
EGER BEMUTATÁSA

1. Földrajza

Észak-Magyarország régióban helyezkedik el, Heves megye megyejogú városa. Az Eger-
patak csörgedezik mellette és a Bükk magasodik felette.

2.Történelme

A kőkorszakban már lakott terület volt. A honfoglaló magyarok is elfoglalták, de előtte szláv 
és avar törzsekkel találkoztak ott. A 20. században találtak honfoglalás kori tárgyakat a 
Szépasszony-völgyében. Már a 14-15. században elkezdték a  bor készítést, a várost 
környékező erdők nagy részét kiirtották és szőlőt telepítettek a helyükre. 1514-ben a 
parasztlázadás idején Dózsa György egyik vezére, Barnabás porig égette a várost. 
Magyarország három részre szakadásakor fontos végvár lett. 1552-ben visszavert egy erős 
török támadást, amelyet rengetegen Gárdonyi Gézának a regényéből ismernek. 1596-ban 
azonban újabb ostrom vette kezdetét, amelynek következtében a magyarok feladtak, mivel a 
hősies küzdelem ellenére nem jött erősítés. A Rákóczi-szabadságharc idején Eger volt a 
felszabadult országrész központja. A 20. századtól fogva iskolaváros lett. A második 
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világháború során a visszavonuló német csapatok gyárakat szabotáltak, jószágokat hajtottak

el és az Eger-patak hídjait felrobbantották.

3.Gárdonyi Géza és az Egri csillagok

A regény írója 1863. augusztus 3-án született Agárdpusztán. 1868 végén kezdte meg 
tanulmányait Budán. 1885 őszén kötött házasságot, frigyükből 4 gyermek született. 1880-as 
évektől újságíróként dolgozott. A későbbiekben már novellák is írt és hamar az élre 
emelkedett. Az utolsó éveit Egerben, remeteségben töltötte. 1922 október 30-án hunyt el, 
feltehetőleg szív- máj - és vesepanaszai miatt. Sírja Egerben található.

Az először 1901-ben könyvben kiadott műnek középpontjában egy már kiskorában vitéznek 
készülő kisfiú, Bornemissza Gergely áll. Már nagyon fiatalon megtapasztalja a törökök 
kegyetlenségét, amikor meggyilkolják az édesanyját.  Ezek után megfogadja, hogy ezt 
megtorolja. A sok kaland között Elkeveredik Török Bálint szigetvári birtokára. A gyerekkori 
szerelmét, Cecey Évát (Vicuskát) is meg kell szereznie, amikor máshoz akarják adni. A 
történetet végigkíséri egy gyűrű is, amely sok bonyodalmat okoz. Amikor már a vár védelmén
dolgozik, akkor kiderül, hogy a gyermekét, Jancsit elrabolta a török. Az ostrom során Vicuska
is megérkezik a várba, de megtiltják neki, hogy férjével találkozzon. Az ostrom vége felé a 
gyűrűvel visszaszerzik Jancsit. A csata végén Dobó István lemond a várkapitányságáról és 
ezáltal Gergely lesz a Várkapitány.

 

4.Az egri vár

Az 1261 körül kőből épült várat legtöbben az 1552-es ostromról ismerik. Az előbb említett 
csata során a falak nagy része károsodott, így azokat helyre kellett állítani. A nevesebb 
kapitányai: Dobó István és Bornemissza Gergely. A vár fontos labanc központ is volt.
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5. Amit feltétlen meg KELL nézni!

Ha elmegyünk Egerbe egyből eszünkbe jut a fényképezőgép, íme néhány helyszín, amelyre 
nem kár tárhelyet szánni:
-A vár 
A monumentális építmény, nemcsak a csaták során volt fontos hely, hanem most a 
turizmusnak is kedvez, érdemes hűvösebb időben látogatni, mert akkor kevesebben vannak

.
-A borvidék
A borkedvelők paradicsoma, nemcsak a borokról, de a látványáról is ismert szőlős és annak 
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.pincéje egy kedvelt célpont, ajánlott a borkóstoló.

-A minaret
Eme toronyból a látkép kiváló. Ha tájképet szeretnénk készíteni, akkor ez egy tökéletes 

helyszín.
- Az uszoda
Ez persze nem látványosság, de ha arra járunk, akkor egyik este érdemes megnézni egy 
vízilabda meccset vagy csak egyszerűen úszni.

 Összeállította: Török Attila 6.A


