
Sziasztok! Az elmúlt héten befejeztük a Toldit. Küldök egy kis összefoglalót. Kérlek, május 5-ig 
küldd vissza. Lehetőségek: EduPage, Messenger vagy ugrikova@szm.sk email címre! Köszönöm, jó 
munkát és szép napot kívánok! 

 
Összefoglaló 

 
 

1.) Egészítsd ki a szöveget! 

A Toldi című elbeszélő költemény szerzője _______________________.  

A ______________________________ irodalmi pályázatára írta meg __________-ban a Toldit, 

amellyel az első díjon felül ___________________________ barátságát is elnyerte. Művének 

megírásához forrásként felhasználta a _______________________ élő öregek elbeszéléseit is. 

 

2.) Pótold emlékezetből az Előhang néhány sorának szavait! 

„Mint ha ________________________________ ég őszi éjszakákon, 

Messziről __________________ tenger _______________________: 

___________________________________ képe úgy lobog fel nékem 

Majd ________________________________ ember-öltő régiségben.” 

 

3.) Töltsd ki a táblázatot! 

a.) Melyik énekhez kapcsolódnak a következő események? Írd be az események betűjelét 

a megfelelő helyre! 

  A.) A farkaskaland 

  B.) A bika legyőzése 

  C.) A király igazságos ítélete 

  D.) György megüti öccsét 

  E.) Bence a nádasban megtalálja Miklóst 

  F.) György beárulja testvérét a királynak 

  G.) Találkozás Laczfival és vitézeivel 

  H.) A párbaj 

  I.) Miklós találkozik az özveggyel 

  J.) Mulatozás a kocsmában 

  K.) György vitézének halála 

  L.) Miklós búcsúja édesanyjától 
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 esemény helyszín szereplők 

I. ének    

II. ének    

III. ének    

IV. ének    

V. ének    

VI. ének    

VII. ének    

VIII. ének    

IX. ének    

X. ének    

XI. ének    

XII. ének    

 

b.) Írd be, milyen helyszíneken történtek a különböző események! 

c.) Kik szerepeltek az énekekben? Legalább 2-2 szereplőt nevezz meg! 

 

4.) Játékos távirat. Melyik szereplő írhatta a következő sorokat? 

„Mindjárt Budán leszünk. Nehezen találtuk meg az utat. Egy paraszt segített.” 

________________________ 

„Megtaláltam a fiút. A nádasban van. Ettünk, ittunk, mulattunk. Nem jön velem haza.” 

________________________ 

„A testvérem megölte az egyik legényemet. Remélem, akasztófára jut! Végre enyém lesz a jussa!” 

________________________ 

„A fiúk majdnem összeverekedtek. Közéjük álltam. Nagyon féltem a kisebbiket!” 

________________________ 

„Az egyik vitézem ki akarja túrni az öccsét az örökségéből. Engem akart ehhez felhasználni, de 

átláttam rajta.! 

________________________ 

„Egész nap csak sírok. Két vitéz fiamat kellett eltemetnem. Párbajban vesztették életüket.” 

________________________ 

„Lovag szeretnék lenni, de kegyetlen dolgot tettem! A királytól remélhetek csak kegyelmet. „ 

________________________ 



5.) Fejtsd meg a rejtvényt, majd válaszolj a megfejtéshez kapcsolódó kérdésre! 

   1.                 

   2.                  

   3.                  

      4.            

    5.                

     6.              

     7.             

     8.             

     9.              

 10.                   

   11.                   

    12.                   

  13.                    

    14.                  

      15.            

     16.             

17.                     

     18.              

  19.                 

 

  1. Miklós édesapjának ez volt a keresztneve. 
  2. Miklós ……………. volt, mert megölt egy embert. 
  3. Ez a tárgy okozta a vitéz halálát. 
  4. Ennyi aranyat kapott Miklós az édesanyjától 
  5. Ő siratta a fiait a temetőben. 
  6. Így hívták a királyt. 
  7. Miklós lovának a neve. 
  8. Ilyen nemzetiségű vitézzel párbajozott Miklós. 
  9. Így hívták az öreg szolgát. 
  10. A vitézek testét védő, fémből készült öltözet. 
  11. Ebben a faluban élt a Toldi család. 
  12. Miklós csak meg akarta ……………. a farkaskölyköket. 
  13. Ezért könyörgött a cseh vitéz. 

14. Ez volt a foglalkozása a bikát üldöző legényeknek. 
15. Régi űrmérték, kb. egy és fél liter. 
16. Ennyi farkast ölt meg Miklós. 
17. Így nevezte Laczfi Miklóst. 
18. Ennyi fiát ölték meg az özvegynek. 
19. Laczfi méltósága, rangja. 

 A megfejtés: _______________________________________________ 

Hogyan kapcsolódik ez a személy Arany János Toldi című művéhez? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


