
Sziasztok, küldöm az Egri csillagok rövid tartalmát és tudnivalóit. Mivel terjedelmesebb műről van 
szó a tartalom is egy kicsit hosszabb lett. Akinek van lehetősége, kérem, nyomtassa ki (nem kell 
másolni!), akinek nincs, az 22-én, amikor megyünk iskolába, szóljon nekem és én megoldom!  

És hogy a nyáron se unatkozzatok, kötelező olvasmányként vagy Gárdonyi Gézától: az Egri 
csillagokat, vagy Molnár Ferenctől: A Pál utcai fiúkat kell elolvasni!!! 

 

A „nagy könyv”: az Egri csillagok 

Az Egri csillagok 2005-ben a Magyar Televízió A Nagy Könyv című, szépirodalmat népszerűsítő 
adássorozatában elnyerte a „Magyarország legnépszerűbb könyve” címet. Ez azt jelenti, hogy az először 
1901-ben megjelent regény ma is igen közkedvelt, sok olvasó kedvence. 

Gárdonyi Géza műve történelmi (vagy más szóval: történeti) regény, melynek cselekménye az 
oszmán-török hódítások korában játszódik , egészen pontosan 1533 és 1552 között. A szerző rendkívül 
nagy alapossággal járt utána a történelmi háttérnek, még Isztambulba is elutazott, hogy pontosan tudja leírni 
a regény harmadik részének helyszínét. Az író élete utolsó huszonöt évében Egerben élt magányosan, szinte 
minden idejét az írásnak szentelve – kortársai ezért „egri remetének” is nevezték. Halála után az egri vár 
Bebek-bástyáján kialakított díszsírhelyen helyezték végső nyugalomra. Sírján egyszerű fakereszt áll ezzel a 
felirattal: „Csak a teste”. 

A mű öt részre tagolódik. Az első három rész cselekménye a vár ostroma előtt játszódik.  Azt mutatja be, 
hogyan válik a főszereplő, Bornemissza Gergely alkalmassá arra, hogy Eger védelmének meghatározó hőse 
legyen. Kisfiúként ismerkedünk meg vele. A regény utolsó két, Eger várának 1552. évi ostromát elbeszélő 
részében Gergely már hadnagy, akinek bátorsága és találékonysága nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a 
törökök nem tudják elfoglalni a várat. 

 
ELEMZÉS 

 
Történelmi háttér 

-1521-től folyamatos török támadások 
-1541-az ország három részre szakad: 

Magyar Királyság, 
Oszmán Birodalom 
Erdélyi Fejedelemség 

-1552-Eger ostroma 
-Közel 150 évig fosztogat a török 
 

Helyszínek 
-Keresztesfalva 
-Szigetvár 
-Mecsek országútja 
-Buda 
-Héttorony 
-Debrecen 
-Gyalu(Izabella téli szállása) 
-Sopron 
-Eger 
 

Szereplők 
Bornemissza Gergely 
Cecey Éva 



Dobó István 
Török Bálint 
Cecey Péter (Éva apja) 
Gábor pap 
Zoltay István 
Hegedűs István 
Sárközi  
Izabella királyné 
Varsányi Imre 
Jumurdzsák 
 

Három fontos tárgy, melyeknek végigkövethető útjuk: 
-gyűrű 
-kard 
-térkép 

 
Vázlat 

 
I.HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ? 
-Gyerekrablás 
-Gergő kardot kap Dobótól 
-Kegyelem az amulettért 
 
II.ODA BUDA! 
-A szerencsétlen robbantás 
-Gergely török fogságban 
-Oda Buda! (Török Bálint fogságban) 
 
III.A RAB OROSZLÁN 
-Török Bálint raboskodása 
-Az ’olaszok’ 
 
IV.EGER VESZEDELME 
-Jancsikát elrabolják 
-Eskü 
-Az ostrom kezdete 
 
V.HOLDFOGYATKOZÁS 
-Alagúti kaland 
-Csata 
-Erkölcsi győzelem 
 
 
 
 
A történet a török hódoltság idején játszódik, a 16. században. A cselekmény a két főszereplő, Bornemissza 
Gergely és Cecey Éva történetét követi gyerekkoruktól az egri várvédők győzelméig. A szerző a művet öt 
fejezetre osztotta. 
 
1. Hol terem a magyar vitéz? 
 
Bornemissza Gergőt és Cecey Évát elrabolja Jumurdzsák, török dervis. (dervis = mohamedán szerzetes, aki 
vándorlása közben koldulással tartja fenn magát.) Gergő az éjszaka folyamán megszökik Vicuskával. Dobó 
István a rablóvezér, Móré nyomán van. A kisfiú beszámolója alapján megtámadják a törököket, s 
kiszabadítják a magyar foglyokat. Gábor pap megkegyelmez Jumurdzsáknak, csak a talizmánját veszi el. 



Dobó Gáspárra bízza a kisfiút, hogy vigye el Török Bálinthoz, Szigetvárba. Örömmel fogadja a várkapitány, 
s két fiával együtt neveli. 
 
2. Oda Buda! 
 
János király meghal,a törökök csellel beveszik Budát. 
Gergő és Gábor pap merényletet terveznek a szultán ellen, de egy janicsár agát vélnek a szultánnak a díszes 
öltözete miatt, s őt robbantja fel Gábor pap. Elfogják a papot s Gergőt is. Gergő a látszatra a magyarrá lett 
török, Tulipán fogja, s Hajván, egy hatalmas török felfigyel Gergőre. Megmutat neki egy köteg papirost, 
melyeken a magyar végvárak alaprajzai láthatóak. Félrevezeti a törököt, az egri vár alaprajzát elteszi. A pap 
halála előtt rábízza Jumurdzsák talizmánját. Gergő megszökik. Budán találkozik Cecey Évával, aki örök 
hűséget esküdik neki. Török Bálint gyanakszik a törökre, s előérzete nem csapja be, a törökök elfoglalják 
Budát, s őt Konstantinápolyba hurcolják, a Héttoronyba vetik. 
 
3. A rab oroszlán 
 
Török Bálint Konstantinápolyban raboskodik. Mekcsey és Bornemissza Gergely a király seregébe 
készülnek, amikor Ceceyékkel találkoznak. Megtudja Gergő, hogy Vicuskát Fürjes Ádámhoz akarják 
feleségül adni. Siet Gyalura, hogy megbizonyosodjon a lány érzéseiről. Végül úgy döntenek, hogy 
megszöknek. Kockázatos kalandra vállalkoznak öten: Bornemissza Gergely, Török János, Cecey Éva, 
Mekcsey és Matyi nevű kocsisa, Konstantinápolyba igyekeznek, hogy kiszabadítsák Török Bálintot. Olasz 
zenészként sikerül bejutniuk a Héttoronyba, de nem sikerül kiszabadítani a hős Török Bálintot. A cigány 
Sárközi segít nekik elmenekülni. 
 
4. Eger veszedelme 
 
Már csaknem az egész országot elfoglalták a törökök. Évát Sopronban az álruhás Jumurdzsák keresi fel, 
Gergő gyűrűjére kíváncsi. Vicuska elszólja magát, hogy a férjénél van. A félszemű dervis elrabolja 
Jancsikát, 6 éves kisfiukat. Egerben a törökök támadásra készülődnek. Sokan elmenekülnek, de a város 
lakói, élükön a bíróval a városban keresnek menedéket. Dobó örül Bornemissza Gergelynek és barátjának 
Mekcseynek. A védők esküt tesznek, hogy a várat a végsőkig fogják védelmezni. A zsákmány közt egy 
török gyerekre akadnak. Jumurdzsák a talizmánjáért cserébe Bornemissza kisfiát ajánlja, de  Gergő nem hisz 
a töröknek, mert úgy tudja, hogy fia feleségével Sopronban van. 
 
5. Holdfogyatkozás 
 
Éva megtalálja Eger várának térképét és a gyűrűt, majd Miklós diákkal Egerbe megy. Megpróbálnak bejutni 
egy alagúton keresztül, de törökök bukkannak rájuk. Miklós diák úgy tud megszabadulni tőlük, hogy 
önfeláldozó módon felrobbantja a lőszertárakat. Éva sebesültként jut a várba. Dobó arra kéri, hogy tartsa 
titokban a kilétét férje előtt Hegedűs föl akarja adni a várat, de Sárközi leleplezi az árulót, akit kivégeznek.  
Elérkezik az utolsó nagy csata. A várvédők felkészültek a legrosszabbra. Ádáz küzdelem folyik a magyarok 
és a törökök között, nem csak az egri férfiak harcolnak, hanem az egri nők is kiveszik részüket a 
küzdelemből. A törökök végül feladják, elvonulnak a vár alól. Eger felszabadul. Egy török asszony 
visszahozza Bornemissza Jancsikát, Éva pedig a török gyereket adja vissza anyjának. Egész Európa ünnepli 
a hős várvédőket. 
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