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Viola Lujza 

 

A magyar történelmi múltból 
 

A délvidéki anyanyelvápolást tartó pedagógusoknak havi rendszerességgel 

tartott továbbképzésén a magyar történelem nagy alakjairól is többször szó 

volt. Egyik alkalommal egy Gárdonyi Géza mondaföldolgozást mutattunk be. 

A foglalkozás meneteként a következőt ajánlottuk: 

 

Bevezető beszélgetés a magyar történelem azon szakaszáról, amelyikből 

a történelmi témát választottuk, vagyis a török korról Magyarországon. 

A kiválasztott szemelvény olvasása: 

Gárdonyi Géza: Egy rab levele (lásd a Honismeret rovatban) 

 

A monda földolgozása 

 

Szavak, kifejezések magyarázata: 

Alföld, bég, váltságdíj, dádé, magzat, réz, faggyú, levendula, rejtett érte-

lem, egynehány, elagyabugyálták. 

 

Szólások, közmondások gyűjtése a mondából, vagy a tartalmával kap-

csolatban: 

Rossz szomszédság török átok. Megverte a törökök átka. 

Eldicséri, mint török a lova farkát. 

Meglesz a törökök húsvétján. 

Nem kerget a török. 

Úgy bánik vele, mint török a rabjával. 

Kialudná a törököt a várából. 

Törököt fogott. Törököt fogtam, de nem ereszt. 

Török, torok sok kárt tett az országban. 

Úgy él, mint egy török basa.  

Úgy pöfékel, mint egy török basa. 
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Nyelvi játékok a mondából merített ötletekből 

Titkosírások 

Néhányféle titkosírást mutathatunk be, illetve játszhatunk. Feladatként 

titkos üzenetet is írhatnak egymásnak a tanulók. 

 

1. Megadott szöveget titkosíthatunk, vagy önállóan írunk titkos üzenetet 

oly módon, hogy megbeszéljük a kulcsot: a-e, á-é, o-ö, ó-ő, u-ü, ú-ű. Az i-í ma-

rad változatlan.  

Például: Me száp nep ven, csüpe sügérzés.  

(Ma szép nap van, csupa sugárzás.) 
 

2. Minden betű helyett az ábécében előtte valót kell írni.  

Például: Lz cektsam makzsnj.  

(Ma délután nálatok.)  
Az A helyett a Z-t használjuk! A dupla betűk nem számítanak, 

mert minden betűjelet külön rejtünk el. 
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