaság,mellett
a jObbágyszármazásu gyalogosokból és.a környék
parasz~jaiból
tev6dött
tissze. - ,.'
,
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1:.,4,. A' szökevény 'f~gIYOk kinzása
'-",

. _ ..

-

-.'

.

.....

.

....

-- - -' ..•.. ~ .
~.

,";'

.:-.

.'

•. l

.

o,,:

~ ....

1.:"

..~ . -'.

""

'

'

, ,- ':'6":' ,--

,

"

.~.

."

,'.
, -

"

. I

...:.,.

..

.: ..-';'3
:~

.;

,

. .~
1 ..

. ..:.

.!zel viselhetetlen fogságb61 igen sok rabkis~pel te meg a
sztikést. Arabságb6l való menekülés igen kockázatos dolog volt,
mert a törökök ezt torolták meg a legkegyetlenebb módon. Hf;t,a ..
s;zökéöben lév6 rabot elfogták, akkor vagy kivégezték, vagy pedig
örökre·nyomorékká·tették, KépUnk egy~$nyhébb" kinzási eljárást
öröki.t meg, amikor az ál<bzat talpait -kés seI meg-vagd'aljákilábainál fogva kötéllel felhuzzák és a fejjel lefelé csüng6 embert
.korbáccsal ütlegelik. !}yakran megtették azt is, hogy az \elfogott
ázökevényt lábainál fogva felakasztották éskarddal hosszában .
kettévágták~a t~stét. A törökök rész'r4~ e~ben ai ld6b~nne~csak'
Ures.sz61ásmondás. hanem kegyetlen valóság volt a\tszijat Msitok a hátadból"- kifejezés. ~zámos eset tanuskod1k arról is, hogy
a szökést61 ugy akarták elrettenteni a foglyokat, hogya Bzökevény~,;;e.t
a többiek szeme láttára huzták 'kar6bá.
.•,~em mindegyik
\.
rabra várt. azonban ilyen elviselhetetlen sors •.Bz csak a szegényebbeknek , a föld<népériek volt az osztályrésze. A gazdagabbaknak, a nemeseknek a fogságban sem volt 'elviselhetetleh a dolguk •
.1.törökök a gazdagabb rabokkal 'váltságdij reményében emberségesen, .s6t igen ~méltányosan~bántak •.Soknak a szabad m.ozgást is
~egengedt4k.
.
J,5.Várvédd magyar gyalogos katona
--Egér"véddiIiék
~zöme" gyaiógoa -katona volt, A.'3012 véd~b61melyben már benne vannak az asszonyok, gyerekek és a mesteremberek - 1366 yolt paraszt, vagy paraszti származá~u. 'A xvr. ·század közepén kibontakoz6 magyar gyalogos katonaság a szeg6nylegényekb61, haJdu~b61, job.bágyfiukból, szóval oly~n elemekb61 alakult kí.,akik ~ társadalom paraszti rétegéb61' származtak".
.
.földesuri rablás következtében 'a jobbágytelekr61 kiszörult va_o
gyontalan paraszti tömegek a végvárak zsoldos gyalogságasorába
v~ló bevándo~lása a zrr, sz·ázaq.·
40-es.éveiben már általános jelenség:vol t. Ezek a végvári katonák voltak azok, 'kiknek hazasze- .:
retetét nem pótolhatták a kés~bbiek' folyamán' a jól felszerelt ,és
számbelile~' is népesebb Ldegen ~aoldos csapatok.! '\tégvárivi~ézek, ~ "szegény' legények" helytállására jelleinz6, hogy amikor
fizetetleRségUk következtében éheztek, akkor se~ hagyták el ·a·rájuk bizott várat.,Inkább éhen rogy tak össze 6rhelyeikeri, mint- '
hogy a török martalékául hagyják a~ er6sséget.
169 Magyar huszár a XVI~' században

~.
/
~4.z-égri -várbafl-,a~ánylag-kevéslovaskatona volt. Számuk mind-'
össze 326 f6·l"etehet6. Azostromiatt várban nem is volt célszerü
lovasságot tarts:n.i,
"mert á. lovak .eleségér61, elhelyezésér6i is
gondoskodni kellett vo'lna,emellett áp~lásuk is sok katonát fog.lalkoztatott volna. Elég volt Egerben csupán egy kis lovascsapat, amely kicsapásaival zavarja, az ellenség fal~onulását és meg~
neheziti az ostrom16kelhelyezkedését.
-

\

163

. ,

!Z~18:t Magyar p-árasztember a XVI·~században·
- -,--!;iJ.ikor' 6-vármegye ~_fiámes8égé '-alig - 30ó' kat'onát küldött

a- szor<):'lgatott egri várba, akkor hét -Eger környéki falubó.l 219 paraszt- éz maateremher jelentkezett
Dobónál. hogy -ott akarnak harcolni
a 't6r5k
~11F.!:le Dobó egy F-észüketaz. ágyuk mellé osztot ta .b e ~- h©gy
!t\og:i-<:Eil®g;t"ttf1®:J_ ak a. pattantyusoknak,
másik részüket pedig a. falja"11_ táEJ(~kJrl.,~l:alka.lm;e.zta~ A tö:r"ök támadásai alkalmával azonban mind
eg:" s~álig fegyvert r-agad tak és a katonákkal egy sorban a falaken fogadt.ák az ellenséget .• A ·XVI~ az áaadban a parasztság
szen-_
vedatta
legtöbbet a tör~~tdl.
El~lUk menekilve álland6an mozgásban voltak.N~m~életlenf
hogy. a kortársak batyuval a hátán ábrázolják ta jobbá'gyot. Ezek menekülés közben csapatokba ver6d'V'e
kisebb török er6ket is megtá~adtak. Il;ysn esete-paték
alkalmával
sajáti tották al. azokat a fo_rtélyokat·, ame Lye ket a hivlatásos -katonák is"átvettek
t<Zlük a török ellenes harc folyamán.
t

.

-

194 Magy:~!' és török'fegyverek

a. XVI~száz'adból

.;
A _.fenti ..kép: az'- egr1"váráthltások _.alkalmával nap világra került
magyar- és török fegyverek egy kis részét mu t a t j a be. ArJI4- szá-'
zad fegyverleletei·
azt - bizolJ,yi tj"ák~ hegy a v~gyári h~rcok idején
mi::ld ke~'9s<sbbjelentősége van a páne Los 1~,7asságnak~ Ebben a SZ3.-·
zadban már szivesebben alkalmazzáka
mozgékeny, ae könnyü fegy-.
'V'~rse~ü :~:';T;~~)~ágot
és a gyal~;g3ág(Jt.•. A páncélt a szabadabb moz~_
gást bizto·si tó sodronyingp6tcl
ta.· A magyar végvári vitézek kez~bena csákán.y /lentl
'Volt a legfélelmetesebb
fe6yver. Eredetileg kJ)rábbi parasztmegmozdulÁ.sok alkalmával a felke16parasztok
has~~Y.1.álhat1;ák
_ás a népi az ármaz ásutka t önák hono aí,tották meg a
védel:m.1.harc folyamán. A. török fegyverek kQzUl a jatagán' /k{313é~
penj·obbra/
~rdemel emli tést •• J-közelharcbi:m minden török· harco s
-mesteriankezelt~~
.
é

tOt A várbeliek kiesapnak a vár alatt táboroz6 török seregre·
-Áénméd"cass;.~ á ~töÍ'ök "sereg" f!Svez·é-ré.SzólnoK élfögialása
után ~ erede-ti-- tervét6l
e1tér5en __szivesen befejezte
"JolJla as
. 1552. évi magyarországi hadjáratot·.
IUj terv-e szerint Eger ost ....
romá,racsak 1553 ...ban. kerUlt volnaso'r./
~chmed attól fáIt, . hogy.· a sereg Eger alá való vonulása, az ostrom e14készü.letei,
eset- . leg maga az ostróm ia sok 1d~t vesz igénybe, és táborozás közben
ráköszol:.taz
esőa, hüv5s6.-sz:o _T-:ldta,hogy katonái, - ... kik melegabbégh.B.jlat ala·~-t n6tt~k fai -~ nehezen türik a hideget ; minek
követkeBt~~~~ ~á16~ .hogy-elégedetlenkedrii,
a4taz
ostrom folytatását illet~en
engedetlen}:;~dIQ:Í;l~gnak. ! török f~tisztek
es Ali·
budai basaesak ~ugy tudták rábeszélni
Achmedet a hadjárat
továb~bi folytatására,
hogy elhl~~tt~k vele: Ege~,nem er6seb~t mint
egy "rozzant ák61!l' V'é,j,~i pedig jámbor birkák, kik már atörök
sereg k~zeledtének hirére alszaladnak a várb61. ?sdigeppen
Ali
basa, az eldhad parancs:loka tapasztaIhatta
a leghamarabb, hogy
a.~ egri;sk nem Illegijedtbárányokként.
várj ák 6ket~ J~ég·Eger alá sem
érkezhettek,
a várbeliek máris gon.doskodtak "ill6'.' fogadtatásról:
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Bornemissza Gergely ve.zeteséV"el· meglepetésszerU' támadást" sze~ez~ "
tek. A!'ajtaUtés
olyan sikeresnek bizonyult,
hogya' várheliék,
a~ ,
mikor csak tehették,
megismételték
kicsapásaikat.
Az utols6 ttki~
. csapásra" -:-amelyet a kép is ábrázgl '- szeptember 12-én kerUltsor.
,A török már .akkor annyira IIlegközeli tette a vár at, hogy vi tézeink " __
. támadásukat már .csak a várfal.-alatti
tér'en' hajthatták
végre •. Mind~
ezt olyan időpontban tették,'amikor
a török arra nein iS.gondol'
hatott:
éppen ebédiddben •. A t'örökkatoriák
egy része az ebédosztás~ ,
sal, a másik része pedig,az étkezésse~ vQlt 'elfoglalva.'
A,várkapun ,
kitörd lov,asokat már csak akkor vették' észre, amikorjajgat6sebesUltekkel volt tele l;l.~térség .•.A megrémült törökök fegyverükhöz
sem tudtak nT.llni.Egyesek
menekUltek~ mások pedigélelmUket
pró~
tálták menteni. A pánik percr61 percre n6~tA Amegfutamod6k még .
azokat is. magukkal ragadták, .akik _ellenállásra
gondol tak. Válsá-gos helyzetUket a szo~szédos utcából é16t6r6 janicsárok"mentették meg', kiknek fegyelmezett 'megjelenése arra figyelmeztette
8,
,csapatot,
hogy esztelenség
lenne tovább folytatni
a csetepatét.
A
támadó csapat adott jelre megfordult és amilyen ,hirtelenül
meg- .
jelent,
olyan gyorsan tünt- el a várkapu mögött. A "raJtaütés"-t
- végrehajt6 katonák vitézUl ~agdalkoztak.
'egyel~ezettsé~
j~lle~
mezt e 6ket. A 'rövid tusa alatt
a bajtársiasságnak
·is szép példáját mutatták: az egyik vitéz -Orosz Gá'oor--amikor ;Látta, .högy.; .
társa,
Eudaházy István megsebesült,
rögtön segitségére
sietett.
Saját t~s~ével v'~te fegyvertársát'azellensége~
kardcsapásokel.
len. Az ostrom el6tti
kicsapásnak erkölcsileg
fs felm'rhete~len
", .::. ,
értéke volt': ,Önbizalmat öntött a v~.d6kbe, tová.bbá ~ebizonyi to:t;-, .~.:, . ,
ta, hogy ,az uralkod6 'osztály einié'lete,'mely
szerint
a' tör5kmeg:",
.támadhatatlan
és ·legy6zhetetlen,
nem léllet í'gaz ~akkor, ~h~"!iZék ,': . ,: - , ~
.' szállnak .aaembe az' ellenséggel'.ákik
,t:udják, hogy miért ,háreol':" ..' ,
'.c

'.,c

>~;:-::_ -:-_~_',

t

..c;:~_,'
; _. X1i·7y-~-fi;.;~1~f·'>~:i

_. ~ak.
'.'> ~;;
"
,.21. laljavi tas az 00 trom alkalmával <'~,: .: .' .~.;::,\.;"'~~,'c:_> <~~(:-;::".': _. ,'" i
.>.' . "A'--tö:N5k ':lÍláÍ'"akörülzára~éls6
:óráj'ában "Íné~kezdte··'a·'C~'á~~·faiai'
:~~~'
:.;' .:".:
'-·~gyuzását·. ;~erve az volt. -h~y
hoaasabb ..,~deig .t.a!tó·t~z~;~é.~sel .'....
. 'ugy'lorombolja
a falakat,
hogy azok egy nagyobb .-roham.esetén se ".",":. .:
jelentsenek -aJ;cadáI"yt
•. Jrlintegyl20
ágyu, ~ö:-bbmint '2 hétig' ·ont<?tt~·,
a .tüzet. "A falak"~palánkok
recsegtek, "'ropogtak. :A második"heti : ... :
. ágyuzás Után', egyes helyeketianriyira'
leomlott. a fal,:;·li6'gi.egy:io':'
~:"'.
vasember
-is
kényelmesen
beléphetett
volna
rajtá.L:·Az
6grieknem
.,.:
'
'.
nézték ölbetett
ke~ekkel Ei várfalak ~)~inbolását. Ahol csak tud-:'
"
ták.· pótolták a hiányt. Amit ('a 'töröknap'pal
lerombolt, 'azt a '
várbeliék
éjjel·felépitették.
Nappai
fegyverrel
a kézberiverték
1.
vissza ,a meg-megujulókisebb
támadásokat. éjjel pedig fáradtságot nem kiméJve' hordták a követ, . fát, meszet a munkaheLyr-e • .A.
faljavitásban
résztvet.tmindenki:
'közvi téz t tiszt,
paraszt,
de
-még a nők és a könnyebb sebesUltek is. Közvetlen irányitóik
a
környékbdl bekéz-e aked et t -me~iteremherek veltak,
akik 'nem a .megszokott módon fa1aztákbe
a tátongó réseket.
Malter helyett
01-) ,,' :-tatlan meaze t használ t ak , /Két sor kd közé ol t at l.an meszét tet- ' ..
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tek .maLt er- helyett.
Mikor 'elértek egy bizonyos magasságot;' az e-'
gész'falrészt
leöntötték
vizzeI, mire az oltatlan
mész forrni kezdett.~sszeforr~ttak
a köv~k is,és igy sokkal .jobban ~llenállottak az-ágyulövés~lrnek./
.' '

?,ft

Szeptember 29-i nagy 'török roham
.- Az" éls6 ~na.gy röhé.Ihöt' az ept embez- 29-én indi tották még az os t-.
r"m16k.A török. csapatok már a hajnali
szürkül,etben elrendez6dtek .•.
A!; ellenség megmozdulását óriási hangzavar kisérte.
A törökök ez,
ze L azt akarták elérni • hogy nagyebb
Játszatát
keltsék ~sigy
megfélemlitsék
a véd6ket; Az els6 török t~madásban pedigegye16re csak 30-40 ezer ember vett részt. Három ponton támadták meg
a várat. Mikor a falakat elérték,a
hátrább tüle~ed6k löv~ld~z~seinek fedezete alatt 'kuaa t ak felfelé
a falak tetejére.
Egy:"'egy
létrán többen is tolongtak.
Fogadtatásukra
a védők is felkészültek. Már j6 előre 'begyakorol tákazokat
afogásokat,
mel.yekke L a
létrákat,
el lehet távolitani.
/Csákanyu.kkal kf akaaz t ot ták a lét'rát a falt6l,
majd egy erőteljes
mozdulattal
ellökték~Igy,
a'
"
~osszu létrdkon füzérekben lógó törökök hanyattesve
lelték halá~
lukat. IDe minden helytállás
és minden fortély
ellenére,', - oly
heves volt a török támadás - az ellenség fel tudta magát küzdeni a falakra~A falak tetején már a reggeli'órákban
,~ézitusára
került a sor. A védők a·közelharcban
is hősiesenkUzdöttek.
Ha
rés keletkezett
a falakon,kUzdők sorába , ~ögtön volt, aki beállott
a v.íaakodők köz
Ha ő is ele!'lett,
ákkor uj harcos, fog·~ ,
lalta el~
,
v ,

em

-c

é ,

~3, Aza'sszonyok

munkája az 'ostrom időszakáhan /Cip6~sztásr
Egér: v~ védői -között·mint.egy ~atvanásszöfly'- és "syérmék
is volt--. 'jSzámukponto,san
59./A hőS asszonyokátném
a félelem
,
, kergette
be avarba, "hanemjaa -ellenség ~biülölete',":·hazájuk:,<:,szü~ . :,.",
,,:-~ l6földjUk iránti
szeret'et:késztette5ket,
hogY~ére'jÜkhöz'·m.erten
, :::, ,vegyék ki részüket a ,var",?édelemból.:'Az ostrom:,folyamán"'eleinte
-,
,·'~"-csak ~,sütöttekt '-'főztek,'mostak a katonák's,záinárá.' Késó,bb~",mikor•
" -'annyi vol t 8,sebesUl t ,4ogy a "felcserek",,/bórbélyok/cpem
':tud.ták ",:
':-ellátnia
feladatukat,'
'akkor az 8sszonyok"ap.olták
?-' "~éQ~·sü.l
te~"
.ketis.'Munkájuk
nem lebecsülendő,
hiszen "soks'zor'
legnagyobb _,
',veszély -közepette 'kellett
biztositanioka
kabonák
mindennapi·'
meleg élelmét. Munkájukat a törökök is szerették
volna megaka- ~""';_-''-,
'~lyozni,
mert azt r-emé l t ék , ha"élelmezési ~zavarokál1n'ak 'elő,'·
"
ikkor~katonáink
között elégedetlenség
üti .fel afejéi~Ezértt',
' c:'
mikor észrevették
a sütó-főzőház
körüli ebéd- éa cipóosztás
c-',
koztaniozgást ~ ödairányi tO,tták ágyuik tUzét •. A hős asszonyok ettől sem rettentek
meg: nyers, vizes bőröket készitetteke kezük Ü":'
gyébe es azokat dobták
becsapodó tüzesgolyókra,
miközben folytatták a sütés~f5zés munkáját. Az étkezés-kiosztást
pedig ugy ,
, oldották meg, hogya török által kevésbé látható
helyre ieÍ~állitották - sÜ;rü goly6- éskózápor
közepet,tea meleg ételt és a:'
,friss
éipót. "'."
.
"~.
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Az egri n5k:'

'

/

- " - ---AmiKór-'á' törökök látták,
hogya kétheti ágyuzás és szelaő
roha ....
n sem törte meg a véddk erejét,
akkoz- "módszeres" os trom alá
vették a várat~, Ez abból' állott,
hogy nagyobb ve.r-dv eI foly:tatták
az ágyuzás,t, a sürün megismétlődő rohamokat -éjjel i's ,rendszeresi,te'ttékiJ'
megszervezték a, puakap oz-r-ak t ár- felrobbantását,bekiabá-'
lásaikkal
árulókat szereztek jamiHegedüshadnagy
személyében
si-került isi. -Aláaknázták a bástyákat ,homok~sákokból~ faha3ábok,'ból, rőzsecsomokból, falat emeLtek, hogy egy magass-ágba jussanak
a véd4kkel. Ez a "módszeres ostrom" okt, l2-ig tartott,
éstesti-"
"Leg, lelkileg
t,eljesen kifárasztotta,
a aámbe Ld Leg pedig megapaszto~ta a védőket~ Ilyen körülmények között következett
be az okt.
12--imásodik rOflaID, amelyet 'különböző fortélyokalkalma.'zásával
olyan ,sikeresen háritottak
el, hogy a tör~k katonák nem is gondoltak arra, hogy több rohamban részt vegyenek.- Tiszt jeik c sak a. legerősebb eszköz~k alkalmazásával
tudt4k elérni,
hogy másnap még
egy utolsó általános
rohamot inditsanak.~Okt~13~án
megindult az
egész török 'tábor Eg~r f'alai ellen.
A véd6k tu,dták~ hrJgy ez az
utolsó próbatétel.
Végső erejüket megf'e az Ltrve harcoltak.
Még a
könnyebb sebesültek
is beálltak
a v~as~oaók s6raiba.
Közelharcban aebe aüf t meg,maga Dobó is", A helyzet már-már vé Laágo ar-a. fordult, Nemvolt már tartalékeró,
amit be lehetett
volna vetni ,a
haroba. Nemvoltak, akik a hasznavehetetlen
fegyverek hel~ébe
ujakathozzanak.
Hallgattak 'az ágyuk i~~ Nemvolt, aki kezelje
azokat. 'Apattántyusok
isa
falakon ví.aakod+ak • Ott 'nagyobb s_zükség volt rájuk. Ekkor' rendelte
el Dobó ,az asszonyoknak: hordja- - ~
nak köveket a katonák kezeügyéte , hogy más hijján azzal tartsák
",
távol' az ellenséget.4z
asszonyok rohanvást "teljesitették
a pa-:
rancsot t de azt már nem várták meg',' hogya katonák' bas sné Ihaae ák, , '
Látva a válságos~helyzetet,
6k~obált~k
l~ ak5~eket
egyenké~t,
vagy telt kosárral egyszerre a fEükapaszkod6k arcába. Egyesek
az elesettek
kardját ragadták-fei
és·ugy ké~i!izeritették
hátrá,lásra a f'e Lkapaazko dó kat , Akik, nem fértek a f'a l.akhoz , szintén",
nem tétlenkedt~k,'mikor
látták,hogy.fogytán
van a kd. akkor
forró vizzeI telt köndérok~:c)t·szaladtak., Azok tartaImát
öntöt- ,--,
ték a tar fej ekr-e•. Amikor fogyott a viz ~ akkor s aur-kot , gyantát
, nielegi~::ettek.' Az hatásos·abbnak b aonyuLt , A törökök jajong"ra me- --.
nekflldtek a falakt.61. Tiszt jeik hiába használ ták a mrdo"!;; a'
korbácsot, nem tudtákvisszakényszeriteni
6ket, hogy a,táffiadást
tovább fclytassák.
Ez sem aznap , sem .pe dá g másnap nem sikerijlt~
,Az -egri h6stettet
pa.raaz t aaasonyo k hajtották
v gne, 6k érdemelték ki ,a világszerte
megbecsUlésselemleget'ett
"egri~n6k" ::'\3Ve~(j)
'Kés6bb a-feudális
_és polgári tö~ténetirás
a nemes asszo~;;lC~3.t
_
megszemélyesi-tó 'Dobó Katica szerepel tetésé-vel akarta' eller:,.':r;~lyoz;'"
ni a par-aaz'tnök
h<5stettét.
A nemes asszonyok aae r-epeI tetésé'~'6l
azi akarták igazolni,
hogy a nemesség méltó kiv~ltaágaira1iöbbek között azwdömen t eaaé gr-e ,mert dk vérükkel védik meg; a
védték meg 1552-ben is a hazát.
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2S.Egervár
felszabadulása'
" _-'. töröR:- sérég-á - sók' kudaz-c után, 'okt. IB-án tekarodott el'
Egervár falai a16l. A várvéd6k ujjongva, boldogan szaladtak'fel
a bástyára, amikor elterjedt a törökök elvonulásának hire. B16támogatták a sebesülteket is, hogy6kis
tanui lehessenek a negy
eseménynek és lássák,''Vérük hullajtása nem volt hiábava16. A véd'k az els6 örömmegnyilvánulás után döbbentek rá, hogy a környé~
ket mennyire elpusztitották az ostrom16k. Elvonulásuk alkalmával
a környékbeli falvaknak még azokat a házait is felgyujtották,
melyeket a megszá+lás e16tt megkiméltek. Ezeknek lángja világitotta be az, elvonulás utját. Amikor,ezt látták az egriek, pem' ,
törc5dve sebeikkel , fárad t
az elcsigázott
a törökök után vetették magukat"nogy bosszut álljanak a harbát kártev6kön.A kudarc a törökök, számára 8zégyenteljes'volt.Történetir6inkobje~tiv
nehézségekkel és a harc kifejezhetetle~ méretei~
vel 'igyekeztek bebizonyitani, hogy elvonulásuk nem vált szégye'nUkre.,Dse14lzáde musztafa pl: a következ6kben'látja a kudarc
....
okát. ~.".mind a két részen éj jel-nappal igen heves volta barc
és a küzdelem ••• az ágyuk felszál16 füstje f'elh5kké'alakult; dör,gésUk süketté tette a~ilágot, a puskák és sakaloszok goly6i ugy
hullottak,mint
az es6 •••• , elfoglalása /Eger elfoglalása/ könny ti- .
szerrel nem volt lehetséges, mert bástyáinak ormai az égig ér-,
nek. falának alapja a tengerben van •••".Egert els6sorban nem az
id~járás, a várfalak erőssége mentette·meg, hanem a falakon bar-,
co16 katonák, akik számbelileg husszor kevesebben voltak ugyan,
mint az ellenség, de tudták, hogy hazájukért, szabadságukért harcolnak.'
'
"
ságukks.L,

ságga

L,

?6{~.in6di kr6nikája "Ege,rvár viadaljáról:", - -Az - égri'gy6 zeléIfií'61"
soka t -bész'l t a -törökt61 'szorongatott
,Eur6pa. Számos kUlföldi níUvész örökitette meg a'h6s1. küzdelem
szinhelyét:e.z egri várat. A korabeli történetirók szinte kivétel nélkUl megemlékeztek
eredményes:'kUzdelemr6l. ~egrészletesebben és leghitele'·sebben 'f~n6di Lan'tos Sebestyén irta meg az
egri ostrom történetét.'Nemsokára a töröktsereg elvonulása után
megjelent a 'várban, lantján kisérve elmondta a magyarországi harcok legujabb hireit, utána pedig' kikérdezte az egri vitézeket .
az ostromra vonatkozóan, hogymegirja a ,történet'etés várról vár,:",
'
ra járva hirdesse az egriek vitézségét. '
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27, Gárdónyi Geza; az "Egri csillagok" szerz6j..!
~,'~.~A -XX; - Században -Gárdönyi -Gézaörökitette -meg'az egriek hös tettét az "Egri csillagok" c. munkájában. Regénye a hazaszeretet
regénye~ Arra tani t minket, hogy a hazáj át véd6 .nép leg;)Ózhetet••. len. Munkájában történelmi hüséggel mutatja ,be a nép hazaszeretetét , ugyanakkor leleplezi a török elleni háb'oruktól huz-ódózó királyt, az egri püspököt és a közönyös f6urakat.
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, 28. Részlet amsi

várból
/'
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,A r~'gi ,várból ma ,már csak a befsd, vár romjai vannak meg., Az
un. f~Küls6 várJt-ból csak a "Szegl'et-palota"
látható.
V:alami~or
'vastag fal kötötte- össze- a kiemelkedő "Templom-bástyá"-val.
Ez
'volt a vár egyik leger6sebb pontja. A kapitalista
társadalomban
némvettékfigye~embe
,ho'gy ez a. hely müem Lé k , me'ly népünk törté,neImének, egyik legkiemelked6bb honvéd6 hagyományára emlékeztet.,A,mikor az Eger-Putnok-i
va:aut épitésére
került sor, az'épitkezé,sek érdekében felrobbantották
az, épületet.
Pusztulni
engedték
azokatá
falakat,
melyeken sok ezren· áldo~ták életüket
a~za~
badságért.
'

1

!

,2'~

'1)allal,' tánceal üruieplL,i~juságunk
Eger véde lmének ,400 éves'
évfeFQllléját
" ,,- " ~' ,
, - -Egérvár sikeres védelmén~k napját eaak 400 év elmu~tával tud- '
tuk az abaden megUnnepelni, 'hiszen esak akkor kaptak méltó helyet
történelmÜnkben haladó nemzeti hagyományaink. ,Bgerv'r dics' véd!3lméÍlekévfordulóján
a kormány tagjainak' részvét,elével
országo~
san ünnep a'ég volt Egerben, ahol nap mint nap többezres tömegek
tettek hitet amellett,
hogy az egri h6sökpéldájára
me,gfogják
állni a helyüket a munka és a honvédelem frontján
egyaránt.
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