Az Egri vár
AHOL A HŐSÖK MEGÁLLÍTOTTÁK A HÓDITÓKAT

A VÁR ELSŐ 400 ÉVE

A Szent István király (1000-1038) által
alapított egyik első katolikus püspökség az
Egri főegyházmegye volt, ennek központja
lett az eredetileg sárból és kőből épített
köroltáros templom. Később Szent László
király
építtette
át
háromhajós
székesegyházzá, amelyet Szent János
evangélistáról neveztek el.
A székesegyház védelmére emelt vár a
XIII. század végéig gyengébb erődítmény
volt, jellemzően a helyi, könnyen
faragható, de puha, kevésbé időjárásálló
helyi vulkáni kőzetből építették.

A vár valamikor a várostól északkeletre állt, mára
azonban már teljesen körül veszik Eger házai és több
irányból is megközelíthető.

A VÁR KORSZERŰSÍTÉSE
A tüzérség megjelenésével a
klasszikus lovagvár jellegű (magas,
vékony falakkal épített) egri vár
elavulttá vált. A fő probléma az volt,
hogy a Várhegy melletti, annál
magasabb Almagyar dombról át
lehetett lőni a falak fölött. Az 1521es mohácsi csata után vált igazán
fontossá az építmény.
A hódító Oszmán Birodalommal
szemben kialakított végvárrendszer
fontos tagjának számító várat a XVI.
század első felében kezdték
átalakítani, korszerűsíteni. Külső és
belső részre osztották, bástyákat
emeltek. Így alakult ki a vár mai
felépítése

Az átépítésről érdemes megnézni a következő rövid
videot:
https://youtu.be/UibM6IYPnqc

AZ EGRI VÁR FÉNYKORA, AZ 1552-ES
OSTROM ÉS A VÁR ELVESZTÉSE
Eger élére 1548-ban nevezték ki
Dobó Istvánt várkapitánynak.
Dobó elsődleges feladatának
tartotta, hogy a várható török
támadás ellen minél jobban
megerősítse a végvárat. Ehhez
növelte mind a helyőrség, mind
a hadieszközök számát.
A három török vezér egyesített
hadai 1552 szeptemberében
vették ostrom alá az egri
végvárat,
de
a
védők
visszaverték próbálkozásaikat.

Az ostrom alatt a falak többsége súlyosan károsodott. Az
évtizedekig tartó újjáépítés közben jelentősen
korszerűsítették is a védműveket, a helyőrség létszámát
hétezer főre emelték. Ennek ellenére 1596-ban a második
ostromkor a helyőrség rövid viadal után végül III.
Mehmed
szultán
kezére
adta
a
várat.

A VÁR HANYATLÁSA
A régi dicsőség színtere a török hódoltság
alatt és után lassan hanyatlásnak indult,
köveit szekérszámra hordták el a városba
építkezésekhez.
A háborúk, a többszörös átépítések – de
különösen előbb a külső vár császári
rendeletre végrehajtott lerombolása, majd
az egyházi tulajdonba visszakerült erőd
tudatos lebontása a 18-19. század
fordulóján – óriási károkat okoztak az egri
vár középkori emlékeiben.
A vár területe a 19. század közepén már
csak egy helyenként falakkal övezett, az
elbontott épületek maradványait is elrejtő
füves dombként emelkedett a város fölé,
belsejében az egyetlen megmaradt
épülettel, a jócskán átalakított középkori
püspöki palotával.

A VÁR JELENKORI ÉLETE, FELTÁRÁSA ÉS ÚJJÁÉPÍTÉSE
Az egri vár nem csupán egy műemlék, hanem
egy
nemzeti
szimbólum,
melynek
közösségteremtő ereje van.
Az Egri várban, a Bebek-bástyán alussza örök
álmát Gárdonyi Géza, aki az Egri csillagok című
regényben örökítette meg a vár dicsőséges
ostromának történetét. A síron ez a három szó
olvasható: "Csak a teste„.
Érdekesség, hogy a regényből készített film
díszleteként
Pilisborosjenő
határában
felépítették a vár kicsinyített másolatát.
A 2000-es években kezdődött meg a vár XVI.
Századi állapotának helyreállítása.

SZEMÉLYES ÉLMÉNYEK AZ EGRI VÁRHOZ KAPCSOLÓDÓAN
4 évesen az Egri Vár börtön kiállításán

10 évesen az Egri vár másolatánál,
Pilisborosjenő mellett

