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Negyedikes osztályommal március közepén fejeztük be történelmi olvasmányaink „A haza 
minden előtt” című fejezetét. Így nálunk a hosszú hétvége több ünneppel is telt. A március 15-i 

nemzeti ünnep mellett szombaton a magyar kultúra, a színjátszás, a magyar történelem ünnepe 
következett, hiszen egyfajta jutalomjátékként a Nemzeti Színház legújabb bemutatóját, az Egri 
csillagokat nézhettük meg, gyermekek és szülők, együtt.  
 
Vidnyánszky Attila igazgató, rendező így ír a darabról: 

„Hősökre, példaképekre ma is szüksége van a fiataloknak. A nagy tettek, nagy érzelmek ma is 

megmozgatják a fantáziájukat. Úgy érzem, fontos, hogy a mindennapokból kiszakadva, a gyorsan 

változó, bizonytalanságokkal teli, igazodási pontokat nem nyújtó világunkban tiszta történeteket is el 

tudjunk mesélni. Gárdonyi regénye igazi nagy történet: szerelemről, hűségről (és árulásokról), 

bátorságról, hazaszeretetről, hősiességről, a felnőtté válásról...” 

Kornya István pedig ezt mondja: 
 „Gárdonyit komolyan foglalkoztatták a történelmi regény műfajának szakmai kérdései: „Lehetne-e olyan 
regényt írni, amely nem színfalnak használná a múltat, hanem inkább lámpás lenne: bevilágítani a múlt 
érdekes sötétségébe? Lehetne-e igazi történelmet írni regény alakjában?”    
 
Gárdonyinak sikerült mindez. A Nemzeti Színház művészeinek pedig sikerült mindebből megmutatni, 
hogyan is lehet a történelmi regényt feldolgozó színdarab „lámpás” a múlthoz, „lámpás” a lélekhez. 
A színházi stáb mindent megtett annak érdekében, hogy ezt a dicsőséges és kalandos eseménysort 
színpadi keretek között, felejthetetlen, katartikus élményt nyújtva meséljék el gyermeknek, felnőttnek 
egyaránt. Megható, megrázó, lélekemelő és lélekmelengető történet bontakozott ki előttünk úgy, hogy a 
gyermek és a felnőtt is elragadtatva, elvarázsolva élhette bele magát az egri vár hős védőinek 
történetébe. 
Gyermekeink „kézzel foghatóan”, saját lelkükkel átélve és megtapasztalva érezhették meg, mit is 

jelent Kölcsey örökbecsű sora: „A haza minden előtt!” 
S azt gondolom, a regény iránt is sikerült felkelteni az érdeklődést, ami a mai viszonyok között szinte 
csoda… Diákjaim hamarosan kötelező olvasmányként találkoznak majd az Egri csillagokkal, s azt 
hiszem, a későbbi feldolgozáshoz most felejthetetlen alapokat kaptak! 
 
Nyutali Marianna osztályfőnök 
 



 
 
 
 
 
 


