Tematikus terv
Tanító: Skobrák Máté
Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom - irodalom
Témakör: Regények
Téma: A regény fogalmának bővítése: a történelmi regény (Gárdonyi Géza: Egri csillagok)
Előzetes tudás: Korábban olvasott regények, ifjúsági regények; epikus művek jellemzői: szerkezet, idő, helyszín, szereplők, cselekmény,
fordulat; magatartásformák értékelése; vélemény megosztása.
Évfolyam: 6.
Időtartam: 9 tanóra
Tervezett osztálylétszám: 30 fő (5 db 6 fős csoport)
Taneszköz:



Posta István – Pető Györgyi: Sokszínű irodalom 6 tankönyv, Mozaik Kiadó: Szeged, 2014
Cartographia Tankönyvkiadó Kft.: Irodalom szövegek, képek, térképek tükrében, Cartographia Tankönyvkiadó Kft.: Budapest

Tantárgyi kapcsolódások:


Nyelvtan: A kifejező kommunikáció, a megfelelő szókincs alkalmaztatása személyes beszámolóban, történetmeséléskor, személyek
jellemzésekor; a társas viselkedés szabályozásához szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztése, a konfliktusok kezelése képességének
fejlesztése, kommunikációs (illem) szabályok tudatosítása vitaszituációban; a nyelvjárási változatok (pl. hangkészlet, tájnyelvi
kifejezések) felismertetése, ezen keresztül az elfogadó attitűd, a másság iránti tisztelet erősítése.





Történelem: A valós és fiktív elemek megkülönböztetése. A török hódoltság korának néhány jellemzője (az ország három részre
szakadása, a korabeli társadalmi viszonyok, falu és város viszonya, a korabeli életmód és hadviselés jellemzői, a törökök szokásai stb.).
Földrajz: A regény helyszíneinek (Eger, Pécs, Szigetvár, Buda, Esztergom, Fehérvár, Szeged, Hatvan, Veszprém, Várad, Lippa,
Nándorfehérvár, Bécs, Konstantinápoly) elhelyezése a térképen.
Erkölcstan: Alapvető erkölcsi értékekkel való azonosulás (szerelem, hazaszeretet, hűség, helytállás), az emberi magatartások megítélése
és értékelése.

Fejlesztési célok:








Szövegértés fejlesztése ok-okozati összefüggések felismertetésével.
A szövegfeldolgozás általános sémájának tudatosítása a konkrét szövegen.
A logikus gondolkodás, az érvelés képességének fejlesztése vitaszituációban.
Felkészítés a mű sok szempontú befogadására, értelmezésére; az olvasottak önálló dokumentálására (pl. motívumok azonosítása,
jegyzetelés, vázlatkészítés).
Az írásbeli kifejezőképesség és a kreativitás fejlesztése fogalmazási feladatok megoldásával.
Elbeszélés, leírás, jellemzés közlésformáinak gyakorlása fogalmazási feladatok megoldásával.
Az elvont gondolkodás képességének fejlesztése a regénymotívumok átvitt értelmének megfogalmazásával.
A tartalom logikai lépésekre bontása

Módszer

Munkaforma

közlés

frontális

szemléltetés,
tevékenykedtetés

frontális,
csoportmunka

Eszközök

I.
A téma előkészítése
1. óra (a nyári szünet előtti utolsó óra)
1. Célkitűzés
Elmondom, hogy jövőre az Egri csillagok című regénnyel fogunk foglalkozni.
2. Motiváció

képek,
összekevert








betűk,
csomagolópapír

Képeket mutatok a regény különleges helyszíneiről (Aranyszarv-öböl,
Héttorony), és elmondom, hogy a regény olvasása során többek
között ide is eljuthatnak. Elmondom, hogy ezek a helyszínek az
egykori Konstantinápolyban vannak, amely az Oszmán Birodalom
fővárosa volt.
A ’török’ szó kitalálása összetett szavak közös előtagjának
megkeresésével, az utótagok megadásával (……..ülés, ……..mogyoró,
……..búza, ……..méz, ……..paradicsom) Ezután a gyerekek megkísérlik
kitalálni a mai elnevezéseket (padlizsán, kukorica), majd segítségül
képeket is kapnak ezekről, amelyeket párosítaniuk kell a szavakkal,
végül megbeszéljük a megoldásokat.
A főváros mai nevének kitalálása szókirakóval.
Asszociáció a ’török’ kifejezésre – asszociatív fürtábra készítése
csomagolópapírra

3. Előzetes ismeretek felelevenítése

beszélgetés

frontális

szemléltetés,
beszélgetés

frontális

Megkérdezem, hogy vajon miért foglalkozunk mi az egykori Oszmán
Birodalommal meg Törökországgal, ha a regény címe Egri csillagok?
4. A törökkel vívott háború egyik fordulópontjának megismerése –
Animációs film megnézése a mohácsi csatáról
https://www.youtube.com/watch?v=3cbpPBKktcU
Megfigyelési szempontok (csoportonként különbözőek):
 Mennyi volt a népessége az Oszmán birodalomnak és
Magyarországnak?
 Milyen nemzetiségű katonák vettek részt a törökök elleni




küzdelemben? – Ellenérzéskor azt is megbeszéljük, miért volt erre
szükség.
Milyen közlekedési eszközöket használt a szultán hadserege, hogy
eljusson Mohácsig? – Ennek kapcsán kiszámítjuk, hogy kb. mennyi idő
alatt érhettek el odáig.
Milyen fegyvereket ismersz fel a két hadseregben?

5. A Szulejmán című sorozat mohácsi csatát megjelenítő epizódja egy
részletének megtekintése

szemléltetés,
beszélgetés

frontális

közlés

frontális

Megfigyelési szempont: Milyen céllal jött Szulejmán Magyarországra?
6. Vállalható feladatok ismertetése (ezek közül egy mindenkinek
kötelező):






Az alsós olvasókönyvből keressék ki az Egri csillagokból vett
részleteket, olvassák el őket újra (Oda Buda, Holdfogyatkozás –
részletek), és fogalmazzanak meg két-két kérdést, amelyre
szeretnének választ kapni.
Otthon kérdezzék meg, hogy van-e Egri csillagok kötet a családi
könyvtárban, ha van, hozzák be, illetve készítsenek rövid interjút a
testvérekkel, szülőkkel, nagyszülőkkel a könyvről: olvasták-e,
szerették-e, mi volt a kedvenc részletük, szereplőjük stb.
Az egész regény elolvasása, élménybeszámoló tartása az osztálynak

2. óra (szeptember eleje)

1. A családtagokkal készített interjúk megosztása

tanulói előadás

egyéni munka

tanulói közlés

egyéni munka

tanulói előadás

egyéni munka

A gyerekek előbb párokban megbeszélik, mire jutottak, majd, aki szeretné, az
egész osztály előtt ismertetheti az interjúk eredményét.
2. Az alsós könyvben szereplő regényrészletekkel kapcsolatos kérdések

megosztása
Aki ezt a feladatot választotta, elmondja az osztálynak a kérdéseit, és az
egész regényt elolvasók megpróbálnak válaszolni rájuk.
3. Az egész regényt elolvasók élménybeszámolója

segítő kérdések

Segítő kérdések:
Mi tetszett benne?
Mi nem tetszett benne?
Ki volt a kedvenc szereplőd?
Ki volt a legellenszenvesebb szereplő?
Volt-e valami, ami meglepetést okozott?
Melyik rész volt a legizgalmasabb?
4. Török nyelvi emlékek

a,
A gyerekek feladata szókártyákon szereplő török jövevényszavak és
jelentések párosítása. Miután ez megvan, minden csoportnak ki kell húznia

tevékenykedtetés, csoportmunka
munkáltatás

feladatlapok

10 szót, és egy olyan értelmes, 5 mondatos szöveget kell közösen
megalkotniuk, amelyik tartalmazza ezeket.
haramia – gyalogos katona
pamut – a gyapotot jelentette ebben az időszakban
dolmány – török paszománttal díszített felsőkabát
kaftán – török díszruha
kalpag – fejfedő
papucs – könnyű lábbeli
varga – bőr készítésével foglalkozó kisiparos
tímár – nyersbőrt, illetve lábbeliket készít
csizma – magas szárú lábbeli
csizmadia – csizmakészítő, ragasztóanyaguk a csiriz volt (lisztből és vízből álló
ragasztó)
dutyi – börtön
További szavak: ostor, korbács, dohány, kávé, kajszi(barack), zseb, ibrik, findzsa,
bogrács, tarhonya, tepsi, pite, dívány, kaszabol, dalia, betyár

b,
A gyerekeknek a helyneveket párosítaniuk kell a név eredetét leíró rövid
szövegrésszel.

Pasarét – Buda II. kerületének egy része. Az utolsó budai pasa, Abdurrahman
emlékére nevezték át. Eredeti neve: Schmalzbergl
Szuliman – Baranya megyében található ez a település, szigetvártól északra. 1566ban Szigetvár ostromakor itt volt a török tábor, és maga Szoliman török császárnak a
sátra is. Később elnémetesedett, eredeti neve: Szőlőmál
Tepecs-árok, Tepecs dülő – Érd belterületén található folyam. A név végső forrása az
oszmán ’tepe’, domb, halom jelentésű szó. A szóvégi cs, kicsinyítőképző. Jelentése
tehát: Dombocska
Debrecen – Eredeti neve Debrezun=Dëbrëszün, Debrësin törökül: mozogni, élni
jelentéssel bír.
Csepel – čäpäl személynévből jön, aki valószínűleg egy magas rangú török személy
volt.
A fentieken kívül még rengeteg hely visel török nevet (például: Basa-kút, Basahalom, Basaberek, Basa-dűlő, stb.)
5. A kirándulás előkészítése





Eger megtekintése térképen
A város látképének megtekintése
Animációs film az egri várról

https://www.youtube.com/watch?v=lnw7pvY1yys




A várossal kapcsolatos élmények megosztása
Csoportalakítás, a kirándulás alatt megválaszolandó kérdések
kiosztása

szemléltetés,
beszélgetés,
közlés

frontális

számítógép,
projektor

A kérdések:









Milyen török korból származó épületek találhatóak Egerben?
(Minaret, Valide szultána török fürdő (hamam) romjai, Arnaut pasa fürdője)
Miért költözött Egerbe Gárdonyi?
(Mert elkívánkozó a nagyváros zajától.)
Mikor költözött Egerbe?
(1897. február 22-én.)
Hol vett házat?
(A várra néző sáncnegyedi Hóhér-dombon.)
Hogyan emlegették kortársai?
(Egri remete.)
Mi volt az egri Gárdonyi Géza utca korábbi neve?
(Takács utca)
Hol van Gárdonyi Géza sírja? (az egri várban)
Milyen kutatómunkát végzett Gárdonyi az Egri csillagok megírásához?
(Gyakran kelt útra, bel- és külföldön egyaránt: 1899 tavaszán például
Konstantinápolyba utazott anyagot gyűjtendő az Egri csillagokhoz. Ezen kívül
Egerben is folytatott kutatómunkát, és ennek eredményeképp összeállította
az egri vár védőinek névsorát is, amelyet a regény szövege után közölt.
Gárdonyi Géza forrásai közt említhető Tinódi Lantos Sebestyén Egervár
viadaljáról (1553) írt éneke s az ebből készült Eger summája (1553). A lantos
maga is felbukkan a műben, a 2. rész 9. fejezetében Mohács vesztét idézi
meg.)

6. Az

Eger summája
meghallgatása

című

vers

megzenésített

https://www.youtube.com/watch?v=wvf7Dk5tmQA
7. Az első rész feladása otthoni olvasásara/újraolvasásra

változatának

közlés

I.

frontális

A regényolvasás irányítása szakaszos feldolgozással: az
élmények megosztása, a megértési problémák
diagnosztizálása, feloldása (6 tanóra)

Minden rész elolvasására egy-egy hónap áll a gyerekek rendelkezésére. A
decembert nem számolva 5 hónap alatt, februárra fejezzük be az olvasástfeldolgozást. A tanulók csoportokban, feladatforgóban dolgoznak. Ezután
következik a regényfogalom kibővítése.

1. óra – Hol terem a magyar vitéz? (szeptember vége)
1. A kirándulás tapasztalatainak megosztása

beszélgetés

 A kirándulás emlékezetes pillanatainak felelevenítése
 A kérdésekre adott válaszok ellenőrzése (a szóvivők ismertetik a

frontális, egyéni
munka

csoportok válaszait, és a csoportok megkezdik a pontgyűjtést, amely a
regény feldolgozásával ér véget)

2. Az első résszel kapcsolatos érzések, gondolatok megosztása

beszélgetés,
tanulói közlés

frontális

3. Az újraolvasók esetleges felfedezéseinek meghallgatása

tanulói
közlés/előadás

egyéni munka

munkáltatás

csoportmunka

4. Csoportfeladatok
A regény szakaszos feldolgozásához állandó csoportfeladatok kapcsolódnak.
Minden alkalommal más-más feladatot kapnak a csoportok, és kiegészítik a
többiek által elkezdett tablókat.

A feladatok:

 A regény szereplőinek kapcsolati rendszere
Fürtábra készítése: Akik ismerik egymást, azokat össze kell kötni egy vonallal
– zöld színnel a barátokat, piros színnel az ellenségeket.

 Jelentős események
Részenként három, a történet szempontjából jelentőséggel bíró esemény
kiválasztása + időpont hozzákapcsolása, és annak eldöntése, hogy az
befolyásolta-e a török-magyar hadviselés menetét. Ezt egy olyan idővonalon
ábrázoljuk, amelyik fölé odaírjuk a történelmileg is jelentős eseményeket, alá
csupán a történet szempontjából jelentőséggel bíró eseményeket.

 A regény helyszínei
A gyerekek az irodalmi atlasz segítségével vaktérképen (a három részre
szakadt ország + az Oszmán Birodalom) megjelölik az adott részben
előforduló helyszíneket. Az újonnan török kézre került települések mellé egy
sarló alakú holdat is rajzolnak.

 A törökök és a magyarok közötti kulturális különbségek
A kulturális különbségeket bemutató szövegrészek megjelölése, és táblázat
készítése a különbségek felsorolásával.

 Szócikkírás
Az adott csoport tagjai kigyűjtik az ismeretlen kifejezéseket, s a Google

segítségével megalkotják a szavakhoz tartozó rövid szócikkeket.
Elmondom, hogy ezeket (a térképet, a pókhálóábrát, az idővonalat, a
táblázatot és a szócikkgyűjteményt) a regény feldolgozása során
folyamatosan ki fogjuk egészíteni, illetve, hogy a következő részek
elolvasására is egy-egy hónap áll majd rendelkezésre, és a csoportok minden
alkalommal más feladatot fognak a fentiek közül elvégezni.
A csoportok között egy kis verseny is lesz, ugyanis minden rész elolvasása
után egy vetélkedőt fogunk tartani. Minden csoport kitalál egy nevet
magának.
5. Értelmező kérdések
Ki után kutattak Dobóék, és miért?
Hogyan készültek a Cecey-háznál a törökök támadására?

tanítói kérdések,
beszélgetés

frontális

munkáltatás

Csoportmunka

Mit jelent az, hogy a pécsi vár kapitánya János-párti?
Miért adhatta a szerző ezt a címet az első résznek?
6. Totó – az esetleges félreértések tisztázása és a fontosabb események
kiemelése érdekében
7. Fogalmazási feladat
A gyerekeknek egy szabadon választott szereplő szemszögéből kell levélben
beszámolniuk a barátnak a faluban történtekről. Néhányan fel is olvashatják
a levelüket, és a többieknek ki kell találniuk, ki írhatta.

2. óra – Oda Buda (október vége)

Osztálymunka

Melléklet 1.

1. Az olvasmányélmények megosztása
2. A csoportfeladatok megoldása, a tablók kiegészítése
3. A történelmi háttér megismerése ismeretközlő szöveg feldolgozásával

tanulói közlés,
beszélgetés

frontális, egyéni
munka

munkáltatás

Csoportmunka

Csomagolópapír

munkáltatás

Csoportmunka

Melléklet 2.

tanítói kérdések,
beszélgetés

Frontális

Az egyes csoportok ismeretközlő szövegrészleteket kapnak Eger ostromának
történelmi előzményeiről, minden csoporttag mást. Miután mindenki
elolvasta a sajátját, kérdéseket teszek fel, amelyek megválaszolásához a
csoporttagoknak együtt kell működniük, hiszen mindenki csak egy-egy
részletet kap a szövegből. Ellenőrzéskor a szóvivőnek kell válaszolnia. (A
szövegek különböző terjedelműek, és a csoporttagok választhatnak közülük.)
4. Értelmező kérdések
Miért nem sikerült Gergelyék merénylete?
Miért lett volna hasznos magyar szempontból, ha a szultán meghal?
Beigazolódott Török Bálint gyanúja a törökkel szemben, vagy sem?
Miből sejthette Török Bálint, hogy a szultán el akarja fogni?
A szultán vajon miért nem fogta el a kis királyt is?
8. Totó (az előző folytatása) – az esetleges félreértések tisztázása és a
fontosabb események kiemelése céljából
munkáltatás
csoportmunka

3. óra – A rab oroszlán (november vége)
1. Az olvasmányhoz kapcsolódó érzések, gondolatok megosztása

tanulói közlés,

frontális, egyéni

Melléklet 3.

2. A csoportfeladatok bemutatása, a tablók kiegészítése
3. Igaz – hamis állítások az olvasott résszel kapcsolatban, a hamis
állítások igazzá tétele

beszélgetés

munka

munkáltatás

Csoportmunka

Csomagolópapírok

munkáltatás

Csoportmunka

Melléklet 4.

munkáltatás

Osztálymunka

A magyar uraknak sikerül rábeszélniük a szultánt, hogy hagyja el az országot.
Miután a szultán elfoglalja Budát, a királynét Erdélybe küldi, aki Évát is magával
viszi.
Török Bálint felesége hiába küld töméntelen aranyat, a szultán nem ereszti a rab
oroszlánt.
Amikor Gergely megtudja, hogy Éva nemsokára férjhez megy a királyné
hadnagyához, biztos benne, hogy Évát kényszerítik.
Amikor Gergely megtudja, hogy a lány most is csak őt szereti, megszökteti az esküvői
vacsoráról.
Miután Gergelyt és Évát Hunyad várában összeeskette egy pap, nászútra mennek
Konstantinápolyba.
Gergelyéknek, olasz zenészeknek álcázva magukat, sikerül kiszabadítaniuk Török
Bálintot a Héttoronyból.

4. Fogalmazási feladat
A gyerekeknek egy szabadon választott szereplő szemszögéből kell
elbeszélniük a szabadítási kísérletet. Néhányan fel is olvashatják a levelüket,
és a többieknek ki kell találniuk, ki írhatta.

4. óra – Eger veszedelme (január vége)
1. A résszel kapcsolatos érzések, gondolatok megosztása
2. A csoportfeladatok megbeszélése, az ábrák kiegészítése
3. A történelmi háttér megismerése

tanulói közlés,
beszélgetés

Csoportmunka

munkáltatás

Csoportmunka

munkáltatás

Kooperatív
csoportmunka

Melléklet 5.

érvelés

Csoportmunka

Melléklet 6.

munkáltatás

Csoportmunka

Melléklet 7.

Az 1552-es török hadjáratról szóló alábbi szövegrészleteket szétosztom a
csoporttagok között, akiknek az a feladatuk, hogy az általam feltett
kérdésekre közösen, a szóvivőn keresztül válaszoljanak.

Csomagolópapír

A kérdésekre írásban kell válaszolni. A szóvivők kiállnak az osztály elé, és
felolvassák a válaszokat.
4. Érvelési feladat a sarkok technika alkalmazásával
A gyerekeknek egy rövid szövegrészlet elolvasását követően érvelniük kell,
hogy Dobó helyesen cselekedett-e, amikor a parasztot tömlöcbe záratta,
amiért az elvitte a törökök levelét. A gyerekek véleményük alapján
választanak maguknak egy sarkot (kék sarok: Dobó helyesen cselekedett;
piros sarok: Dobó helytelenül cselekedett), és mindenkinek kell mondania
egy érvet, hogy miért azt a sarkot választotta. Ha valaki idő közben mégis
meggondolja magát átsétálhat a másik sarokba.
5. Totó – az olvasott részben szereplő lényeges események felidézése,

rögzítése érdekében

1. óra – Holdfogyatkozás (február vége)

1. Olvasmányélmények megosztása, reflexiók
2. Az ábrák kiegészítése
3. Értelmező kérdések

tanulói közlés,
beszélgetés

Frontális, egyéni
munka

munkáltatás

csoportmunka

beszélgetés

frontális

Csomagolópapír

Mivel próbálták elbizonytalanítani az egrieket a törökök az ostrom alatt?
Miért akarta Hegedűs török kézre adni a várat?
Melyik részletből sejthetjük meg, hogy Hegedűs elbizonytalanodott az
ellenállás értelmében?
Hasonlítsuk össze Geréb és Hegedűs árulását! – A kevésbé jó kommunikációs
képességű gyerekek szempontsort kapnak az összehasonlításhoz
4. Fogalmazási feladat
Az ostrom utáni állapotok bemutatása egy végvári vitéz/egy török harcos/egy munkáltatás
egri asszony szemszögéből.

Osztálymunka

5. Totó (az előző folytatása)

6. A csoportverseny eredményének kihirdetése
munkáltatás
A 4 totónak, az igaz-hamis feladatnak és a két ismeretközlő szöveghez
tanítói közlés
kapcsolódó feladatok eredményeinek összesítése.
7. Előkészítő feladat
Motívumok és jelképes tárgyak a műben

Csoportmunka
Frontális

Melléklet 8.

Minden csoport kap egy-egy motívumot (rabbá válás-szökés/álruha munkáltatás
felöltése/a talizmán/a kis kard), amelyek felbukkanásait fel kell idézniük (a
könyv segítségével), és időrendi sorrendben le kell jegyezniük azokat.

II.

kooperatív
csoportmunka

A téma kidolgozása (3 óra)

1. óra – A regénnyel kapcsolatos megfigyelések összegzése, a
szöveg műfajának igazolása
1. A cselekmény felidézése dramatizálással

dramatizálás

kooperatív
csoportmunka

munkáltatás

csoportmunka

A csoportok kihúznak egy-egy jelenetet, amely dramatizálására fel kell
készülniük. A felkészülésre kapnak 10 percet, és a többi csapatnak ki kell
találnia, hogy melyik jelenetet láthatták. Ezt követően időrendbe állítjuk a
megjelenített eseményeket.
2. A regény műfaji sajátosságainak és a regényszöveg sajátosságainak az

összekapcsolása
Azt játsszuk, hogy be kell bizonyítani, hogy az Egri csillagok valóban egy
regény. Ennek érdekében a csoportoknak érveket kell gyűjteniük, és leírniuk
kis kártyákra, hogy miért nem monda/mese/elbeszélés (nem közlésforma,
nem szövegtípus, hanem műfaji értelemben).
Differenciálás:
A legjobb képességűek csoportja segítség nélkül gyűjti össze a regény fogalmi
jegyeit.
A közepes képességű tanulók segítő szempontokat kapnak.

Csoportmunka

szókártyák, A3-as
papírlap

A lassabban haladók pedig segítő szempontokat és több lehetséges választ is
kapnak.
3. A regény fogalmi jegyeinek összegzése

A csoportok a korábbi megfigyelések és a negációk alapján egy pókhálóábrát
készítenek REGÉNY kulcsszóval.











munkáltatás

Csoportmunka

hosszú időt felölelő cselekmény  Kiszámoljuk, mennyi idő alatt
játszódik az Egri csillagok.
történetet mond el  Megvitatjuk, minek/kinek a története ez?
nagy terjedelmű (több száz oldal)
sok szereplős
árnyalt jellemábrázolással él  Megbeszéljük, kinek a jellemét
ismerjük meg legrészletesebben.
a szereplők jelleme általában átalakul  Megbeszéljük, hogyan
alakult át bizonyos szereplők jelleme (minden csoport más szereplőt
kap).
sok helyszínen játszódhat  Megnézzük a térképünket.
több szálon futhat a cselekménye
összetett a szereplők kapcsolati rendszere  Megnézzük a szereplők
kapcsolati rendszerét ábrázoló pókhálóábrát.

Ellenőrzés: a csoportok megoldásainak összevetése, reflexió
4. Az előkészítő feladat ellenőrzése

tanulói közlés

kooperatív
csoportmunka

beszélgetés

frontális

5. Motívumok

A szereplő sorsa és a jelképes tárgyak/események közötti kapcsolat

felfedezése, illetve a motívumok átvitt jelentésének felfedeztetése a konkrét
előfordulások alapján.
6. A jellemzés módjainak felidézése
7. Előkészítő feladat – A jellemzés módjai

A tanulók példákat keresnek, csoportonként különböző szereplők
(Gergely/Éva/Dobó/Török Bálint/Jumurdzsák) esetében, az írói jellemzés
eszközeire:

cselekedtetés

csoportmunka

munkáltatás

kooperatív
csoportmunka

érvelés

frontális

tanulói közlés,
munkáltatás

csoportmunka

 Az író megnevezi a tulajdonságot:
 Beszélteti hősét:
 Cselekedteti hősét:
 Környezetével jellemzi:
 Más szereplő beszél róla:

8. óra – Szereplők, jellemek és kapcsolati dinamika a műben
1. Fő- és mellékszereplők
Megvitatjuk, hogy ki lehet a regény főszereplője. A gyerekeknek érvekkel kell
alátámasztaniuk az álláspontjukat.
2. Jellemtérkép készítése az előkészítő feladat gyűjtése alapján
Miután a csoportok felolvastak néhány példát a gyűjtésükből, el kell
készíteniük az adott szereplő jellemtérképét egy A3-as lapra. Megvizsgáljuk,
hogy változott-e a szereplők jelleme a regényben az események során, ha

igen mely szereplőké, és milyen módon.
3. Fogalmazási feladat
munkáltatás

osztálymunka

A gyerekeknek meg kell írniuk egy szereplő jellemzését. (A következő írásórán
elemezniük kell a párjuk fogalmazását abból a szempontból, hogy a jellemzés
különböző módjait milyen arányban alkalmazta, majd át kell dolgozniuk a
sajátjukat a tanító javítása alapján.)
4. Előkészítő feladat
A regényszöveg és a történelmi lecke összevetése. A történelmi leckében is munkáltatás
szereplő események kikeresése a regény szövegéből.

osztálymunka

Differenciálva:
Az összevetést a jobb képességű tanulók önállóan, a kevésbé jó képességűek
pedig szempontok segítségével végzik: tényszerűség, szakkifejezések
használata, a képzelet szerepe, kifejtettség stb.

9. óra – A történelmi regény fogalmának kialakítása különböző
regénytípusokkal való összevetéssel, problémahelyzet
teremtésével
1. Célkitűzés

A tanulók informálása az óra céljáról: a regény fogalmának kibővítése az Egri
csillagok fajtájának megállapításával.

tanítói közlés

Frontális

segítő
szempontok

2. A történelmi regény fogalmának kialakítása



Különböző regénytípusok és meghatározásaik párosítása

osztálymunka
munkáltatás

krimi - Olyan regényfajta, amely cselekményének középpontjában valamilyen
bűntény áll.
kalandregény - Regénytípus, melynek középpontjában a főhős kalandjai
állnak.
naplóformában megírt regény - Regényforma, amelynél az eseményekről a
főhős naplóbejegyzéseiből értesülünk. Ez a hitelesség látszatát kelti.
robinzonád - A kalandregény egyik típusa, melynek szereplői távoli, lakatlan
szigetre kerülnek. Defoe műve adta a mintát.
utazási regény - Regénytípus, amely a főhős utazásáról szól.
nevelődési-fejlődési regény – Olyan regénytípus, amelyben hosszabb időn
keresztül nyomon követhetjük, hogy a főhős személyisége hogyan alakul az
események hatására.
t





Majd csoportokban megvitatják, hogy az Egri csillagok melyik
csoportba tartozhat. Mivel több csoportba is beleillik, valószínűleg
lesznek eltérő álláspontok, amelyeket érvekkel alá kell támasztaniuk a
gyerekeknek, és kiválasztani egy sarkot az álláspontjuknak
megfelelően.
Végül elmondom, hogy leginkább történelmi regénynek szokták
tekinteni az Egri csillagokat, és most megvizsgáljuk, hogy vajon miért
lehetséges ez, vagyis, hogy mi jellemző a történelmi regényekre
általában. Előbb azonban iegészítjük a pókhálóábrát: a REGÉNY szó
elé odaírjuk, hogy TÖRTÉNELMI
a. A cselekmény ideje

egyéni munka
érvelés
frontális
tanítói közlés



Először két-két idézetet kapnak a csoportok, és megfogalmazzák, hogy munkáltatás
milyen szembeötlő különbséget fedeznek fel ezek alapján a két
regény között. Segítségül elmondom, hogy a részletekben szereplő
évszámokra kell koncentrálni.

csoportmunka

melléklet 9.

Megállapítjuk, hogy az Egri csillagok több, mint 350 évvel korábban játszódik,
mint amikor íródott, A Pál utcai fiúk pedig csak néhány évvel korábban. Majd
elmondom, hogy az új regénytípusba olyan regények tartoznak, amelyekben
egy régi kor történelmi eseményei elevenednek meg.


Kiegészítjük a regény fogalmi jegyeit tartalmazó pókhálóábrát. (Eltérő
színnel, mint amilyennel a regény általános tulajdonságait írtuk!)
b. Valóság és képzelet






Az előkészítő feladat ellenőrzése
tanulói közlés
Megvitatjuk, hogy annak ellenére, hogy az Egri csillagok esetében egy
valós, történelmi eseményt elbeszélő szövegről van szó,
természetesen nem minden úgy történt, ahogy Gárdonyi leírta. Ennek
szemléltetésére megnézzük az idővonalunkat, amelyen folyamatosan
megkülönböztettük a történelmileg is jelentős eseményeket a csupán beszélgetés,
szemléltetés
a konkrét történet szempontjából lényegesektől.

kooperatív
csoportmunka

frontális

Továbbá a regény egy részletét összevetjük egy másik, ugyanazt az
eseményt elbeszélő szöveggel annak szemléltetéseként, hogy
bizonyos részletekben nem lehetünk biztosak, mert nincsenek róluk
hiteles információink.

A 2. rész 17. fejezetének összevetése A török szultán elfoglalja Buda várát

számítógép,

című,

Verancsics

Antal

nyomán

készült

szöveggel:

https://www.youtube.com/watch?v=P3gVj1XfYZY

Megfigyelési szempont:

szemléltetés,
megbeszélés

csoportmunka,
frontális

projektor

Miben tér el a két szövegben Török Bálint viselkedése?
Ennek kapcsán megbeszéljük, hogy Török Bálint elrablása kétségkívül valós
esemény, azonban nem tudhatjuk biztosan, hogyan is reagált valójában,
hiszen azt csak a szemtanúk tudhatják.


Ezután a gyerekek a várvédő egri hősök névsoránál kinyitják a
könyvüket, és megkeresik azokat, amelyek szerepelnek a regényben,
továbbá olyanokat is mondanak, akik nem várvédők voltak, de
valószínűleg vagy biztosan (hiszen történelemből tanulták), valós
személyek voltak.



Megállapítjuk, hogy a keresett regénytípus jellemzője, hogy a
szereplői között vannak történelmi személyek.



Kiegészítjük a pókhálóábrát.

könyv
munkáltatás

beszélgetés

3. A regény hőseinek sorsa az ostrom után (Tk.: 186. o.)

Miután elolvastuk a szöveget, a csoportoknak ötletelniük kell, hogy mi lehetne a
címe az Egri csillagok folytatásának, ki lenne annak főszereplője, és milyen esemény
munkáltatás,
jelentené a regény csúcspontját.

frontális

frontális

frontális,
csoportmunka

beszélgetés
4. További

történelmi
bekapcsolása

regények

Gárdonyi Géza: A láthatatlan ember

ajánlása,

egyéni

olvasmányok

frontális

Walter Scott: Ivanhoe

tanítói/tanulói
közlés

Elmondom, hogy ezek mely korokban játszódnak. És megkérdezem a
gyerekeket, hogy ismernek-e/olvastak-e esetleg más történelmi regényeket.
5. A jövő évi olvasmány ismertetése

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
Elmondom, hogy ez is egy történelmi regény, amely az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc idején játszódik. Továbbá felteszem a kérdést, tanítói közlés
hogy melyik az a vers, amelyik közvetlenül a forradalom kitörése előtt
született, és amelyet minden évben legalább egyszer minden magyar
iskolában elszavalnak.

frontális

6. Előkészítő feladat

A kőszívű ember fiai feldolgozásának előkészítése választható feladatokkal:
A gyerekeknek kutatást kell végezniük, hogy



milyen további költemények vagy egyéb irodalmi alkotások
kapcsolódnak a 48-49-es eseményekhez.
mi volt a forradalom és szabadságharc célja, és végül milyen
eredménnyel zárult.

egyéni munka
munkáltatás

Melléklet 1.
1.

Miért nem akart Cecey Úr Budára költözni?


mert nem akart elmenekülni a török elől

mert nem akart segítséget elfogadni Szapolyaitól

mert Vicuska eltűnt

1.

Ki rabolja el a kisgyerekeket?

Szulejmán

Jumurdzsák

Török Bálint

2.


Mit szerzett Gergő a törököktől?

egy magyar-török szótárat

egy lovat és egy csomó aranyat

török édességeket

3.

Hogyan reagált Cecey Úr, amikor a gyerekek hazatértek?


leszidta őket, hogy miért kóboroltak el

Vicusknak örült, de Gergőt megbüntette, mert bajba sodorta a lányát

örült, és fiává fogadta Gergőt

4.

Hová viszi Dobó Gergőt?


Török Bálint udvarába

a budai várba


a harctérre

5.

Elsősorban miért volt fontos, hogy a gyerekek kiszabadultak?


a gyerekek szülei megnyugodtak

a faluban meg tudták szervezni a védelmet

Dobó megmutathatta katonai erényeit

Melléklet 2.
1. 1526. augusztus 29-én a magyar király II. Lajos is odaveszett a mohácsi csatában, akinek azonban törvényes utódja nem volt. A
megüresedett trónra az ország urai két királyt választottak: a katolikus arisztokrata párt Ferdinándot, a protestáns köznemesek
pedig Szapolyai Jánost. Emiatt trónviszály lépett fel Ausztria főhercege, Ferdinánd és Szapolyai János, erdélyi vajda között. Ez kedvezett a
terjeszkedő Oszmán Birodalom számára. Szapolyai János idővel rájött erre, így 1538-ban Váradon titokban békét kötött vetélytársával. Ez a
szerződés azt jelentette, hogy I. Ferdinándra száll a Szapolyai János uralma alá tartozó keleti országrész, akkor is ha fia születik.
2. János királynak 1540. július 7-én fiú utóda született és felrúgta a Ferdinánddal megkötött egyezményt. Ferdinánd fegyverrel akart érvényt
szerezni jogainak, s közel 30 000 fős sereget küldött Buda ostromára. 1541-ben a törökök segítségével I. János királynak sikerült visszavernie
Ferdinánd csapatait. Kedvező alkalom volt ez I. Szulejmán számára, hiszen ha elfoglalja a magyar fővárost, meg tudja akadályozni a Magyar
Királyság újraegyesítését.
3. Buda bevételével a Magyar Királyság három részre szakadt. A szultán Izabella királynét kicsiny gyermekével és gyámjával, Fráter György
esztergomi érsekkel Erdélybe száműzte, amihez hozzákapcsolták a Tiszántúlt, valamint a Temesközt is.

4. A "Királyi Magyarországot" Habsburg Ferdinánd birtokolta, a középső országrészeket I. Szulejmán, a "Keleti Magyar Királyságot" és Erdélyt
pedig az elhunyt Szapolyai János gyermeke, János Zsigmond irányította, bár ő csak névlegesen volt a királyi hatalom birtokosa, mert a
politikai hatalom Fráter György, erdélyi helytartó kezében összpontosult.

A kérdések:
Mi volt a Váradon megkötött béke tartalma?
Ki szegte meg a váradi békeszerződést?
Kivel fogott össze Szapolyai Buda elfoglalásának érdekében?
Mit tett Szulejmán, miután az erdélyi fejedelemmel közösen elfoglalták Budát?
Ki volt János Zsigmond?
Szapolyai halála után ki volt a hatalom valódi birtokosa Erdélyben?

Melléklet 3.
6.

Mi lesz a következménye Gergely sikertelen merényletének?


megölik

hazatoloncolják

bebörtönzik

7.

Mit szerez Gergely a fogságban?

Szulejmán kardját

egy térképet Egerről

Jumurdzsák talizmánját

8.

Hány év telik el a gyermekkori kaland, és Gergely sikertelen merénylete között?

nyolc

húsz

tíz

9.

Hol találkozik évek után Évával Gergely?

Isztambulban

Budán

Egerben

10. Mi jellemzi Évát az újbóli találkozáskor?

közben megházasodott

még mindig szereti Gergelyt

ő lett a királynő

11. Hogy esik fogságba Török Bálint?

nem esik fogságba, önként ajánlja fel szolgálatait a szultánnak

a szultán csellel elrabolja

egy fogolycsere alkalmával

12. Mi lesz a következménye a szultán fogadásának?

sikerül rábeszélni Szulejmánt, hogy hagyja el az országot

Török Bálint beházasodik a török szultán családjába

Török Bálint fogságba kerül

Melléklet 4.
A magyar uraknak sikerül rábeszélniük a szultánt, hogy hagyja el az országot.
Miután a szultán elfoglalja Budát, a királynét Erdélybe küldi, aki Évát is magával viszi.
Török Bálint felesége hiába küld töméntelen aranyat, a szultán nem ereszti a rab oroszlánt.
Amikor Gergely megtudja, hogy Éva nemsokára férjhez megy a királyné hadnagyához, biztos benne, hogy Évát kényszerítik.
Amikor Gergely megtudja, hogy a lány most is csak őt szereti, megszökteti az esküvői vacsoráról.
Miután Gergelyt és Évát Hunyad várában összeeskette egy pap, nászútra mennek Konstantinápolyba.
Gergelyéknek, olasz zenészeknek álcázva magukat, sikerül kiszabadítaniuk Török Bálintot a Héttoronyból.

Melléklet 5.
1. 1551 tavaszán a török birtokában Pécs, Fehérvár, Esztergom, Vác, Nógrád, Hatvan és Szeged végvárai voltak. Az 1551. évi hódító hadjárat
során Temesvárnál és Lippánál vereséget szenvedtek a törökök Fráter Györgytől. Fráter György végül átadta Erdélyt és a keleti
országrészeket Habsburg Ferdinánd magyar királynak.
2. A török szultán nem tűrte, hogy a Habsburg király elorozza tőle Erdélyt. Egyszer és mindenkorra el akarta fojtani a magyar és osztrák
országegyesítési kísérleteket, ezért újabb hódító hadsereget küldött a Magyar Királyság ellen.
3. A török seregek elfoglalták Temesvárt, Veszprémet, Szécsényt, Hollókőt, Drégelyt és több kisebb erősséget. Hadim Ali pasa Buda felől,
Ahmed vezír pedig Erdély felől vonult fel. A két sereg Szolnok alatt egyesült, majd a szolnoki várat is elfoglalta, és FelsőMagyarország kapuja, Eger ellen fordult.
4. Ha Eger elbukik, akkor az uralkodó elveszíti utánpótlási útvonalát Erdéllyel, másrészről kinyílna a törökök számára az út FelsőMagyarország felé, a következő erősségig, Kassa váráig és a gazdag bányavárosokig.

Kérdések:
Hol szenvedtek vereséget Fráter Györgytől a törökök?
A Fráter Györgytől elszenvedett verséget követően miért küldött újabb seregeket Magyarország ellen a szultán?
Mi történt, miután a két török sereg Szolnoknál egyesült?
Mi volt Eger stratégiai jelentősége?

Melléklet 6.
- Levelet hoztam, kapitány uram.
- Kitől?

- A töröktől.
Dobó arca elsötétült.
- Hogy merte kend elhozni?! - kiáltott az emberre. - Vagy török kend?
- Nem - feleli megszeppenve az ember. - Kálba való vagyok én, instálom.
- Tudja-e azt kend, hogy magyar embernek nem szabad az ellenség levelét hordoznia?
És a katonákhoz fordult:
- Fogjátok fegyver közé!
Két dárdás katona a paraszt mellé lépett.
- Uram! - kiáltott az ember megrökönyödve. - Kényszerítettek!
- Csak arra kényszeríthettek, hogy a kezedbe vedd. Arra nem, hogy ide behozd.
(…)
Azért hívattam össze a vár népét, mert a török levelet küldött. Én az ellenséggel nem levelezek. Ha az ellenség levelet ír, visszavetem. Vagy pedig a torkába
verem annak, aki elém meri hozni. Csak ezt az első levelet olvastatom el, s küldöm azonnal a királynak. Tulajdon szemével láthassa, hogy itt a török: kell a
segítség. Én anélkül is tudom, hogy mi van a levélben: fenyegetés és alku. A fenyegetéstől nem ijedünk meg. Alkuba nem bocsátkozunk. A haza nem eladó
semmi pénzen. De hát hogy tulajdon fületekkel halljátok, hogyan szokott az ellenség beszélni, elolvastatom.
(…)
- Íme - mondotta acélos, de keserű hangon -, ez az első és utolsó levél, amely töröktől jött ebbe a várba, s el is olvasódott. Megérthettétek belőle, hogy mért
jön. Szabadságot hoz karddal és ágyúval. A keresztény vérben fürdő pogány császár hozza ránk ezt a szabadságot. Nem kell? Ha nem kell szabadság, levágja a
fejünket! Hát erre válaszoljunk. Ez a válaszom!

Összegyűrte a levelet, és a parasztnak az arcába dobta.
- Hogy merted idehozni, gazember?!
És a katonákhoz fordult:
- Vasat a lábára! Tömlöcbe az alávalót!

Melléklet 7.
1.

Ki látogatja meg Évát Balogh Tamás álnéven?




Tulipán


Jumurdzsák

Hegedűs

2.

Hogyan reagál Éva Jumurdzsák látogatására?




nem nyit neki ajtót


gyanús neki, de nem jön rá, hogy kicsoda valójában


örül neki, hogy végre visszaadhatja a talizmánját a jogos tulajdonosának

3.

Miért rabolja el Jumurdzsák Gergely és Éva gyerekét?


mert kedveskedni akar a szultánnak

mert unatkozik

mert vissza akarja szerezni talizmánját

4.

Mit talál Éva Gergely egyik ruhájának zsebében?


egy szerelmes levelet

egy gyűrűt



egy térképet

5.

Mire lesz jó a térkép?


ennek hátuljára sikerül lerajzolni egy ábrát

gyújtósnak

Éva ennek segítségével jut be Egerbe

6.

Mi lett a következménye Kőszeg és Jurisics helytállásának?


Jurisics Egerbe költözve segített Dobónak

az egriek elhitték, hogy meg lehet futamítani a törököket

a törökök visszamentek Konstantinápolyba

Melléklet 8.
7.


Miért nem kerülhet Éve a férje szeme elé?



mert megbántotta


mert egy lövedék eltalálta az arcát, és szégyelli a kinézetét

mert nem szabad elterelnie a figyelmét a küzdelemről

8.

Mi következik a felmentő sereg késéséből?


Eger elesik

Szulejmán eltakarodik seregével Eger alól

az egrieknek fokozott erővel kell állniuk a török ostromot

9.

Ki egyezkedik a törökökkel?


Dobó

Török Bálint


Hegedűs

10. Mit csinál Hegedűs, amikor ellene vallanak?

végig tagadja a vádakat

büszkén vállalja a tettét, mert ő az egrieket akarta megmenteni a biztos haláltól

először tagadja a tettét, később azonban kegyelemért könyörög

11. Mit csinál Dobó az áruló Hegedűssel?

megbocsájt neki

a vár népétől kér számára ítéletet

felakasztatja

12. Mit csinál Dobó az elfogott törökkel, miután kihallgatták?

visszaengedi a seregéhez

a várbörtönbe záratja

kidobatja a várból

13. Mi követte a törökök sikertelen ostromát?

újból nekimentek Egernek

a szultán rituális öngyilkosságot követett el

visszavonultak

Melléklet 9.

„Abban az időben nem volt ritkaság a török az utakon. S te, kedves olvasóm, aki azt gondolod, hogy az a két gyerek most, ezen a nyáron fürdött a patakban,
bizony csalódol. Hol van már az a két gyerek, hol? És hol vannak mindazok az emberek, akik ebben a könyvben eléd jönnek, mozognak, cselekszenek és
beszélnek? Por az mind!
Hát csak tedd félre az idei kalendáriumot, tisztelt olvasóm, és vedd elő gondolatban az 1533-it. Annak az évnek a májusában élsz te mostan...” (Gárdonyi
Géza: Egri csillagok, 1901)
„Most Barabáson volt a sor. Most ő lépett elő. Gyilkos pillantást vetett Kolnayra, akivel mindig baja volt. Még emlékezetében volt a kalapügy a grundon... De
nem tehetett semmi egyebet, szépen letette a gumiból készült bélyegzőt a zöld tanári asztalra, a hozzá való tintapárnás bádogskatulyával együtt. A tanár
megnézte a pecsétnyomót. Ez volt ráírva: Gittgyűjtő Egyesület, Budapest, 1889.” (Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk, 1907)

