
Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Toldi 8. ének (Tankönyv: 125-129. oldal) 

1. Ismétlésképpen oldjátok meg az alábbi linken található feladatot! 

https://learningapps.org/watch?v=p0ufdsqvk20  

2. Nyissátok ki a tankönyvet a 125. oldalon! Hallgassátok meg figyelmesen a Toldi 8. 

énekét! Közben kövessétek és olvassátok némán ti is a szöveget!  Az anyagot az alábbi 

linken találjátok: 

https://www.youtube.com/watch?v=9CvyOmWQMds 

3. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az ének rövid tartalmát! 

 

        8. ének  

György Budára sietett a királyhoz, hogy panaszt tehessen öccse ellen. Mindenképpen előbb 

akart odaérni. 

A király előtt eljátszotta, hogy komolyan aggódik testvére miatt. Úgy tett, mintha sírna, de csak 

kendővel dörzsölte a szemét, hogy vörös legyen. 

A király meglepődött, mert eddig nem is tudta, hogy Györgynek testvére van. Kérte Györgyöt, 

hogy hozza udvarába öccsét. 

György ezeket mondja Miklósról: Apjuk halála után ő próbált vitézt nevelni belőle, de Miklós 

lusta, haszontalan. És most már teljesen hiába minden, mert szándékosan gyilkolt is. 

A király javasolja, hogy mégis hozza fel György Budára Miklóst. Ott majd megvív a cseh 

bajnokkal. Ha nyer, megbocsátják az elkövetett bűnt. 

György ezt is elhárítja azzal, hogy öccse elbujdosott, nem tudja, hol van. És tovább ravaszkodik, 

mert a célja Miklós birtokrészének megszerzése. Erre a király is rájött. Ezért csapdába csalta 

Györgyöt. 

Azt ajánlotta a király, hogy György vívjon meg a cseh vitézzel, és ha legyőzi, megkapja öccse 

örökrészét. 

György tehetetlenségében csaknem megbolondult, mert nem sikerült a terve. 

 

Házi feladat: Az ének tartalmának ismerete. 

 

 

 

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=p0ufdsqvk20
https://www.youtube.com/watch?v=9CvyOmWQMds


Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Toldi 9. ének (Tankönyv: 131-136. oldal) 

1. Nyissátok ki a tankönyvet a 131. oldalon! Hallgassátok meg figyelmesen a Toldi 9. 

énekét! Közben kövessétek és olvassátok némán ti is a szöveget!  Az anyagot az 

alábbi linken találjátok: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i-4KVKnXdAk 

 

2. Másoljátok be az irodalomfüzetbe az ének rövid tartalmát! 

 

8. ének 

 

Miklós a pesti utcákon bolyong 

Hirtelen rémület lesz, mert egy vágóhídról elszabadult bika rohan tombolva az emberek közé. 

A bikát nem sikerül megfékezni a hatalmas méretű kutyáknak sem. 

Miklós a bika elé áll, megfogja a szarvát, és annál fogva szorítja le a földre. 

Hiába mentette meg a pesti embereket, egyetlen jó szót sem kap senkitől. Magányosan 

bandukol tovább a vágóhídig. 

Ott szeretné meghúzni magát éjszakára, de a vágólegények elzavarják.  

Ráadásul vérig sértik azzal, hogy a levágott bika nyers máját dobják oda neki „jutalmul”. 

Miklós arra gondol, visszamegy a temetőbe, és elkéri az özvegyasszonytól fiai páncélját és 

fegyverét azért, hogy megvívhasson a cseh bajnokkal. 

Az özvegyet azonban már nem találja meg.  

Bánatosan a sírok között fekszik le aludni. 

 

Házi feladat: Az ének tartalmának ismerete. 

 

Most nagyon megdolgoztattalak benneteket, de ne felejtsétek, ez dupla irodalom óra volt. Ezért 

is nem adtam más házi feladatot, mint a két ének tartalmát alaposan megismerni. A következő 

alkalommal új anyag nem lesz, gyakorló feladatokat fogok küldeni a 7., 8., és 9. énekhez 

kapcsolódóan. 

https://www.youtube.com/watch?v=i-4KVKnXdAk

