
        Eventus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium,  
Technikum, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Kollégium 
3300 Eger, Cifrakapu tér 24. 

Telefon: 36/ 517-510, Kollégium: 36/313-435, Honlap: www.eventus.hu 
E-mail: iskolatitkar@eventus.hu 

Igazgató: Sajtos Attila 
 

 
 2. melléklet 

XIX. Egri csillagok tehetségkutató rajzverseny 
 
 

Segédanyag  
 

1.Téma: Gergő és Vicuska 
 

Részlet: A patakban két gyermek fürdik: egy fiú meg egy leány. Nem illik tán, hogy együtt 

fürödnek, de ők ezt nem tudják: a fiú alig hétesztendős, a leány két évvel fiatalabb. Az 

erdőben jártak, patakra találtak. A nap tüzesen sütött. A víz tetszett nekik. Először csak a 

lábukat mártogatták bele, azután beleereszkedtek térdig. Gergelynek megvizesedett a 

gatyácskája, hát ledobta. Aztán az ingét is ledobta. Egyszer csak ott lubickol meztelenen mind 

a kettő. Fürödhetnek: nem látja ott őket senki. A pécsi út jó messze van oda, s az erdő 

végtelen. Ha valaki meglátná őket, lenne is nemulass! Mert a fiúcska csak hagyján - az nem 

úrfi; de a leányka az a tekintetes Cecey Péter úr leánykája - kisasszony -, és úgy illant el 

hazulról, hogy senki se látta. Még így csupaszon is látszik rajta, hogy úrileány: kövér, mint a 

galamb, és fehér, mint a tej. Ahogy ugrándozik a vízben, a két kis szöszke hajfonat ide-oda 

röppen a hátán. 

 
 
 

2.Téma: Dobó István eskütétele 
 

Részlet: Esküdjetek velem - mondotta Dobó. A teremben mindenki a feszület felé nyújtotta 

a kezét. - Esküszöm az egy élő Istenre... - Esküszöm az egy élő Istenre - hangzott az ünnepi 

mormolás. - ...hogy véremet és életemet a hazáért és királyért, az egri vár védelmére 

szentelem. Sem erő, sem fortély meg nem félemlít. Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A 

vár feladásáról sem szót nem ejtek, sem szót nem hallgatok. Magamat élve sem a váron belül, 

sem a váron kívül meg nem adom. A vár védelmében elejétől végéig alávetem akaratomat a 

nálamnál feljebb való parancsának. Isten engem úgy segéljen! - Úgy segéljen! - zúgták egy 

hanggal. - És most magam esküszöm - szólt Dobó, két ujját a feszületre emelve. - Esküszöm, 

hogy a vár és az ország védelmére fordítom minden erőmet, minden gondolatomat, minden 

csepp véremet. Esküszöm, hogy ott leszek minden veszedelemben veletek! Esküszöm, hogy a 

várat pogány kezére jutni nem engedem! Sem a várat, sem magamat élve meg nem adom! 

Föld úgy fogadja be testemet, ég a lelkemet! Az örök Isten taszítson el, ha eskümet meg nem 

tartanám! Nem kételkedett azon senki. Lángolt mindenkinek az arca, mert tűz égett 
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mindenkinek a szívében. A Dobó esküjére minden kard kivillant. Egy lélekkel kiáltották: - 

Esküszünk! Esküszünk! 
1.Téma: Gergő és Vicuska 

 

 
 
 

2.Téma: Dobó István eskütétele 
 

 
 


