
 

Monorierdei Fekete István Általános Iskola 

 

2200 Monorierdő, Szabadság u. 43. 

 

06-29-419-113 

 

tollforgato@monorierdoiskola.hu 

 
https://monorierdoiskola.hu/ 

 

 

 

XIV. Tollforgató tehetségkutató verseny 

Szövegértés levelező 

3. osztály 

 

 

Tanuló neve: __________________________________________________________   

 

Osztálya: _____________________________________________________________   

 

Iskola neve / címe:  _____________________________________________________  

 

 _____________________________________________________________________   

 

Felkészítő tanár neve: ___________________________________________________   

 

 

 

A nevet NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL kérjük kitölteni az olvashatóság érdekében! 

Az iskola neve és címe helyére lehet hosszúbélyegzőt is tenni! 

 

  



Egerek mezeje 
  

Egerek mezejének azt a tájat hívják, ahol a Berettyó a bihari hegyek közül kiszalad az Alföldre. Egy 

egész nemzet temetkezett bele valamikor, a nyilazó besenyők. 

A besenyőnek nem volt hazája, kóbor nép volt, sátor alatt élt, mezítelen kard képében imádta Istent. 

Nevét rettegte minden szomszédja, mert a besenyő szilaj volt. mint a pusztai farkas, ravasz, mint a róka, 

gyors, mint a sólyom. 

Utoljára László király idejében látogatták meg a magyar földet a besenyő atyafiak. 

   - Ha Isten velünk, ki ellenünk? – öltötte fel páncélját nyugodtan a szent király, és hadai élén elindult 

Erdélybe. 

Éppen napszállat idején értek oda. Abban a pillanatban olyan rémületes üvöltés verte fel a csendet, 

hogy a sereg ijedten rebegte: 

   - A besenyők! 

A besenyő vitéznek könnyű volt ráismerni a magyarok közt a királyra. Kimagaslott egy fejjel minden 

katonája közül. 

  - Azt üzeni neked az én királyom, hogy rakd a lábához a fegyveredet! - mondta gőgösen a besenyő. 

Szent László pedig mosolyogva felelt: 

  - Azt üzenem a te királyodnak, hogy ha olyan nagyon szeretné a fegyveremet, vegye el! 

Ebben a percben egy egérke szaladt végig a király bíborköntösén, s apró lábaival fölkúszva a 

csatabárdra, megtelepedett annak a hegyében. 

- Rossz jel - súgtak össze László vitézei, de a király megint csak azzal feddte meg őket: 

- Ha Isten velünk, ki ellenünk? 

- Az Isten messzebb van ám, mint az egerek! - nevetett csúfondárosan a besenyő, s visszament az 

üzenettel a többiekhez. 

Azoknak azonban semmi kedvük se volt elmenni a magyar király híres csatabárdjáért, azt gondolták, 

ráérnek arra reggel is. 

László király végighevert a fűben, és kedvtelve simogatta az egerecskét. Az olyan otthon érezte magát 

a király tenyerében, még cincogott is, mintha csak a cimboráit hívogatná. 

A vezérek csodálkozva nézték a játszadozó királyt, végre a fehér hajú Bese nádor odaállt elébe: 

- A besenyők elcsendesedtek királyom. Csak az őrök virrasztanak a tábortüzeknél. Hátha 

keresztülvághatnánk magunkat! 

- Nincs még itt a mi óránk - nézett fel a király a csillagos égre, s azzal kieresztette tenyeréből az 

egerecskét. A kis állat cincogva tűnt el a fűben, de kisvártatva megint előkerült, mégpedig 

másodmagával, aztán nekivágtak a mezőnek. 

Bese nádor engedelmet kért Szent Lászlótól, hogy közelebb lopódzhasson a besenyőkhöz. 

   - Eredj! – intett neki a király. 

A nádor meg is indult, de alig ment néhány dárdahajításnyira, ijedten fordult vissza. 

- Uram király, úgy nyüzsög a mezőn az egér, hogy nem lehet tőlük járni. Mintha lába nőtt volna 

minden göröngynek. 

- Ha Isten velünk, ki ellenünk? – emelte az ég felé a kezét a király, aztán a paripájára szökött, és 

hadirendbe állította a vitézeit. 

- Most már aztán kard ki kard! 

És a magyarok nekivágtak az ellennek. 

- Fegyverre, fegyverre! – rikoltoztak a besenyő őrök. Abban a percben talpon volt az egész tábor. 

Minden besenyő vitéz előkapta a feje alól a nyílfegyverét, s mind megriadva dobta el magától. 



- Hová lett a nyilamnak a húrja? 

Hiába kapkodtak fűhöz-fához: az egész besenyőtáborban nem volt egy nyíl, amelyikkel lőni lehetett 

volna. Egytől egyig valamennyinek a húrját elrágták a mezei egerek. 

Nyíl nélkül a besenyő nem tudott harcolni. A megdöbbenés elvette az eszüket, és belekergette őket a 

magyar fegyverekbe. 

Akik kegyelemre megadták magukat, azokat László király a Mátra völgyeiben telepítette le. Híre, neve 

sem maradt a besenyő nemzetnek. Hanem a temetőhelyüket ma is egerek mezejének hívja a nép. 

  

Móra Ferenc nyomán 

1. Hol található az egerek mezeje? 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 2p/ 

2. Húzd alá a szövegben! 

 

- Hol éltek a besenyők? (fekete színnel) 

- Hogyan ismerték fel a besenyő követek a magyarok királyát? (piros színnel) 

- Mit látott Bese nádor, amikor a besenyők táborának közelébe lopakodott? (kék színnel) 

 3p/ 

3. Milyen szóláshasonlatokkal jellemezte a szerző a besenyőket? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 3p/ 

4. Döntsd el az alábbi állítások igazságtartalmát! 

 

- A besenyők úgy gondolták, hogy a magyarok harc nélkül is megadják magukat.  _________  

- A magyarok hősies küzdelemben győzték le ellenfeleiket.  __________  

- János király kivárta a megfelelő időt a támadásra.  __________  

- A besenyők azért veszítették el a csatát, mert éjszaka meglepetésszerűen támadtak rájuk a magyarok. 

 ________  

-A király kék színű köntöst viselt.  _________  

 4p/ 

5. Hogyan fejezi ki az író? Keresd ki a szövegből, majd írd le! 

 

vad:     …………………………………………………………………………. 

felvette   ……………………………………………………………………….. 

ijedt kiáltás   …………………………………………………………………… 

kevélyen   ……………………………………………………………………… 

 4p/ 

6. Véleményed szerint miért rágták el a besenyők nyilainak húrját az egerek? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

 2p/ 

  



7. Miből derült ki, hogy megfontolt hadvezér volt a magyar király? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

 3p/ 

8. Valamennyi besenyő harcos életét vesztette ebben a csatában? 

………………………………………………………………………………….. 

 1p/ 

9. A következő tulajdonságokból néhány betűt elvettünk. Melyek ezek és melyik szereplőre 

jellemzőek? 

elizkoott  ………………………………………………………………………… 

Miért? …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

embesées ………………………………………………………………………… 

Miért?...................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………… 

baátkz …………………………………………………………………………… 

Miért? …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 9p/ 

10. Mi a műfaja az olvasott történetnek? ………………………………………. 

Mi jellemzi ezt a műfajt?...................................................................................... 

…………………………………………………………………………………. 

 3p/ 

11. Adj új címet! 

…………………………………………………………………………………. 

 1p/ 

  

 Összesen: 35 pont/ 

 


