
Gárdonyi Géza: Egri csillagok  

1. rész: Hol terem a magyar vitéz? 

1. Hol és mikor indul a történet? 

2. Kikkel ismerkedték meg a fejezetben? 

3. Ki érkezik lóháton az öreg Ceceyhez? 

4. Kik terveztek támadást az öreg Cecey háza ellen és miért? 

5. Hogyan, mivel tér vissza a két gyerek a fogságból? 

6. Mit tesz Cecey Gergővel? 

7. Mivel ajándékozza meg Dobó a kis Gergőt és mi lesz a fiú sorsa? 

8. Írd le röviden Gábor pap és Jumurdzsák beszélgetésének lényegét! 

9. Hová indul Gábor pap Gergővel? 

10. Mi volt az a szomorú esemény, amit Gergőnek 5 évesen át kellett élnie Gábor pap 

falujában? 

11. Milyen körülmények között ismerjük meg Török Bálintot? 

12. Hogyan hívják Török Bálint fiait? 

13. Mire kéri Török Bálint Gábor papot? 



2. rész – Oda Buda!  

1. Hány év telt el azóta, hogy utoljára láttuk Gergőt? 

2. Mi annak a jelentősége, hogy Tulipán mindenhova magával viszi a bilincsét? 

3. Kivel találkozik Gergely a fogságban, amin nagyon meglepődik? Miért? 

4. Mit álmodott Gergő, amíg a török fogságban volt? 

5. Miért megy Gergő Budára? 

6. Ki és milyen körülmények között mondta ezt: „ Fiam, megmenthettétek volna 

Magyarországot!” 

7. Hogy hívják a bikafejűt és miért keveredett szóváltásba vele Gergő? 

8. Mitől fél Török Bálint, mielőtt elindul a szultánhoz? 

9. Mi volt a törökök által „kifőzött” csel Buda elfoglalására? 

10. Mi lesz a királyné és Vica sorsa? 

11. Mi történik Török Bálinttal? 



3. rész A rab oroszlán  

1. Milyen rangban találkozunk Dobóval? 

2. Hogy hívják Vica vőlegényjelöltjét? 

3. Mit írt Sebők deák Gergő kardjára? 

4. Milyen tervet eszel ki Mekcsey és Gergely? Ki csatlakozik hozzájuk? 

5. Ki járt Vicánál az esküvője ügyében és mit derített ki? 

6. Hol kellett volna találkozni a két szerelmesnek? 

7. Hogyan menekültek meg az aga és a török csapat üldözése elől? 

8. Hol és hányszor esküszik meg Vica és Gergő? 

9. Ki fogja vezetni az olasz énekeseket Török Bálinthoz? 

10. Miért hívatja magához Szulejmán Török Bálintot? 

11. Milyen ürüggyel és kik jutottak be a Jedikulába? 

12. Ki mondta ezt és miért: „Az én nevem: Százezer arany.” 

13. Sikerült-e megszöktetni Török Bálintot? 



4. rész Eger veszedelme  

1. Milyen fontos tárgyakat talál Éva a ruhák között és mi ezeknek a jelentősége? 

2. Sorold fel Dobó négy hadnagyát! 

3. Ismertesd Gergely „bombagyártási technológiáját”! 

4. Mekkora az egri vár ereje 1552. szeptember 9-én? 

5. Fejtsd ki részletesen, miért olyan fontos megvédeni Egert! 

6. Miben állapodtak meg a vezérkari megbeszélésen? 5 pontot ismertess! 

7. Ki volt a vár legjobb népszónoka? Bizonyítsd egy hosszabb idézettel! 

8. Ismertesd Gergő első „köszönését” a töröknek! 

9. Mi a kótyavetye és  mikor tartottak ilyet? 

10. Mi történt Nagy Lukáccsal? 

11. Miről faggatta Dobó az elfogott törököt? Mi a török csapat gyenge pontja? 

12. Mi volt a válasz a második levélre? 

13. Idézd Dobó imáját! Hogyan imádkozott, amikor Bolyki hadnagy meghalt? 

14. Milyen volt a tüzes lapta? Mutasd be! 

15. Mi történt a kék-vörös zászlóval? 



5. rész Holdfogyatkozás  

1. Ki volt Szarvaskő kapitánya és miért aggódott? 

2. Mi a célja Bornemissza Jánosnak és Réz Miklósnak? Hogyan akarják megvalósítani? 

3. Milyen üzletet kötött Éva a törökkel és miért? 

4. Írd le azt a helyet, ahol be lehet jutni titokban a várba? 

5. Kiket jutalmaz meg Dobó és miért? Mi lesz a jutalom? 

6. Mi lett a Paksy Jób-féle portya vége? 

7. Mi az oka Gergely és Hegedűs vitájának? Mi lesz a következménye? 

8. Mit csinál az, aki tálakat vigyáz? 

9. Mivel bizonyította a török, hogy Jancsika náluk van? 

10. Kivel és mit üzen Dobó Dervis bégnek? Mi lesz az üzenetközvetítő ember sorsa? 

11. Kire bízzák Hegedűs őrzését, megfigyelését? Lesz-e bizonyíték az árulásra? 

Ismertesd! 

12. Milyen új hadműveletre készül az ellenség? 

13. Ismertesd röviden Hegedűs és társai ellen folytatott tárgyalást, ítéletet! 

14. Mi az oka annak, hogy Éváékat üldözni kezdték az alagútban? 

15. Hogyan menti meg itt Miklós a vár népét a betolakodóktól? 

16. Mit írt Dobó a töröknek és kivel küldte el a levelet? 

17. Miért volt különleges a cserépbögre? 

18. Ismertesd a tüzes kerék összetételét és működését! 

19. Kivel vív közelharcot Gergely? 

20. Ki veszi fel Balázs apród ruháit és hogyan vesz részt a harcban? 

21. Ki marad az egyetlen ép ember a csata végén és miért?


