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EGRI CSILLAGOK    Harmadik rész

A rab oroszlán 

  Foglald össze a harmadik rész cselekményét a szokásos módon!

Hely:   

Idő:   

Szereplők:   

A probléma:   

1. fontos esemény:   

2. fontos esemény:   

3. fontos esemény:   

4. fontos esemény:   

5. fontos esemény:   

Megoldás:   

  Ki a rab oroszlán?                                

Milyen írói-költői eszközt használ a címben Gárdonyi?                 

  Milyen török és magyar jelképeket ismertél meg a regényből? Rajzolhatsz is!

török jelképek magyar jelképek

1.

2.

3.
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  A török katonákkal folytato   Bere  yó-par   csete-
paté után Mekcsey felajánlja Dobónak, hogy válasz-
szon valamit a zsákmányából.

„Dobó fölve  e a kardokat. Az egyik bársonytokos, 
türkizes volt; a markolata aranyozo   kígyófej; a kí-
gyófej két szeme két gyémánt.
– No, ez a  ed, öcsém, ezt nem választom, mert ez 
vagyont ér.”

a) Rajzold le a kardot!

b) Milyen korábbi eseményekhez kapcsolódik az alábbi epizód? 

„Mikor gyerek voltam, hallo  am egy mondását. Azt kellene rámetszeni.
– Mi az?
– »Az a fő, hogy ne féljünk sohase.«
– Ez jó – biccente   rá Tinódi. – De így bizony kopár a gondolat. Megálljatok csak…
Az állát a kezére támasztva néze   maga elé. A többiek hallga  ak. Egy perc múlva megcsillant 
a szeme:
– Ha félsz, nem élsz!
– Így jó! – kiálto  a Gergely.
Tinódi beleütö  e a lúdtollat az ablak szélén álló fakalamárisba, és felrajzolta a kardigét.
Még egy kard volt o  an íratlan. A Dobóé párja. Azt Gergelynek adta Mekcsey.
– Hát erre mit írjunk? – kérdezte Tinódi. – Jó lesz-e ez: Bornemissza Gergely, szaporábban 
nyergelj!
Neve  ek. Gergely a fejét rázta.
– Nem. Nekem nem kell vers, csak egy szó. Abban az egy szóban benne van minden vers és 
minden gondolat. Ezt írja rá, Sebők bátyám: A hazáért!”

 

c) Honnan ismerik egymást az egyes szereplők?                    

 

 

d) Mit fejez ki Gergely jeligéje: A hazáért?                      

 

 

  Vitassátok meg, mi az oka, hogy az egyes fejezetek helyszíne az ország más-más tájegységén 
van, olykor nagyon messze egymástól! Mi történt az első és a harmadik fejezet közö    időben?

 

 

 

4.

5.
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