
"Hol terem a magyar vitéz?"   Komplex tanulmányi, művészeti csapatverseny   2021/2022 

 

CSAPATNÉV: 
 

 

1. Karikázzátok be azoknak a mondatoknak a betűjelét, amelyek igazak a képen látható 

személy életére! Ha jól dolgoztatok, akkor megtudhatjátok, hogy hol született! 

 

T: Fiatalon a vitézi pályát választotta. 

H: Székesfehérvár várának ostromáról írta az Eger vár viadaljáról való 

éneket. 

I: Énekeiben legfőképp a török elleni küzdelemről, a magyarok 

vitézségéről szólt. 

N: Ő volt az első hírmondó, krónikás. 

Ó: Az Eger vár viadaljáról való ének 600 versszakos históriás ének. 

V: Szeretett a festészettel is foglalkozni. 

D: Valószínűleg egy ütközetben megsebesült, s nem tudott tovább 

karddal harcolni. 

 

Megfejtés: ___________________      /5 pont 

 

2. Nézzétek meg a csatolt linken látható videót és írjatok hozzá kísérőszöveget! 

https://www.youtube.com/watch?v=yF4NREku0BQ 

 

            /10 pont 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yF4NREku0BQ
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CSAPATNÉV: 
 

 

3. Egérrágta  

Felhasznált irodalom: Gárdonyi Géza: Egri csillagok 

Egészítsétek ki az alábbi Egri csillagok regényrészletet a hiányzó szavakkal! 

_________________ déli sarkán egy régi vár áll. Falai magasak. A falakon belül _____ köpcös 

torony, mint ______ óriás szélmalom… A vár falát a ________________mossa, felében faházak 

környezik. Ez a híres ________________, magyarul _____________________. A hét toronyba van 

berakva és betömve a ________________ minden kincse. A középső kettőben az 

__________________ és ________________ ékszerek. A tenger felől állókban az ostromszerek, 

___________________ és ezüstkincsek. …. Ott a hét torony között őrzik a fejedelmi 

______________ is.             

/10 pont 

4. Gyűjtsetek minél több képzőművészeti alkotást az egri ostrommal kapcsolatban. A szerzőt 

és a mű címét írjátok le!  

 

 

 

 

 

                 pont 

 

5. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt török szavakkal!      /10 pont 
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CSAPATNÉV: 
 

6. A https://www.google.hu/maps segítségével járjátok be az egri várat és környékét és 

keressétek meg, hogy mi hiányzik a képekről! A választ írjátok a képek alá! 

 

________________________________ 

 

________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

https://www.google.hu/maps
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CSAPATNÉV: 
 

 

_______________________________________ 

 

____________________________________________ 

 

 

            /6 pont 
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CSAPATNÉV: 
 

7. Az egri ostrom után mi történt az alábbi szereplőkkel? Mutassátok be 4-5 mondatban a 

további életüket, sorsukat!  

A. Bornemissza Gergely 

 

 

B. Dobó István 

 

 

C. Izabella királyné 

 

 

            /15 pont 

8. A témához kapcsolódó irodalmi alkotásokat átírtuk. Találjátok ki, miről lehet szó, és az 

irodalmi alkotást, vagy annak egy részletét írjátok le a képcsoportok alá szerzővel, címmel 

együtt! 

 

Szerző: ________________________________ 

Mű címe: _______________________________ 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

Szerző: __________________________________ 

Mű címe:_________________________________ 

 

_________________________________________ 

______________________________________ 
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CSAPATNÉV: 
 

9. Az állítások az Egri csillagok c. filmmel (1968) kapcsolatosak. Döntsd el, vajon igazak, vagy 

hamisak. 

 

1. A szuperprodukció összköltségvetése 145 millió forint volt. _____  

2. Ekkorra már megszületett a magyar kaszkadőrszakma, így könnyű dolga volt a film stábjának a 

harci jelenetek forgatásakor. _____  

3. A sodronyingek nejlonból készültek. _____  

4. A tömeg- és ostromjelenetekhez a Pilisben építettek fel egy díszletvárat. _____  

5. Jeles öttusaedzők „képezték ki” a végvári vitézeket és a janicsárokat. _____  

6. 100 ezer statiszta vett részt a forgatáson. _____  

7. A török hadsereg hátsó soraiban léggömbökkel helyettesítették a katonákat. _____  

8. 8 millió mozijegy kelt el a hazai mozikban. _____  

9. Az 1930-as évek leghíresebb színészei szerepeltek benne. _____  

10. A filmet 1968 nyarán két hónap alatt leforgatták. _____  

11. A film főszereplői több tízezer rajongói levelet kaptak. _____  

12. Az egriek megkönnyebbülten vették tudomásul, hogy a film tömegjeleneteit nem a környéken 

forgatták le. _____  

13. A tüzeskerékbe 2 féle pirotechnikai töltetet építettek be. _____  

14. Az egri vár kőből, papírmaséból és malterral bevont vesszőkötegekből épült fel 4,5 millió 

forintért. _____  

15. A török és a magyar katonák egy részét a tömegjeleneteknél a Magyar Néphadsereg „kiskatonái” 

alakították. _____      

   /15 pont 
 

10. A következő várak a török korban, a XVI. században fontos szerepet töltöttek be. 

Töltsétek ki az alábbi táblázat hiányzó adatait!  

Az ostrom éve A vár neve A védők parancsnoka 

1521  Móré Mihály 

 Kőszeg  

  Nyáry Lőrinc 

1552 Temesvár  

  Szondy György 

 Eger  

1566  Zrínyi Miklós 

1596  Nyáry Pál 

 

/12 pont 
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11. Nevezzétek meg ezeket a fegyvereket:       /8 pont 

 

   
___________________________    __________________ _________________ 

 

 

   
 ____________________   _________________________       __________________ 

 

              
_________________________    ________________________ 

 

 


