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Téma: Szövegértés
A szöveg után található kérdésekre a füzetbe kérem a válaszokat. A füzetbe
írjátok fel a dátumot, írjátok fel a szöveg címét és írjátok át a kérdéseket is !
Tatárhídja
Ha tatár közeledett Vargyashoz, a község népe a Csudáló-kő
barlangjába menekült előle.
Életmentő barlang volt az, sokszor megmentette a falu népét a
veszedelemtől, és már apáról
fiúra szállt a hagyomány: „Bajban a Csudáló-kő barlangjában van a
helyed!”
Egyszer mégis mi történt?
Eszébe jutott Marczel Gergelynek, az egyik gazdaembernek, hogy
nem csak futással,
hanem fegyverrel is lehet védekezni a pogány ellen. Mondta is a faluházán:
- Emberek! Forduljunk már egyszer szembe a rabló tatárral, mutassuk meg
neki, mi a
székely virtus!
Ezt kétszer mondani nem kellett, mert mindenki helyeselte. Marczel
Gergely pedig fegyvert szerzett, felszerelte a falusiakat, és várta, hogy
mikor jön a tatár.
No, arra sokáig várni nem kellett!
Jött a tatár, és a sereg élén maga Rabsán kán, aki erejéről is,
kegyetlenségéről is messze
földön híres volt. Marczel Gergely pedig a falu hídján állította fel a
fegyvereseket, mert akkoriban olyan nagy mocsár volt a falu körül, hogy csak a
hídon át lehetett megközelíteni.
A híd előtt összeroppant a két sereg.
Marczel Gergely az első között harcolt, meg is sebesült mindjárt: a nyakán
sebesült meg.
Derék, ügyes asszony volt a felesége, ott állott mellette a harcon is. Amikor
az asszony
látta, hogy Marczel Gergely megtántorodott, felvitte a Látó-hegyre, és
sebét a kendőjével
bekötötte.
Szegény Marczel Gergely már szólani sem tudott, csak intett az
asszonynak. De az asszony azt az intést is megértette: megcsókolta a férjét,

elvette tőle a fegyvert, azzal futott le a hegyről, és beállott a harcolók
sorába.
Amikor a székelyek látták, hogy Marczelné ott vitézkedik közöttük,
még inkább szívet
nyertek, megrohanták a tatárokat, és úgy elkergették őket, mintha ott se
lettek volna.
Hiszen a tatárokat elkergették, de a vezért nem tudták megijeszteni.
Rabsán egyedül
maradt, de úgy verekedett, mint az ördög, de nem hátrált egy lépést sem.
Végre a székelyek minden oldalról körülvették, és kezdték vágni
innen is, onnan is.
A kán még akkor se adta meg magát. Megfordult a lóval, jól
megsarkantyúzta a paripát, azzal beleugratott a Vargyas-patakba. Oda éppen jó
helyre ugratott! A patak erősen megáradt, nagy fatörzseket sodort magával, azok
ellen emberi erő nem segített. Az egyik fatörzs leütötte a lóról a híres vitézt, a
másik pedig a víz alá buktatta: Rabsán kán belefulladt a Vargyas-patakba.
Az a kis utcát, amelyiknek sarkán a tatár vezért a székelyek
körülvették, azóta is Rabsán
utcájának, a hidat pedig Tatárhídjának nevezik.
1. Sorold fel –a lehető legpontosabban az olvasmány szereplőit!
2. Figyelmesen nevezd meg a cselekmény helyszíneit!
3. Mikor játszódik a történet?
4. Jellemezd két-három kifejezéssel ezeket a szereplőket:
a) Marczel Gergely:
b) Rabsán kán:
5. Mi a véleményed Marczelnéról?
6. Írd le, hogy mit jelentenek ezek a szavak, kifejezések !
a) megtántorodott:
b) „a sereg élén”:
c) „a patak erősen megáradt”:

