
 
 

FELHÍVÁS 

 

471 esztendővel a dicsőséges egri várvédelem után Eger városában ismét megelevenedik a 

történelem, újra morajlanak az ágyúk, dörögnek a puskák, csattognak a kardok, süvítenek a 

nyílvesszők, elhangzik a várvédők esküje.  

1552 újra megtörténik! 

Várjuk mindazokat, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy részt vegyenek egy történelmi játékban!  

 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dobó István Vármúzeum casting keretében keresi 

Dobó István megformálóját!  

A szereplőválogatás résztvevői a zsűri előtt adják elő az előre kiszemelt részeket Gárdonyi Géza 

regényéből. A kiválasztott egy éven keresztül Eger arcává válik, számos eseményen és kiadványban 

jelenik meg, kapitányként vesz részt Eger Megyei Jogú Város és a Dobó István Vármúzeum 

rendezvényein. Ez havonta 4 alkalmat jelent, amelyen előre egyeztetett időpontban és módon kell 

megjelennie. Vállalja a felkészülés fáradtságos munkáját, szerepet tanul, és rendezői instrukciók 

alapján adja elő jeleneteit. 

 

 

Ha úgy érzed, - vagy akár mások mondták - hogy küllemedben, jellemedben hasonlítasz Dobó 

Istvánra, van megfelelő orgánumod, jól mozogsz színpadi környezetben, ismered az Egri vár 

történetét és az Egri csillagok című regényt, szívesen bújnál más ember bőrébe, és nem kisebb 

szerepben, mint kapitányként vennél részt élő történelmi produkciókban, hivatalos eseményeken, 

vállald a megmérettetést, próbálj szerencsét! EGER A TE TÖRTÉNETED is! 

 

Információ: 

Szalainé Király Júlia 

kiraly.julia@egrivar.hu 

06305226172 

 

A jelentkezés e-mailben rövid bemutatkozással és a jelentkezés néhány soros indoklásával történik. 

varmuzeum@egrivar.hu 

A tárgy rovatban kérjük feltüntetni: Casting 2023 

 

Jelentkezési határidő: 

2023. április 14. 12.00 óra 

 

A sajtónyilvános szereplőválogatás helye és ideje:  

Dobó István Vármúzeum, 2023. április 22. szombat, 10.00 ó 
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Előzetesen kiadott, a bemutatón elmondandó szövegek: 

 

1. 

 

- Azért hívattam össze a vár népét, mert a török levelet küldött. Én az ellenséggel nem levelezek. Ha 

az ellenség levelet ír, visszavetem. Vagy pedig a torkába verem annak, aki elém meri hozni. Csak ezt 

az első levelet olvastatom el, s küldöm azonnal a királynak. Tulajdon szemével láthassa, hogy itt a 

török: kell a segítség. Én anélkül is tudom, hogy mi van a levélben: fenyegetés és alku. A fenyegetéstől 

nem ijedünk meg. Alkuba nem bocsátkozunk. A haza nem eladó semmi pénzen…. 

 

- Íme - mondotta acélos, de keserű hangon -, ez az első és utolsó levél, amely töröktől jött ebbe a 

várba, s el is olvasódott. Megérthettétek belőle, hogy mért jön. Szabadságot hoz karddal és ágyúval. 

A keresztény vérben fürdő pogány császár hozza ránk ezt a szabadságot. Nem kell? Ha nem kell 

szabadság, levágja a fejünket! Hát erre válaszoljunk. Ez a válaszom! 

 

Összegyűrte a levelet, és a parasztnak az arcába dobta. 

 

 

 

2. 

 

- Azért hívattam össze kegyelmeteket - folytatta Dobó -, hogy mindenki számot vethessen magával. 

Aki többre becsüli a bőrét, mint a nemzet jövendőjét, nyitva még a kapu. Nekem férfiak kellenek. 

Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Akinek reszket az ina a közelgő zivatartól, hagyja el a termet, 

mielőtt tovább szólanék, mert meg kell esküdnünk a vár védelmére olyan esküvel, hogy ha azt 

megszegi valaki, meg ne állhasson holta után az örök Isten szeme előtt. 

 

- És most magam esküszöm - szólt Dobó, két ujját a feszületre emelve. - Esküszöm, hogy a vár és az 

ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden csepp véremet. Esküszöm, 

hogy ott leszek minden veszedelemben veletek! Esküszöm, hogy a várat pogány kezére jutni nem 

engedem! Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom! Föld úgy fogadja be testemet, ég a 

lelkemet! Az örök Isten taszítson el, ha eskümet meg nem tartanám! 

 

 

 


