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Hősök az irodalomban 

 Hősök és hősiesség

 1.   Mi jut eszedbe a HŐS szóról? Gyűjts kulcsszavakat az alábbi gondolattérképbe!

 2.   Ötödik osztályban olvasott művek szereplőiről láthatsz képeket. Nevezd meg, hogy melyik hőst áb-
rázolják a képek, majd foglald össze egy-egy mondatban, hogy mi volt a hőstettük! 

 

 

HŐS

OH-MIR06MA_Irodalom6_MF.indd   3OH-MIR06MA_Irodalom6_MF.indd   3 2023. 04. 03.   21:09:522023. 04. 03.   21:09:52



4

 Hősök az irodalomban

 3.    Készíts jellemzést egy általad választott irodalmi mű hőséről!
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 Hősök az irodalomban

 Szent László és a kun vitéz küzdelme

 1.   Elevenítsd fel az ötödik osztályban irodalomból és történelemből tanultakat a mondáról az alábbi 
gondolattérkép segítségével!

 2.   Írj öt vázlatpontot, amely összefoglalja a monda cselekményét!

 

 

 

 

 

 3.    Készíts összehasonlítást az olvasott részlet alapján Szent Lászlóról és a kun vitézről! Keress kulcssza-
vakat a táblázat megfelelő helyére, melyek leginkább jellemzik őket!

Szent László király Kun vitéz

 4.    Nézz utána könyvtárban vagy interneten, hogy mi a Képes Krónika!

 

 

 

MONDA
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 Hősök az irodalomban

 A tordai hasadék 

 1.  Készítsd el A tordai hasadék című mű cselekményvázlatát! Sorold fel a legfontosabb eseményeket!

1. László király Erdélyben harcol a kunok ellen.

2.  

3.  

4.  

5.  

 2.  Igazold a monda fogalmának segítségével, hogy az olvasott mű monda!

 

 

 

 

 3.  Olvasd el a Tordai-hasadékról szóló leírást, majd válaszolj a kérdésekre!

A Torockói hegység mészköveit évezredeken keresztül mosta a Hesdát pataka. Mély medret vág-
va magának egy különleges természeti, majd kulturális értékekkel is rendelkező tájat alakított ki.  
A Tordai-hasadék ma már élőhely- és madárvédelmi terület, illetve országos védettséggel bíró vad-
rezervátum.1 

A festői táj, a hatalmas sziklafalak és az alant 
búgó patak számos neves helyi kutatónak szív-
ügye lett. A hasadék egyik különlegessége az itt 
található 1000 növényfaj – Románia teljes fló-
rájának2 negyede. Fennmaradtak itt jégkorszaki, 
fekete-tengeri, pannon és sztyeppi növények is. 
A sziklák oldalait ritka növények díszítik: a csinos 
és pusztai árvalányhaj, a magyar nőszirom és az 
endémikus3 tordai hölgymál4. Egy másik ritkaság 
a tordai hagyma, amelynek legközelebbi lelőhe-
lye az Urál hegységben található.

[…] A hasadék árnyékos oldalán egy szirti sas 
pár fészke látható. Gyakori vendégnek számít a 
védett vándorsólyom. Néha kuvik, vízi rigó és fe-
kete gólya is felbukkan. Sétáinkat végigkísérik az erdei és a mezei pacsirták feledhetetlen énekei, 
és ha szemfülesek vagyunk, megpillanthatjuk a fehéres szemsávval, narancssárga hassal díszelgő 

1 vadrezervátum: ritka természeti értékeknek otthont adó védett terület
2 flóra: a terület őshonos növényzete
3 endémikus: helyhez kötött faj
4 hölgymál: európai gyepek indás növénye
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 Hősök az irodalomban

bajszos sármányt is. A hasadékban zöld- és fali gyíkok, illetve zöld levelibékák élnek. Tovább színezi 
a tájat a keleti mustárlepke és a nagy tűzlepke.

A feledhetetlen élményt nyújtó festői táj, a robusztus5 sziklák, a több tucat titokzatos barlang,  
illetve a gazdag növény- és állatvilág kellemes kirándulási lehetőséget nyújt bárki számára. Szál-
lás- és étkezési lehetőség mellett siklóernyőzéssel vagy vezetett sziklamászással lehet maradandó 
élménnyé tenni a látogatást. (https://lovagkiraly.org/helyszin/360-tordai-hasadek nyomán)

a) Hány növényfaj él Romániában?  

b) Melyik madár dísze a narancssárga has?  

c) Nevezz meg a szöveg alapján két növényritkaságot!  

 

 4.    Gyűjts még olyan mondákat, amelyek valamilyen természeti képződmény keletkezésére adnak ma-
gyarázatot!

Cím:  

Természeti képződmény megnevezése:  

 

Cím:  

Természeti képződmény megnevezése:  

 

Cím:  

Természeti képződmény megnevezése:  

 

Cím:  

Természeti képződmény megnevezése:  

 

 5.    Gyűjtsd össze A tordai hasadék című monda történelmi alapját képező tényezőket! Kutass az inter-
neten! 

 

 

 

 

5 robusztus: erőteljes
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 Hősök az irodalomban

Arany János: Szent László (legenda)

 1.   Idézz a szövegből olyan részleteket, amelyek igazolják Szent László csodatételét! 

 

 

 

 

 2.   Melyik hadjárat eseményeit írja le a mű? Melyik uralkodó kik ellen harcol? Hogyan zárul a küzdelem? 

 

 

 

 3.   Mi a bizonyíték a legenda szerint arra, hogy a küzdelemben Szent László segítette a magyarokat? 
Állításodat a szövegből keresett idézet másolásával bizonyítsd!

 

 

 

 4.   Készíts illusztrációt a legenda leírása alapján Szent László csatában való megjelenéséről!
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 Hősök az irodalomban

 Csörsz árka 

 1.   Alkossatok két csoportot az osztályban! Az egyik csoport Csörsz királyról, a másik pedig Rádról 
gyűjtsön olyan mellékneveket a mondából, mely leginkább jellemzi az adott szereplőt!

 

 

 

 2.  Írd az alábbi állítások sorszámát a megfelelő történet címéhez! (Egy állítás több címhez is kerülhet!)

1.  A történet műfaja monda.

2.  A cselekmény hőse bátorságával és áldozatkészségével emelkedik ki.

3.  A történet egyik szereplője segítséget kér, hogy legyőzze Frigyes királyt.

4.  A cselekmény hősének egy próbát kellene kiállnia ahhoz, hogy elérje célját.

5.  A történetben előfordul csodás, meseszerű elem.

6.  A történetben meghatározó szerepük van a kunoknak.

7.  A történet hőse saját önzéséből kifolyólag túl nagy terhet ró a népre.

8.  Az egyik hős halálával ér véget a történet.

A tordai hasadék:  

Csörsz árka:  

 3.   Idézd a képhez tartozó jelenet részletét a Csörsz árka című népmondából! 

Sorszám:               

Idézet:                                                                                  

 

Sorszám:               

Idézet:                                                                                  

 

Sorszám:               

Idézet:                                                                                  
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 Hősök az irodalomban

 Szimónidész: A thermopülei hősök sírfelirata

 1.   Egészítsd ki ismereteiddel az alábbi gondolattérképet az EPIGRAMMA műfajának jellemzéséről!

 2.   Mi jellemzi az eddig olvasott művek hőseit? Egészítsd ki az összefoglaló táblázat hiányzó részeit! 

Mű címe Hős(ök) neve(i) Hős jellemzője 
(min. két jellemző)

Szent László és a kun vitéz 
küzdelme

A tordai hasadék Szent László

Csörsz árka segítőkésznek tűnik, mégis 
saját érdekei az elsődlegesek 
számára

Arany János: Szent László

A thermopülei hősök sírfelirata Leónidasz és a spártai katonák

 3.    Jelöld a tanult módon a hosszú és rövid szótagokat az idézet sorai alatt!

EPIGRAMMA

Itt fekszünk, Vándor, vidd hírül a spártaiaknak:
  

Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza.
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 Hősök az irodalomban

 Széchenyi Zsigmond: Csui!… – részlet

 1.  Indokold meg 3-4 mondatban a Csui!… részlete alapján, hogy miért tekinthető a vadász hősnek!

 

 

 

 

 

 2.  Válaszolj az idézett részlet alapján a kérdésre!

Értelmezd az „állítólagos mondást”! 

 

 

 

 3.   Fogalmazd meg az alábbi állítással kapcsolatos véleményedet! 

 

 

 

Beszélgetés Széchenyi özvegyével – részlet

– A sok megpróbáltatás, meghurcolás után soha nem gondoltak arra, hogy emigráljanak, el-
meneküljenek az országból?

– Erről természetesen gyakran és sokat beszéltünk, főleg 1956-ban.1 De éppen nem sokkal ’56 
előtt kezdték el ismét kiadni a korábban betiltott, bezúzott könyveit. Az egyik 80 000 példányos 
újrakiadás például néhány nap alatt elfogyott. Arra gondolt, hogy ha elmenekülünk, olvasóinak 
okozna csalódást. Ezt pedig semmiképpen sem szerette volna! Időnként idézik azt az állítólagos 
mondását, hogy „a Zsiga menne, de a Széchenyi nem teheti.” Én ezt így soha nem hallottam tőle. 
Azt viszont gyakran, hogy „a magyarnak itt a helye”.

(Forrás: https://www.brisbanephotographycourses.net.au/portre.pdf)

1 

1  Magyarországon 1956. október 23-án kezdődött a forradalom és szabadságharc, melynek legfőbb célja a szovjet megszállás és terror 
megszüntetése volt. A szovjetek azonban november 11-re felszámolták a fegyveres ellenállást. A szabadságharc bukása miatt sokan arra 
kényszerültek, hogy elmeneküljenek az országból. 

a Zsiga menne, de a Széchenyi nem teheti

a magyarnak itt a helye
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 Hősök az irodalomban

 Kőmíves Kelemenné

 1.  Mely melléknevek írják le legjobban a ballada hangulatát? Gyűjts össze hármat!

 

 2.  Válaszolj az alábbi kérdésekre!

a) Mit jelent a babona szó? Foglald össze egy mondatban a szó jelentését!

 

b)  Milyen babona szerepel a balladában? 

 

 3.   Állítsd sorrendbe a szereplőket aszerint, hogy mikor jelennek meg a történetben! Foglald össze sze-
replőnként egy-két mondatban, hogy milyen esemény kötődik a megjelenéséhez!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kocsis

Kőmíves Kelemen

a tizenkét kőmíves

Kőmíves Kelemenné

a kisfiú
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 Hősök az irodalomban

 4.  Válaszolj az alábbi kérdésekre az idézett szöveg alapján! 

Déva a Maros mentén haladó, Erdély legfonto-
sabb útvonala mentén fekszik. A vár a város köz-
pontjában fekvő és természeti rezervátumként 
működő Várhegyen fekszik. Habár állapota az 
utóbbi évszázadban nagyon sokat romlott, falai 
még ma is viszonylag magasan állnak. Legkorábbi 
része a hegytetőn található, majd a későbbi bőví-
tések során egyre nagyobb területet foglalt ma-
gába, mígnem 18. századi erődítése majdnem a 
hegy aljához ért. A várat ezen késői erődítés fala 
mentén haladva lehet megközelíteni, amit két 
egymást követő erődített kapu védett. A felső vár 
két falgyűrűből áll, amelyekhez a különféle erődítések és épületszárnyak csatlakoznak. A külső fal-
gyűrű 17. századi, nyugati oldalán egy kerek bástya található. A belső falgyűrű a vár legkorábbi épít-
ménye. Északkeleti oldalán található a kaputorony, majd ennek folytatásában húzódott egy négy-
szintes palotaszárny. Ezzel átellenben helyezkedett a vár másik nagy palotaszárnya, alatta pincével.

(Forrás: http://www.castrumbene.hu/erdelyivarak/var/deva.html)

a)  Nézz utána, mit jelent: rezervátum, erődítés, kaputorony! Ha szükséges, kutass a könyvtárban 
vagy az interneten!

 

 

 

 

 

b)  A város melyik részében található a vár?

 

c)  Hol helyezkedik el a négyszintes palotaszárny?

 

d)  Milyen építményekkel védték a vár 18. századi erődítését? 
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 Hősök az irodalomban

 Arany János: Mátyás anyja

 1.  Nézz utána a vers történelmi hátterének!

a) Egészítsd ki a Hunyadiak családfáját!

b) Miért raboskodott Mátyás Prágában?

 

 2.   a)  Tagold tartalmi szempontból a költeményt!

 

 

 b)  Mely versszakok tartalmazzák a levél szövegét?

 

 c)  Fogalmazd meg saját szavaiddal a levél tartalmát!

 

 

 

 3.   Vizsgáld meg az alábbi versszak rímelését, rímképletét, és nevezd is meg! Számold meg a sorok szó-
tagszámát is! 

Sorszám:               

Rímképlet megnevezése:                                                  

Hunyadi János

Hunyadi Mátyás

Viszem én,  szótagszám: 

Viszem én,  szótagszám: 

Hét nap elegendő.  szótagszám:

Szerelmes  szótagszám:

Szivemnek   szótagszám:

Hét egész esztendő!   szótagszám:
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 Hősök az irodalomban

 4.   Húzd alá az ellentétpárok közül azokat, melyek a Mátyás anyja című műre jellemzőek! A táblázat üres 
részeibe a szövegből idézett részletekkel támaszd alá az aláhúzott állításokat! 

Tartalmaz 
párbeszédes részt.

Nem tartalmaz 
párbeszédes részt.

Tragikus 
végkifejlete van.

Pozitív végkifejlete 
van.

Nincsen elhallgatás 
a műben.

Tartalmaz 
elhallgatást a mű.

Található ismétlés 
a műben.

Nincs ismétlés 
a műben.

 5.   Nézz utána, hogy milyen a Hunyadi-család címere! Rajzold le, majd fogalmazd meg, hogy mit fejez-
hetnek ki a címeren látható jelképek!
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 Hősök az irodalomban

 Arany János: A walesi bárdok 

 1.   Oszd három részre a ballada cselekményét! Idézd a három elkülönített rész első sorát a szövegből! 
Nevezd meg, hogy a három rész milyen helyszíneken játszódik!

I.  

  Helyszín:  

II.  

  Helyszín:  

III.  

  Helyszín:  

 2.   Jellemezd a három megszólaló bárdot énekeik alapján!

1. bárd

2. bárd

3. bárd

 3.  a) Gyűjtsd össze a ballada ismétlődő szavait!

 

 

 b) Fogalmazd meg, hogy mi a szerepük az ismétlődéseknek! Milyen hatást váltanak ki?

 

 

 

 

 

 4.   Játék: Csoportokat alkotva mutassatok be egy általatok választott jelenetet a balladából! Ügyeljetek 
arra, hogy a csoport minden tagjának jusson szerep! Ha szükséges, egészítsétek ki a mű szövegét 
saját megszólalásaitokkal, melyek az adott jelenethez kapcsolódhatnak!
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 Hősök az irodalomban

 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – Első levonás, Második levonás

 1.  Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! Tegyél x-et a megfelelő helyre!

Igaz Hamis

A Lúdas Matyi műfaja történelmi témájú műballada.

Matyit sokat szidja édesanyja.

A Lúdas Matyi történetét Fazekas Mihály találta ki.

Matyi fenyegetését, hogy bosszút fog állni a verés miatt, mindenki kinevette.

Döbrögi megverte Lúdas Matyit, mert a fiú nem adta el neki a lúdjait.

Matyi azt ígérte Döbröginek, hogy bosszúból háromszor fogja őt megverni.

Döbrögi ismeretlen emberben soha nem bízik meg a történet szerint.

 2.  Jelöld az alábbi idézetekben a hosszú és rövid szótagokat! Nevezd meg a tanult verslábakat!

Verslábak:  

 3.  Magyarázd meg a szöveg alapján az alábbi szavak és kifejezések jelentését!

Korhely, léhűtő:  

Vásári portéka:  

A ludakra fente a fogát:   

Husáng:  

Püfölgeti:  

Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi vissza!

  

Míg húzták-vonták, még egyszer visszakiáltott:

 

Osztán háromszor veri meg Lúdas Matyi kendet!
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 Hősök az irodalomban

 Fazekas Mihály: Lúdas Matyi – Harmadik levonás, Negyedik levonás

 1.  a)  A mű „nyers-nyakas” fiúként emlegeti Matyit. Magyarázd meg, milyen az az ember, akinek nyers 
a modora és nyakasan viselkedik!

Nyers:  

Nyakas:  

 b) Bizonyítsd a szövegből vett példákkal, hogy igazak Matyira a fenti melléknevek!

 

 

 c)  Fogalmazd meg, hogy mi a különbség a mű elején megismert, valamint a mű végén megjelenő 
Matyi között!

 

 

 2.  Töltsd ki a táblázatot!

Hányadik levonás? Hol veri meg Matyi 
Döbrögit?

Milyen álcában jelenik 
meg Matyi?

Mivel kötözi meg 
Matyi Döbrögit?

építőmester

harmadik

semmivel

 3.   Fogalmazd meg öt-hat mondatban, hogy mi számodra a mű tanulsága!
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 Hősök az irodalomban

 Összefoglalás – Hősök az irodalomban

 1.   a)  Helyezd el a táblázatban az alábbi szereplőket, műcímeket és műfajokat! Ügyelj arra, hogy néhány 
információ több helyre is kerülhet!

A walesi bárdok, helyi monda, történeti témájú monda, legenda, A thermopülei hősök sírfelirata, 
Szent László, Edward király, Döbrögi, Kőmíves Kelemen, Szilágyi Erzsébet, Lúdas Matyi, Széchenyi 
Zsigmond, napló, Mátyás anyja, népballada, epigramma, Csörsz árka

Szereplők A mű címe Műfaj

Rád

Csui!…

vígballada

Szent László

elbeszélő költemény

Kőmíves Kelemenné

műballada

Szent László és a kun vitéz küzdelme

spártai katonák

A tordai hasadék

 b) Ha ismert a mű szerzője, írd oda a nevét a cím mellé!

 2.  Bizonyítsd az állítást a tanult balladák alapján!

Lírához kapcsolódik:

 

 

Epikához kapcsolódik:

 

 

Drámához kapcsolódik:

 

 

A ballada mindhárom műnemhez kapcsolódik.
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6

Mint ha pásztortűz ég őszi éjszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon:
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem

Arany János: Toldi 

 Előhang

 1.   Mire utal a tizenkét ének elé írt Előhang megnevezés? Mi a szerepe?

 

 2.  Párosítsd az Előhang részletéhez a megfelelő költői képet vagy eszközt!

 3.   a) Mi a szerepe a mottónak?

 

 b) Írd le a kedvenc mottódat!

 

 4.   Készíts illusztrációt az Előhang alapján Toldi Miklósról!

  megszemélyesítés

  hasonlat

  párhuzam
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 Arany János: Toldi 

 Első ének

 1.   Karikázd be az Első ének cselekményéhez kapcsolódó szavakat!

 2.   Játék: Mutassátok be páros munkában azt a jelenetet, amikor Toldi megpillantja Laczfi nádor csapa-
tát! 

Az egyik tanuló játssza el szavak nélkül (testtartással, gesztusokkal) a tűző napon álló Miklós érzé-
seit, a másik pedig olvassa hozzá hangosan a műből az ide illő sorokat! Folytassátok szerepcserével, 
saját szavaitokkal elmondva a jelenetet!

 3.   Keresd ki, milyen hasonlatokkal fejezi ki Arany a hazafelé tartó Toldi hangulatát! Fogalmazd meg 
saját szavaiddal is Toldi érzéseit!

Hasonlító Hasonlított

Toldi járása

barna éjfél

sértett vadkan

 4.   Keress az Első énekben olvasott szavakkal ellentétes kifejezést!

kopár  ↔  

hórihorgas ↔  

sóvárgó  ↔  

gőgös  ↔  

 5.  Válaszolj az idézettel kapcsolatos kérdésre!

Miért sértette ez a kijelentés Miklóst?
 

 

 

 

Szép öcsém, be nagy kár / Hogy apád paraszt volt s te is az maradtál.

hideg alszanak figyel ír sóvárog kedves

hadvezér útbaigazít tisztelik megsértődik boldog

gőgös
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 Arany János: Toldi 

 Második ének

 1.   Jelöld sorszámokkal a cselekmény helyes időrendjét!

  György sértegeti Miklóst.

  Anyjuk közéjük áll.

  Miklós kéri a jussát.

  Sürgés-forgás a konyha körül és az udvaron.

  György megüti Miklóst.

  Miklós kimegy a házból.

  Miklós köszöntené Györgyöt.

  György hazaérkezik.

  Miklós készül megütni testvérét.

 2.   Keresd ki a 9–14. versszakokból a két testvér párbeszédének legfontosabb szavait! Húzd alá, mivel 
sértette meg leginkább György Miklóst!

Miklós György

 3.   Fogalmazd meg, miért lehet szörnyű lelki fájdalom egy édesanyának megtapasztalni, hogy gyerme-
kei ilyen durva szavakkal bántják egymást!
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 Arany János: Toldi 

 4.   Párokban válaszoljátok meg az alábbi kérdéseket!

 a) Milyen megoldás merül fel Miklósban a bátyjával való konfliktus megoldására?

 

 b)  De ami az enyém, azt elviszem innet: / Add ki, bátya, tüstént, ami engem illet; / Add ki a jussomat: 
pénzt, paripát, fegyvert: / Azontúl – az Isten áldjon minden embert.

Mit jelent a juss?  

Mit kér Miklós?  

 c)  Hogyan reagál György Miklós kérésére? 

 

 

 5.   Fogalmazd meg, mi okozza a bonyodalmat!

 

 

 6.   Játék: Játsszátok el Toldi Miklós és György vitájának jelenetét! Ügyeljetek arra, hogy testbeszédetek-
kel is kommunikáljatok!

 7.   Írd meg Toldi Lőrincné nézőpontjából a Második ének eseményeit! 
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 Arany János: Toldi 

 Harmadik ének

 1.  Fogalmazd meg az alábbi szavak felhasználásával, hogyan bosszantották Miklóst György legényei!

 

 

 

 2.   A Harmadik ének egyik legfontosabb jelenetét látod a képen. Olvasd újra az ének ide vonatkozó 
részét, majd válaszolj a kérdésekre!

 a) Mi váltotta ki Toldi haragját, majd a gyilkosságot?

 

 b) Melyik bibliai hőshöz hasonlítja Arany János a 6. versszakban Toldit? Miért?

 

 3.   Nevezd meg az alábbi idézetekben szereplő költői képeket, eszközöket!

szilaj legények vaskos tréfa palánkdöngetés

Mint kutyák közé, ha nyulfiat lökének,
Kaptak a beszéden a szilaj legények              

amott ül egy túzok magában              

S mint szilaj csikóé, magas volt a kedve              

Mint olajütőben szétmállott a teste             

OH-MIR06MA_Irodalom6_MF.indd   24OH-MIR06MA_Irodalom6_MF.indd   24 2023. 04. 03.   21:09:592023. 04. 03.   21:09:59



25

 Arany János: Toldi 

 Negyedik ének

 1.   Írj kulcsszavakat az alábbi ábrába, melyek leginkább jellemzik Miklós és György kapcsolatát az eddig 
olvasottak alapján!

 2.   Ki az új szereplő, aki ebben az énekben megjelenik? Mit tudunk meg róla? Milyen kapcsolat fűzi 
Miklóshoz?

 

 

 3.   Párokban dolgozva írjátok meg Miklós és Bence párbeszédét mai nyelvhasználattal!

Üdvözlés:  

Üdvözlés:  

Kérdés:  

Felelet:  

Kérdés:  

Felelet:  

Kérdés:  

Felelet:  

Kérdés:  

Felelet:  

Elköszönés:  

Elköszönés:  

MIKLÓS – GYÖRGY
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 Arany János: Toldi 

 4.   Az allegória összetett költői kép, amelynek alapja egy mozzanatról mozzanatra kibontott metafora 
vagy megszemélyesítés. A Toldiban megszemélyesítés szolgál az allegória alapjául. Kösd össze a mű 
álomallegóriájának összetartozó elemeit!

Az édes álom Pillangó

a pillangó szárnyainak mintázata nem mert leszállni

álomméz két szárnyát teríté Toldi két szemére

félt tarka köntösében

két kezét rakta nektár, amit a pillangó […] 
mákvirágból gyüjte éjszakára

 5.   a) Keress a Negyedik énekben olvasott szavakkal ellentétes kifejezést!

sajgó  ↔  

enyhítő  ↔  

tarka  ↔  

csörtető  ↔  

bealkonyodik  ↔  

  b) Válassz ki három ellentétpárt, majd foglald őket egy-egy mondatba!

 

 

 

 

 

 

  c) Gyűjts még vagy írj magadtól minél több ellentétpárt!
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 Arany János: Toldi 

 Ötödik ének

 1.   Magyarázd meg saját szavaiddal az alábbi közmondásokat!

Az éhes farkasnak élesebb a körme.
 

 

Egyik farkas nem falja fel a másikat.
 

 

Farkasból bárány sohasem lesz.
 

 

 2.   Fogalmazd meg, hogyan hangsúlyozza Miklós erejét Fadrusz János szobra!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.   Mit tudunk meg Miklósról az Ötödik énekben olvasott farkaskaland alapján? 

 

 

 

 

 

Fadrusz János: 
Farkasokkal viaskodó Toldi
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 Arany János: Toldi 

türelmetlen gyengéd rideg ősz hajú akaratos igazságtalan

 Hatodik ének

 1.   Karikázd be azokat a szavakat, amelyek Toldi Lőrincnét jellemzik!

 2.   Mely költői eszközökkel, képekkel fejezi ki Arany, hogy melyik napszakban zajlik a Hatodik ének cse-
lekménye? Párokban dolgozva írjatok idézeteket a műből, amellyel alátámasztjátok állításaitokat!

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.   Hogyan köszön el Miklós édesanyjától és Györgytől! Töltsd ki a táblázatot!

Jelzéssel, tettel, mozdulattal Beszéddel
Az édesanyjától

Györgytől

 4.  Nevezd meg az alábbi idézetekben szereplő költői eszközöket!

Utána! utána! ilyen szedtevette!              

S mint mikor egy fészek lódarázs fellázad              

Kürtölést, kurjantást, kopók csaholását              

családszerető felelőtlen békeszerető gondoskodó
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 Arany János: Toldi 

 Részösszefoglalás

 1.  Ki mondta, kinek? Írd az idézet mellé a megszólaló és a megszólított(ak) nevét!

Ki? Kinek?

Hé, paraszt! melyik út megyen itt Budára

Add ki jussomat: pénzt, paripát, fegyvert

Hé fiúk! amott ül egy túzok magában 

Jaj! eszem a lelked, beh jó, hogy

Tán veszett nevemet is lemossa

Jaj, hát látlak ismét! be sose gondoltam

 2.   Sorold fel, hogy mely helyszíneken játszódnak az eddig olvasott énekek eseményei!

 

 3.   Sorold fel, hogy kik segítették és kik sértették meg az eddigi történések során Miklóst! Válaszodat 
szóban indokold!

Segítik Miklóst Megsértik Miklóst

 4.   Kösd össze a következő költői eszközöket és képeket a megfelelő idézetekkel!

Mint a sértett vadkan, fú veszett dühében,
Csaknem összeroppan a rúd vas kezében.ellentét

Hé fiúk! amott ül egy túzok magábanhasonlat

De az éj erőt vett, csakhamar beronta,
Az eget, a földet bakacsinba vontamegszemélyesítés

Szégyen és gyalázat: zúg, morog mindenki,
Egy paraszt fiúval még sem áll ki senki!felsorolás, részletezés

Fölkereste fészkit a réti madárnak,
Szárcsa-, vadrucának, bíbicnek, sirálynakmetafora
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 Arany János: Toldi 

 Hetedik ének

 1.   a) Idézd a Hetedik énekből azokat a sorokat, melyek a vihart mutatják be!

 

 

 

 b) Milyen szerepe van Miklós sorsa alakulásában ennek a természeti jelenségnek?

 

 

 c)  Sorolj fel eddigi tanulmányaidból olyan műveket, amelyekben meghatározó szerepe van egy adott 
természeti jelenség bemutatásának (pl. sorsfordító szereppel bír a főhős életének alakulásában)!

 

 

 2.   Melyik énekből derülnek ki az alábbi információk?

Miklós Rákos mezejére ér.        

Toldi György és serege reggelig üldözte Miklóst.     

Miklós egy gyászoló özveggyel találkozik a temetőben.    

Az özvegy két fiát egy cseh ölte meg.       

Miklós Pestre érkezik.        

 3.   Hasonlítsd össze Miklós életcéljait a mű Hatodik és Hetedik éneke alapján!

Hatodik ének Hetedik ének

 4.  Keress a Hetedik énekből példákat költői képekre, eszközökre!
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 Arany János: Toldi 

 Nyolcadik ének

 1.   Karikázd be az alábbi szavak közül azokat, melyek Toldi Györgyre vagy a királyra jellemzőek, majd írd 
a sorszámukat a megfelelő halmazba!

 2.   Válassz ki két-két tulajdonságot az előző feladatban leírtak közül, majd támaszd alá a szövegből vett 
idézetekkel azokat!

Toldi György:  

Idézet:  

Lajos király:  

Idézet:  

 3.   Értelmezd a Nyolcadik ének eseményeire az alábbi közmondást! 

 

 

 

 4.  Miért tekinthetjük fordulópontnak a Nyolcadik éneket?

 

 

 

Aki másnak vermet ás, maga esik bele!

Lajos királyLajos király Toldi GyörgyToldi György

bátor10.

igazságos7. megfontolt9. jó emberismerő 6.

dühös4.igazságtalan3.

furfangos8.

önző5.szerény1.

kegyetlen11. előrelátó12.

ravasz2.
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Igaz Hamis

Miklós Nagyfalu utcáit járta.

Miklós négy napja csak gombát evett, mert nem volt pénze ennivalóra sem.

Egy elszabadult bika okozott fennakadást a városban.

A mészáros legények maguk próbálták megállítani a bikát.

Miklós a mészárosokkal együtt szállt szembe a bikával.

A mészárosok hálájukat kifejezve szállást adtak Miklósnak éjszakára.

A megmentett pesti emberek nem foglalkoztak Miklóssal, magára hagyták őt.

Miklós végül a temetőben töltötte az éjszakát.

 Kilencedik ének

 1.   Döntsd el, hogy igazak vagy hamisak az alábbi állítások! 

 2.   a)  Hasonlítsd össze, milyen körülmények között élt Miklós szülőfalujában, s mit tapasztalt ehhez 
képest eddig a városban!

Nagyfalu Pest

 b) Fogalmazd meg, mit érezhetett Miklós a bikakalandot követően!

 

 

 3.  Mi a legnagyobb sértés Miklós számára a bikakalandot követő események során?
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 Tizedik ének

 1.   Fogalmazd meg, milyen új információt tudtál meg ebben az énekben az alábbi szereplőkről!

Miklós:  

 

Miklós édesanyja:  

 

Bence:  

 

 2.  Milyen szerepe van a pénznek abban, hogy Miklós sorsa új fordulatot vesz?

 

 

 3.  Mi az oka annak, hogy az édesanya kenyérbe sütve küldi a pénzt?

 

 

 

 

 

 

 4.  Egészítsd ki a rejtvény vízszintes sorait, s megtudod, melyek egy lovag legfőbb erényei!

S É

Ő

E C Ü E

V A A S Á

E

J M B R Á

D O A K Z É

É
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 Tizenegyedik ének

 1.   a)  Sorold fel az illusztráció segítségével egy középkori lovag és lova fel-
szereléseit!

 

 

 

 

 

 b)  Hét fontos lovagi erény van. Fogalmazz meg legalább kettőt! 

 

 

 

 

 2.  Állítsd számozással időrendi sorrendbe a felsorolt eseményeket!

 3.   Hogyan írja le Arany a küzdelemre való készülődés pillanatait? Miért érzékenyül el Bence Miklós 
távozásakor?

 

 

 

 

 4.   Keress példákat költői képekre, eszközökre a Tizenegyedik énekből!

 

 

 

Páncélzat férfinak és lónak (1575) 
(Cleveland Museum of Art, 
Cleveland)

Toldi megöli ellenfelét. Kezet fognak egymással.

Először kér kegyelmet a cseh. A csónakot ellöki a partról.

Toldi győz a küzdelemben.
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 Arany János: Toldi 

 Tizenkettedik ének

 1.   Foglald össze az utolsó ének alapján 3-4 mondatban, hogyan változik meg Toldi György és Miklós 
sorsa!

 

 

 

 

 

 2.   Hogyan jelenik meg a népmesékre jellemző igazságszolgáltatás az utolsó énekben?

 

 

 

 

 

 3.   Értelmezd az alábbi közmondást az utolsó énekre vonatkozóan: 

 

 

 

 

 4.   Jellemezd a királyt az utolsó énekben olvasható megszólalásai alapján!

 

 

 

 

 5.  Magyarázd meg, mit jelent az utóhang fogalom!
 

 

Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten!
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 Arany János: Toldi 

 Összefoglalás

 1.   Csoportosítsd a főszereplőket és mellékszereplőket aszerint, hogy pozitív vagy negatív szerepben 
jelennek meg a műben!

„Pozitív” „Negatív”

 2.   a) Sorold fel, hogy az erőpróbák során kivel vagy mivel kell megküzdenie Toldi Miklósnak!

 

 

 

 

 b) Melyik erőpróba lehetett a legnehezebb Toldi számára? Indokold is válaszodat!

 

 

 3.  Nevezd meg az alábbi idézetekben szereplő költői képeket!

Aztán álommézet csókolt ajakára […]              

Mígnem a sötét éj szárnya alá vette […]             

Kürtölést, kurjantást, kopók csaholását […]              

Be szép vagy! be nagyon illel leventének […]             
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 Arany János: Toldi 

 4.  Párokban dolgozva írjátok be a példák sorszámát a megfelelő helyre!

1.  mint a toportyán, ha juhász kergette

2.  füstölög magában

3.  repül a nehéz kő, ki tudja hol áll meg

4.   Aki meg sem halt még, minek azt siratni

5.  a bika azonban, mint a zúgó szélvész

6.  Lepedőt sugárból terített rá a hold

7.  Fölnézett az égre, az országútjára 

8.  Elfeküdt már a nap túl a nádas réten 

9.  felült Lackó a béresek nyakára

10.   Szép öcsém, be nagy kár,  
Hogy apád paraszt volt s te is az maradtál

11.  Mint komor bikáé, olyan a járása

12.  szive égő katlan

13.  Hé fiúk! amott ül egy túzok magában

14.  Mint a hímszarvas, kit vadász sérte nyillal

15.  Tűvé tettem érted ezt a tenger rétet

16.  A kulacs sikoltott és kibuggyant vére

HasonlatHasonlat

Szólás, szállóigeSzólás, szállóige

MegszemélyesítésMegszemélyesítés

MetaforaMetafora

 5.   Fogalmazd meg a fejezet során tanultak alapján, hogy mit jelent számodra ma Arany János Toldi 
című műve! Mit jelképez számunkra a főhős személye? Válaszodat indokold is!
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Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

 A szeretet

 1.   Gyűjts össze minél több olyan szót, mely számodra a szeretethez kapcsolódik!

 2.   Hogyan fejezhetjük ki szeretetünket? Idézz fel minél több példát a szeretet megnyilvánulására!

 

 

 

 

 3.   Párokban dolgozva gyűjtsétek össze eddigi tanulmányaitokból olyan művek címét, melyekben a sze-
retet megjelenik valamilyen formában (pl. barátság, szerelem, családtag iránt érzett szeretet, stb.)! 
Egy-egy mondatban fogalmazzátok is meg, hogy az adott műben milyen formában jelenik meg a 
szeretet!

Mű címe:  

 

Mű címe:  

 

Mű címe:  

 

 4.   Keress egy olyan idézetet, amelyben megjelenik a szeretet!

 

SZERETET

OH-MIR06MA_Irodalom6_MF.indd   38OH-MIR06MA_Irodalom6_MF.indd   38 2023. 04. 03.   21:10:022023. 04. 03.   21:10:02



39

 Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

 Bevezetés a bibliai történetekhez

 1.  Idézd fel az ötödik osztályban tanultakat a Bibliáról az alábbi vázlat kitöltésével!

a) Biblia jelentése:  

 

b) Biblia részei:  

 

c) Evangélium jelentése:  

 

d) Négy evangélista neve:  

 

 2.   Eleveníts fel egy már tanult bibliai történetet! Foglald össze a történetet 4-5 mondatban!

 

 

 

 

 

 3.   Eddigi tanulmányaid alapján fogalmazd meg, mit tudsz Jézus születésének körülményeiről! Fogal-
mazásod végére rajzolj egy úgynevezett betlehemi csillagot!
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 Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

 Mária és József története

 1.  Hogyan adja hírül Isten a csodát Máriának és Józsefnek a két evangélium szerint?

Lukács evangéliuma 1.26-38.: 

 

 

Máté evangéliuma 1.18-25.:

 

 

 2.   Ki volt Dávid, akiről Lukács evangéliumában olvashatunk?

 

 Jézus tanítása a gyermekekről

 1.  Magyarázd az idézett Máté és Lukács evangéliuma részleteket saját szavaiddal!

 

 

 

 

 2.  Fogalmazd meg az evangéliumi részletek alapján, mit jelent gyermeki énünk megőrzése!

 

 

 

 

Bizony, mondom nektek: ha meg nem tértek és nem lesztek olyanok, mint a kisgyerekek, nem 
mentek be a mennyek országába. Aki ugyanis kicsivé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb 
a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyereket az én nevemben, engem fogad be.

Bizony mondom nektek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmikép-
pen nem megy be abba.
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 Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

 Kölcsey Ferenc: Himnusz

 1.  Hasonlítsd össze a Himnusz keretversszakainak eltérő részeit! Sorold fel a különbségeket!

 

 

 

 2.   a)  Keress olyan idézetet a keretversszakokból, melyből érzékelhető egy reményteljesebb jövő bekö-
vetkezése!

 

 

b) Hasonlítsd össze ezt a jövőképet a műben megjelenő jelennel és múlttal!

 

 

 3.  Keress példát a Himnuszból a következőkre!

 4.  Fogalmazd meg 2-3 mondatban, hogy miért tekinthetjük nemzeti imádságnak a Himnuszt!

 

 

 

 

 5.   Magyarázd meg, hogyan kapcsolódik Kölcsey műve a himnusz műfaji hagyományaihoz!

 

 

 

 

Ismétlés:                                   

Fokozás:                                   

Ellentét:                                   
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 Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

 Vörösmarty Mihály: Szózat

 1.  Ki a megszólított a Szózat keretversszakaiban? Mire szólítanak fel ezek a sorok?

 

 

 

 2.   Hasonlítsd össze a Himnusz és Szózat keretversszakainak hangulatát! Milyen különbség érzékelhe-
tő?

 

 

 

 3.   Fogalmazd meg a véleményedet a mű egyik legfontosabb üzenetével kapcsolatban! 

 

 

 

 

 4.  Egészítsd ki a táblázatot a tanultak alapján!

Himnusz Szózat
Megszólított

Legfontosabb gondolata

Szerkezet

Itt élned, halnod kell.
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 Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

 Petőfi Sándor: Honfidal

 1.  Ki a Honfidal megszólítottja? Válaszodat indokold is!

 

 

 2.  Fogalmazd meg, mire utalnak az alábbi sorok!

 

 

 3.   Hasonlítsd össze a Honfidal utolsó versszakát a Magyar vagyok című mű utolsó versszakával! Fogal-
mazd meg, milyen érzelmi többletet fedeztél fel mindkét esetben!

 

 

 

 

 

 4.   Sorolj fel további műcímeket Petőfi Sándor költészetéből!

 

 

Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég
Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!
Itt minálunk nem is hajnallik még,
Holott máshol már a nap úgy ragyog.
De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szülőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!

S kihajtom egy cseppig borát
A telt üvegnek,
Bár keserű... mert könnyeim
Beléperegnek!

De mint az árnyék nő, midőn
Az est közelget:
Nő búm, ha sötétedni kezd,
Hazám, fölötted.
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 Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

 Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem

 1.  Nevezd meg a költői képeket az alábbi sorokban!

 2.   Fogalmazd meg 3-4 mondatban, hogy mi teszi a vers szövegét dallamossá! Válaszodat a műből vett 
idézetekkel támaszd alá!

 

 

 

 

 3.   Fogalmazz meg a mű tartalma alapján 2-3 érvet, hogy miért lett mégis Tartózkodó kérelem a költe-
mény címe!

 

 

 

 

 

 

 4.   Gyűjts olyan verseket magyar költőktől, amelyeket megzenésítettek!

 

 

 

 

A hatalmas szerelemnek 
 Megemésztő tüze bánt. 
Te lehetsz írja sebemnek, 
 Gyönyörű kis tulipánt!              

Szemeid szép ragyogása
 Eleven hajnali tűz,
Ajakid harmatozása
 Sok ezer gondot elűz.              
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 Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

 Petőfi Sándor: Reszket a bokor, mert…

 1.  Mit fejezhet ki a cím után álló 3 pont (…)?

 

 2.  Párosítsd az idézett részletet a megfelelő költői képpel, eszközzel!

Teli van a Duna, 
Tán még ki is szalad. 
Szivemben is alig 
Fér meg az indulat.

Eszembe jutottál, 
Eszembe jutottál, 
Kicsiny kis leányka

Reszket a bokor, mert 
Madárka szállott rá.

Te a nagy világnak 
Legnagyobb gyémántja!

 3.   Fogalmazd meg 2-3 mondatban, hogy milyen összefüggés érzékelhető a 3. versszakban az évszakok 
és az érzelmek között!

 

 

 

 

 

 4.  Idézz a műből olyan részleteket, melyek alátámasztják a népdalokkal való rokonságát a versnek! 

 

 

 

 

 

 

  ismétlés

  metafora

  párhuzam

  megszemélyesítés
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 Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

 Radnóti Miklós: Bájoló

 1.  Gyűjtsd össze, hogy milyen érzések, hangulatok köthetők a versben a BÁJ szóhoz!

 2.  Indokold 2-3 mondatban, hogy a Bájoló című mű a szerelemről szól!

 

 

 

 

 3.  Keress példákat a versből az alábbi költői képekre, eszközökre!

 4.  Fogalmazd meg 4-5 mondatban, hogy mit jelentenek számodra az alábbi sorok!

 

 

 

 

BÁJ

[…] mossa az eső
össze szivünket.

Megszemélyesítés:                               

Ismétlés:                               

Metafora:                                
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 Szeretet, hazaszeretet, szerelem 

 Összefoglalás

 1.  Írd az idézetek sorszámát a megfelelő körökbe! Egy idézet több kategóriába is tartozhat.

 2.   Párokban dolgozva gyűjtsetek össze 3 perc alatt minél több olyan szót, mely kapcsolódik a hazához 
és a hazaszeretethez!

 

 

 

 

 3.  a) Írd le ebből a fejezetből azt a gondolatot (pl. idézetet egy műből), mely leginkább tetszett neked!

 

 

b) Indokold, hogy miért választottad pont azt a gondolatot, idézetet!

 

 

 

MetaforaMetafora EllentétEllentét MegszemélyesítésMegszemélyesítés

Itt élned, halnod kell10.

Szeretsz, rózsaszálam?7.

Reszket a lelkem9.

S az összeroskadó kebel / Végső imája: 6.

Áldjon vagy verjen sors keze4.

Bölcsőd az s majdan sírod is, / Mely ápol s eltakar3.

surran a villám8.

Bal sors, akit régen tép 5.

ugrik a fény is 1. Gyönyörű kis tulipánt!2.
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 A „nagy könyv”

 1.   Sorold fel, hogy mi minden bizonyíthatja a műben azt, hogy Gárdonyi Géza alapos kutatómunkával 
készítette elő regényének megírását!

 

 

 2.   Nézz utána az interneten, a regény MEK-en (Magyar Elektronikus Könyvtár) elérhető digitalizált vál-
tozatában a Török szavak és kifejezések című függeléknek!

 a) Sorold fel az öt, számodra legérdekesebb török szót a függelékből!

 

 b) Nézz utána, milyen mesterségbeli tudás, ismeret került hozzánk a törökök közvetítésével!

 

 

 c) Értelmezd egy-egy mondatban a következő szavakat!

 

 

 

 3.   A szerző első címjavaslata Gergő deák, a második Hold és csillagok volt. Érvelj amellett, hogy az Egri 
csillagok az előzőekhez képest szerencsésebb cím!

 

 

 

 

 4.   Javasolj más címeket a mű címlapjára!

 

 

Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

törökbúza törökparadicsom törökméz 
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 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 Hol terem a magyar vitéz?

 1.   Mire utal a Hol terem a magyar vitéz? cím? Mit jelent a vitéz, kit jelöl ebben a mondatban?

 

 

 2.   Készítsd el a tankönyvben található részlet történettérképét a következő információk összegyűjtésével!
Helyszín:  

Idő:  

Szereplők:  

Kiindulóhelyzet:  

 

Téma:  

 

Zárlat:  

 

 3.   A regény első részében Dobó István egy kardot ajándékoz Ger-
gőnek. Fogalmazd meg három-négy mondatban, hogy mit jel-
képez a kard! Milyen szerepe lesz a fiú életében!
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 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 4.   Keresd ki az első részből azt a jelenetet, amikor Dobó István és Bornemissza Gergő jóslatot kap a 
megmentett cigányasszonytól! Foglald össze a táblázat segítségével a jóslatot!

Dobó István Bornemissza Gergő

 5.   Párokban dolgozva keressétek ki az első részből a Jumurdzsákot bemutató részeket!

 a) Gyűjtsétek össze az első részből a Jumurdzsákról szóló információkat!

 

 

 

 b) Készítsetek illusztrációt Jumurdzsákról!
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 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 Oda Buda!

 1.   Készítsd el a tankönyvben szereplő részlet cselekményvázlatát!

Helyszín:  

Idő:  

Szereplők:  

Probléma:  

 

Megoldás:  

 

 2.   Keresd meg a Második rész 12. fejezetéből Budavár leírását! Írj olyan részleteket, amelyek bemutat-
ják a helyszínt!

 

 

 

 

 3.   a)  A Második részben a török szultán kérte a főuraktól, hogy mutassák meg neki a királyi gyermeket. 
Az urak emiatt vitáztak a királynéval. Az anyai ösztönökkel szemben az ország érdekei álltak. Pá-
rokban dolgozva gyűjtsetek érveket mindkét döntés mellett, amely meggyőzhetné a másik felet! 

Főurak érvei Királyné érvei

 b) Rendezzetek vitát az osztályban a döntésről az összegyűjtött érvek felhasználásával!
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 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 A rab oroszlán

 1.   Ki a rab oroszlán?

 a) Fogalmazd meg, hogy kit rejt a Harmadik rész címében szereplő „rab oroszlán”!

 

 b) Milyen írói-költői eszközt használ a címben Gárdonyi?

 

 2.  Készítsd el a tankönyvben szereplő részlet cselekményvázlatát!
Helyszín:  

Idő:  

Szereplők:  

Probléma:  

A hajsza főbb eseményei:  

 

 

Megoldás:  

 

 3.   A török katonákkal folytatott Berettyó-parti harc után Mekcsey felajánlja Dobónak, hogy válasszon 
valamit a zsákmányából.

 a) Rajzold le a kardot!

Dobó fölvette a kardokat. Az egyik bársonytokos, türkizes volt, a markolata aranyozott kígyófej,  
a kígyófej két szeme két gyémánt.

– No, ez a tied, öcsém, ezt nem választom, mert ez vagyont ér.
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 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 b) Fogalmazd meg, milyen korábbi eseményekhez kapcsolódik az alábbi epizód!

 

 

 c) Honnan ismerik egymást az egyes szereplők? 

 

 

 d) Mit fejez ki Gergő jeligéje: „A hazáért!”? 

 

 

 4.   Nézz utána az alábbi szavak jelentésének, majd foglald őket egy-egy mondatba!

 

 

 

 

 

 

 

Mikor gyerek voltam, hallottam egy mondását. Azt kellene rámetszeni.
– Mi az?
– Az a fő, hogy ne féljünk sohase.
– Ez jó – biccentett rá Tinódi. – De így bizony kopár a gondolat. Megálljatok csak...
Az állát a kezére támasztva nézett maga elé. A többiek hallgattak. Egy perc múlva megcsillant 

a szeme:
– Ha félsz, nem élsz!
– Így jó! – kiáltotta Gergely.
Tinódi beleütötte a lúdtollat az ablak szélén álló fakalamárisba, és felrajzolta a kardigét.
Még egy kard volt ottan íratlan. A Dobóé párja. Azt Gergelynek adta Mekcsey.
– Hát erre mit írjunk? – kérdezte Tinódi. – Jó lesz-e ez: Bornemissza Gergely, szaporábban nyer-

gelj!
Nevettek. 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!

atilla szpáhi karavánszeráj katekizmus mejhanedzsiturbánhandzsár
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 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 5.   Kik segítették és kik akadályozták Gergelyt Vica elszöktetésekor? Töltsd ki a táblázatot!

Segítők Hátráltatók Indítékaik

 6.   Fogalmazd meg, milyen akadályokat kellett legyőzniük Török Bálint kiszabadítóinak!

  

 

  

 

  

 7.   Nézz utána, hogyan függ össze Bizánc bukása a török terjeszkedéssel! Foglald össze kutatásod ered-
ményét 3-4 mondatban!
  

 

  

 

  

 8.  Foglald össze 6-8 mondatban a kiszabadítási kísérlet történetét Török Bálint nézőpontjából!
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 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 Eger veszedelme

 1.  Foglald össze 2-3 mondatban, hogy mire utalt ezzel a mondattal Dobó István várkapitány!

 

 

 

 2.   Ebben a várban van most a maradék ország sorsa. Hasonlítsd össze a várvédők esküjét és azt a be-
szédet, amelyben Dobó erre az esküre hivatkozik az utolsó roham előtt!

A falak ereje nem a kőben van, hanem a védők lelkében.

Ezelőtt harmincnégy nappal megesküdtünk, 
hogy a várat meg nem adjuk. Eskünket megál-
lottuk. Úgy dacolt a vár eddig az ostrommal, 
mint tenger viharával a tengerben álló kőszikla. 
Most az utolsó próba következik. Az Istent hívtuk 
segítségül. Bűntelen lélekkel, halálra készen kell 
küzdenünk a várnak és hazánknak megmaradá-
sáért! Példátlan az a küzdelem, amellyel eddig 
megtartottuk a várat, s példátlan az a gyalázat, 
amely itt a törököt eddig is érte. Bízom a fegy-
verünkben, bízom a lelkünk erejében, bízom Szűz 
Máriában, aki Magyarország patrónája, bízom 
Szent István királyban, akinek a lelke vele van 
mindig a magyar nemzettel, és legjobban bízom 
magában az Istenben! Induljunk, testvéreim!

Dobó beszéde

Esküszöm az egy élő Istenre, hogy vére-
met és életemet a hazáért és királyért, az 
egri vár védelmére szentelem. Sem erő, 
sem fortély meg nem félemlít. Sem pénz, 
sem ígéret meg nem tántorít. A vár fel-
adásáról sem szót nem ejtek, sem szót 
nem hallgatok. Magamat élve sem a 
váron belül, sem a váron kívül meg nem 
adom. A vár védelmében elejétől végé-
ig alávetem akaratomat a nálamnál fel-
jebb való parancsának. Isten engem úgy 
segéljen! 

Az egri várvédők esküje

Szempontok Eskü Beszéd
Ki beszél? (én/mi)

Mire szólít fel?

Igeidő

Hatást fokozó eszközök, alak-
zatok (pl.: felsorolás, fokozás, 
hasonlat, ellentét)
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 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 3.  Milyen „átlépésekre” találsz példát a regényben a két nemzet fiai között?

Törökből magyar Magyarból török

Móré László

 4.   A regényben Gárdonyi nem ismerteti a várvédők sorsát eldöntő levelet, melyet Dobó bizalmasa, 
Varsányi Imre hozott meg a királytól. Párokban dolgozva írjátok meg a király levelét a lenti részlet 
segítségével!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobó ezalatt már feltörte a pecsétet, amely különben is porrá vált már a csizmában, és egy lám-
páshoz hajolt. Olvasta a levelet.

Az arca egyre sötétebb. A két szemöldöke már egészen összeér. Mikor a végére jut a levélnek, 
egyet ránt a fején, és zsebre taszítja a levelet.

Pető szeretné megkérdezni, mit írt a király. Azonban Dobó sötét pillantást vet maga körül,  
s Varsányihoz fordul.
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 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 Holdfogyatkozás

 1.   Párokban dolgozva készítsétek el a tankönyvben olvasható részletek cselekményvázlatát!

Helyszín:  

Idő:  

Szereplők:  

Központi esemény részletei:  

 

 

Zárlat:  

 2.   Gyűjtsd össze a metaforákat a tűzkerékről szóló leírásból! 

 a) Mihez hasonlítja a szerző 
– a tűzfolyam jobbra-balra kanyargását?  

– a robbanások hangját?  

– a kerekeket övező füstöt?  

 b) Készíts illusztrációt a tűzkerékről!

 3.  Sorold fel, milyen hadieszközöket használtak még a tűzkeréken kívül az egri várvédők!
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 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 Összefoglalás

 1.   Gyűjtsd össze a történelmi regény ismertetőjegyeit!

 2.   Készítsd el Bornemissza Gergely jellemtérképét! Gyűjtsd össze külső és belső tulajdonságait, majd 
rendszerezd ismereteidet az alábbi ábra segítségével!

 3.  Gyűjts olyan tárgyakat a regényből, amelyekhez fontos események kapcsolódnak!

Tárgyak Melyik esemény?

TÖRTÉNELMI 
REGÉNY

Bornemissza Gergely

Külső tulajdonságok
 

 

 

 

Belső tulajdonságok
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 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 4.   Párokban dolgozva gyűjtsétek össze azokat a szereplőket, akik segítik vagy akadályozzák Bornemisz-
sza Gergelyt!

Segítők Akadályozók

 5.   Párokban dolgozva készítsetek interjút egy várvédő egri asszonnyal!

A:  

B:   

A:  

B:   

A:  

B:   

A:  

B:   

 6.   Csoportokban dolgozva készítsetek tablót a regényről (pl.: szereplők bemutatása, képek a helyszí-
nekről, levelek, riportok), majd állítsátok ki az osztályotokban munkáitokat! 

Tabló vázlat:
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 Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

 7.   Csoportosítsd a regény szereplőit a táblázat segítségével! 

Történelmi személyek Kitalált alakok

 8.   Mutasd be 2-2-2 mondatban a főszereplőt!

a) gyermekként (7 évesen)  

  

 

b) fiatal fiúként (15 évesen)   

 

  

c) katonaként (felnőttkorában)  

  

 

 9.   Foglald össze 5-6 mondatban az 5. fejezet 8. részlete alapján, hogy mire képes Cecey Éva gyermeke 
életéért! 
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Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

 Csodálatos menekülés

 1.   Gyűjtsd össze, hogy mit lehet tudni arról a szigetről, ahova Robinson került!

 2.   Fogalmazd meg, milyen érzések kerítenének hatalmukba, ha egy lakatlan szigetre kerülnél! Mi az, 
ami számodra a legjobban hiányozna?

 

 

 

 3.   Gyűjtsd össze a tankönyvi részlet alapján, hogy mire eszmél Robinson a hajótörés után!

 

 

 

 4.   Sorold fel a civilizált élet feltételeit, melyeket a főhős is igyekszik majd megteremteni saját maga 
számára!

 

 

SZIGET

6
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 Berendezkedés a szigeten

 1.   Foglald össze 2-3 mondatban, hogy az eddig olvasottak alapján hogyan viszonyult Robinson a szige-
ten töltött mindennapokhoz!

 

 

 

 2.   Gyűjtsd össze az első két tankönyvi részlet alapján, hogy milyen „erőpróbákat” kellett idáig kiállnia 
a főhősnek a túlélés érdekében!

 

 

 

 3.   Párokban dolgozva írjatok egy kívánságlistát arról, hogy ki vagy mi lenne elengedhetetlen számotok-
ra a túléléshez és a lelki biztonságérzetetek megőrzéséhez egy hasonló szituációban!

Túléléshez szükséges Lelki biztonsághoz szükséges

 4.   Készíts illusztrációt Robinson felépített és kialakított lakhelyéről!
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 Daniel Defoe: Robinson Crusoe   

 Robinson Crusoe I. – részletek

 1.   Gyűjtsd össze a tankönyvi részletek alapján, hogy milyen fordulópontok voltak eddig Robinson szi-
geten töltött napjai során!

 

 

 

 

 2.   Párokban dolgozva készítsétek el Robinson tevékenységeinek napirendjét!

Reggel:  

Délelőtt:  

Délben:  

Délután:  

Este:  

 3.   Sorold fel, hogy a felsorolt kategóriákon belül mi volt Robinson birtokában a szigeten!

Bútor:  

Szerszám:  

Szállítóeszköz:  

Vadászáshoz szükséges felszerelés:  

 4.   Készítsd el palackpostádat, melyet Robinson nevében írsz segítségkérés céljából!
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 Daniel Defoe: Robinson Crusoe 

 Robinson Crusoe II. – részletek

 1.   Hasonlítsd össze Robinson és Péntek viselkedését! Írj a viselkedésükre jellemző kulcsszavakat a táb-
lázat megfelelő részébe!

Robinson Crusoe Péntek

 2.   Péntek és Robinson eleinte szavak nélkül tudtak csak kommunikálni, pl. jelekkel. Fogalmazz meg 
öt – szerinted legfontosabb – mondanivalót, amit jelekkel és jelzésekkel mindenképpen elmondanál  
pl. egy bennszülöttnek a bizalom kiépítéséhez!

1.:  

2.:   

3.:  

4.:   

5.:  

 3.   Párokban dolgozva írjatok meg Péntek nevében egy kb. 6-8 mondatos beszámolót, melyben leírjá-
tok, hogyan éltétek meg a találkozást az ismeretlennel (pl. milyen érzéseket váltott ki belőletek a 
találkozás, mit gondoltatok az ismeretlenről, hogyan alakult ki közöttetek a kapcsolat, stb.)! 
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 Daniel Defoe: Robinson Crusoe   

 Összefoglalás

 1.   Készítsd el Robinson Crusoe jellemtérképét! Válassz ki olyan eseményeket, melyek jellemének ala-
kulását eredményezték a történet során! Kulcsszavakkal foglald is össze az adott esemény eredmé-
nyét!

 2.   Párokban dolgozva gyűjtsétek össze a főhős szigeten töltött időszakának előnyeit és hátrányait!

Előnyök Hátrányok

 3.   Sorold fel, milyen veszélyekkel kellett szembenéznie a főhősnek a szigeten!

 

 

 

 

 

ROBINSON 
CRUSOE
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Az illusztrációk Baróthy Andrea munkái (24., 33.). 
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