
Osztály: 6.a 

Tantárgy: Magyar irodalom 

Téma: Gárdonyi Géza: Egri csillagok – második fejezet 

        Oda Buda! 

1. Olvassátok el figyelmesen a regény OdaBuda! című fejezetének rövid tartalmát! 

 

2. Másoljátok le az irodalomfüzetbe a következő vázlatot! 

 

Második fejezet: Oda Buda! 

 

1. Szereplők: Gergyely, Vicuska, Gábor pap, Tulipán, Jumurdzsák, török szultán, 

Hajván, Török Bálint 

2. Helyszínek: Keresztesfalva, Mecsek országútja, a török sereg éjszakai táborhelye, 

Buda, a szultán tábora 

3. Tartalom:  

- Gábor pap és Gergely a szultán felrobbantására készülnek, de helyette a 

janicsár agát robbantják fel. 

- A robbantás után elfogják őket. 

- Gergely Hajván segítségével megszökik, és Budára indul, hogy 

figyelmeztessen a török veszélyre. 

- Budán Gergely  és Vica örök hűséget fogadnak egymásnak. 

- Az özvegy királyné a kis királlyal éa Török Bálint látogatást tesznek a 

szultánnál. 

- Ezalatt a török sereg elfoglalja Budát, a szultán pedig fogságba veti Török 

Bálintot. 

 

3. Keressétek meg az Okostankönyv megadott oldalán a Tanulni a múltból című feladatot 

és oldjátok meg! 
 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_037 

 

Házi feladat: Válaszoljatok írásban (egy szóval, vagy egy mondattal) a következő kérdésekre! 

Melyik évben folytatódik a történet? 

Mi a terve Gergelynek és Gábor papnak? 

Kicsoda Tulipán? 

Mit tud meg tőle Gergely? 

Hogyan kerül Gergelyhez Jumurdzsák gyűrűje? 

Hogyan kerül fogságba Gergely? 

Miért segít Hajván Gergelynek a szökésben? 

Milyen hírt visz Budára Gergely? 

Mit tesz a török szultán a fejezet végén? 

 

 

 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_037


Clase: 6.a  

Tema: literatura húngara  

Tema: Géza Gárdonyi: Stars of Eger - segundo capítulo Oda Buda!  

1. ¡Lee la novela OdaBuda cuidadosamente! El breve contenido del capítulo!  

2. Copie el siguiente boceto en el folleto de literatura. Capítulo dos: 

 ¡Oda Buda!  

1. Actores: Gergyely, Vicuska, sacerdote Gábor, Tulipán, Jumurdzsák, sultán turco, Hajván, Török Bálint  

2. Lugares: Keresztesfalva, autopista Mecsek, campamento nocturno del ejército turco, Buda, el campamento del 

sultán  

3. Contenido: - sacerdote Gábor y Gergely se está preparando para hacer explotar al sultán, pero en su lugar se 

explota el agar del jenízaro. - Serán capturados después de la explosión. - Con la ayuda de Gergely Hajván, 

escapa y se dirige a Buda para advertir sobre el peligro turco. - Gergely Budán y Vica aceptan lealtad eterna el 

uno al otro. - La reina viuda con el pequeño rey y Bálint Török visitan al sultán. - Mientras tanto, el ejército turco 

ocupa Buda, y el sultán captura a Bálint Török. 

 3. Encuentre y aprenda del pasado en la página del Smart 

Book. https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_037  

Tarea: ¡Responda las siguientes preguntas por escrito (con una palabra o una oración)!  

¿En qué año continúa la historia? ¿Cuáles son los planes del sacerdote Gergely y Gábor? Quien es Tulip? ¿Qué 

aprende Gergely de él? ¿Cómo llega el anillo Jumurjak a Gergely? ¿Cómo se toma prisionero a Gergely? ¿Por 

qué Gergely Hajván lo ayuda a escapar? ¿Qué novedades trae Gergely a Buda? ¿Qué hace el sultán turco al 

final del capítulo? 

https://www.nkp.hu/tankonyv/irodalom_6/lecke_04_037

