
 

Petőfi Sándor János vitéz című elbeszélő költeményéről mindenki hallott, mindenki 

tanult, de vajon mindenki emlékszik is rá?  Nem kell más a feladvány 

megfejtéséhez csak egy ceruza, egy radír és a mese ismerete. Kérdésünk a 

következő: Minek a birodalma a János Vitéz Látogatóközpont? Sok sikert a 

játékhoz! 

     

1. „Most eredj Iluskám. Megvan még a nyelved, 

 Hogy elpanaszold, ha roszúl bánik veled. – „   Ki nevelte fel Iluskát? 

2. „Én a te nevedet másnak keresztelem, 

Mától fogva neved…..”         Milyen nevet adott Jancsinak a francia király? 

3. „Tündérországnak egy tó állott közepén, 

János vitéz búsan annak partjára mén,”   Hogy hívták ezt a tavat? 

4 „Nem olyan könnyű ám a bejárás oda, 

 Őrizi kapuját sok iszonyú csoda..."    Mik őrizték Tündérország második kapuját? 

5 „Éjszaka, zsiványok, csákányok, pisztolyok... 

Ha jól megfontoljuk, ez nem tréfadolog;”     Hányan voltak a zsiványok? 

6 „Acélok csengése, torkok kurjantása 

Volt a magyaroknál harci jel adása.”    Kikkel küzdött meg a magyar sereg Franciaországban? 

7 „Uram ne hagyj el! itt volt ám szörnyű strázsa; 

Vért jéggé fagyasztó volt rémes látása.”    Mi őrizte Tündérország harmadik kapuját? 

8 „Nem mozdult a tenger, de fickándoztanak 

Sima hátán néha apró tarka halak,”    Melyik tengeren kelt át egy óriás segítségével Jancsi? 

9 „Jaj neked Iluska, szegény árva kislyány! 

Hátad mögött van már a dühös….;”    Mi volt valójában Iluska mostohája? 

10 „Hát még meg a varjúk!... hú, azok voltak ám! 

Látott egyet űlni egyik fa sudarán,”    Minek hitte Jancsi a varjút Óriásországban? 

11 „De magyar vagyok, s a magyar lóra termett, 

Magyarnak teremt az isten lovat, nyerget."    Miket rúgott Jancsi paripája? 

12 „S nincsen ott nap kelte, nap lenyugovása, 

Örökös hajnalnak játszik pirossága.”    Milyen évszak van mindig Tündérországban? 

13 „Ki pedig a vízben a ruhát tisztázza, 

Iluska az, Jancsi szivének gyöngyháza.”   Mit csinált Iluska a patakparton? 

14 „Elpusztulj előlem, többé ne lássalak!" 

Jancsi gazdájából így dőltek a szavak;”    Milyen rúddal szaladt Jancsi után a gazdája? 

15 "Amit bátyánk mondott, közös akaratunk, 

Csak ne bánts minket is, jobbágyaid vagyunk!"    Mit adtak az óriások Jancsinak? 

16 „Tündérország első kapuját őrzötte 

Félrőfös körmökkel három szilaj …. .”      Mik őrizték Tündérország első kapuját? 
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Megfejtés: A János Vitéz Látogatóközpont …………………………….birodalma.  

A megfejtéshez jó szórakozást és sok sikert kívánunk!   

 

                    

 

 


