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„A természet hatalmas, az ember parányi – írja Szent-Györ-

gyi Albert, Nobel-díjas magyar tudós. – Ezért aztán az em-

ber léte attól függ, milyen kapcsolatot tud teremteni a 

természettel, mennyire érti meg, és hogyan használja fel 

erőit saját hasznára.” Ezek a gondolatok jól megragadják 

az élet lényegét, de megragadják annak lényegét is, hogy 

mire kell törekednünk az iskolában. Megérteni a világot és 

helyünket a világban, s azután képessé válni arra, hogy har-

móniában élhessünk a környezetünkkel, és harmóniában 

élhessünk önmagunkkal. Az erkölcstan kérdései is ebben 

az eligazodásban segítenek. Egy-egy író, költő, egy-egy je-

lentős gondolkodó eszméi, történetei segíthetnek abban, 

hogy jobban átlássuk: mit kell tennünk, hogy közelebb jus-

sunk a boldogsághoz, mit érdemes tennünk, hogy jobban 

otthon legyünk a közösségünkben.
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Bevezető

Kedves Ötödikes Diákok!
Egy új tantárgyat fogtok tanulni, amely a társas kapcsolatok, a család, az osztály és 
más közösségek világába kalauzol benneteket. 

Annak érdekében, hogy mindegyik témával részletesen foglalkozhassunk, a ke-
rettantervet két részben dolgozzuk fel. Ötödikben kerül sor a „test és lélek”, „kap-
csolat, barátság, szeretet” és a „kortárs csoportok” témakör feldolgozására, hatodik-
ban pedig  a „társadalmi együttélés”, „a technikai fejlődés” és „a mindenséget kutató 
ember” témaköreire. 

Tankönyvünk felkínált lehetőség: kérdéseit és válaszait a tanórai közösségek ala-
kítják majd saját életük szerint. Mi arra szeretnénk rámutatni, hogy ha megtanul-
játok külön féle helyzetekben tiszteletben tartani mások gondolatait és érzéseit, a 
magatokét is pontosabban és könnyebben fejezhetitek ki. 

A tankönyv első felében a kétoldalas leckék rövid problémafelvetés után számos 
egyéni és csoportos feladatot adnak, olvasmányt és internetes kitekintést ajánlanak.

A tankönyv második részében a kapcsolódó irodalmi művek sorakoznak, rövid 
feladatsorral.

Többféle munkaformában és feladattípussal fogtok dolgozni, ezek közül a 
követke zőkre hívják fel a fi gyelmedet az alábbi képi jelek:

 Dolgozz önállóan!

 Dolgozzatok párban!

 Csoportmunka

 Gondolkodtató

 Drámajátékok   Drámajátékok  

 Olvasmány

 Internetes érdekességwww

A szerkesztők
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I. SZEMÉLYES KAPCSOLATOK
„Úgy áradjon szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenre egyformán. 
Akik közel jönnek hozzád, azokra több essék fényedből és melegedből, 
mint akiknek nincs szükségük terád. Családtagjaid, mindennapi társaid s 
a hozzád fordulók olyanok legyenek számodra, mint a kályhának a szoba, 
melynek melegítésére rendelik.”

Weöres Sándor
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Egyedül nem megy

Életünkhöz, fejlődésünkhöz, boldogulásunkhoz társakra van szükségünk. Társak 
nélkül létezni sem tudnánk. Ezért gondolkodjunk el közösen azon, mi könnyítheti 
meg az együttélést másokkal! 

Hogyan bánjunk társainkkal, hogy kapcsolataink sikeresek legyenek, jól működ-
jenek? Ebben is támogatni fog téged ez a tantárgy. 

Hasonló kérdések megbeszélése csak bizalmas körben, párokban vagy kisebb lét-
számú csoportokban lehetséges. Amikor tanórákon párokat, csoportokat alkotunk, 
vannak, akik könnyen egymásra találnak, és azonnal tudnak kapcsolódni egymás-
hoz. De lesznek olyanok is, akiknek 
ez nehezebben megy, ezért segítenünk 
kell nekik. Ha megtanulunk odafi gyel-
ni egymásra, mindenkinek egyre köny-
nyebben fog menni a közös munka.

Azt, hogy hogyan viszonyulunk a 
másik emberhez, nemcsak szavakkal, 
hanem testbeszéddel is kifejezhetjük. 
Ha együtt megyünk az iskolába, sokat 
elárul a hangulatunkról, hogy ráné-
zünk-e a társunkra. Ha karba fonjuk a 
kezünket, az az elzárkózás jele, ha nem 
nézünk a másik szemébe, a bizalmat-
lanságé.

Az emberek sok mindenben nagyon 
különböznek egymástól, sok minden-
ben pedig hasonlóak. Bőrünk színe, 
nemünk, életkorunk, vallásunk, öltözködésünk, viselkedésünk, értékeink, anya-
gi helyzetünk, testmagasságunk, súlyunk… és még sorolhatnánk, vagy eltérnek 
egymástól, vagy hasonlóak.  Amikor észrevesszük ezeket a különbségeket, észle-
lésünket hajlamosak vagyunk ítéletekké formálni. Rögtön véleményt is alkotunk 
arról, amit látunk, hallunk, érzünk: jónak vagy rossznak, helyesnek vagy helyte-
lennek gondoljuk.  

A  hozzánk hasonló emberek tulajdonságait kedvezőbbnek ítéljük, a tőlünk 
különbözőekét pedig negatívabbnak látjuk. Ezt hívjuk előítéletnek. Nagyon fon-
tos, hogy óvakodjunk ezektől az előítéletektől!

1.
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Gondold át:

1. Milyen kellemes élményeid voltak az elmúlt napokban?
2. Mi az, amit nagyon szeretsz csinálni? Mi az, amiben 

sikeres vagy?
3. Miben szeretnél fejlődni? 
4. Milyen segítségre volna szükséged?

Már sok mindent megtudtatok a párotokról. Most a kérdések segítsé-
gével mutassátok be őt a többieknek. Figyeljetek arra, hogy jó érzéseket 
okozzatok neki, amikor beszéltek róla! (Ahol hárman voltatok, ott is mindig 
a másikat mutassátok be!)

1. Mit szeret csinálni és miben sikeres a párod? 
2. Mi fontos neki, miben szeretne fejlődni?

Amikor már mindenkit megismertetek:

3. Keressétek meg, mi a közös a csoportotokban!
4. Válasszatok csoportnevet és jelmondatot!

gével mutassátok be őt a többieknek. Figyeljetek arra, hogy jó érzéseket 
okozzatok neki, amikor beszéltek róla! (Ahol hárman voltatok, ott is mindig 

1. Mit szeret csinálni és miben sikeres a párod? 

3. Keressétek meg, mi a közös a csoportotokban!

2. Mi az, amit nagyon szeretsz csinálni? Mi az, amiben 

Árulkodó jelek magadról? Írd be a „személyiségteszt” kulcsszót 
a http://neon.hu weboldal keresőjébe!

www

❞  
 Fekete István egyik novellájában a kisfiút először idegesíti, hogy valaki más 
is be mer hatolni az ő birodalmába. A tölgyfa című novellát megtalálod a 
tankönyv olvasmányai közt.
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A legszorosabb kapcsolatok: 
a család2.

▼  Miről mesélnek ezek 
a fényképek?          

Nézzétek meg a fenti képeket!

1. Adjatok címet a fényképeknek!
2. Beszéljétek meg, ki kicsoda a képen, milyen kapcsolatban vannak egy-

mással a család tagjai!

Alakítsátok át családdá a kis csoportotokat!

1. Osszátok ki egymás között a családtagok szerepét!
2. Adjatok a családnak közös vezetéknevet, majd külön-külön keresztneveket! 
3. Meséljétek el a többieknek, miért ezt a nevet választottátok!

1. Osszátok ki egymás között a családtagok szerepét!

1. Adjatok címet a fényképeknek!

Nézzétek meg a fenti képeket!
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4. A „családokban” (csoportonként) találjátok ki a család történetét:
• hogyan ismerkedtek meg a szülők, 
• miért egymást választották, 
• milyen településen éltek, milyen házban, 
• kinek mi a foglalkozása, 
• a családtagok mivel töltik szívesen az idejüket!

5. Játsszatok el egy családi beszélgetést:
• kivel barátkoznak a gyerekek,
• kik a szülők barátai,
• kikkel szorosabb vagy lazább a baráti kapcsolat,
• hogyan jöttek létre ezek a baráti kapcsolatok,
• hogyan ápolják ezeket a baráti kapcsolatokat!

1. Neked melyek a legfontosabb tárgyaid, amelyekhez ragaszkodsz?
2. Milyen tantárgy, szellemi munka köt le legjobban, milyen eredményedre 

vagy a legbüszkébb?
3. Kiknek a véleményére adsz a leginkább?
4. Kik a példaképeid?

• Találsz olyan idézetet, amely illik rád és családodra? 
http://www.citatum.hu/kategoria/Csalad

• Milyen gyereknek lenni a ’80-as években egy szeleburdi családban? 
https://www.youtube.com/watch?v=eAle8na2EcM

• Vagy gyereknek lenni különös kalandokat megélt, kissé ügyefogyott 
családban? Vakáción a Mézga család 13 epizódon keresztül! 
https://www.youtube.com/

• Ha van kistesód, kattints ide: http://tizdolog.hu/2014/02/04/10-mon-
dat-amit-minden-nagyobb-testver-ismer/ Ismerős?

• Ha van nagytesód, kattints ide: http://tizdolog.hu/2014/02/04/10-mon-
dat-amit-minden-kisebb-testver-ismer/ Ismerős?

 Milyen gyereknek lenni a ’80-as években egy szeleburdi családban? 

www
❞  

 Bálint Ágnes regényében egy jókedvű családdal ismerkedhetünk meg. A Szele-
burdi család részletét megtalálod a tankönyv olvasmányai közt!
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Vannak-e céljaid?

Minden ember őriz magában célokat. Ezek a célok persze időről időre változnak. 
A régi célokról megfeledkezünk, új elhatározásokra jutunk. Mindannyian megfo-
galmazunk rövid távra szóló célokat, és gondolunk hosszabb távra szóló célokra is. 
Fontos, hogy a valóságot mindannyiszor fi gyelembe vegyünk céljaink megfogalma-
zásakor!

3.

1. Készíts egy montázst az otthon gyűjtött képekből! A téma: „Mi a fon-
tos nekem, mit szeretnék elérni?” Ragaszd fel egy (A3-as méretű) rajz-
lapra, és adj címet az így keletkezett képnek!

2.  Mit gondolsz, mi a fontosabb az életben: az anyagi célok megvalósu-
lása vagy a baráti kapcsolatok erősödése? Miért?

3. Miért beszélnek a felnőttek gyakran a pénzügyi céljaikról?
4.  Miben különböznek azok a célok, amelyekre a nyári szünetben gon-

dolunk, és azok, amelyeket tanév közben tűzhetünk ki?

1. Milyen csoportcélt juttat eszetekbe az idézet?
 „Egyedül félszárnyú angyalok vagyunk, s csak úgy tudunk szárnyalni, 

ha összekapaszkodunk.”  (Goethe)
2. Tervezzétek meg a csoportcélokról szóló montázst! Vitassátok meg, 

hogy
• mit szeretnétek elérni, 
• miben szeretnétek fejlődni!

3. A célokra gondolva tervezzétek meg a montázs tartalmát!
4. Osszátok ki a montázskészítéshez kapcsolódó feladatokat és listáz-

zátok a teendőket, egyezzetek meg a határidőkben és a helyszínek-
ben!

❞  
 Rudyard Kipling regényében a Kis Tumáj igazán nagy célokat tűz maga elé. 
A dzsungel könyve részletét megtalálod a tankönyv olvasmányai közt!
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▲ Milyenek a jó személyes célok? 

Feladatok otthonra – Önművelő

1. Otthon mindenképpen szánj rá időt, hogy végiggondold a cél-
jaidat!

2. Találkozzatok a csoporttagokkal, és együtt fejezzétek be az 
órán elkezdett montázst és a cél megfogalmazását!

3. Gyűjtsétek össze, hogy a testbeszéd mely jelei kísérhetnek egy 
olyan párbeszédet, amilyennel az olvasmányban találkoztunk!

Feladatok otthonra – ÖnművelőFeladatok otthonra – Önművelő

1. Segítenek-e mostani céljaid növelni az akaraterődet, a kitartá-
sodat?

2. Lehetne-e jobban irányítani a napjaidat?
3. Milyen új cél segítene visszatérni az esetleges mellékvágányokról?
4. A jó cél előrevisz, megmozdít, cselekvésben talál megoldást. Nem jó a 

cél, ha minden marad a régiben, csak elhalasztunk, elkerülünk valamit. 
Mivel lehetne kicserélni a következő rossz célt: „Csak ne kapjak egyest!”?

Volt egy kislány, aki nem tudta, hogy lehetetlen, ezért megcsinálta: 
https://www.youtube.com/watch?v=99PN-zr0p5I

www
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4. Az együttműködés

Számos kifejezésünk van, amely 
a párbeszéd sikerességére vagy a 
sikertelenségére vonatkozik. Ez is 
azt bizonyítja, fontos, hogy sike-
resen tudjunk eljuttatni egymás-
hoz fontos információkat, jeleket, 
üzeneteket. Amikor valakivel jót 
beszélgetünk, úgy tűnik, hogy 
„félszavakból is értjük egymást”, 
máskor pedig „süket fülekre ta-
láltunk”, „kútba vizet hordunk”, 
vagyis  hiába beszélünk, csak „falra 
hányt borsó” minden szavunk. 

A sikeres párbeszéd alapja 
– ahogy azt a magyar nyelv 
találóan jelzi –  az azonos 
hullámhossz, vagyis a jó kap-
csolat. Ha „ráhangolódsz” 
valakire, akkor tapasztalha-
tod meg, hogy könnyű vele 
beszélgetni, együtt játszani, 
megértetni magad. 

Ha nem jó a kapcsolat, a társad „meg sem hallja”, 
amit mondasz, „elmegy a füle mellett”, „az egyik 
fülén be, a másikon ki”. Amíg a kapcsolat nincs 
rendben, a társad bizalmatlan, érdektelen, mérges, 
nem tudod magad megértetni vele. Ezért elsőként 
a kapcsolattal kell törődni, azt kell kialakítani vagy 
rendbe hozni. 

◀  „Félszavakból is értik egymást”

   „Süket fülekre talál” 

Petit kérdi a tanító néni:
– Mi az apukád, Peti?
– Beteg.
– Azt kérdeztem, hogy mit csinál?
– Köhög.
– Jó, de mivel foglalkozik?
– Borogatja magát.
–  És mit csinál akkor, ha nem beteg, 

nem köhög, nem borogatja magát?
– Akkor dolgozik.
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   „Süket fülekre talál” 

1. Beszéljétek meg, kivel, miért és hogyan sikerült jó kapcsolatot ki-
alakítanotok!

2. Keressétek meg azokat a módszereket, amelyek segítettek nektek eb-
ben! Mit tettetek érte?

Beszéljétek meg az osztállyal! 

1. Milyen tanácsokat tudtok arra, hogyan építsük a kapcsolatainkat? Írjá-
tok fel a táblára!

2. Meséljétek el jó tapasztalataitokat azzal kapcsolatban, hogyan kezelhetjük 
jól a haragot! Olyan esetet is elmondhattok, amelyik nem veletek történt. 

1. Mi lehet  az oka annak, hogy gyakran félreértjük egymást?
2. Ha nem értesz valakit, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy ő buta, 

csak azt, hogy „másként jár az agya”. Mondj erre példát!
3. Keress példát az emlékeidből, hogyan lesz a rokonszenvből barátság?
4. Mi minden lehet a rokonszenv alapja gyerekek között!
5. Hogyan kommunikálsz azokkal, akikkel jó a kapcsolatod, és hogyan 

azokkal, akiket nem kedvelsz?

1. Jellemezd magad a kapcsolataid segítségével! 
Készíts listát a jó kapcsolataidról (család, barátok, ismerősök)!

2. Miért nehéz időnként őszintének lenni? Mi a megoldás?
3. Milyen szóbeli félreértésekre emlékszel, amelyeket sikerült tisztázni?
4.  Magyarázd meg, mit jelentenek az idézett szólások!

• Gondolatok a barátságról: 
http://polczer.hu/gondolatok_baratsagrol.htm

• Egy kis hazugság nem árt. Vagy mégis? 
http://porogjfel.postr.hu/egeszseges-oszinteseg

• Fele császárságom egy hazugságért? 
https://www.youtube.com/watch?v=aZzDC9V2vtI

www

❞  
 Az angol író, Milne művében kissé nehézkes az együttműködés, de nagy 
nehezen azért megtalálják a módját. A Micimackó részletét megtalálod a 
tankönyv olvasmányai közt!
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Hogyan szerezz barátokat?

Kik válnak idővel a barátainkká? És miért éppen ők? Bizonyára nagy szerepe van 
ebben a rokonszenvnek. A rokonszenv titokzatos dolog: nehéz megfejteni, miből 
ered. Miért épp ez az ember vált ki belőlünk rokonszenvet, és miért ellenszenves a 
másik? De a barátság több mint rokonszenv. A barátság akkor mélyül el, ha közös 
tevékenységben veszünk részt. A közös munka, a közös élmények teszik igazi bará-
tokká a barátokat.

   Két ember között 
a legrövidebb út egy mosoly

1. Voltál-e olyan helyzetben, amikor nehezedre esett valakivel kedvesnek 
lenni, és mégis megtetted?

2. Tervezd el, kivel fogsz ezentúl másként viselkedni, mint eddig! Mit fogsz 
tenni?

3. Előfordult-e, hogy segítettél valakinek, és ebből magad is sokat tanultál?
4. Jártál-e úgy, hogy nem a legjobbnak tartott barátságod bizonyult tartós-

nak? Szerinted ez minek volt köszönhető?
5. Időnként a barátok is összevesznek. Hogyan kezdeményezhetjük a kibé-

külést? Milyen jelekkel fejezhetjük ki a szavakon túl, hogy már nem ha-
ragszunk?

1. Voltál-e olyan helyzetben, amikor nehezedre esett valakivel kedvesnek 

2. Tervezd el, kivel fogsz ezentúl másként viselkedni, mint eddig! Mit fogsz 

1. Gyűjtsetek másokat támogató, elismerő, dicsérő megjegyzéseket!
2. Tervezzétek meg, milyen biztató feliratokat készítenétek barátotok 

buzdítására egy utcai futóversenyen!
3. Te hogyan fejezed ki, hogy valaki fontos a számodra?

1. Gyűjtsetek másokat támogató, elismerő, dicsérő megjegyzéseket!
2. Tervezzétek meg, milyen biztató feliratokat készítenétek barátotok 

5.
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Beszéljétek meg az osztállyal! 

1. Mivel tudjátok erősíteni a kapcsolataitokat otthon és az iskolában?
2. Tudomásotok szerint a szüleiteknek vannak-e olyan barátaik, akikkel 

nagyon régen tartják a kapcsolatot? Beszéljétek meg, miért van szükség 
erős barátságokra az ember életében!

◀  A jó barátság évtizedekre szól

 A hobbi összehoz ▶

1. Szükségesnek tartod-e, hogy a barátok nyíltan beszéljenek arról, 
hogy mi köti össze őket?

2. Mi kovácsolhatja össze két gyerek barátságát?
3. Elfogadhatónak tartod, hogy nagyon különböző barátaid legyenek? 
4. Szétválaszthat-e jó barátokat, hogy az egyik rosszabb anyagi körülmé-

nyek között él?
5. Milyen áldozatot hozhatunk a barátunkért a mindennapokban?

• Hallgasd meg Bartók Eszter dalát a barátságról!
https://www.youtube.com/watch?v=i0mQuqI858s

• Azt mondják, nehéz igaz barátra lelni. Szerinted? 
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/lelek/428/barat-8-jellemzoje

www

❞  
 Lengyel Balázs történetéből kiderül, hogy a barátság egyáltalán nem egy-
szerű dolog. A szebeni fiúk részletét megtalálod a tankönyv olvasmányai 
közt!
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6. Az igazi párbeszéd

Beszélgetni nem is olyan egyszerű, mint ahogy gondolnánk. A jó beszélgetéshez 
valódi fi gyelem szükséges. Nélkülözhetetlen, hogy ne csak hallgassuk, hanem igazi 
fi gyelemmel csakugyan meg is értsük a társunkat. Ha nem akarok valamit megérte-
ni, nem is fogom. Az igazi beszélgetéshez épp ezért az a szándék is szükséges, hogy 
valóban azt olvassam ki társam szavaiból, amit mondani akar. 

A negatív visszajelzést naponta sokszor átélhetjük megfi gyelőként, elszenvedő-
két egyaránt. Mikor adunk negatív visszajelzéseket?

Ha például mindenáron meg akarunk valakit győzni arról, hogy nincs igaza; 
• ha lekezeljük (ne is törődj vele, nem baj, nem is olyan nagy ügy); 
• ha tanácsokat osztogatunk (szerintem nem úgy kellett volna); 
•  ha kioktatunk, minősítünk (te bolond vagy, hogy képzelted, előre látható 

volt); 
• ha közbeszólunk, nem hagyjuk beszélni, megakasztjuk stb.

A helyzettől és erőviszonyoktól függően társunk megakad a gondolataiban, 
elkerül minket, szorong, nem mer megszólalni, szócsata alakul ki, megindul az 
ellenségeskedés, amely akár verekedéssé is fajulhat. Be kell látni, ilyenkor ki-
kapcsoljuk az értelmet, negatív érzéseket és indulatokat gerjesztünk, és persze 
nem érjük el a célunkat sem. 

  Miből tudhatjuk, hogy összhangban vagyunk a társunkkal? 
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1. Tapasztalataid szerint mi lehet még a negatív visszajelzés 
eredménye?

2. Mondj rá példát, mi történhet a másikban, ha nem adunk visszajelzést!
3. Mi jut eszedbe erről: „Ha én nem mondok semmit, az dicséret”?
4. Találkoztál-e olyan szeretetre méltó emberrel, akinek a szelíd példája 

minta számodra?

1. Kettesével vegyetek magatok elé egy papírt, fogjatok ketten 
tollat, és közösen rajzoljatok: házat, kutyát, fát, embert. A gya-
korlat közben beszélgetni nem szabad. Rajzolás közben figyeljétek meg 
magatokat és egymást: ki mennyire engedékeny, támogatjátok vagy 
akadályozzátok egymást?

2. Beszéljétek meg a tapasztalataitokat, miután befejeztétek a közös munkát!
3. Folytassátok a rajzolást egy másik társatokkal, és figyeljétek meg a kü-

lönbségeket! 

korlat közben beszélgetni nem szabad. Rajzolás közben figyeljétek meg 

1. Gyűjtsetek pozitív és negatív visszajelzésekre 10-10 példát! Ezek 
lehetnek mondatok is.

2. Írjátok fel a 3-4 legkedvesebb dicséretet, és a csoport minden tagjának 
küldjetek el egyet egy papírlapon úgy, hogy személyes legyen a megfo-
galmazás!

3. Készítsetek tiltó listát a legdurvább visszajelzésekről!
4. Játsszátok el a lekezelő és a kioktató visszajelzést testbeszéddel, arcki-

fejezéssel, miközben ezt a mondatot mondjátok különféle módon: Mit 
gondolsz?

5. Hallgassatok pozitív és negatív módon! Értékeljétek a megoldásokat, és 
értelmezzétek, mi a különbség!

2. Írjátok fel a 3-4 legkedvesebb dicséretet, és a csoport minden tagjának 

Te mit üzennél szüleidnek? http://www.leleklanc.eoldal.hu/cikkek/
lelkunk-titkai/gyerekek-uzenete-szuleikhez.html

www

❞  
 A francia író, Saint-Exupéry történetében arról olvashatunk, hogy a párbeszéd 
néha nem szavakkal valósul meg. A kis herceg részletét megtalálod a tankönyv 
olvasmányai közt!
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1. Játsszátok el a következő jelenetet, amely a baráti titoktartásról 
szól! 

 Egy gyerek elárul egy titkot a másiknak. A barátja/barátnője véletlenül 
vagy akarattal kifecsegi a titkot. Az első gyerek szelíden szóvá teszi ezt 
a fecsegőnek.

2. Beszéljétek meg, mi történik ezután!
3. Lehet, hogy a titok elhallgatása hazugságnak számított volna?
4. Kibékülnek vagy összevesznek a barátok?
5. Ha igen, miért és hogyan? Helyesnek tartjátok ezt?

7. Hogyan építsd a kapcsolataidat?

Az ember élete fabatkát sem ér kapcsolatok nélkül. Robinsonként élni, magányosan 
egy szigeten – ez túlságosan is sok mindentől fosztana meg minket. Jobb az em-
bernek, ha társak között él, még ha ez fárasztó is időnként. Jobb a társas élet, mert 
megoszthatjuk egymással a gondjainkat. Tanácsokat kérhetünk, ha nehéz helyzet-
ben vagyunk. Megoszthatjuk egymással az örömeinket is. Közösen nevetni, együtt 
játszani sokkal szórakoztatóbb, mint magunkban ücsörögni.
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Beszéljétek meg az osztállyal! 

Képzeljétek el, hogy új osztálytárs érkezett közétek! Játsszátok el, hogyan pró-
báltok segíteni neki abban, hogy ne érezze magát egyedül köztetek!

1. Ismertek-e a felnőttek körében igazi barátokat? Mennyi ideje ba-
rátok? Mi köti össze őket?

2. Értelmezhető szerintetek a barátság fogalma az állatvilágban?
3. Gyűjtsetek  barátsággal kapcsolatos idézeteket!
4. Ismertek-e olyan olvasmányokat, amelyek az emberi kapcsolatokról 

szólnak? Írjátok fel a címüket és szerzőjüket, hogy ajánlani lehessen őket 
társaitoknak!

5. Másért olvasnak-e a lányok és a fiúk, amikor könyvet vesznek a kezükbe? 
6.  Készítsetek tervet arra is, hogyan tudtok békét teremteni, ha két osztály-

társ összevész! Milyen konfliktuskezelő módszereket alkalmaznátok?

• Jégkorszak-módi kommunikáció Siddel, Manival és Diegóval: 
https://www.youtube.com/watch?v=qdcpcbsi9z8

• Egy ismerkedés története gesztusokban elbeszélve 
https://www.youtube.com/watch?v=NhH1L1ZrvPo

www

❞  
 Erich Kästner regényében a főhős mindent annak köszönhet, hogy gyorsan 
összebarátkozott a helybeli fiúkkal. Az Emil és a detektívek című regény részle-
tét megtalálod a tankönyv olvasmányai közt!
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I. Összefoglalás

A barátságról és az együttműködésről 

1. Készíts ábrát a füzetedbe! 
a) Ha elveszne a kiskutyád, hány embert tudnál segítségül hívni a ke-

reséséhez? 
b) Karikázd be, kik segítenének maguktól is, meghallanák, mi történt!
c) Ha nem is kerülne elő a kutyus, hogyan köszönnéd meg a többieknek 

a segítséget?

2. a)   Írjátok fel külön-külön egy darab papír bal oldalára, mi-
ért játszotok szívesen valakivel!

 b)   Cseréljétek ki a papírt, és a jobb oldalára írjátok fel, mi-
ért nem játszotok szívesen valakivel!

3.  Beszéljétek meg a tapasztalataitokat az osztállyal!

A célokról    
 a) Céljaim - Terveim címmel készítsd el az alábbi táblázatot a füzetedbe!

Mit szeretnék 
elérni 1 nap 1 hét 1 hónap 1 év múlva?

b) Gondold át a céljaidat, és töltsd ki a táblázatot! Több választ is beír-
hatsz!

c) Tudod-e teljesíteni a céljaidat a megadott határidőkre?
d) Páros munkában beszéljétek meg, sikerült-e minden oszlopba jó célt 

találnotok!
 Miben hasonlóak, miben különbözőek a céljaitok?
e) Négyfős csoportban folytassátok a munkát, és egészítsétek ki a táblá-

zatot a Mit szeretnénk elérni? kérdéssel! 

1. Készíts ábrát a füzetedbe! 

 a) Céljaim - Terveim címmel készítsd el az alábbi táblázatot a füzetedbe!

22
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f) Egyezzetek meg olyan közös cél beírásában, amelyet le-
hetséges és érdemes lépésenként megvalósítani!

g) Beszéljétek meg közösen, hogy mi volt a legnehezebb a feladat-
ban az egyes állomásoknál!

h) Írjátok fel a táblára a leggyakrabban beírt és időben jól ütemez-
hető célokat! 

 Mindenki jegyezze fel a füzetébe azt az osztálycélt, amelyben 
legelső és legfontosabb célként megegyeztetek!

 Beszéljétek meg közösen, hogy mi volt a legnehezebb a feladat-

A családról    

1. Kinek szoktad legelőször elmondani a családban, ha öröm vagy bánat 
ért? 

2. Kitől kérsz legszívesebben segítséget? Kinek szoktál te legtöbbet segíteni?

3. Ha valamire szükséged van, kihez fordulsz legszívesebben? Hogyan szok-
tad megköszönni, ha segít?

4. Képzeljetek el egy családi beszélgetést, amelyikben véletlenül kiderül, 
hogy valamelyik családtag már tudta, hogy a tízéves Pisti nem elhagyta 
a nagyitól ajándékba kapott értékes tollat, hanem elcserélte valamire, 
amit ráadásul elhagyott! Játsszátok el a jelenetet a szereplők életko-
rának, tulajdonságainak, esetleg nevének megadása után úgy, 
hogy mindenki többször is megszólaljon!

5. Beszéld meg a pároddal!
a) Előfordul-e, hogy valaki közvetít a családban, amikor vala-

mi történik?
Jobb-e rögtön elmondani a bajt, vagy inkább fokozatosan, esetleg 
valakinek a segítségével tudatod?

b) Milyen következményei lehetnek annak, ha a családban nem min-
denki tud arról, ami fontos?

3. Ha valamire szükséged van, kihez fordulsz legszívesebben? Hogyan szok-

4. Képzeljetek el egy családi beszélgetést, amelyikben véletlenül kiderül, 
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Beszéljétek meg az osztállyal! 

Mi az előnye, és mi a hátránya annak, ha valaki nem mer szembesülni a tör-
téntekkel! Adjatok egymásnak tanácsot ilyen helyzetekre! 

Feladatok otthonra

1. Gyűjtsetek a szüleitektől, nagyszüleitektől szerencsésen, 
nevetéssel végződő gyerekkori történeteket, eseteket, ka-
landokat!

2. Írjátok le ezeket, és mutassátok meg egymásnak, vagy me-
séljétek el őket!

24
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II. EGÉSZSÉGES ÉLET
„Aki él, az mind, mind örüljön,
Mert az élet mindekinek
Kivételes, szent örömül jön:” 

Ady Endre: Köszönet az életért
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8. Az emberi élet lépcsőin 

Az emberi élet szakaszai: 
•  csecsemőkor 0-2 év; 
•  kisgyermekkor 2-3 év; 
•  óvodáskor 3-6 év; 
•  kisiskoláskor kb. 6-10 év; 
•  serdülőkor kb. 11-13-19 év; 
•  fi atal felnőttkor kb. 20-40 év; 
•  felnőttkor kb. 40-60 év; 
•  időskor 60 évtől.

▼  Mi az: Reggel négy láb, 
délben két láb, 
este három láb?

 „A serdülőkor akkor kezdődik, amikor
 a szülők kezdenek nehezen kezelhetők lenni.”

1. Mondd el, milyen voltál régen! 

2. Sorold fel azokat a (külső és belső) tulajdonságaidat, amelyek 
a szüleidéhez hasonlók! 

3. Sorold fel azokat is, amelyek a családból csak rád jellemzőek! 

4. Melyek az első emlékeid kisgyermekkorodból? Milyen szokásaid voltak, 
mi volt a kedvenc ételed, kedvenc játékod? 

1. Mondd el, milyen voltál régen! 
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Milyen tevékenységeket szerettetek az alsó tagozatos éveitekben?

1. Kis csoportokban hasonlítsátok össze, miért jobb vagy rosszabb 
felnőttnek lenni! Töltsétek ki az alábbi táblázatot a füzetetekben!

A gyerekkorban előnyösebb, hogy A felnőttkorban előnyösebb, hogy

2. Melyek azok a helyzetek, amikor észlelitek, hogy már többet várnak tőle-
tek, mint tavaly?

3. Mi az, amit már rád bízhatnak, de alsó tagozatos korodban még nem le-
hetett?

Beszéljétek meg az osztállyal! 

1. Milyen megszólításokat illik használni, amikor már nem tegeződtök a 
felnőttekkel?

2. Hogyan köszönnétek az emberi életkor szakaszainak megfelelően nők-
nek és férfiaknak?

• Mire céloz a kép? 
http://www.demotivalo.net/view/6500/gyerekkor 

• Aranyosi Ervin: Gyermeki álom 
http://versek.aranyosiervin.com/1kep1vers/gyermeki-alom/

www

❞  
 Petőcz András történetében a felnőtt visel-
kedik gyerekesen, és a gyerekek tesznek 
rendet a felnőttek helyett. A Géza, a nagy 
utazó című történetet megtalálod a tan-
könyv olvasmányai közt!
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Barátságban az állatokkal

Kicsi korotoktól fogva számtalan állattal ismerkedtetek meg személyesen vagy 
filmen; láttátok őket képeken; mesék, történetek vagy viccek szereplői voltak.  
Egy híres írónk így ír az állatvilágról: „Barátaim a bölények. Csapásaik a pusztán 
nyílegyenesek, mint a kifeszített kötél, száz meg száz egymás mellett. Hóviharban, 
ha az ügy reménytelen, nem trappolnak tovább ész nélkül, összeesésig. Megállnak, 
s megvárják, míg ellepi őket a hó.” (Mészöly Miklós)

9.

Készíts bemutatót a kedvenc állatodról!

1. Készíts elő néhány képet!
2. Gondold át, miről akarsz beszélni, hogyan fogod bemutatni a kiválasztott ál-

latot, miről mesélsz röviden! Ha egy állat megmentéséről van szó, figyelj a 
pontos elbeszélésre, ne hagyd ki az előzményeket sem!

3. Öt fontos lépést jegyezz meg és írd fel emlékeztetőnek, írj vázlatot a füzeted-
ben!

4. Legyen eleje, közepe és vége a történetednek; nyugodtan tagolj, és beszélj 
bátran, érthetően!
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1. Meséljétek el a kiválasztott történetet!
2. Szavazzátok meg, melyik volt  a legjobb!
3. Készüljetek fel az előadásra úgy, hogy mindenkinek legyen valamilyen 

szerepe! Ha rövid a történet, kettőt is elmondhattok. Mutassátok meg a 
hozzá tartozó képeket is!

4. Adjatok tanácsot egymásnak, hogyan lehetne még hatásosabban előad-
ni, ami elhangzott!

5. Ha szükséges, ismételgessétek a kulcsszavakat, egy-egy fontos monda-
tot, amely segít a sikeres előadásban!

Beszéljétek meg az osztállyal! 

1. Melyik előadás és melyik történet volt a legjobb? Indokoljátok meg, miért!
2. Milyen tanácsot tudnátok adni a „majdnem” legjobb előadáshoz?
3. Mennyire számít, hogy hiteles, igaz történetet válasszunk, amikor vala-

miről mesélünk?

1. Milyen állatot tartotok a lakásban vagy a ház körül?
2.  Hogyan fejezi ki az állat az érzelmeit?
3.  Szerinted beszélnek-e az állatok? Ha igen, akkor hogyan?

❞  
 Fekete István regénye egy megsebesült szárnyú gólyáról szól. A Kele rész-
letét megtalálod a tankönyv olvasmányai közt!

• Ments életet, fogadj örökbe menhelyről! 
https://www.youtube.com/watch?v=fLod2fDK4ao

• Számos kedves mesefilm készült állatokról (pl. Doktor Dolittle, Babe: 
kismalac a nagyvárosban, Kutyák és macskák, Madagaszkár, Némó nyo-
mában stb.) nézz meg egyet!

  http://www.libri.hu/konyv/doktor-dolittle-es-az-allatok.html

Doktor Dolittle, Babe: 

www
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10. Érezd magad jól a bőrödben!

Amikor egészséges vagy, száz dolog jár a fejedben. Amikor beteg, akkor csak egy: 
a gyógyulás. Ahhoz, hogy harmonikusan éljünk, egészségünk nélkülözhetetlen. 
Egészségünk megőrzéséhez három területet kell karbantartani: 

Ha egészséges ételeket eszünk, rendszeresen mozgunk, kirándulunk, emberi 
kapcsolatainkat gondosan ápoljuk, akkor egészségesebbek leszünk, és megelőzhet-
jük a betegségeket.

táplálkozás mozgás egyensúly

1. Mit gondolsz, ártalmas télen a hideg levegő? Jót tesz egy séta 
a száraz hidegben, vagy jobb ilyenkor behúzódni a szobába?

2. Figyelsz-e rá, tudod-e, mennyi időt töltesz hetente friss levegőn? Hány 
órát ülsz naponta és hétvégéken számítógépnél? 
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1. Készítsetek egy egészséges és egy egészségtelen heti étrendet, 
és hasonlítsátok össze a kettőt!

2. Miért szeretik jobban egyesek a süteményeket, mint a gyümölcsöket? 
Mit gondoltok, hogyan lehetne ezen változtatni?

3. Kis csoportban készítsetek plakátot kivágott újságképekből! A tabló té-
mája az egészséges életmód. Írjatok reklámszövegeket, amelyek felhív-
ják az egészségtelen életmód veszélyeire a figyelmet!

4. Próbáltatok-e már egészséges napirendet kialakítani a hétköznapokra? 
Vitassátok meg, és rögzítsétek írásban egy új változat alapelveit! Várha-
tóan  milyen nehézségekbe ütköztök a megvalósításakor?

2. Miért szeretik jobban egyesek a süteményeket, mint a gyümölcsöket? 

Beszéljétek meg az osztállyal! 

1. Miért kell kezet mosni, ha hazaérünk, amikor enni készülünk, mielőtt 
lefekszünk, ha közlekedtünk és amikor vécén voltunk?

2. Írjátok fel, ki mit és mennyit sportol, mozog hetente! 

1. Neked van olyan szokásod, amelyen jó lenne változtatnod az 
egészséged érdekében?

2. Milyen öltözködési tanácsot adnál az időjáráshoz egy hazánkban tanuló 
vendégdiáknak?

3. Mire kell figyelnie annak a gyereknek, aki hetente többször jár edzésre, és 
korán reggel elindul otthonról, tehát előre kell mindent összepakolnia? 
Mit vigyen feltétlenül magával az edzés utáni megfázás elkerülésére?

❞  
 Fekete István sorait olvasva szinte érezzük az egészséges, friss, téli levegő jóté-
kony hatását. A Téli berek részletét megtalálod a tankönyv olvasmányai közt!

• Az egészséges táplálkozás 12 pontja. 
http://www.hazipatika.com/

• Egészségesen táplálkozol? 
http://www.webbeteg.hu/uploads/etrend_infografika.png

• Tornáztál már zenére? 
https://www.youtube.com/watch?v=k__r6z4LQFY

www
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11. A lélek egészsége

Az emberek évezredek óta a belső békét, a szeretetre alapozott harmonikus emberi 
kapcsolatokat és a derűs, bizakodó gondolkodást tartják a lelki egészség három alap-
kövének. Ehhez a lelki egészséghez elengedhetetlen, hogy látni tudjuk az életünk 
értelmét. Ha úgy érezzük, semmi értelme az életünknek, abba bele is betegedhe-
tünk. Kell, hogy legyenek céljaink, szükséges, hogy tudjunk bizakodni, tudjunk 
hinni a céljaink elérésében, a problémáink megoldásában.

A 21. században sokkal nehezebb a lelki harmónia megteremtése, mert felgyorsult 
az életünk, és jóval több kihívással kell szembenéznünk már gyerekként is, mint ko-
rábban. 

1. Milyen kellemes dolgok történtek veled az elmúlt hetekben?
2. Írd vagy rajzold le, mi szépet látsz, tapasztalsz magad körül itt és most!
3. Ebben az évben még sok minden jóra számíthatsz, például mire?
4.  Miért fontos, hogy az embereknek legyen idejük egymásra?

1. Milyen kellemes dolgok történtek veled az elmúlt hetekben?

  Vizsolyi (Károli) Biblia

„Atyámfi ai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelemben 
legyetek, békességben éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene lesz veletek.”

Pál apostol
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1. Játsszátok el az alábbi jelenetet párban (egyikőtök irányítson, a 
másik játssza el a szerepet)! 

 ’A’ szereplő azt mondja: Nézz körbe a teremben, és figyeld meg, hány piros 
(vagy bármilyen más színű) dolgot látsz magad körül!

 ’B’ szereplő megszámolja, elmondja.
 ’A’: Most mondd meg, hány zöld dolgot láttál! (szétnézés nélkül) 
 Ez a feladat segít abban, hogy jobban megértsük, hogyan mű-

ködik a figyelmünk. Amit keresünk, azt találjuk. Amire figyelünk, 
azt látjuk. Amire gondolunk, azt valósítjuk meg. Ha tehát a kelle-
mes élményeket gyűjtjük, azokat raktározzuk el, és az fogja meg-
határozni életünket. Ha szomorú, nyomasztó dolgokra figyelünk, 
a gondolataink is szomorúak lesznek.

 ’A’ szereplő azt mondja: Nézz körbe a teremben, és figyeld meg, hány piros 

azt látjuk. Amire gondolunk, azt valósítjuk meg. Ha tehát a kelle-
mes élményeket gyűjtjük, azokat raktározzuk el, és az fogja meg-
határozni életünket. Ha szomorú, nyomasztó dolgokra figyelünk, 
a gondolataink is szomorúak lesznek.

❞  
 Lázár Ervin meséjében a bátorság adja meg a lélek egészségének alapját. Meg-
mutatja a történet, hogy ha állandóan félelemben élünk, megfosztjuk magun-
kat a legszebb dolgoktól. A hétfejű tündérről szóló mese részletét megtalálod a 
tankönyv olvasmányai közt!

• Ne kövesd... http://www.poet.hu/vers/128033
• A lelki békéhez többféle út is vezethet. Te melyikre léptél már rá? 

http://www.femcafe.hu/cikkek/lifestyle/a-lelki-beke-8-alapkove

www

Mi mindentől félünk kiskorunkban? Sokan a sötétségtől félnek, mások a túlságo-
san forgalmas úton való közlekedéstől, és vannak, akik az óvodától vagy az iskolá-
tól. Van, aki fél a víztől, és nem szeret uszodába menni.

Azt gondoljátok, a felnőttek bátrabbak? Sokszor a felnőttek is félnek, ha nem is 
mutatják. Legnagyobb félelmük talán épp veletek, gyerekekkel kapcsolatos. Min-
den szüülő nagyon félti a gyermekét. Persze más okuk is lehet a félelemre, például 
félnek a munkanélküliségtől. Azt szokták mondani: nem az a bátor, aki nem fél, 
hanem az, aki legyőzi a félelmét.
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12. Hol lakik a lelkiismeret?

Az ember lényeges tulajdonsága, hogy különbséget tud tenni jó és rossz, helyes és 
helytelen között. Ez jelentős mértékben segíti a másokkal való együttélést, az em-
beri kapcsolatok fenntartását. 

Azt a belső hangot, amely az ember döntéseit befolyásolja, lelkiismeretnek ne-
vezzük. De mi is ez valójában? Mi a feladata? Hogyan lehet rá hatni?

Nem mindig egyszerű a helyes 
úton járni. Olyan sokféle érték 
és érdek között élünk, hogy a jó 
irány megtalálása és a helyes cse-
lekvés embert próbáló feladat. 

Az erkölcsi ítélet időnként ösz-
szeütközésbe kerülhet gyenge-
ségeinkkel, szenvedélyeinkkel, 
indulatainkkal, vagy önmagunk 
előtérbe helyezésével. Vannak 
olyan esetek is, amikor valaki 
nem a lelkiismeretére hallgat, ha-
nem olyan vágyakat, álmokat kerget, amelyek nem férnek össze mások igazságér-
zetével, vagy akár a törvényekkel is szemben állnak. Ilyenkor bűntudatot, lelkiis-
meret-furdalást érzünk.

1. Melyek azok a szabályok, törvények, amelyeket mindig betartasz, me-
lyek azok, amelyeknek törekszel a betartására, de nem mindig sike-
rül? 

2. Követtél-e el olyan dolgot, amellyel másnak akaratlanul ártottál? Mit 
gondoltál és mit tettél ezután? 

3. Amikor olyasmit teszel, amit a nálad nagyobbak, erősebbek, hatal-
masabbak tiltanak, mit gondolsz, mi jár a fejedben?

4. Előfordult-e már, hogy egy nálad kisebb vagy gyengébb társad (pl. 
a kisebb testvéred) megkért valamire, és te figyelmen kívül hagytad a 
kérését? Hogy gondolsz erre most? 
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1. Milyen szabályokat fogtok betartani a csoportban vita közben, 
ha a vélemények ütköznek? 

2. Írjátok le a csoportfüzetbe a megállapodást! 
3. Hogyan fogtok viselkedni, ha megnyertek vagy ha elveszítetek egy ver-

senyt (üdvrivalgás, dühöngés, egymás felelősségre vonása)?
4. Vezessétek át a füzetetekbe, és egészítsétek ki a saját tapasztalataitok 

alapján a megállapodásotokat!

Beszéljétek meg az osztállyal! 

1. Lehetséges-e, hogy a jót öntudatlanul is megtesszük, de azzal mindig 
tisztában vagyunk, hogy rosszat cselekedtünk? 

2. Válasszatok ki olyanokat az alábbi idézetek közül, amelyek segítenek 
megválaszolni a kérdést, ugyanazért a cselekedetért miért érez az egyik 
ember bűntudatot, míg a másik nem!

3. Milyen következménye lehet annak, ha valakiben munkálkodik a lelkiis-
meret? 

„A jó lelkiismeret nem elég 
a helyes viselkedéshez. 

Néha úgy érezzük, tudjuk, 
mit szándékoztunk tenni, és 
mégsem úgy cselekszünk, 

ahogy mi magunk is szeret-
nénk.” 

Richard Feynman, Nobel-
díjas amerikai fizikus

„A bűnös első és legnagyobb büntetése a bűntudat.”  Seneca

„Bocsánatot kérni valakitől bonyolult 

dolog, kényes kötéltánc a dacos büszke-

ség és a könnyes bűnbánat között, és ha 

nem nyílunk meg teljesen a másiknak, 

minden bocsánatkérés üresnek, hamis-

nak hangzik.” 
Paul Auster, amerikai író

❞  
 Illés Sándor történetében a hős lelkifurdalása jótetthez vezet. A fecske halála 
című novellát megtalálod a tankönyv olvasmányai közt!

Nem tudod, hogy mi baj, és hogy meddig rossz vagy jó?” 
https://www.youtube.com/watch?v=ermbyQuOqOw

www
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13. Kik a különleges emberek? 

Különleges emberek, akiket valami rendkívüli adottság repít, és különlegesek, aki-
ket valamely fogyatékosság gátol. Mindketten eltérnek az átlagtól, mindkét típus-
nak csodálattal adózhatunk. A fogyatékkal élő 
sokkal nagyobb teljesítménnyel éli meg min-
dennapjait, mint az átlagember. A kiemelkedő 
tehetség pedig nagyobb dolgokra vállalkozik, 
mint a társadalom átlagos tagjai. Mindannyian 
hősök lehetünk, de talán nem is kell hőssé vál-
nunk. „Segíteni akarok mindenkin – írja a költő, 
Pilinszky János. – Jó akarok lenni mindenkihez.

Átlépni önmagamon, átlépni önzésemen! 
Kinyílni, szeretni, élni! Nem hős akarok lenni, 
hanem jó.”

1. Voltál-e már olyan helyzetben, hogy nem voltál képes magad ellátni? 
2. Mi jut eszedbe, amikor meglátsz az utcán egy fogyatékkal élő, különleges 

embert? 
3. Mivel tudnád, akarnád őket segíteni?

1. Voltál-e már olyan helyzetben, hogy nem voltál képes magad ellátni? 

1. Hallgassátok meg Halász Judit: Mindannyian mások vagyunk című 
dalát! Miközben a diákok a szokásos módon élvezik a zenét, a ta-
nár kösse be néhány gyermek szemét, és tegyen füldugót mások fülébe. 

2. Beszélgessetek a dalról úgy, hogy a kendős-füldugós tanulók továbbra is 
akadályozva vannak a látásban és a hallásban! 

3. A beszélgetés után vegyétek le a kendőt és vegyétek ki a füldugót, és kér-
dezzétek meg őket az élményeikről!

4. Cseréljétek meg a szerepeket, és beszéljétek meg ismét az élményeiteket!

nár kösse be néhány gyermek szemét, és tegyen füldugót mások fülébe. 

Erkolcstan_5_TK_1.indd   36 28/07/14   15:35



37

Beszéljétek meg az osztállyal! 

1. Saját tapasztalataitok alapján mit gondoltok, hogyan és mivel segítik a 
fogyatékkal élők az egészséges embereket? 

2. Mit tudsz a paraolimpiákról, és miért érdemes megnézni a versenyeket?
3. Hallottatok-e róla, hogy a hazánkban sikerrel működő Baltazár Színház  

értelmi sérült színészekkel hoz létre hivatásos színházi előadásokat? Mit 
gondoltok, miért ad szárnyakat az embernek a szereplés, a mozgás, a 
zene?

1. Jár az iskolátokba fogyatékkal élő diák? Hogyan segíthettek 
neki?

2. Milyen felismerések segítik az embert abban, hogy értékelni tudja az élet 
szépségeit?

3. Mit tanultál a lecke olvasmányaiból, amire bármikor szükséged lehet?
4. Volt-e már olyan, hogy lelkileg teljesen összetörtél valamiért? Most mit 

gondolsz róla?

2. Milyen felismerések segítik az embert abban, hogy értékelni tudja az élet 

• Hozleiter Fanny „Mosolyka” ma hazánkban az egyik legnagyobb 
médiafigyelmet élvező fogyatékosággal elő író és blogger. Ol-
vasd el pár bejegyzését, milyen életvidám lány! 
https://www.facebook.com/mosolykaaa
http://mosolyka.blog.hu/

• Tudj meg többet a fogyatékossággal élőkről az Együtt a fogyatékosság-
gal élők elfogadásáért kampányfilmekből! 
https://www.youtube.com/

www

❞  
 A cseh író, Bohumil Hrabal történetében a fogyatékkal élő kislány a leg-
nagyszerűbb ember a környezetében. A gyémántszemű című történetet 
megtalálod a tankönyv olvasmányai közt!
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ÖsszefoglalásII.

Az emberi életkorokról

1. Készíts 4 oszlopból és 8 sorból álló táblázatot a füzetbe az alábbi beosz-
tással!

Életkor jellemző jó benne nehéz benne

2. Az első oszlopba írd egymás alá sorrendben a tanult emberi életkorokat!
3. A második oszlopba rajzolj egy jellemző tárgyat vagy jelet mindegyik 

életkor mellé!
4. A harmadikba írd be egy-két szóval, milyen dolog, tevékenység tetszik 

neked az adott életkorból!
5. A negyedikbe azt írd be egy-két szóval, amit az adott életkorban veszély-

nek vagy nehézségnek gondolsz!

Az emberi életkorokról

1. Készíts 4 oszlopból és 8 sorból álló táblázatot a füzetbe az alábbi beosz-

1. Beszéljétek meg párban, milyen érzés kiskamasznak lenni!
a) Milyen feladatokat vennétek át örömmel a szüleitektől, és 

mit hagynátok meg nekik?
b) Mit tetszik nektek a nagyszüleitek életmódjában, és mit nem kíván-

tok magatoknak?
c) Készítsétek el az összehasonlító táblázatot (T-ábra), és nézzétek meg 

a mérleget mindhárom esetben: melyik irányba billen!
2. Foglaljátok össze, milyen előnyei vannak annak, ha az ember 10-12 

éves!
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Miben segíthetünk az állatoknak?

1. Mutassátok be egymásnak pár szóban saját állataitokat, és mondjatok 
róluk egy-egy érdekes történetet!

2. Írjátok össze, majd játsszátok el egy kutya, cica vagy aranyhörcsög pa-
naszát, amelyben kis gazdájának a rossz szokásait vagy szertelenségeit 
panaszolja!

3. Gyűjtsétek össze és írjátok le minél több védett állat nevét! Válasszátok 
ki közülük azokat, amelyekről tudjátok, hogy valamilyen emberi tevé-
kenység miatt kerültek nehéz helyzetbe!

4. Milyen intézkedésekkel lehetséges a megmentésük? Tudtok-e olyan fa-
jokról, amelyek a Kárpát-medencében vannak veszélyben?

5. Mivel segíthet és mivel árthat valaki a környezetvédelemnek és az állat-
védelemnek? Te mivel próbáltál már segíteni? 

1. Mutassátok be egymásnak pár szóban saját állataitokat, és mondjatok 

Beszéljétek meg az osztállyal! 

1. Miért van rá szükség, hogy szakemberekkel beszéljük meg, amikor vala-
mit teszünk például a madarakért?

2. Milyen előítéleteink vannak egyes állatfajokkal kapcsolatosan? Beszél-
jétek meg, miért számít, hogy egy állat szép vagy nem szép?

3. A békák a téli-nyári élőhelyváltás időszakában (tavasszal és ősszel) csa-
patostól áthaladnak országutakon, és emiatt rengeteg elpusztul közü-
lük. Írjatok közösen felhívást a békák megmentésére az autósokhoz!

Gondold végig!

1. Ki a legvidámabb családtagod vagy ismerősöd? Kiegyensúlyozott és 
nyugodt, viccelődő, jókedvű? Miért szeretsz vele találkozni?

2. Szoktál-e tanácsot kérni valakitől? Milyen embertől? Minek az alapján 
érzel bizalmat iránta?

3. Van-e, akinek te szoktad meghallgatni a panaszát vagy gondjait? Mit 
gondolsz, miért fordul hozzád?

4. Ha egy fontos, titkos információ birtokában lennél, kivel osztanád meg 
azt? Te kinek szoktad elmondani a titkaidat?

5. Tudsz-e olyan történetet, amikor valamelyik családtag segített feloldani, 
sőt megoldani egy kellemetlen vagy furcsa helyzetet? 
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1. A magyar népmesék között több olyat ismerhettek, ahol a főhősnek 
zenéléssel sikerül megszelídítenie fenevadakat. Ilyen a 
csillagszemű juhász története is. Játsszátok el azt a jelenetet, amikor 
furulyájával, vidám muzsikájával megszelídíti az óriási sündisznókat!

2. Beszéljétek meg, milyen jelentése, üzenete van a furulyaszónak ebben a 
helyzetben és az egész mesében!

3. Mit tudtok arról mondani, hogy a juhászlegény már „csillagszemével”, 
azaz a tekintetével is szelídíteni tudott, hiszen a medve „megjuhászo-
dott” előtte? 

4. Mit árul el a juhászlegényről ez a képessége? Milyen ember lehet, aki így 
teremt kapcsolatot, és fegyvertelenül lép az ellenfél elé?

1. A magyar népmesék között több olyat ismerhettek, ahol a főhősnek 

Beszéljétek meg az osztállyal! 

1. Mit gondoltok, mit szeretett meg a királylány a csillagszemű juhászban? 
2. Beszéljétek meg, milyen volt a juhász fellépése, viselkedése, hogyan tu-

dott kapcsolatot teremteni, és mennyire támaszkodhatott az önbizal-
mára!

3. Jellemezzétek a legényt külső és belső tulajdonságai alapján, és készít-
setek róla jellemtérképet!

4. Vizsgáljátok meg, mennyire voltak egyensúlyban a juhászlegény testi és 
lelki adottságai!

Feladatok otthonra

1. „A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát” 
címmel írj egy kerek történetet arról, hogy érdemes igazat 
mondani! 

2. Írj 8-10 soros fogalmazást valakiről, akit nagyon szeretsz jó-
ságáért, kiegyensúlyozottságáért! A kezdő mondat legyen: 
„Nagyon szeretem X. Y.-t, mert ő a legkedvesebb ember, akit 
ismerek”.

3. „Nem gondoltam volna…” kezdősorral írj naplóbejegyzést 
arról, hogy milyen meglepő tapasztalatot szereztél valami-
lyen fogyatékosággal élő embertársunk megismerésével! 

1. „A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát” 1. „A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát” 1. „A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát” 1. „A hazug embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát” 
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Ráadás

●  Sok szó esett korábbi óráinkon az egészséges életmódról, az egészség megőrzé-
sének fontosságáról. Az is kiderülhetett számunkra, hogy testi és lelki egészség-
ről egyaránt beszélhetünk. A lelki egészséghez hozzátartozik a nevetés is. Most 
egy olyan verset olvasunk el, amelyen sokat lehet nevetni. Csupa képtelenséget 
szed össze benne a költő, s bár nemigen tanít bennünket a vicces vers semmire, 
ha jókedvre derít, ha megnevettet, mégis hasznunkra vált az elolvasása.

Edward Lear: A Lábujjavesztett Kekmóc

A Lábujjavesztett Kekmócnak is volt
 lábujja valaha tíz.
Ha rászóltak: „Vigyázz, mert elveszted őket!” –
 csak vigyorgott, s azt mondta: „Csíz!”
És Cancurka néninél mindennap hörpölt
egy nagy csupor rózsaszín cickafarkszörpöt,
szem előtt tartván e közismert elvet:
„A Kekmócok lábujja ettől lesz fejlett.”

A Kekmóc egy jó nagyot úszott
 a Bristoli Öbölön át,
de előtte rendesen orrára húzott
 egy pamutzoknit, lilát.
Mert Cancurka néni is azt javasolta:
„Lábujja ép, kinek védve az orra;
s míg orrhegyük melegszik pamutba bújva,
nem szenved hiányt a Kekmócok ujja!”

A Kekmóc szelte a tengert,
 s ha jött egy-egy Fregatt vagy Sajka,
egy ügyes kis csengővel csingett és csengett,
 hogy mindenki messziről hallja.
És kurjantott valahány Tengernagy, Matróz,
ha szélfelől tempózva föltűnt a Kekmóc:
„Ez horgászni indult, mert éhes a Cancur-
ka néni cicája, a szögbajszú kandúr!”
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De mielőtt partot ért volna
 a Bristoli Öbölön át,
jött egy zöld Fóka, és jól lesodorta
 a szép lila orrzokniját.
És midőn oly dús ékű lábára nézett
az ujjai szemügyre vétele végett,
letörte kedvét a megrázó látvány,
mert egyetlen lábujj sem volt már a lábán!

S e tragikus, sötét nap óta
 nem jött rá senki se még,
hogy ki volt, ki álnokul így letarolta
 a Kekmóc két lábafejét.
Miféle furfangos tengeri lények,
tán Languszták, Rákok, vagy lenge Szirének –
mindmáig nem tudni, kié a bűntett,
s a kekmóci lábujjak hová is tűntek.

A Lábujjavesztett Kekmóc
 egy baráti Sajkába téve
vissza lett szállítva Cancurka néninek
 egész a háza elébe.
S a néni egy kiadós ebéddel várta
(sülttököt tálalt, meg papsajtot rántva),
és ekképpen foglalta össze a dolgot:
„Mint tudjuk, egy Kekmóc csak ujjatlan boldog.”

Havasi Attila fordítása
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III. KÖZÖSSÉGBEN
„Törvényt, de elevent, tehát,
hogy ne csapódjunk folyton össze, 
hogy részlet-igazát
kiki illessze a közösbe”
 
Illyés Gyula: Óda a törvényhozóhoz

Erkolcstan_5_TK_2.indd   43 28/07/14   15:40



44

A közösség nagy köre:
nemzetünk, hazánk

Mi, akik itt a Kárpát-medencében élünk, és szüleinktől – ahogy mondani szokás – 
anyanyelvként a magyart tanultuk meg, a magyar nép tagjai vagyunk. Akkor is, ha 
az elmúlt 100 esztendő történelmi viharai felmenőinket (déd-, és nagyszüleinket, 
szüleinket) esetleg el is sodor-
ták, és más ország állampolgá-
rai lettek. Összeköt minket a 
családi, rokoni kapcsolatokon, 
a mindennapi szokásokon és 
ünnepi hagyományokon túl a 
közös történelem is. Mindany-
nyian tudjuk, hogy Szent Ist-
ván és Szent László, Hunyadi 
János és Mátyás, Bethlen Gá-
bor, Rákóczi Ferenc, Széche-
nyi István és Kossuth Lajos mit 
tett a magyarok közösségéért, 
hazánkért. Ezt az is mutatja, hogy egy olimpiai sportsikernél, amikor a Himnu-
szunkat játsszák, nemegyszer felállunk, és együtt énekeljük jelképversünket. 

Egy ország lakosai nemcsak az adott országnak az állampolgárai, hanem le-
hetnek egy nemzetiségnek ( pl. szlovák) és egy településnek, városnak, falunak, 
tanyavilágnak a lakói is. Így az ott élők ennek a nemzetiségi vagy lakóközösség-
nek is a tagjai. Összeköthetik az ott élőket a település nevezetes vallási vagy kul-

14.

1. Soroljátok föl, mely szomszéd országokban élnek még magyarok!
2. Nevezzétek meg, mely környező országban él a legnagyobb lét-

számú magyar anyanyelvű közösség!
3. Gyűjtsétek össze, hogy a határon túl élő magyaroknak milyen nehézsé-

geik lehetnek abból, hogy más állam területén élnek! 
4. Vitassátok meg, hogy mi, az országhatárokon belül élők mivel tudnánk 

őket segíteni!
5. Igazoljátok egy-két mondattal a szövegben szereplő történelmi szemé-

lyiségekről, hogy cselekedeteik a magyarság ügyét szolgálták!
6. Rajzoljátok le a füzetetekbe Magyarország jelképeit!

nek is a tagjai. Összeköthetik az ott élőket a település nevezetes vallási vagy kul-nek is a tagjai. Összeköthetik az ott élőket a település nevezetes vallási vagy kul-
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turális rendezvényei, sajátos népviselete, az or-
szágostól eltérő nyelvhasználata is. Fontos, hogy 
országos és helyi szinten is támogatni szükséges 
a különböző vallási, nemzetiségi közösségeket, 
mert hagyományaikkal hozzájárulnak országunk 
kulturális sokszínűségéhez. Lényeges, hogy a te-
lepüléseken élő minden lakos valamilyen módon 
részt vegyen a helyi közösség (lehet ez egy utca 
vagy egy lakóház) közös feladataiban. 

1. Gyűjtsétek össze, milyen nemzetiségek élnek a mai Magyarország 
területén!

2. Vitassátok meg, hogy ti miként tudnátok részt venni a lakóhelyetek közös 
feladatainak megoldásában!

2. Vitassátok meg, hogy ti miként tudnátok részt venni a lakóhelyetek közös 

Tájékozódj a nemzetijelkepek.hu weboldalon! Figyeld meg Himnu-
szunk pontos szövegét, és hasonlítsd össze a más honlapokon kép-
ként fellelhető eredeti kézirattal! Milyen eltéréseket látsz?

www

❞  
  Illyés Gyula írásában arról olvashatunk, hogy a nemzetnek szüksége van 
olyan fiakra, akik kiemelkedő képességekkel kísérelhetik meg a közösség 
gondjainak megoldását. A Petőfi Sándor című könyv részletét megtalálod a 
tankönyv szöveggyűjteményében!

Érdemes tudatosítani magunk-
ban, hogy miközben magyar ál-
lampolgárok vagyunk, részesei 
lehetünk egy nemzetiségi, etnikai, 
vallási közösségnek is, sőt akarat-
lanul tagjai vagyunk lakóhelyünk 
helyi közösségének is. 
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15. Az iskola

Az emberiség társadalmaiban már nagyon ko-
rán rájöttek, hogy a családokban zajló szülői 
nevelés mellett jó, ha iskolákban is tanítják és 
nevelik a gyerekeket. Persze évszázadok során 
nagyon átalakult az iskola, és megváltoztak a 
nevelési módszerek is. Fontos céllá vált az is, 
hogy a gyerekek a közösségi lét for-
máit is megtanulják az osztályban, 
ne csak az ismereteket.

Gyűjtsétek össze és írjátok fel a táblára, amit az 
iskolátokban jónak tartotok, és amit rossznak 

vagy problémásnak! Beszéljétek meg az osztállyal közö-
sen a felírt véleményeket!
Válasszatok néhányat a felírt véleményekből, 
és dolgozzátok fel őket!
• Hogyan lehetne átalakítani vagy megszüntetni azt, ami 

rossz vagy gondot okoz?
• Hogyan lehetne továbbfejleszteni azt, ami jó, hogy még jobb legyen? Készítsetek 

vázlatot a tervetekhez páros vagy kis csoportos munkában!
•  A csoportok mondják el, mutassák be javaslataikat!
•  A bemutatott javaslatokat beszéljétek meg ismét közösen!

vagy problémásnak! 

Játék

„Elmegyek, ha nem kérdeztek!” ● Szabályok: A diákok kérdé-
seinek nagyon gyorsan kell követniük egymást, mert amikor csend 
van, a tanár eredeti helyéről elindulva lassan halad az ajtó felé, és ha nem vigyáznak, 
elmegy. Ha kérdést kap, azonnal megáll, s amíg válaszol, egy helyben kell állnia. 
Hány percig tudjátok feltartóztatni a tanárotokat? Vigyázat: egyetlen kérdés sem 
ismétlődhet! Kérdezzétek tanárotokat az életéről (babakoráról, óvodáskoráról, alsós 
éveiről, kedvenc játékairól, barátairól)! Játsszátok el osztálytársaitokkal is!
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1. Menyire tetszik neked az ötödik évfolyam az alsó tagozat után?
2. Meg tudnád-e fogalmazni, miben működik másként a felső tagozat, 
mint az alsó tagozatos munka?

Feladatok otthonra – Önművelő

1.  Olvass bele A Pál utcai fiúk első fejezetébe: milyen helyen és 
hogyan tanultak a tizenéves diákok száz évvel ezelőtt!

2. Kérdezd meg a nagyszüleidet, milyen volt az iskola és a diá-
kélet az ő gyerekkorukban!

3.  Nézz utána, hogy a világ más részein hogyan tanulnak a 
gyerekek, milyenek az iskolák!

4.  Nem mindig volt iskola. Régen hogyan tanultak a gyerekek? 
A királyok gyerekei is járnak iskolába?

Feladatok otthonra – Önművelő

 első fejezetébe: milyen helyen és  első fejezetébe: milyen helyen és  első fejezetébe: milyen helyen és  első fejezetébe: milyen helyen és  első fejezetébe: milyen helyen és  első fejezetébe: milyen helyen és  első fejezetébe: milyen helyen és  első fejezetébe: milyen helyen és  első fejezetébe: milyen helyen és  első fejezetébe: milyen helyen és 

• És a te álomiskolád milyen lenne? 
http://www.origo.hu/itthon/20050225jofej.html

• Te is sokat tehetsz környezeted szépítéséért, ahogy ezek a diákok is: 
https://www.youtube.com/watch?v=O9JaH6t7gp8

www

❞  
  Egy érdekes írás azt feszegeti, hogy olyanokat is megtanulunk az iskolában, 
amiről iskolásként sejtelmünk sincs. A Hogyan neveljünk című írást megta-
lálod a tankönyv szöveggyűjteményében!

Párban, kis csoportban tervezzétek meg álmaitok iskoláját!
Vitassátok meg lépésről lépésre, milyennek képzelitek álmaitok iskoláját! 
Miben egyezne, miben különbözne a mostanitól?

Legyél egy órára tanár!
•  n iselkednél
•  it t n t n l  
•  it sin ln n k  di k k
•   szer eznéd me   di k k t n l s t  

Vitassátok meg lépésről lépésre, milyennek képzelitek álmaitok iskoláját! 
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16. Az osztály, ahova járok

A mai leckében azt a kérdést vizsgáljuk, milyen a kapcsolatotok az osztállyal és az 
osztálytársaitokkal.

1.  Mióta jársz egy osztályba jelenlegi osztálytársaiddal?
2.  Írd fel egy papír két oldalára a választ az alábbi két kérdésre:

 Mit szeretsz ebben az osztályban? Mit nem szeretsz ebben az osztály-
ban?

3. Milyen javaslataid vannak, hogy jobb legyen a légkör, nagyobb legyen a 
rend az osztályban?

4.  Gyűjtsd össze az elmúlt hónap iskolán kívüli osztályprogramjait!

1.   Beszéljétek meg a válaszokat, majd egy nagy alakú papírra állítsá-
tok össze a közös listát!

2.  A felírtak megbeszélése során térjetek ki arra, honnan eredhetnek a 
várakozásaitok és félelmeitek!

3.  Vitassátok meg, miért fontos, hogy mindenki jól érezze magát ab-
ban a közösségben, ahova tartozik!

4.  Beszéljétek meg, hogyan támogathatja a az egyén a közösséget, és 
hogyan a közösség az egyént!

Szervezés 

A lányok vonuljanak a terem egyik 
felébe, s alkossanak kis csoportokat!
A fi úk vonuljanak a terem másik felé-
be, s ők is alkossanak kis csoportokat!

(A tanulók már a lány- és fiúcsoportokban ülnek, de még egyénileg dol-
goznak.) Írjátok össze, hogy mit kedvel, és mit nem szeret bennetek a 

másik fél!
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(A tanulók külön lány és külön fiú kis csoportokban beszélgetnek.)
Egyeztessétek, amit leírtatok! 

A csoportok készítsenek közös listát és állítsák fontossági sorrendbe!
Mindenki írja le egyénileg a listát, hogy magával vihesse!
A csoportok készítsenek közös listát és állítsák fontossági sorrendbe!

Beszéljétek meg az osztállyal! 

Mondjátok el, hogy mire jöttetek rá, mit fogtok másként csinálni! 

Szervezés 

Most alkossatok  vegyes kis csoportokat! 
Beszéljétek meg a korábbi kis csoportok eredményeit!
Fontoljátok meg, min kellene változtatni a többiek (lányok/fi úk) érdekében!

1. Előfordult-e a te osztályodban, hogy sikerült egy jó kezdemé-
nyezést valakinek elindítania, és az osztály azt meg is valósította?

2. Melyik szerepet vállalnád az előadásból?
3. Esetleg félsz valamitől, vagy az osztály nem állna melléd? Milyen más 

megoldás lehetséges még?
4. Miért olyan fontos, hogy milyen az az osztály, ahová járunk? Sorolj több 

választ is!

• Hogy a rosszból jó, a jóból még jobb osztályközösség legyen: 
http://neon.hu/suli/rossz-az-osztalykozosseg-tegyetek-elle-
ne-178642

• Kiközösítés és klikkek: nem jó a piramis alján. http://www.kamaszpa-
nasz.hu/hirek/lelek/5813/kikozosites-klikkek

www

❞  
  Erich Kästner történetében arról olvashatunk, hogy egy osztályt elsősorban 
a közös munka és a közös élmények kovácsolhatnak össze. A repülő osztály 
részletét megtalálod a tankönyv szöveggyűjteményében!
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17. Kapcsolataim, köreim – I.

Kiket ismersz az utcádból, a közvetlen  kör-
nyékedről, az iskolából, akik más közössé-
gekhez tartoznak? Az ember közösségek 
része. Beletartozunk a nemzet sommilliós 
közösségébe, tagjai vagyunk a lakóhelyünk 
közösségének, és szűkebb közösségünk a 
család meg az osztály is. De az osztályon 
belül azért nem ugyanaz a kapcsolatunk va-
lamennyi társunkkal! Akivel padtársak va-
gyunk, vagy akikkel együtt megyünk hazafelé, netán edzésre, különórára, azokkal 
szorosabb kapcsolat alakulhat ki. Így hát olyan körök is körülvesznek minket, ame-
lyek szorosabb kapcsolatot jelentenek, és tágabb, lazább körök is. És látunk olyan kö-
röket is, amelyekbe mi nem tartozunk bele.

1.  Gyűjts össze osztályon belüli és azon kívüli kapcsolataid!
2. Készítsétek ez alapján az osztályban lévő a kapcsolatok rendszerét! 

Tervezzétek meg, miként lehet ezt ábrázolni!

Válasszatok ki egy csoportot, amelynek nem vagytok a tagjai, s ha-
sonlítsátok össze a ti kis csoportotokkal!

1. Mennyiben különböznek a te csoportod tagjaitól?
2. Milyen szabályaik vannak?
3. Mennyire tartanak össze?
4. Egyenrangúak-e a tagjai?
5. Osszátok meg véleményeteket a többiekkel!

1. Mennyiben különböznek a te csoportod tagjaitól?

•   Hogyan értelmezitek Nemecsek Ernő és a többiek rangbeli különb-
ségét?

•   Mihez lehet hasonlítani a fiúk grundhoz kapcsolódó érzelmeit?
•   Mi közös a két fiúcsapat életében, viselkedésében?
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Beszéljétek meg az osztállyal! 

•   Van-e különbség a vegyes csoportok, illetve a tiszta lány- és tiszta fiúcso-
portok között?

•   Készítsetek kis csoportban táblázatot papírlapra, és soroljátok fel a különb-
ségeket! 

•   Írjátok fel a táblára csoportonként a legfontosabbakat, és beszélgessetek 
róluk, milyen érdekes vélemények derültek ki! Voltak-e köztük meglepőek?

Különbségek Azonosságok, hasonlóságok

Feladatok otthonra – Önművelő

1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!

2. Keress olyan állatmeséket, amelyekben ma is érvényes példá-
zatot találsz!

3. Az otthon elolvasott állatmesék alapján fogalmazz meg a füze-
tedben három olyan tanulságot, amely valójában az emberi 
kapcsolatokat jellemzi, holott állatokról beszél!

Feladatok otthonra – ÖnművelőFeladatok otthonra – ÖnművelőFeladatok otthonra – ÖnművelőFeladatok otthonra – ÖnművelőFeladatok otthonra – Önművelő

1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!1. Nézz utána, ki volt Aiszóposz, és kiknek írta a meséit!

Azt mondtuk, a nemzet sokmilliós közösségébe is beletartozunk.
• Tudtad, hogy június 4-e a Nemzeti Összetartozás Napja? 

http://nemzetiosszetartozas.kormany.hu/ 
Nézz utána ennek a dátumnak, mert másról is nevezetes! 

• Az Összetartozás Dalát meg is hallgathatod: 
https://www.youtube.com/watch?v=37JUDApcVVg

• Csoportok, közösségek, közösségi oldalak. Tisztában vagy a veszélyekkel? 

www

❞  
  Oscar Wilde történetében az óriás nem akarja, hogy zavarják a köreit. Nem 
akar semmiféle körhöz, közösséghez tartozni. Az önző óriás című történetet 
megtalálod a tankönyv szöveggyűjteményében!
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18. Kapcsolataim, köreim – II.

Ebben a leckében visszajelzéseket tudsz adni. Olyan megfi gyeléseidről és tapaszta-
lataidról kérdezünk, amelyeket a tanórákon és az osztály kisebb csoportjaiban sze-
reztél. 

A mérleg

A jómódú gazda és a szegény ember üzletet kötött. A gazda minden héten ad 
két kiló túrót a szegény embernek, aki pedig viszonzásul két kiló összegyűjtött 
mézet ad.

Ment az üzlet rendben jó ideig, amíg egyszer csak a gazda arra gondolt, hogy 
bizony nem minden ember tisztességes, és meg kellene mérni, amit kap. Úgyhogy 
mikor legközelebb vitte a túrót, és néhány perc múlva megkapta a mézet, azt haza-
vitte, és a pontos mérlegén megmérte hát csak másfél kiló volt!

Felháborodva ment a szegény emberhez és indulatosan a szemére vetette, hogy 
becsapta őt.

A szegény ember lehajtotta fejét és így szólt:
– Nagyon sajnálom, hogy így történt, de én nagyon szegény ember vagyok. Egy 

kétserpenyős mérleget még tudtam szerezni, de súlyokra már nem 
volt pénzem. Így hát amikor megkaptam tőled a túrót és kivit-

tem a kamrába, rátettem a mérleg serpenyőjére, és a 
másik serpenyőbe kimértem az azonos súlyú 

mézet.
A jómódú gazda roppant módon el-

szégyellte magát és hazament. 

(ismeretlen szerző nyomán)

1. Állapítsátok meg, hogy a kapcsolatokra vonatkoztatva milyen 
tanulságai vannak a mesének! 

2. Rangsoroljátok szavazással az osztály által összegyűjtött tanulságo-
kat fontossági sorrendjük szerint!
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1. Egyetértetek-e azzal, hogy egy jól működő kis csoportban 
minden tagnak megvan a maga szerepe? Miért?

2. Ki milyen szerepeket szokott betölteni egy-egy kis csoportos munka 
alkalmával? Válaszd ki az alábbi szerepkártyák közül azokat, amelyek 
legjobban illenek rád!

2. Ki milyen szerepeket szokott betölteni egy-egy kis csoportos munka 

NYOMOLVASÓ

„Nekünk az a dolgunk…”

„Nézzük csak a szövegünket…”

IDŐFIGYELŐ
„Adjatok kölcsön egy órát ne-

kem az órára”
„Még … percünk van”

„Osszuk be az időnket…”

JEGYZŐ
„Mondjátok, hogy mit is írjak a 

közös munkánkba…”
„Gyere, te is írjál velem…”

„Mindent olvashatóan írjunk…”

BÁTORÍTÓ

„Minden vélemény számít, 
hallgassuk meg őt is”

„Most te következel”

„Ez nagyon jól sikerült…”

„Lássuk, ki mit gondol…”

• Nézz meg egy huncut osztályközösséget 1956-ból a Tanár Úr 
kérem című filmből. https://www.youtube.com/watch?v=s-
RYU8N2VFwM Milyen jelentős esemény bontakozott ki hazánkban ez év 
októberében?

• Néha versengünk, máskor együttműködünk. 
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/pedagogia/versenges-az-osztalyban

• Mikor érezzük jobban magunkat? http://ujszo.com/cimkek/nagyszu-
net/2002/11/28/jol-erzed-magad-a-suliban

www

❞  
  Sarah Bosse történetében új gyerekek érkeznek az osztályba. A Nyeregbe, 
Anna részletét megtalálod a tankönyv szöveggyűjteményében! 
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Összeütközések

Nem egyszer kerülünk osztálytársainkkal, 
barátainkkal, tanárainkkal,  szüleinkkel né-
zeteltérésbe, vitába. Ezeket latin eredetű 
szóval konfl iktusoknak hívjuk. A konfl ik-
tusokat nem szeretjük, igyekszünk elke-
rülni. Pedig azt mondja a tudomány, hogy 
nem ez a jó megoldás, hanem a konfl iktu-
sok kezelésének megtanulása.

19.

A konfliktuskezelést élethosszig tanuljuk   

Nem egyszer kerülünk osztálytársainkkal, 
barátainkkal, tanárainkkal,  szüleinkkel né-
zeteltérésbe, vitába. Ezeket latin eredetű 

A konfliktuskezelést élethosszig tanuljuk A konfliktuskezelést élethosszig tanuljuk A konfliktuskezelést élethosszig tanuljuk   

1. Gondold át és írd fel, mi okoz neked örömet, bánatot az iskolá-
ban, otthon!

2. Kivel/kikkel volt összetűzésed, konfliktusod?
3. Milyen összetűzésed volt velük?
4. Mikor történt? Mi volt az oka?
5.  Mit tanultál a konfliktusaidból?

1. Oszd meg a csoporttal valamilyen örömödet vagy bánatodat! Beszéljé-
tek meg a csoportban!

2. Készítsetek konfliktuslistát saját tapasztalatból!
3. Írjátok le egymás alá a következő konfliktust képező okokat: „más  igé-

nyek, szándékok, vágyak, törekvések, érdekek, szükségletek, vélemé-
nyek, értékek”!

4. Írjatok mindegyikhez példát, ha tudtok!
5. Hogyan oldanátok meg az adott konfliktust?
6. Válasszatok szerepet (Jancsi és a tanár)!
7. Feladat: párbeszédes megjelenítés: Jancsi mindig késve érkezik az első 

órára, ma is elkésik.
8. Később bekapcsolódhat az osztály néhány tagja is a párbeszédbe! 
9. Beszéljétek meg, mi lehet az oka a késésnek!
10. Mi lehet a megoldás? Adjatok tanácsot Jancsinak!

1. Oszd meg a csoporttal valamilyen örömödet vagy bánatodat! Beszéljé-
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Néhány osztályban nincs jó viszony a diákok között. Előfordul, hogy durván 
bánnak egymással, megalázzák a másikat vagy gúnyolódnak, ami nagyon nehezen 
elviselhető. Sohasem lehet tudni, hogy milyen súlyos lelki hatása lehet annak, ha 
valakit folyton bántanak, zaklatnak, esetleg  zsarolnak valamivel. Nemcsak arra kell 
ügyelnetek, hogy szükség esetén meg tudjátok védeni magatokat vagy segítséget 
kérjetek, hanem segítenetek kell annak, aki ehhez nem eléggé bátor. 

Beszéljétek meg az osztállyal! 

1.  A folyamatos zaklatást, gúnyolódást lelki terrornak, vagy idegen szóval 
mobbingnak hívják. Megengedhető ez, hiszen csak tréfáról van szó,  vagy 
meg kell akadályozni, mert komoly lelki sérüléseket okozhat?  Mi erről a 
véleményetek?

2.  Hogyan hat a lelki terror az osztályközösségre?
3.  Mit tehet az osztályközösség, ha az egyik tagját folyamatosan zaklatják?

1. Hogyan bánnak osztályotokban az erősek a gyengébbekkel? 
2. Szerintetek miért csúfolják egymást a gyerekek?
3. Miért csúfolják néha a felnőttek a gyerekeket?
4. Előfordulhat, hogy egy csúfolkodás nem bántó, hanem hasznos is lehet? 

Volt már ilyen élményetek? Meséljetek el egy ilyen történetet!
5. Lehet-e szabályozni a beszólásokat? 

• Számít, mire tanítanak szüleid, ha baj van. http://www.origo.hu/
itthon/20130124-mit-csinaljon-a-szulo-ha-verik-a-gyereket-az-
iskolaban.html

• És neked milyen praktikáid vannak a konfliktuskezelésre? http://part-
nercentrum.eu/wordpress/a-kivalo-konfliktuskezeles-6-pillere/

• Lehet, hogy rajtad múlik? Ne hagyd a terrorizálást! https://www.youtu-
be.com/watch?v=AcZmrp-3yCs  Ha szükséges, fordulj felnőtthöz!

www

❞  
  Arany László történetében senki sem akar segíteni a másikon, inkább min-
denki vállalja az összeütközést. A kóró és a kis madár című történetet meg-
találod a tankönyv szöveggyűjteményében!
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20. Helyes – helytelen?

1. Felsorolunk néhány helyzetet. Melyiket éreznéd a legsúlyosabbnak?
• csúfolnak a többiek
• eltörik a tolladat
• összefirkálják a padodat vagy elszakítják a füzetedet
• nem engednek ki a tanteremből
• nem akarnak veled játszani
• leöntenek üdítővel

2. Mit tennél a felsorolt helyzetekben?
3. Kivel beszélnéd meg a problémádat?
4. Melyiknél hívnál segítséget?

1. Beszéljétek meg, hogy mit tehet egy lány vagy egy fiú, ha nála 
erősebbekkel áll szemben!

2. Beszéljétek meg, mi lehet a célja annak, aki csúfolódik!
3. Mi állhat a kirekesztés mögött?
4. Milyen eszközök állnak rendelkezésre, milyen megoldások lehetségesek?
5. Sikerült-e már valamilyen konfliktushelyzetet megoldanod? Mire kell 

ügyelni?
6. Hogyan lehet jóvátenni az elkövetett hibákat? Mondjatok példákat, ese-

teket!
7. Mi fáj jobban, a verés vagy a sértés, a megbántás vagy a kirekesztés?

A mindennapokban nem mindig könnyű eldönteni, mi a helyes és mi a helytelen 
magatartás. Néha bizony az is nehézséget okoz, hogy különbséget tegyünk jó és 
rossz között.  Mert ami rövid tavon jónak látszik,  mondjuk tanulás helyett játsza-
ni, az hosszú távon rossz következményekkel járhat: elégtelen iskolai dolgozattal. 
A jó és a rossz közötti eligazodást segíthetik az olvasmányok és a minket körülvevő, 
köröttünk kialakult szokások, követendő szabályok.
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Nézd meg a képet! Gondold végig, mit tennél ilyen esetben!

• Elfordulsz, mert nem tudod nézni, hogy ütik-verik egymást.
• Beállsz a „szurkolók” közé, s mindenkit próbálsz túlkiabálni.
• Beszállsz a verekedésbe harmadiknak.
• Hívod az ügyeletes tanárt.
• Nem teszel semmit.
• Állj! – kiáltod, és megpróbálsz, 

szép szóval, valamilyen békéltető 
megoldást .

 Beállsz a „szurkolók” közé, s mindenkit próbálsz túlkiabálni.

1. Miért végződött jól a vicc az olvasmányban?
2. Voltál-e már te a legkisebb valahol? Mi jó benne, mi nem?
3. Kicsi a bors, de erős. – Hogyan értelmezed ezt a szólásunkat?
4. Milyen változásokat figyeltél meg osztálytársaidon és magadon az év 

során? Ki nőtt a legtöbbet, változott-e a tornasor?
5. Milyen buta vicceket találtak ki a diákok a ti iskolátokban?

1.  Melyik megoldást választották a legtöbben?
2. Gyűjtsetek olyan további iskolai helyzeteket, amelyeknél előfordul-

hat, hogy összetűzésbe kerülnek egymással a tanulók (például sorakozás).
3. Egyezzetek meg konfliktuskezelési szabályokban, és készítsetek belőlük 

közösen egy kifüggeszthető osztályrendet! (Jeleket, színeket, betűfor-
mákat is kapcsolhattok az egyes szabályokhoz.)

Az élet döntések sorozata. http://www.citatum.hu/szo/d%F6nt%E9sek
www

❞  
  Nagy Katalin történetében rövid távon jó viccnek látszik a tervezett tréfa, 
utóbb azonban más derül ki. A Ki kit réfált meg című történetet megtalálod 
a tankönyv szöveggyűjteményében!
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21. Mire valók a szabályok?

Minden élő és élettelen természeti vagy társadalmi jelenséget szabályszerűségek, 
törvényszerűségek jellemeznek. A bolygók mozgása, a víz körforgása, a növények 
és állatok élete megfi gyelhető és leírható szabályszerűségek alapján működik. 

Szabályok segítik az ember és az emberek csoportjainak és szervezeteinek az  
együttélését is. Még a játékokat is a szabályok teszik érdekessé és élvezetessé. A kö-
zösségi élet, az iskola, az osztály szintén a szabályok kialakításán, megismerésén és 
betartásán alapul. Nélkülük káosz uralkodna a világban. 

Beszéljétek meg az osztállyal! 

1. Milyen szabályokat kell betartani az iskolában a tanároknak és milyet a 
diákoknak 

  •  az épület, az udvar, a közösségi helyiségek (ebédlő, mosdó) használa-
tára vonatkozóan?

 •  az osztályban: a teremre és a berendezésre; a tanórákra érkezésre és 
távozásra vonatkozóan? 

 •  az egymással való kapcsolat során és a jutalmazással, büntetéssel kap-
csolatban? 

2. Írjátok fel a legfontosabbakat gondolattérképre!
3. Mi történik, ha valaki eltér a szabályoktól? Mondj rá példát, amikor fi-

gyelmeztetjük egymást!
4.  Mit fejez ki a büntetés, milyen elfogadható és elfogadhatatlan módjai 

vannak?
5. Ismeritek-e az iskola házirendjének minden pontját? Melyek vonatkoz-

nak az órai munkára?

◀    Mit árul el az emberről az, 
hogyan étkezik?
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1. Gyűjtsetek az alábbi képek segítségével olyan foglalkozásokat, 
ahol fontos szerepe van a szabályok betartásának!

2. Milyen konkrét szabályokat tudtok megnevezni? 
3. Gyűjtsetek olyan helyzeteket, amikor valaki (valakik) nem tartották be a 

szabályokat! 
4. Mi lett a következménye vagy milyen megoldás született? 
5.  Milyen szabályok működnek a ti kis csoportotokban? Hogyan jöttek létre 

ezek a szabályok?

Néhány tipikus iskolai probléma jogilag, diáknyelven: 
http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/diakjogi_tudor_100413.pdf

www

❞  
  Csukás István története megmutatja, hogy bizonyos dolgok elfogadása nél-
kül még jót játszani sem tudnánk. A Játszani is csak komolyan lehet című 
írást megtalálod a tankönyv szöveggyűjteményében!
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22. gyüttműködés t rsaiddal

Olvasmány

Kanadai vadl dak

1.
Tény: A vadlibák csoportosan „V” alakban szállnak. Repülés közben mozgatják szár-
nyukat, s a levegő felhajtóereje fenntartja a következő libákat. Így lehetséges, hogy 
71%-kal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mintha csak egyetlen pár repülne.

Tanulság: Ha egymást segítve dolgozunk, s közösségi szellemben végezzük a 
munkánkat, sokkal gyorsabban érjük el a célt.

2.
Tény: Ha egy vadliba kirepül a sorból, és egyedül próbál célhoz érni, azonnal lelas-
sul, mert nem segíti őt többé a levegő emelő hatása, amelyet a többi vadliba szárny-
csapásai biztosítanak számára. Így gyorsan visszarepül a sorba, hogy repülése köny-
nyebbé váljon a társai erőfeszítése által.

Tanulság: Ha annyi eszünk van mint egy kanadai vadlibának, akkor együtt dol-
gozunk a közösséggel a közös cél érdekében.

3. 
Tény: Amikor a vezető liba elfárad, egy másik veszi át a helyét az élen.

Tanulság: A közösségben el kell fogadnunk egymásrautaltságunkat, s a megfelelő 
pillanatban átadni vagy átvenni a munkát éppúgy, mint a vezetést.

4. 
Tény: Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak, hogy az elsőket erőfe-
szítéseikben bíztassák.

Tanulság: A közösség nem létezhet szurkolók nélkül, és fontos, hogy a gágogás 
biztató legyen.

5. 
Tény: Ha egy vadliba megbetegszik, két társa leszáll vele, s addig együtt maradnak, 
míg meggyógyul, vagy elpusztul. A libák ezután visszatérnek a saját közösségük-
höz, vagy hármasban, vagy már csak kettesben. Olykor egy másik közösséggel re-
pülnek, míg el nem érik a sajátjukat.

Tanulság? 
(Ismeretlen szerző nyomán)
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1. Válasszatok egy állatot! Úgy jelenítsétek meg, hogy minden cso-
porttag egy-egy testrész legyen, és mindegyik mozogjon (fej, test, 
végtagok stb.)!

2. Mutassátok be a többieknek!
3. Beszéljétek meg, hogyan sikerült az együttműködés az állatok megjele-

nítésében? 
4. Miben állapodtatok meg? Mindenki azt, és úgy hajtotta végre, amiben és 

ahogyan megegyeztetek? Mit lett volna érdemes kitalálni, hogy jobban 
összehangolódjatok? 

Beszéljétek meg az osztállyal! 

1. Jegyezzétek le, milyen közös és milyen egyéni tapasztalathoz jutottatok!
2. Mi sikerült és miért, min kellene változtatni, és mi okozta az elégedet-

lenséget?
3. Legközelebb milyen módon szerveznétek egy hasonló feladatot?

1. Megoldásra váró feladat:
 A csoport valamelyik tagja hajótörést szenvedett, és egy lakatlan szi-

getre került. A szigeten van ivóvíz, növények, állatok – lehetségesnek tűnik 
hosszabb ideig is életben maradni rajta. Azt nem lehet tudni, hogy mennyi 
ideig marad itt a hajótörött, néhány hónapig, vagy akár néhány évig. 

2. Egyezzetek meg, és írjatok össze végül öt olyan tárgyat, ami nélkül nem 
lehet életben maradni! Olvassátok fel az öt tárgy nevét, és számoljatok 
be arról, hogyan sikerült megegyeznetek!

getre került. A szigeten van ivóvíz, növények, állatok – lehetségesnek tűnik 

Nincs jobb lehetőség, mint egy jó cserediák program! 
http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/suli/6510/cserediak 

www

❞  
  Thomas Hardy történetében a gyerekek együttműködése igen jól megy, a 
végeredmény azonban kétséges… A Kalandozásaink az Ördöglyukban című 
történetet megtalálod a tankönyv szöveggyűjteményében!
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23. gyüttműködés elnőttekkel

Ritkán szoktuk végiggondolni, hogy 
mi mindent tanultunk meg csecsemő-
korunk óta a felnőttektől. Pedig tőlük 
tanultunk meg többek között járni, 
beszélni, írni, olvasni, számolni.  Sőt, 
a vitatkozást és az együttműködést is 
tőlük lestük el. Hány ránk jellemző 
mozdulatot, szófordulatot vettunk át 
– tulajdonképpen tudattalanul – nagy-
szüleinktől, szüleinktől, tanítóinktól, 
tanárainktól! Mégis nemegyszer úgy érezzük, hogy nem könnyű a felnőttekkel! 
A következőkben e sajátos együttműködés és „küzdelem” elemeit és hátterét pró-
báljuk feldolgozni.

1.  Milyen felnőttekben lehet megbízni?
2. Összefér-e a szeretet a szigorúsággal?
3.  Jó-e egy gyereknek, ha mindent ráhagynak?
4.  Mit gondolsz, az igazságos szülők hogyan fegyelmeznek és büntetnek?

1. Készíts listát azokról az eszközökről, amelyek segíthetnek az 
együttműködésben!

2. Ismersz-e olyan felnőttet, akiről el tudsz képzelni hasonló történetet?
3. A te nagyszüleid megér tőek-e? Miből 

tudod, ha így van?
4. Szerinted miért szereti 

a legtöbb idős ember a gyerekeket?
5. Hogyan lehet jól szeretni őket?
6. Nagyi, ha szeretsz, süss 

nekem palacsintát! – mondja az 
unoka. Mit válaszolnátok rá a nagy-
mama helyében?

2. Ismersz-e olyan felnőttet, akiről el tudsz képzelni hasonló történetet?
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Feladatok otthonra – Önművelő

1. Nézzetek utána, milyen verseket írt Kosztolányi Dezső a gye-
rekkorról, és milyen gyerekekről szóló novellái vannak!

2. Gyűjtsetek történeteket régebbi korok gyermekeinek az életé-
ről! Írjatok jegyzetet az Élménynaplóba arról, örültök-e, hogy 
most lehettek gyerekek!

Beszéljük meg az osztállyal! 

1. Melyek az együttműködés leghatékonyabb eszközei?
2. Amiben megegyeztek, írjátok fel a táblára és jegyezzétek le a füzetbe is!

Verseny és együttműködés mai világunkban. Mit gondolsz, hogyan kel-
lene élnünk? https://www.youtube.com/watch?v=h2DCI-YEyjk

www

❞  
  Kosztolányi Dezső történetében az idős embertől nem igazán remél segítsé-
get a fiú. Kiderül azonban, hogy sokszor az öregek segíthetnek a leginkább! 
Az Öreg pap című novellát megtalálod a tankönyv szöveggyűjteményében!
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ssze glal s

Képzeld el álmaid iskoláját!

• Milyenek lennének ott a tantárgyak?
• Hány percesek lennének az órák és a szünetek?

1.  Osztályozd a következő összezördüléseket, konfliktusokat erősségi 
sorban, 1-től 5-ig!

 •  elhagytad a padtársad tollát, 
 •  elfelejtetted a házi feladatot, 
 •  nem vitted az öcséd után az ebédpénzt, 
 •  elhallgattad az egyest, 
 •  elszakítottad az osztálytársad ingét, 
 •  durván viselkedtél az órán, 
 •  beszélgettél tanórán végig,
 •  miattad kapott valaki egyest, mert súgtál, 
 •  sípcsonton rúgtad az ellenfelet bosszúból a meccsen, 
 •  nem vettél kenyeret otthonra, pedig várták…

2.  Hasonlítsd össze a társad értékelését a sajátodat! Mi lehet a különb-
ség oka?

3.  Hogyan szoktad feloldani a haragot?

1. Beszéljétek meg négyes csoportban, hány közös ismerősötök 
van!

2. Előfordul-e „az én barátom a te barátod barátja” helyzet?
3.  Számoljátok össze, hány unokatestvéretek van, és mutassátok be őket 

pár szóban!
4. Miért fordulhat elő, hogy valaki nem ismeri ilyen közeli rokonát? 
5. Előfordul-e, hogy a szélesebb család, vagy nagyobb baráti társaság ösz-

szegyűlik nálatok? Kedvelitek az ilyen alkalmakat? Miért? Van-e példa-
képetek közöttük?

III.
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Beszéljétek meg az osztállyal! 

1. Tegyetek javaslatokat a következő konfliktushelyzetek megoldására, 
elkerülésére! 
•   Az osztályotokban két csapat azonos pontszámot szerzett. Az egyik 

csapat az állítja, hogy ők készültek el hamarabb, csak a tanár nem 
vette észre.

•  A késések számontartása és igazolása nehezen követhető.
2. Beszéljétek meg, mit lehetne tenni a durva beszédstílus ellen!
3. Hogyan tudnátok megfékezni két feldühödött gyereket? Egyezzetek meg 

ilyen közösen elfogadott „varázsszavakban és jelekben”!

Bizalomjáték 

Cél: az egymásrautaltság megtapasztalása.

Eszközök: kendő, székek, asztalok. 

A játékosok akadálypályát készítenek a terem berendezéséből. Körben áll-
nak, az egyiknek bekötik a szemét, és valaki kicsit megpörgeti, hogy a többiek 
addig meg tudják változtatni a helyüket. A bekötött szemű kiválaszt valakit 
a körben állók közül, aki végigvezeti az akadályok között. A vezetőn múlik, 
hogy mennyire nehezíti az útvonalat, hol áll meg. Ha végére értek, cserélnek. 
Egyidejűleg három pár is lehet a pályán.
Ha már mindenki volt mindkét szerepben, akkor a csoport megbeszéli az él-
ményeket.
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1.
 Találjátok ki, milyen cél tart össze, 
mozgat egy-egy csoportot, közösséget 
a képeken!

Gyűjtsétek össze minden egyes képhez a legfontosabb szabályokat, amelyek 
betartásával az adott célhoz hamarabb elérhetnek! 

Építkezés

Versenyező gyerekek

Népi táncosok

Nagycsalád

 Találjátok ki, milyen cél tart össze, 
mozgat egy-egy csoportot, közösséget 

Hulladékgyűjtés

Műtéti beavatkozás
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Színházi előadás alatt

2.
 Gyűjtsétek össze a képek 
alapján, milyen szabályokat 
tanultatok meg!

Mit gondoltok, honnan tudja egy gyerek, mi a helyes, és mi nem? Biztosak le-
hettek-e benne, hogy mindig helyesen döntötök?

Az óvodában

Közlekedve

Testnevelésórán

Napköziben

Első osztályban
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Az elmúlt évben sok témával ismerkedtünk meg az erkölcstan keretében. Az volt 
a célunk, hogy segítsünk eligazodni a társas kapcsolatok, a csoportok, a társadalmi 
normák és szabályok sűrűjében. 

A feladatotok most az lesz, hogy felkészüljetek egy olyan beszámolóra, amely 
bemutatja az éves munkátokat az egész osztálynak. Az alábbi kérdések megválaszo-
lása segítheti munkádat, munkátokat. A kitöltött lapokat a beszámolók után adjá-
tok le tanárotoknak!  

Év végi össze glal s  értékelés 

Gondolkodj a kérdéseken! 

Személyes kapcsolatok

• Hasznosak voltak-e a csoportos feladatok?
• Mi volt kellemes, mit szerettetek a tantárgyban, és mit kevésbé?
• Melyik volt a legjobb rész, és melyik tetszett kevésbé?
• Milyen célokat tűztél ki magadnak, és azokat meg tudtad-e valósítani?
• Hogyan érzed, miben fejlődtél a tanév során?
• Lettek-e új barátaid?
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Beszámolók 

Minden csoport mutassa be az év eredményeit saját ötletével kiegészítve 
(plakát, rajzos mappa, képek, közös alkotás, beszámoló, énekszám, vers, 
pantomim, karikatúra, jelenetek)!

Egészséges élet

• Sikerült-e több egészséges ételt enned, mint korábban?
• Többet mosol-e kezet és fogat, mint korábban?
• Támogattál-e olyanokat a környezetedben, akiknek nehezebb egye-

dül boldogulni?
• Hány bejegyzésed készült az Élménynaplódba?

Közösségben

• Javultak-e a kapcsolataid az iskolában és/vagy otthon?
• Könnyebben meg tudod-e 

oldani konfliktusaidat?
• Jobban megismerted-e osztá-

lyod tagjait?
• Melyik történetek fogtak meg 

leginkább?
• Vannak-e új céljaid? 

1. Milyen csoportcélokat tűztetek ki, és azokat sikerült-e megvalósítani?
2. Miben támogattátok egymást?
3. Volt-e szabadidős csoportprogramotok?
4. Javult-e az együttműködés köztetek? Miből tudjátok?
5. Készüljetek föl egy beszámolóra, montázzsal, zenével, játékkal téve él-

vezetesebbé a többieknek a beszámolót!

1. Milyen csoportcélokat tűztetek ki, és azokat sikerült-e megvalósítani?
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Az Egyedül nem megy című leckéhez ajánljuk

1. A tanteremben toljuk szét a padokat és asztalokat! Üljünk körbe! Alkossunk 
3-4 kisebb csoportot! A csoportok keressenek 10 olyan tulajdonságot, amely 
a csoport minden tagjára érvényes, igaz! Izgalmasabb a játék, ha nem csak 
külső tulajdonságokat keresünk, hanem olyan élményeket, egyéb életkörül-
mények, amelyeket eddig nem is tudtunk egymásról. A játék végén a csopor-
tok osszák meg egymással a tapasztalataikat!

2. A következő játékhoz ismét üljünk körbe! Mindenkinek három állítást kell 
megfogalmaznia magáról, amelyből kettőnek igaznak, egynek pedig hamis-
nak kell lennie. Ezeket úgy kell a többieknek elmondani, hogy ne tudjanak 
rájönni, melyik volt a hamis. Nyilván a többieknek az a dolga, hogy kitalál-
ják, melyik volt a hamis állítás.

 Beszéljünk ezekről a hazugságokról! Melyiket volt könnyű kitalálni és me-
lyiket nem? Miért?

3. Alkossunk párokat! Játsszuk el két ember találkozását, akik régi ismerősök, 
de igazából sosem kedvelték egymást. Nézzük meg, mi történik, ha egy lift-
ben kell utazniuk, és a lift megáll két emelet között, majd két perc múlva új-
raindul. A rögtönzött játék előtt csak annyit egyeztessünk, hogy hol ismerte 
meg egymást a két ember, és milyen életkorúak. 

 A páros munka után néhányat az egész csoportnak is megmutathatunk. Játsz-
szuk újra a jelenetet úgy, hogy a foglalkozás vezetője jelöljön ki két másik 
embert, akik nézik a jelenetet. A foglalkozás vezetője tapssal megállíthatja a 
jelenetet, a játszók legyenek mozdulatlanok, akik kívülről nézik, mondják ki, 
mit gondol a szereplő, mi az, amit nem mond ki? A jelenet után beszéljünk 
arról, miért nem mondanak ki mindent a szereplőink. Ha kimondanák, mi-
lyen következmény várható?

4. A foglalkozás vezetője ajánljon fel egy egész csoportos rögtönzést. A helyszín egy 
hétköznapi piac. Az egyik vevő reklamálni kezd, mire akkora csetepaté alakul ki, 
hogy másnap még az újságok is beszámolnak róla. Mindenki döntse el, milyen 
szerepet játszik. További egyeztetés nélkül kezdjünk bele a rögtönzésbe!

ramatik s eld lg z si 
le etőségek
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 Miután lejátszottuk a jelenetet, anélkül, hogy beszélnénk róla, a foglalkozás 
vezetője adjon papírt és ceruzát mindenkinek! Egyénileg mindenki írja le, 
hogy mi történt a jelenetben. A cél, hogy aki nem volt ott, az is megtudja az 
igazságot, illetve hogy kinek volt igaza. 

 Olvassuk fel, majd vizsgáljuk meg a különbségeket!

5. Próbáljuk meg a hazugság összes fajtáját összegyűjteni és rangsorolni!

A Hogyan szerezz barátokat? című leckéhez ajánljuk

• A tanteremben toljuk szét a padokat és asztalokat! Üljünk körbe! A foglalko-
zás vezetője mesélje el három ötödikes fi ú történetét.

 Egy kisvárosban laktak, és már óvodába is együtt jártak. Norbi volt a legjobb 
tanuló. Neki elég volt az órán fi gyelni, és máris tudta a tananyagot. Krisztiánt 
csak a foci érdekelte. Tamás, ha tehette, mindig olvasott, az iskolában is az 
irodalom volt a kedvence. Sok mindenben különböztek egymástól, de egy-
valami közös volt bennük. Jó barátok voltak. 

 (A foglalkozás vezetője, ha jónak látja, változtathat a neveken, nemeken, ér-
deklődési körökön.)

• A foglalkozás vezetője vegyen elő két nagyméretű papírt. Mindkettőre egy-
egy mondat kezdetét írja fel. 

A barátok mindig…
A barátok soha…

 Egészítsük ki a mondatokat anélkül, hogy kérdeznénk vagy minősítenénk a 
társaink ötleteit.

 Ezután vizsgáljuk meg a felírt ötleteket. Keressük meg azokat a helyzeteket, 
amelyek alátámasztják a felírt mondatokat.

• Térjünk vissza a három szereplőnkhöz. Azokat a helyzeteket keressük, ame-
lyek „A barátok mindig…” kezdetű mondatokhoz tartoznak. 2-3 fős csopor-
tokban játsszunk el a jelenetekből úgy, hogy a három fi ú legyen a főszereplő! 
Minden jelenetben maximálisan négy mondat hangozhat el!

 A jeleneteket mutassuk meg egymásnak! Gyűjtsük össze, mi az, amit még 
megtudtunk a három a barátról!

 A foglalkozás vezetője folytassa a történetet újabb információkkal. Történt 
valami, ami igazán próbára tette a barátságukat. Olyan dolog, amire egyikük 
sem emlékszik vissza szívesen. Mi lehetett az?
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 Gyűjtsük össze az ötleteket! Játsszuk el, hogyan történtek az események!
 Keressük meg a játékunkban azt, ahol valaki hibát követett el. Hogyan lehe-

tett volna elkerülni a hibát?

A Mire valók a szabályok? című leckéhez ajánljuk

• A tanulók tolják szét a padokat, asztalokat és a rendelkezésre álló üres térben 
próbálják meg elképzelni egy mai 11 éves gyerek saját szobáját. Adjunk nevet 
a fi atalnak, döntsük el hol él, milyen iskolába jár. Jelöljék meg a főbb pontjait 
a helyiségnek (ablakok, ajtó, falak), és találjuk ki azt is, mi az, amiről ő dönt-
het, hogy a szobájába kerüljön, és mi az, amiben mások döntenek helyette. 
Beszéljük meg, hogy miért van ez így?

• A tanulók készítsenek magukról pillanatfelvételeket, állóképeket arról, hogy 
mivel töltheti az idejét az a gyerek, aki ebben a szobában lakik. 

• Változtassunk a képen, mi lesz a különbség, ha az egyik szülője is a szobában 
tartózkodik?

• Gyűjtsük össze, milyen szabályok szerint viselkedik a szobájában. Próbáljuk 
megvizsgálni, honnan erednek ezek a szabályok, kik döntenek erről. Van-e 
olyan, amit szülők hoznak, van-e olyan, amit mások, akad-e olyan, amit egy 
gyerek hozhat létre. Miért vannak ezek a szabályok?

• Játsszuk el a kialakított szobában, ahogy a szoba lakója megszeg egy szabályt. 
Játsszuk el, mi történik, ha ez mások tudomására jut!

• Játsszuk újra úgy, hogy néha valaki megállítja a jelenetet, és hangosan ki-
mondja azt, amit a szereplők csak gondolnak, de nem mondanak ki.

• Vizsgáljuk meg újra a szabályokat. Van-e olyan köztük, ami csak a gyerekekre 
vonatkozik, és van-e olyan, ami csak a felnőttekre?

• Egy nagy papírra a foglalkozás vezetője írja fel azt a mondatkezdést, hogy:
   A gyerek feladata az …
 a másik oldalra pedig azt, hogy:
   A felnőtt feladata az …
 Fejezzék be a mondatokat!
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Az Együttműködés felnőttekkel című leckéhez ajánljuk

A változat

• A foglalkozás vezetője ajánlja fel, hogy a következő játékban időutazásban 
vehetünk részt! Egy képzeletbeli időgép segítségével repüljünk vissza abba 
korba, amikor a nagyszüleink még gyermekek voltak. Kb. 50-60 évet teker-
jünk vissza az időben. Gyűjtsük össze két papírra, hogy mik azok a dolgok, 
amelyek akkor még nem léteztek, és melyek azok, amik akkor voltak, de ma 
már nem használjuk őket.

    Régen még nem létezett:  Ma már nincs:

 Próbáljuk meg közösen végiggondolni, mi történt akkoriban:
vészhelyzetben, balesetnél,
pihenésnél, kikapcsolódásnál,
családi eseményeken.

• A foglalkozás vezetője üljön egy székre, és lépjen egy 60 évvel ezelőtti gyer-
mek szerepébe. A tanulók kérdezgessék arról, amiben nem egészen biztosak, 
és amire kíváncsiak, hogyan éltek az emberek akkor. Kevesebb kérdés esetén 
ez lehet egyfajta monológ, ami a két kor különbségeire helyezi a hangsúlyt.
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• A tanulók alkossák meg azt a szobrot, amelyet egy város főterén állítanak fel, 
és a címe: Öregség. Használhatnak bármilyen tárgyat, de ők is részesei lehet-
nek a szobornak. Dolgozzanak három csoportban. Az elkészült szobrokat a 
másik két csoport szemlélői próbálják értelmezni. Járjuk körbe azt a kérdést, 
mit érezhet, gondolhat az az ember, aki az utcán látja ezt az alkotást?

B változat

• A foglalkozás vezetője indítson el egy másik játékot. Képzeljünk el egy kü-
lönleges helyzetet. Lépjünk mindannyian Magyarország legjobb tervezői, 
építészei, kertszakértői szerepébe. Mindenki döntse el, hogy milyen szakértő 
akar lenni. Szerepeinkhez új nevet és életkort is választhatunk.

• A tanulók készítsék el a szerepkártyáikat, amelyeket a játék során viselni is 
fognak. Mutatkozzunk be, ismertessük a többiekkel, milyen feladatokat ol-
dottunk már meg sikerrel. Mostantól a játékban csak a szerepbeli neveinket 
használjunk. 

• A foglalkozás vezetője különleges szerepbe léphet. Ő a településünk polgár-
mesterét játszhatja, aki a szakértői csapatot kéri fel egy különleges feladatra. 
Az iskola új épületbe költözik, de a régit sem akarják lebontani. Tervezzék 
meg, milyen átalakításokat kell végezni, ha az iskolát idősek otthonává sze-
retnék alakítani. Az átépítéshez sikerült az önkormányzatnak elegendő pénzt 
gyűjteni, így most ez nem jelenthet akadályt!

• A tanulók mérjék fel az iskolát, nézzék olyan szemmel, hogy mi az, amit 
feltétlenül meg kellene változtatni, és mi lenne a legjobb változat. Minden-
képpen fordítsanak fi gyelmet a következő területekre:

biztonság
szórakozás
dekoráció
egészség
ünnepek
kényelem, pihenés

• A tanulók a szakértői csapat szerepében ismertessék az elkészült tervet a pol-
gármesterrel. A foglalkozás vezetője igyekezzen olyan kérdéseket feltenni a 
tervekkel kapcsolatban, amelyek az idősek problémáira való megoldásokat 
fi rtatják.
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OLVASMÁNYOK

Erkolcstan_5_TK_SZOVEG.indd   75 28/07/14   15:12



76

1. Egyedül nem megy

Fekete István: A tölgyfa

1. Vitassátok meg, miért változott meg hirtelen a fiú viselkedése! Hogyan 
értékelhette a saját viselkedését?

2. Fogalmazzátok meg közösen, mi az a lelkiismeret-furdalás!
3. Az elbeszélő szereti és tiszteli a természetet. Honnan tudhatjuk meg ezt? 

Vajon miért tekintette sajátjának a fiú az öreg tölgyet?
4. Néha szinte úgy érezhetjük, hogy az öreg tölgy beszél a fiúhoz. Keresd 

meg azokat a mondatokat, amelyek ezt érzékeltetik!
5. Keresd meg a szövegben, hogyan jelzi az elbeszélő a saját hangulatválto-

zásait! Milyen hangulatnak felelnek meg az egyes évszakok?

A tölgyfa a rét szélén állt egyedül. Túl rajta rejtelmes vízmosás, melyet befutott a 
földiszeder és iszalag. A földiszeder a partokat takarta, míg az iszalag1 a nyár– és kö-
kénybokrokat hálózta be, rejtve fészkeket és egyes nyolc– tíz éves csemetéket, akik 
száraz iszalagot szívtak cigaretta helyett a sötét sátorban.

A vízmosás agyagos partoldalán kis üregek voltak, ahol az élelmet és „italokat” 
tartogattuk, amikor már legeltetni lehetett, főleg pedig tüzet rakni, amelynek füst-
jéből és lobogásából ősi szabadság tüze csapott meg bennünket. A hazai szalonnának 
itt jött meg igazán az íze, és a nyárson sült kukorica édesebb volt, mint a cukros 
mogyoró, pedig annyi kormot ettünk meg vele, amennyi az emberevők gyomrában 
lehetett egy kéményseprő elfogyasztása után.

Csodálatos hely volt az öreg tölgyfa környéke. Télen titokzatos nyomok vezettek 
el alatta; tavasszal ott nyílt ki az első ibolya, nyáron édes, illatos, meleg hentergett a 
vízmosásban, és ősszel a tölgy töredezett csonkjain pihentek meg az előkelő vándo-
rok – sasok és sólymok – átutazóban.

Szerettem az öreg fát, néha – ha egyedül voltam vele – megsimogattam. Átfogni 
öt ember is alig tudta volna, és csak Berta Jancsi mondta, hogy ő egyszer megmász-
ta, amire nem is válaszoltunk, mert Jancsi hazudós volt.

Télen, amikor a szél vonítva hordta a havat az utakon, és a falut hófúvások ágyaz-
ták körül, sokszor álmodtam a tölgyfával. Elképzeltem, hogy recsegve viaskodik a 
széllel, meg– megrázva fejét, mint egy bozontos óriás, és mindig győztes marad, 

1 iszalag: boglárkaféle virág.
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mert nélküle üres lett volna a réti világ, és kihez mentem volna én tavasszal első ta-
vaszi látogatásra, amikor a rengő levegő melegen nyalja a zsendülő füvet, és a fa alatt 
kinyitotta már csillagszemét az ibolya. Ilyenkor hátam durva kérgének támasztot-
tam, és jó volt egyedül lenni az óriással, aki végeredményben a barátom volt.

Egyik tavaszon aztán furcsa dolog történt. Már messziről láttam, hogy valaki ott 
van a fám alatt, ott ül a helyemen, ide hajol, oda hajol – szedi az ibolyámat.

– Na megállj!
Lány volt az illető. Hiszen piros réklije szemtelenül világított a tavasz lágy színei 

között, tehát haragom gátlás nélkül burjánozhatott, ami feltétlenül mérsékeltebb 
lett volna, ha például Berta Jancsi „lopja” virágaimat. Ez a barátom ugyanis nemcsak 
hazudós, de verekedős is volt.

Természetesen nem siettem, hiszen ellenségem el nem futhatott, de úgy látszik, 
nem is akart. Én pedig úgy mentem feléje, mintha csak éppen arra járnék, és jelen-
téktelen szoknyás személyét még észre sem vettem volna. Aztán megálltam előtte, 
és csípőre tettem kezem, ami szerintem férfi as és előkelő mozdulat volt.

– Mit csinálsz itt?
A kislány rám nézett.
– Nem látod?
– Ez a mi fánk – dobbantottam  –, s ami alatta van, az is a mienk.
– A virág is?
– Minden. Kösd össze azt az ibolyát, és add ide.
Ilona – akivel mellesleg egy osztályba jártam – szelíden megingatta kis kontyát.
– Nem adom.
Elkaptam csuklóját – olyan vékony volt, mint a veréb lába  –, jól megszorítottam. 

A maszatos kis tenyér kinyílt, a kék virágok lehullottak a földre.
Ilona meg se mozdult, csak lehajtotta fejét. Arcát tenyerébe borította, és pihés 

tarkóján ragyogni kezdett a tavaszi nap, de a világ elködösödött előttem, s a szívem-
ben ősz lett egyszerre.

Az öreg tölgy ágai közt sziszegni kezdett a tavalyi száraz levél, mohás, szép olda-
lán valami ronda hernyó mászott, mögöttem elhallgatott a réti pacsirtaszó, s előttem 
sírt az a kis piros rékli hangtalanul, mint maga a bánat.

Megfogtam a kezét, de ez a fogás olyan volt már, mint a bársony.
– Ne sírj – dadogtam  –, hiszen csak tréfáltam. Vidd el a virágokat, majd össze-

szedem . . .
– Nem kell – suttogta  –, és most elmegyek.
Felállt, lesimította kötényét, és könnyben úszó szemével a földet nézte.
– Elmegyek – mondta, de nem indult.
– Mondtam, hogy tréfáltam. Legalább addig várj, amíg összeszedem az ibolyái-

dat. Van szép madzagom is, piros, azzal kötjük össze.
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Köténye sarkát sodorgatta.
Vállára tettem a kezem, és kicsit elmosolyodtunk.
– Itt a madzag, de üljünk le már . . .
Ilona kötözte a kis csokrot, a vén tölgy koronája zsongott, mint a távoli muzsika-

szó, s a szívemben benne volt az egész tavaszi világ.
Aztán csak ültünk. A kislány játszadozott a csokorral, aztán félénken kezembe 

tette.
– Neked adom ...
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2. A legszorosabb kapcsolatok: a család

Bálint Ágnes: Szeleburdi család (részlet)

1. Miért hasznos társ Radó a naplóírásban?
2. Mi a közös anyuka és gyermeke alkotó „művészetében”?
3. Miben mutatkozik meg, hogy a szülők számára gyermekeik az elsők, s 

mindenki más csak utánuk következik?

Szeptember 22.

Megbeszéltük a Radóval, hogy naplót fogunk írni, és majd ha öregek leszünk, 
jót derülünk rajta. Ezt a szót, hogy derülünk, a Radótól gyűjtöttem. Az ő papá-
ja nyelvész. A mamája meg színésznő, és otthon mindig szerepeket tanul. Ezért 
nálunk az osztályban Radónak van a leggazdagabb szókincse. De én már sokat 
loptam belőle. 

Radó majdnem mindig hosszúnadrágban jár. Anyu Jenőnek hívja, apu meg há-
mozott gilisztának.

Radóval hosszasan tárgyaltunk arról, hogyan írjuk a naplót. Csak arról írjunk-e 
bele, ami igazából megtörtént, vagy olyat is írjunk bele  – hogy érdekesebb legyen –, 
amiről csak olvastunk. És hogy csak a vasár- meg ünnepnapokról írjunk-e, amikor 
kirándulni szokott az ember, meg moziba menni. Végül is a Radó azt mondta, hogy 
a hétköznapok érdekesek igazán, mert abból látszik, milyen egy család élete. És én 
elsősorban a családomról akarok naplót írni.

Én is egyik tagja vagyok a családomnak. Életben sokkal szebb vagyok, mint raj-
zon, és életben nekem csupa piros csíkos ingem van, a Ferinek meg kék csíkos, hogy 
meg lehessen különböztetni, de a bátyám, a Feri nem adta ide a négyszínű golyós-
tollát, pedig kértem tőle. Az én golyósommal meg csak fekete csíkos inget lehet 
rajzolni.

A Feri életben nagyobb, mint én. Mérgemben rajzoltam kisebbre, amiért olyan 
irigy.

A szüleim is szebbek, mint ahogy lerajzoltam őket, de különben ilyenek, mikor 
sétálni mennek a húgunkkal.

Elölről egészen olyanok, mint más gyerekeknek a szülei. Oldalról már nem olya-
nok, mert oldalról látszik Barika is.
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Barika a kis húgom játéka, anyu varrta neki, mikor én még másodikba jártam. Va-
lami régi báránybőr bundának a gallérjából varrta. Anyu nagyon szeret játék állato-
kat varrni, csak sohasem sikerül neki. Barika sem sikerült, már új korában roggyant 
volt a lába, és nem látszott rajta, hogy bárány akar lenni. De a kis húgom, a Picurka 
nagyon szereti. Soha nem megy sétálni Barika nélkül. Pedig Barika már csak olyan, 
mint egy lábtörlő. Még olyanabb. Ahogy Picurka húzza maga után, a szőrébe be-
leakad minden villamosjegy meg almahéj. Apu már sokszor be akarta dobni a sze-
métbe, Picurka azonban nem engedi. Így hát csak kiporolják, és következő vasárnap 
megint mennek vele sétálni.

Azt szeretem a szüleimben, hogy nem kényesek. Más biztosan nem menne végig 
az utcán Barikával. De ők tudják, hogy Barika a gyerekük kedvenc játéka, és nem 
törődnek vele, ha mások azt hiszik, hogy Picurkának nincsenek rendes, pénzért vett 
játékai.
 Radó azt mondta, hogy az ilyen szülők sokat érnek. 
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3. Vannak-e céljaid?

Rudyard Kipling: Kis Tumáj és az elefántok tánca

1. Beszéljétek meg, mit tudhatunk meg az elbeszélés alapján Kis Tumáj csa-
ládjáról!

2. Vitassátok meg, miben különbözött egymástól az elefántvadászok és a 
hajtók élete!

3. Milyen elefántokkal kapcsolatos munkát végzett szívesen Kis Tumáj?
4. Hogyan vélekedett Nagy Tumáj az elefántfogásról?
5. Meséld el, milyen felnőttkorról álmodott Kis Tumáj!

Aztán abbahagyatták vele a szálfahordozást s egy sereg más elefánttal, aki már meg-
tanulta ezt a mesterséget, elküldték vad elefántokat fogni a Gáró-hegyek közé. Az 
elefántokat igen szigorúan védi az indiai kormány. Egész ügyosztály van, amelynek 
egyéb dolga sincs, mint elefántra vadászni, elefántot fogni, elefántot idomítani s 
ide-oda küldözgetni az országban, ahol éppen elefántmunkára van szükség.

Kala Nag jó tíz láb magas volt, az agyarait pedig öt lábnyira vágták le s hogy 
meg ne hasadozzanak, rézgyűrűbe szorították, de többet tudott végezni ezekkel az 
agyarcsonkokkal, mint más, tanulatlan elefánt ép, hegyes agyarakkal.

Amikor már hosszú heteken át hajszolták a hegyeken keresztül-kasul a szét-
szórtan élő elefántokat: a negyven-ötven vad szörnyeteget behajtották az utolsó 
cölöpcserénybe2 s a fatörzsekből összeeszkábált zsilipkapu lehullt és bezárult a 
hátuk mögött. Akkor aztán Kala Nag parancsszóra bement ebbe a fáklyafényes, 
harsogó, tomboló gyülekezetbe (rendesen éjjel volt ez; amikor a fáklyák lobogása 
miatt nehéz volt a távolságokat megítélni) – kiválasztotta a tömegből a legna-
gyobb, legvadabb elefántot s elkezdte ütni-verni-rázni, amíg az ki nem fáradt; 
közben pedig az emberek, akik a többi elefánt hátán mentek be, cölöpökhöz kö-
tözték a gyengébbekét.

Kala Nag, az öreg, bölcs Fekete Kígyó ismerte mindenfajta verekedésnek minden 
csínját-bínját. Annak idején nem egyszer állta meg a sebzett tigris rohamát. Puha 
ormányát felkunkorította, nehogy baja essék, s fejének egy maga-feltalálta gyors 
sarlócsapásával a levegőben lódította félre az ugró vadállatot. Felfordította s rop-
pant térdével addig nehezedett rá, amíg egy nyögéssel, egy üvöltéssel el nem szállt 

2 cserény: karám, kerítés.
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belőle az élet. A földön már csak egy pelyhes, csíkos valami hevert, amit Kala Nag 
a farkánál fogva húzott el.

– Bizony – mondta Nagy Tumáj, a vezetője (fi a annak a Fekete Tumájnak, aki 
Abesszíniába3 vitte, s unokája az Elefánt Tumájnak, aki az elfogatását is látta) – a Fe-
kete Kígyó senkitől sem fél, csak éntőlem. A családunknak három nemzedéke etette 
gondozta, s meg fogja még érni a negyediket is.

– Éntőlem is fél! – mondta Kis Tumáj, teljes négy láb magasságban kiegyenesed-
ve. Egész öltözete egy kis rongy volt a derekán. Tíz esztendős volt, legidősebb fi a 
Nagy Tumájnak. Szokás szerint ő foglalja majd el apja helyét Kala Nag nyakán, ha 
felnő, s ő tartja kezében a nehéz vas ankust, az elefánt ösztökélő szöges botot, ame-
lyet apja, nagyapja, dédapja koptatott fényesre. Tudta, hogy mit beszél; hiszen ott 
született Kala Nag árnyékában, játszott az ormánya hegyével, mielőtt még járni tu-
dott volna, s amikor már megtanult járni, levezette az itatóhoz. Kala Nagnak pedig 
eszébe sem jutott, hogy sipító parancsszavainak ellenszegüljön; mint ahogy az sem 
jutott volna eszébe, hogy megölje, amikor Nagy Tumáj odatette a barna kis babát 
Kala Nag agyara alá s ráparancsolt, hogy köszöntse leendő urát.

– Igenis – mondta Kis Tumáj – fél tőlem! – És nagy léptekkel odament Kala 
Naghoz, kövér vén disznónak nevezte és egymásután emeltette föl vele a lábait.

– Eh – mondta Kis Tumáj – nagy elefánt vagy – és bólogatott göndör fejével, az 
apja szavait ismételve. – Hiába fi zet a kormány az elefántokért, az elefánt mégis a 
miénk, a mehutoké, az elefántvezetőké! Majd ha megöregszel, Kala Nag, eljön vala-
mi gazdag rádzsa4, megvesz téged a kormánytól, mert olyan nagy és olyan jóneve-
lésű állat vagy. Akkor aztán nem lesz egyéb dolgod, csak arany függőket hordasz 
a füledben, arany nyeregülést a hátadon, aranyhímzésű piros takarót az oldaladon 
s vezeted a királyi felvonulásokat. És akkor majd én ülök a nyakadon, Kala Nag, 
ezüst ankus lesz a kezemben, s aranypálcás emberek szaladnak majd előttünk és azt 
kiáltják: – Helyet a király elefántjának! – Nagyon jó lesz ez, Kala Nag, de mégsem 
olyan jó, mint így nyargalászni a vadonban.

– Hm! – mondta Nagy Tumáj. – Gyerek vagy, s olyan vad, mint a bivalyborjú. 
Nem valami kellemes szolgálat a dombokon föl s le rohanni. Öregszem már és nem 
szeretem a vad elefántokat. Szívesebben látnék téglából rakott elefántcserényeket, 
külön istállót minden elefántnak, vastag cölöpöket, amikhez biztosan hozzá lehet 
őket kötözni – és széles, sík utakat, ahol gyakorlatozni lehet, ehelyett az örökös 
jövés-menés, táborozás helyett. A kanpuri kaszárnya, az volt a jó! Bazár volt a kö-
zelében s csak három órát kellett dolgozni naponként.

Kis Tumájnak eszébe jutottak a kanpuri elefántcserények és nem szólt semmit. 

3 Abesszínia: ország Kelet-Afrikában, Etiópia korábbi neve.
4 rádzsa: fejedelmi cím Indiában.
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Sokkal jobban szerette a tábori életet s utálta a széles, sík utakat, a mindennapi tur-
kálást a szénatartókban meg azt, hogy semmi más dolga nem volt, csak őrizni Kala 
Nagot, aki türelmetlenül izgett-mozgott a cövekek közt.

Kis Tumáj szerette a meredek hegyi ősvényeket, amiken csak elefánt tudott lee-
reszkedni, szeretett lemászni a völgybe; szerette elnézni a sokmérföldnyi messze-
ségben legelésző vad elefántokat, a Kala Nag lába alól rémülten menekülő disznókat 
és pávákat; a vakító meleg esőket, amik hegyet-völgyet gomolygó párába borítot-
tak; a szép ködös reggeleket, amikor senki sem tudta, hol fognak estére tábort ütni; 
a vad elefántok kemény és óvatos hajszolását s a legutolsó esti hajsza őrült rohamát, 
ragyogását, lármáját, amikor az elefántok úgy omlottak be a cölöpcserénybe, mint 
földomláskor a kőgörgeteg; látták, hogy nem tudnak kiszabadulni, nekirohantak a 
súlyos cölöpöknek, s kiáltásokkal, fáklyákkal, vaklövés-sortüzekkel hajtották vissza 
őket.

Ebben a munkában kisfi únak is hasznát lehetett venni, s Tumáj három fi úval is 
fölért. Lóbálta a fáklyát és ordított, ahogyan kifért a torkán. De csak akkor volt iga-
zán jó világ, amikor megkezdődött a kihajtás, s a cölöpcserény olyan volt, mintha a 
világ végét festené le valaki, az emberek pedig jelbeszéddel értekeztek, mert tulaj-
don hangjukat sem hallották a lármában. Kis Tumáj ilyenkor fölmászott a cserény 
egyik remegő cölöpjére, naptól fakult barna haja ziláltan röpködött a válla körül s a 
fáklyafényben olyan volt, mint egy kis manó; s mihelyt egy kissé csöndesedett a zaj, 
hallani lehetett, amint az elefánttrombitálást, cölöprecsegést, kötélropogást s a meg-
kötözött állatok bőgését túlkiabálva, éles hangján biztatta Kala Nagot: – Rajta, raj-
ta, Fekete Kígyó! Döfd meg az agyaraddal! Vigyázz, vigyázz! Üsd, vágd! Vigyázz 
a cölöpre! Hé, hó! Erre, erre! – Így kiáltozott, s közben Kala Nag és a vad elefánt 
harcolva tülekedtek ide-oda a cserényben; öreg elefántfogók törölgették homlo-
kukról a verítéket s közben arra is ráértek, hogy odabólintsanak Kis Tumájnak, aki 
izgett-mozgott örömében a cölöpök tetején.

De nemcsak izgett-mozgott. Egy éjszakán lesiklott a helyéről és besurrant a vad 
elefántok közé, hogy egy kötél lecsúszott végét feldobja egy elefánthajtónak, aki 
hurkot próbált vetni egy rugdalózó kis borjú lábára (a borjak mindig több bajt csi-
nálnak, mint a felnőtt elefántok). Kala Nag meglátta, felkapta az ormányával s oda-
nyújtotta Nagy Tumájnak, aki rápaskolt egyet-kettőt és visszatette a cölöpre.

Másnap reggel összeszidta s azt mondta neki:
– Hát a jó téglaistálló, meg egy kis sátorhordás neked nem elég, magad is bele 

akarsz avatkozni az elefántfogásba, te kis semmirekellő? Most aztán ezek a bolond 
vadászok, akiknek a bére kisebb, mint az enyém, elmondták a dolgot Petersen sza-
hibnak5!

5 szahib: a magas rangú tisztviselők megszólítása Indiában. 
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Kis Tumáj megijedt. Nem sokat tudott a fehér emberekről, de Petersen szahib 
volt a szemében a világ leghatalmasabb fehér embere. Ő volt a feje mindannak, ami 
az elefántcserényben történt – ő fogdostatta össze az elefántokat az indiai kormány 
részére, s többet tudott az elefántok természetéről, mint akárki más.

– Hát – hát mi lesz most? – kérdezte Kis Tumáj.
– Mi lesz? Minden lesz, csak jó nem. Petersen szahib bolond ember. Ha bolond 

nem volna, miért vadászna ezekre a vad ördögökre? Meglehet, hogy elvisz téged 
elefántfogónak, hogy ott hálj valahol azokban a mocsárlázas vadonokban s a végén 
halálra tiporjanak a cserényben. Még jó, hogy ez az őrültség baj nélkül végződött: 
Jövő héten vége a fogásnak s minket, akik a síkságról jöttünk, visszaküldenek az ál-
lomásainkra. Ott majd sima utakon járunk és elfelejtjük ezt az egész vadászatot. De 
engem bosszant, fi am, hogy ilyen munkába ártod magad, amit az a piszkos asszámi, 
erdei népség szokott végezni. Kala Nag csak nekem engedelmeskedik, hát vele kell 
mennem a cserénybe, de ő csak harci elefánt és nem segít megkötözni a többieket. 
Én tehát kényelmesen ülök a nyakán, ahogy egy mehuthoz illik, aki nem a� éle vadász 
– egy mehuthoz mondom, egy elefántvezetőhöz, olyan emberhez, aki nyugdíjat 
kap majd, ha kiszolgálta az idejét. Hát hogy szabad az Elefánt-Tumáj nemzetségét 
lerángatni egy cserény piszkos, sáros földjére? Rossz gyerek! Gonosz gyerek! Sem-
mirekellő fi ú! Eredj, mosd meg Kala Nagot, tisztogasd meg a fülét és nézd meg, 
nincs-e tövis a lábában, különben megfog Petersen szahib és vadászt csinál belőled 
– elefánthajszolót, erdei medvét. Piha, micsoda szégyen! Eredj!

Kis Tumáj szótlanul eloldalgott, de Kala Nagnak elmondta minden búját-bána-
tát, amíg a lábát vizsgálgatta.

– De nem baj! – mondta Kis Tumáj, miközben Kala Nag óriási jobbfülének szélét 
kifordította. – Megemlítették a nevemet Petersen szahib előtt és talán – talán – talán 
– ki tudja? Hahó! Mekkora tüskét húztam ki, né!

A következő néhány nap azzal telt, hogy összeszoktatták az elefántokat; az újon-
nan elfogott vadállatokat fel-alá jártatták két-két szelíd között, nehogy sok bajt 
okozzanak, amikor lehajtják őket a síkságra; számbavették a takarókat, köteleket, 
meg egyéb holmit, ami elszakadt vagy elveszett az erdőben.

Megérkezett Petersen szahib, Pudmini nevű okos nőstény elefántján. A többi 
hegyi táborban járt fi zetni, mert a vadászévad már vége felé közeledett. Egy benn-
szülött írnok ült az asztalnál egy fa alatt, hogy kifi zesse a hajtók bérét. A mikor 
egy-egy embert kifi zettek, az visszatért az elefántjához s csatlakozott az indulásra 
kész menethez. Az elefántfogók, vadászok, hajtók, s a cserényhez tartozó emberek, 
akik egész esztendőn át a vadonban éltek, a Petersen szahib állandó kíséretét alkotó 
elefántok hátán ültek vagy a fákhoz támaszkodtak, puskájukat karjukon kereszt-
bevetve csúfolódtak az eltávozó hajtókkal s kacagtak, amikor az újonnan fogott 
elefántok kitörtek a sorból és össze-vissza futkostak.
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Nagy Tumáj odament az írnokhoz, kis Tumáj utána. Macsua Appa, a fő nyomke-
reső, odasúgta egyik barátjának:

– Ebből a kicsikéből jó elefántvadász lesz. Kár ezt a kis erdei kakast elküldeni, 
hogy a síkságon hullassa el a tollait. Petersen szahibnak ezer füle volt – kell is az 
ezer fül olyan embernek, aki a legcsöndesebb élő teremtést, a vad elefántot akarja 
meghallani. Ahogy Pudmini hátán végigheveredve feküdt; megfordult s így szólt:

– Mit beszélsz? A síkságról jött hajtók közt egyet sem ismerek, aki akár egy halott 
elefántot is meg tudna kötözni.

– Nem férfi  az, hanem gyerek. Az utolsó hajtás idején bement a cserénybe s oda-
dobta Barmaónak a kötelet, amikor azt a foltos vállú fi atal borjút el próbáltuk sza-
kítani az anyjától.

Macsua Appa rámutatott Kis Tumájra; Petersen szahib odanézett, Kis Tumáj pe-
dig földig hajolt.

– Ez dobott kötelet? Hiszen akkora, mint egy babszem. Hogy hívnak, kisfi am? – 
szólott Petersen szahib.

Kis Tumájnak ijedtében torkán akadt a szó, de Kala Nag ott állt a háta mögött, 
Tumáj intett neki s az elefánt felkapta az ormányára, fölemelte és egy magasságban 
tartotta Pudmini homlokával, szemtől szembe a nagy Petersen szahibbal. Kis Tumáj 
pedig eltakarta kezével az arcát, mert bár kisgyerek volt, s ha nem elefántról volt 
szó, éppen úgy szégyenlősködött, mint más gyerek.

– Ohó – mondta Petersen szahib, bajusza alatt mosolyogva, – hát mért tanítottad 
meg erre a fogásra az elefántodat? Talán, hogy segítsen éretlen gabonát lopni a ház-
tetőkről, amikor száradni rakják ki a kalászokat?

– Nem éretlen gabonát, ó Szegények Oltalmazója, hanem dinnyét – mondta Kis 
Tumáj, s a körülöttük ülő emberek harsány kacagásban törtek ki. Sokan megtaní-
tották gyerekkorukban az elefántjukat erre a fogásra. Kis Tumáj nyolc láb magasan 
ringatózott a levegőben, de nagyon szeretett volna nyolc láb mélyen lenni a föld alatt.

– Ez Tumáj, az én fi am, szahib – mondta bosszúsan Nagy Tumáj. – Rossz kölyök, 
börtönben fogja végezni, szahib.

 – Nem hinném – mondta Petersen szahib. – Olyan gyerek, aki ebben a korban 
szembe tud nézni egy egész elefántcserénnyel, nem szokta börtönben végezni. Ne-
sze, fi am, itt van négy anna, vegyél rajta édességet, amiért olyan okos kis fejed van 
a bozontos nagy hajad alatt. Idővel belőled is lehet vadász. (Nagy Tumáj morco-
sabban nézett, mint valaha.) – De azért jusson eszedbe – folytatta Petersen szahib 
– hogy az elefántcserény nem valami jó játszóhely kisgyerekeknek.

– Sohase szabad odamennem, Szahib? – kérdezte nagyot nyelve Kis Tumáj.
– De igen – mondta Petersen szahib és újra elmosolyodott. – Majd ha láttad tán-

colni az elefántokat. Akkor lesz itt az ideje. Gyere el hozzám, ha az elefántokat 
táncolni láttad, s akkor valamennyi cserénybe beengedlek.
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Erre megint felharsant a kacagás, mert régi tréfa ez az elefántfogók közt, s any-
nyit jelent, hogy: sohanapján. Vannak az erdők mélyén nagy, rejtett, sima tisztások, 
amiket az elefántok báltermének neveznek, de ezeket is csak véletlenül találják meg, 
sohasem látta még senki táncolni az elefántokat. Ha egy hajtó ügyességével és bá-
torságával dicsekszik, a többiek azt kérdezik tőle: – Hát te mikor láttad táncolni az 
elefántokat?

Kala Nag letette Kis Tumájt, az pedig ismét földig hajolt s elment az apjával; az 
ezüst négyannást odaadta az anyjának, aki az öcsikéjét dajkálta; mindnyájukat fel-
rakták Kala Nag hátára, s a morgó, sivító elefántok sora lefelé hömpölygött a síkság-
ra vezető ösvényen. Igen nyugtalan utazás volt ez az új elefántok miatt, akik minden 
gázlónál bajt csináltak s különben is minden percben hízelgéssel vagy veréssel kellett 
őket rendben tartani.

Nagy Tumáj bosszúsan dö� ödte botjával Kala Nagot, mert nagyon haragudott; 
de Kis Tumáj szólni sem tudott a boldogságtól. Petersen szahib észrevette őt, pénzt 
adott neki – úgy érezte magát, mint egy közkatona, akit kiszólítanak a sorból, s a 
fővezér megdicséri.

– Mit akart mondani Petersen szahib azzal az elefánttánccal? – kérdezte végre 
suttogva az anyjától.

Nagy Tumáj meghallotta és dörmögni kezdett.
– Azt, hogy sohasem lesz belőled a� éle nyomkereső hegyi bivaly. Ezt akarta 

mondani.
Benedek Marcell fordítása
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 Az együttműködés

A. A. Milne: Micimackó
Hatodik fejezet, amelyben Fülesnek születésnapja van, 
és két ajándékot is kap

1. Vitassátok meg, miért jó, ha az embernek barátai vannak!
2. Beszéljétek meg, az ajándékoknak örült inkább Füles vagy a szándéknak, 

hogy örömet akartak szerezni neki!
3. Micimackó felfalja a Fülesnek szánt mézet, Malacka szerencsétlenül járt a 

léggömbbel. Hasonlítsátok össze, hogyan mentik ki magukat ebből a kelle-
metlen helyzetből!

4. Mit tehet az ember, ha nem úgy sül el a dolog, ahogy szerette volna?
5. Milyen ajándékot kaptál legutóbb, aminek nagyon örültél?
6. Hogyan segíthetünk valakin, ha rossz kedve van?
7. Szerinted milyen a jó ajándék?

Füles, Öreg Szürke Csacsi a folyóparton állt, és nézte magát a víztükörben.
Nagyképűség – mondta. – Ez a helyes kifejezés. Nagyképűség, ez az én bajom.
Megfordult, és lassan leballagott vagy húsz lépést, betottyant a vízbe, átsétált a 

folyón, s a túlsó parton lassan visszaballagott. Akkor megint megnézte magát a víz-
ben.

– Mindjárt gondoltam – jegyezte meg. – Ez a profi lom se jobb. De ki törődik 
vele? Senki. Nagyképűség. Mondom.

Valami reccsent mögötte, és a sűrűből előjött Micimackó.
– Jó reggelt, Füles! – mondta Micimackó.
– Jó reggelt, Mackó! – mondta mélán Füles. – Ha erről egyáltalán lehet szó a mai 

időkben. A magam részéről erősen kétlem. De semmi. Szót sem érdemel. Bocsánat.
– No mi baj már megint?
– Semmi, Mackó, semmi. Csak úgy mondom. Sokféle népek vannak. Egyik nem 

akar, a másik nem tud. Ennyi az egész.
– Mit nem tud? – kérdezte Mackó, és megdörgölte az orrát.
– Mulatni. Vidulni. Énekelni és táncolni. Itt van a kutya eltemetve.
– Vagy úgy – mondta Mackó. Gondolkodott hosszasan. Aztán megkérdezte: – 

Melyik kutya?
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– Az a kutya, azzal a kutya jókedvvel – magyarázta borongva Füles. – Nem pa-
naszképpen mondom. Csak úgy. Nem tesz semmit.

Mackó leült egy lapos kőre, és eltűnődött. Olyan volt ez az egész dolog a számá-
ra, mint egy képrejtvény. Sose volt nagy rejtvényfejtő. Lévén ő egy Csekélyértelmű 
Medvebocs. Inkább énekelni szeretett. Így hát most is rákezdte:

Nyáron nyaralok, télen telelek,
a Trotechnikus, az mindig Elek,
kérdezz valamit, s én megfelelek,
nyáron nyaralok, télen telelek.

Ez volt az első szakasz. Mikor befejezte, várt egy kicsit, de mert Fülesnek nem 
volt ellenvetése, azt biztatásnak vette, s belefogott a második szakaszba:

Nyáron nyaralok, télen telelek,
ki mézet ad, azzal nem perelek,
kérdezz valamit, s én megfelelek,
nyáron nyaralok, télen telelek.

Füles még most se szólt semmit, így hát a harmadik szakaszt is elénekelte:

Nyáron nyaralok, télen telelek,
villanyt a fára ingyen szerelek,
kérdezz valamit, s én megfelelek,
nyáron nyaralok, télen telelek.

– Nagyon helyes – szólt Füles. – Te csak énekelj! Tralala. Örülj az életnek!
– Örülök is.
– Van, aki tud.
– Mi baj?
– Mi lenne?
– Olyan bánatos vagy.
– Bánatos? Miért lennék én bánatos? Születésnapom van. Az év legboldogabb 

napja.
– Születésnapod van? – mondta Mackó örömteljes meglepetéssel.
– Nagyon természetes. Nem látod? Nézd csak a sok születésnapi ajándékot, amit 

kaptam. – És gúnyosan kinyújtotta a lábát. – Látod? Mennyi torta meg töltött cso-
koládé.

Mackó jobbra nézett, aztán balra.
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– Ajándék? Torta? Csokoládé? Hol?
– Hát nem látod
– Nem én.
– Én se – mondja Füles. – Ez csak olyan tréfa volt. Vicc. Haha!
Mackó megvakarta a fejét, nem tetszett neki a dolog. 
– De igazán születésnapod van? – kérdezte aztán gyanakodva.
– Bizony.
– Hát akkor – gratulálok. Még sok-sok születésnapot!
– Neked is, Micimackó.
– De nekem nincs születésnapom.
– Nincs is. Csak nekem van.
– Akkor hát miért gratulálsz nekem?
– Miért ne? Remélem, nem akarod magad rosszul érezni az én születésnapomon?!
– Ó, akkor értem...
– Elég baj – mondta Füles most már végképpen letörve  –, hogy én ilyen piszo-

kul érzem magam a tulajdon születésnapomon. Se ajándék, se csokoládé, se torta 
gyertyával, még csak egy nyavalyás üdvözlő táviratot se kaptam... Legalább más ne 
érezze rosszul magát, ez minden, amit várok...

Ez sok volt Micimackó gyenge szívének.
– Várj meg itt! – szólt gyorsan, sarkon fordult, s iszkolt haza, ahogy csak szusszal 

bírta; úgy érezte, akárhonnan, akárhogy, meg kell ajándékoznia valamivel szegény 
Fülest.

Lakása előtt ott találta Malackát. Fel-felugrált az ajtó előtt, hogy elérje a csengőt, 
de nem érte el.

– Hé, Malacka! – kiáltott rá.
– Szervusz, Micimackó!
– Mit ugrálsz itt, mint a bakkecske?
– El akarom érni a csengőt – mondta Malacka.
Éppen most érkeztem ide a látogatásodra.
– Majd én csengetek helyetted – mondta Micimackó előzékenyen. El is érte a 

csengőt és csengetett. – Épp most beszéltem Fülessel – beszélt közben  –, szegény 
Füles nagyon rossz lelkiállapotban leledzik. Születésnapja van, senki a füle botját se 
mozgatja, észre se vették, és nagyon a szívére vette ezt a közönyt... Ejnye, senki se 
felel a csöngetésre?

– De Mackó – mondta Malacka  –, már hogy felelnének? Hisz ez a te lakásod.
– Persze, persze... No, akkor kerüljünk beljebb.
Bementek. Mackó első dolga volt odamenni az almáriumhoz, megnézni, ma-

radt-e még egy kis méz a csuporban. Még volt egy kevés.
– Ezt odaadom Fülesnek – magyarázta – ajándékba. Te mit adsz neki?
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– Nem lehetne úgy, hogy én is ezt adom? Mondjuk, a kettőnk ajándéka.
– Nem. Ez nem egy jó megoldás.
– Jó, hát én viszek neki egy léggömböt. Van még egy a múlt heti mulatságból. 

Mindjárt haza is futok érte.
– Látod, Malacka, ez nagyon jó ötlet. Ennek biztosan nagyon fog örülni szegény 

Füles, menten jókedve támad. Egy szép léggömb igazán nem ronthatja el az ember 
kedvét.

Malacka eltotyogott. Micimackó is elindult ellenkező irányban a mézescsuporral.
Meleg nap volt, s az út hosszúnak tűnt. Felét se járta be, mikor valami cudar érzés 

kerítette hatalmába. A füle tövén kaparászott, valami az orrát csiklandozta, még a 
füle is viszketett tőle. Mintha valaki noszogatta volna belülről: „Na, Mackó, mi 
lesz?”

„Ejnye, ejnye – csóválta a fejét. – Nem tudtam, hogy ilyen hosszú ez az út...” – 
Így hát letelepedett, és levette a csupor fedelét. „Még jó, hogy ezt magammal hoz-
tam – gondolta. – Sok mackót ismerek, akiben nem lett volna ennyi előrelátás, hogy 
e� éle elemózsiát vigyen, magával az útra.” – S már nyalogatta is a mézet, bedugva 
fejét a csuporba.

– Lássuk csak – mondta elégedetten, mikor az utolsó csöppet is felnyalta  –, hova 
is indultam? Ahá, Füleshez. – Fürgén felugrott.

Aztán egyszerre csak eszébe jutott a dolog. Hiszen utolsó cseppig megette Füles 
születésnapi ajándékát!

„Bosszantó! – csóválta a fejét. – Most mit tegyek? Valamit mégis kell kapnia tő-
lem!”

Darabig semmi se jutott az eszébe. Aztán gondolkodni kezdett. „Végre is ez a 
csupor nagyon szemrevaló kis csupor, még akkor is, ha nincs benne méz. Majd tisz-
tára mosom, ráírok valami kedveset, mondjuk: »Sok ilyen boldog születésnapot 
még!« Füles sok mindenre használhat egy ilyen szemrevaló kis csuprot.”

S mivel éppen a Százholdas Pagony előtt haladt el, betérült egy percre Bagoly-
hoz.

– Jó reggelt, Bagoly! – Jó reggelt, Mackó!
– Gratulálok neked Füles születésnapjához – mondta Micimackó.
– Születésnapja van?
– Mit kap tőled, Bagoly?
– És te mit adtál neki, Mackó?
– Egy nagyon szemrevaló kis csuprot, amiben mindenfélét lehet tartani... izé... 

varrótűt meg olyan... izé... gombokat, esetleg – mondta Mackó bizonytalanul.
– Ez igaz? – kérdezte Bagoly, és kivette Micimackó mancsából.
– Igen, és meg akartalak kérdezni...
– Ebben mézet tartottak – mondta Bagoly.
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– Akármit lehet benne tartani – mondta Mackó gyorsan. – Roppant praktikus és 
hasznos kis csupor ez, az ám! – tette hozzá dicsekedve, de nem őszintén. – És azt 
akarom kérdezni...

– Esetleg írhatsz rá valami üdvözletet.
– Éppen ez az, magam is így gondoltam. Nem volnál olyan kedves felírni rá: 

„Sok ilyen boldog születésnapot kívánok: Micimackó”?
– Nagyon kedves kis csupor – mondta Bagoly. Nem lehetne úgy csinálni, hogy 

én is ezt adom neki? Mint a kettőnk ajándékát.
– Nem – mondta Mackó  –, ez nem megoldás. Várj, megmosom egy kicsit, aztán 

majd ráírod.
S már ment is a mosdóhoz, kimosta a csuprot, meg is törülgette. Bagoly közben 

a ceruzáját nyálazta.
– Mondd csak, Mackó, tudsz te olvasni? – kérdezte könnyedén, de kissé szorong-

va. – Csak azért kérdem, mert az ajtómon két felirat van, ezeket Róbert Gida írta. 
El tudod olvasni?

– Hogyne! Róbert Gida megmondta nekem, mit írt, és azóta nagyon jól el tu-
dom olvasni.

Erre aztán Bagoly írni kezdett. Ezt írta:

MG SK LYN BLDG SZLTSNPT KVNK.

Mackó álmélkodva és tisztelettel nézte.
– Csak egy rövid és tömör gratulációt írtam – vetette oda Bagoly könnyedén.
– Elég hosszú – bólintott Mackó elismerően.
– Tulajdonképpen... igen, hm... elég hosszút is írtam... Éppen elég ceruzát fo-

gyaszt el egy ilyen hosszabb gratuláció.
– Hogyne, hogyne – mondta Mackó udvariasan.
Míg ezek történtek, Malacka megjárta a lakását, el is hozta a léggömböt, amit 

Fülesnek szánt. Magához szorította, nehogy a szél elfújja, és sebesen futott, hogy 
előbb érjen oda, mint Micimackó. Szerette volna úgy feltüntetni a dolgot, mintha 
neki jutott volna először eszébe Füles születésnapja. S ahogy lihegve futott, lelki 
szemeivel előre gyönyörködött benne, hogy fog örülni Füles, még vigyorgott is 
hozzá a lelki szájával. Hát hogy fut, megbotlik egy buckában, és orra esik...

Bang!!! ... ??? *** !!!!
Malacka feküdt a földön, és azon tűnődött, mi történt. Első pillanatban úgy rém-

lett, az egész világ felrobbant körülötte – aztán úgy határozott, hogy talán nem is az 
egész világ, csak az Erdő, vagy talán még az se, csak ő maga, és most már nincs is a 
Földön, a Holdon van valahol, és soha nem látja többé Róbert Gidát és Micimackót 
és Fülest... Aztán azt gondolta: „Jó, de feltéve, hogy a Holdon vagyok, akkor se 
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muszáj órákig úgy feküdni, arccal a porban...” Így hát óvatosan feltápászkodott és 
körülnézett.

Ott találta magát az Erdőben.
„Hát ez furcsa – gondolta. – De mi lehetett hát az a robbanás? Én csak nem szól-

tam akkorát, mikor elpu� antam?... És hol a léggömb? És mi ez a vacak, nyúlós ron-
gydarab a kezemben?... A léggömb!”

– Jajjaj! – nyögött Malacka. – Ojjajajj... Hát most mit tehetek? Haza nem me-
gyek most már, több léggömböm úgysincsen... és Füles talán nem is szereti a lég-
gömböket annyira...

Így hát búsan tovább-ballagott, és leért a folyópartra.
– Jó reggelt, Füles! – szólította meg az ünnepeltet.
– Jó reggelt, Malacka! – mondta Füles.
– Ha lehet ilyesmiről szó. Amiben kételkedek. De nem baj. Csak úgy mondom. 

Szót sem érdemel.
– Engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek – mondta Malacka, 

és közelebb jött.
Füles felkapta lógó fejét, és ráborult Malackára.
– Mondd még egyszer! – szólt rá izgatottan.
– Engedd meg, hogy szüle...
– Várj egy pillanatra! – Három lábán egyensúlyozva megpróbálta a negyediket 

óvatosan a füléhez emelni. – Nem megy! – mondta aztán a harmadszori sikertelen 
kísérlet után, mert háromszor is az oldalára esett. – Talán így könnyebben megy... 
és így jobban hallom... Na most, megvan... tényleg, fekve könnyebb... Most légy 
szíves, ismételd, amit mondtál! – És patájával igazította előre a fülét.

– Engedd meg, hogy születésnapod alkalmából üdvözöljelek – ismételte Ma-
lacka.

– És . . . és ezt nekem mondod?
– Neked hát, Füles!
– És... és... az én születésnapomra célzol?
– Arra.
– Úgy érted... izé... hogy nekem igazi születésnapom van?
– Úgy bizony, Füles és én ajándékot is hoztam neked.
Füles leeresztette jobb füléről jobb patáját, megfordult, és nagy nehézséggel fel-

emelte a bal patáját.
– A másik fülemmel is szeretném hallani – mondta. – Volnál szíves...
– Ajándék! – mondta Malacka jó hangosan.
– Nekem?
– Neked.
– És... és... ez is a születésnapom miatt van?
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– Persze hogy amiatt!
– Azért, mert... izé... nekem igazi születésnapom van!?
– Igen, Füles, és hoztam neked egy léggömböt.
– Léggömböt?!... Azt mondtad: léggömböt? Azt a nagy buborékot gondolod, 

ami olyan színes, és fel szokták fújni?!... Mulatság és öröm és vidulás... és ének és 
tánc, hipp-hopp, hejehuja... azt akarod mondani?

– Azt, de attól tartok, illetve... illetve igazán sajnálom, Füles... de ahogy futottam 
hozzád a léggömbbel, orromra pu� antam, és...

– Ó, ó, minő szerencsétlenség! Biztosan nagyon gyorsan futottál, Malacka... Re-
mélem, nem ütötted meg magad...

– Én nem... de... Füles, kérlek... a léggömb... az bizony szétpukkant.
Nagyon hosszú csend lett.
– Az én léggömböm? – mondta végre Füles. Malacka csak bólintott szomorúan.
– Az én születésnapi léggömböm?
– Igen, Füles – mondta Malacka kicsit szipogva. – Itt van a kezemben, láthatod. 

Engedd meg, hogy izé... szü... születésnapod al... alkalmából... a legme... melegeb-
ben...

És átnyújtotta Fülesnek a nedves rongydarabot.
– Ez az? – mondta Füles meghökkenve.
Malacka bólintott.
– Az én ajándékom?
– Igen.
– Köszönöm, Malacka – mondta Füles. – Igazán – nagyon, nagyon köszönöm. És 

izé... mondjad csak, meg tudnád mondani, milyen színű volt?... Úgy értem... amikor 
még... léggömb volt...

– Piros.
– Mindjárt gondoltam... Piros – mormogta maga elé. – Kedvenc színem... És... 

és mekkora volt?
– Akkora, mint jómagam.
– Mindjárt gondoltam... Akkora, mint Malacka – mondta maga elé átszellemül-

ten. – Kedvenc nagyságom. Úgy, úgy.
Malacka gyalázatosan érezte magát, és nem tudta, mit mondjon most. Kinyitotta 

a száját, megint becsukta.
Ekkor harsányan átkiabált valaki a folyó túlsó partjáról. Micimackó volt az.
– Sok szerencsét születésnapodra! – kiáltotta Micimackó, elfelejtve, hogy azt már 

mondta egyszer.
– Köszönöm, Mackó – rebegte Füles. – Nagyon, nagyon köszönöm.
– Egy kis ajándékot hoztam neked! – kiabált Micimackó izgatottan.
– Már megkaptam – mondta Füles.
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Mackó átgázolt a folyón, egyenesen Füles felé tartott. Malacka leült oldalt, kezé-
be temette fejét, és szipogott.

– Nagyon praktikus csupor – mondta Mackó. – Tessék, itt van. És az van ráírva: 
„Sok hasonló boldog születésnapot kívánok, tisztelettel Micimackó.” Ez mind rá 
van írva. És mindenfélét lehet tartani benne. Tessék!

Füles, meglátván a csuport, egész izgatott lett.
– Nagyszerű! – mondta. – A léggömböm éppen belefér.
– Az nem, Füles – mondta Mackó. – A léggömbök sokkal nagyobbak, mint a 

csuprok. A léggömb arra való, hogy zsinegen tartsák...
– De az enyém nem olyan – mondta Füles büszkén. – Ide nézz, Malacka! – És 

ahogy Malacka búsan felnézett, Füles óvatosan felemelte a nedves rongyot két fo-
gával, óvatosan beleeresztette a csuporba: megint kivette, visszatette. Ezt többször 
ismételte.

– Így igen – mondta Micimackó.
– Így belefér.
– Ugye? – dicsekedett Füles ragyogó arccal. – Úgy sétál ki meg be, ahogy aka-

rom.
– Igazán örülök – mondta Mackó boldogan. Mindjárt gondoltam, legjobb lesz, 

ha egy ilyen praktikus csuprot ajándékozok neked, amibe mindenfélét bele lehet 
tenni.

Malacka is fellélegzett.
– Látod, tőlem is kaptál valamit, amit ilyen szépen bele lehet tenni a Praktikus 

Csuporba.
De Füles már nem is hallotta őket. Kivette meg betette a rongyot a csuporba, és 

ragyogott a boldogságtól.

* * *

– No és tőlem nem kapott semmit? – kérdezte Róbert Gida irigykedve.
– Dehogyisnem! – mondtam én. – Te adtál neki egy... hát nem emlékszel... egy 

kis... egy olyan kis...
– Egy olyan kis festékdobozt, festegetni.
– Na látod! Pontosan emlékszel!
– De miért nem adtam neki oda mindjárt reggel?
– Mert egész nap el voltál foglalva az estély miatt, amit a tiszteletére rendeztél. 

Ott volt a csokoládé és fagylalt és torta három gyertyával és Füles neve a tortán, 
piros cukorból kikanyarítva és...

– Igen, most már emlékszem – mondta Róbert Gida.
Karinthy Frigyes fordítása
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5. Hogyan szerezz barátokat?

Lengyel Balázs: A szebeni fiúk (részlet)

1. Miből gondolja Pali, hogy nem szereti őt Miska? 
2. Mi az, amiről Bódi szeretne beszélni, mégsem képes rá?
3. Miért szereti Bódi az ő Pali nevű barátját?

Szótlanul mentek egymás mellett s sötét utcákon. […]
Hogy lesz, mint lesz, mit tegyenek? – egyre ezen járt útközben a két fi ú esze. 

Úgy húzták maguk után a gondot, mint egy megrakott szekeret.
Palit egyszerre elöntötte a keserűség.
– Mi bajotok velem? Azt is én találtam ki, hogy a padlásról kússzunk át.
Bódi meglepetten pillantott rá.
– Ki bánt téged?
– Hát ti. Miska!… Leginkább ő!
– Én tudom, hogy te találtad ki – mondta Bódi, s latolgatva hallgatott egy pilla-

natig. – De mit szóljon ő? Mégis ő bújt ki az ablakon a tetőre!
Pali elgondolkozott.
– Ez igaz!
– No látod.
– De valamiképp ő nem szeret engem. Ne is tagadd! Mintha mindig gyanakodna. 

Nem is tudom… – Elhallgatott. – Aztán te is csak hozzá húzol, nem hozzám.
Bódi elszomorodott, hogy magyarázkodnia kellett. Azt sem tudta, mit mondjon. 

Igaz, mit lehet itt mondani? Palinak mindig minden könnyű volt, könnyebb, mint 
neki. Hiába, erről nem tud beszélni. Neki meg Miskának valahogyan más az élete. 
Ezt Pali nem is értheti. Ha ő most hazamenne létráért, ha tőlük vinnék el, holnap 
már kellene. Szegény öreg édesapja hogy oda lenne miatta. Jaj de keserves is újat 
csinálni! Pedig kell. Hogy vegye le máskülönben a polc tetejéről a gyertyákat? Dé-
lig keseregne szegény, még este se enne bánatában. Aztán meg már fabrikálná is az 
újat. S szidná a tolvaj atyjaurát, istenét. Bódi szinte maga előtt látta az öreget, amint 
sóhajtozva belefog.

Mit számít a létra Paliéknál? Elhozzák, visszaviszik, kutya se tartja számon. És 
így van ez másban is. Majdnem mindenben. Ami Palinak semmi, az neki az egész 
világ. Bizony az. Hát még Miskának! Pali rá se gondol: vadonatúj csizmában jár. 
Miska boldog, hogy megörökölt egy rozzant botost az ősszel, s hogy hordhatja a 
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hidegben. Ezek bizony hamar összerúgnák a patkót, igencsak összerúgnák, ha ő 
nem állna résen. Az egyik büszke arra, hogy neki van, adhat, és ad is. A másik meg 
mutatja a fogát, mert neki nincs. Milyen nehéz is igazságot tenni. Felsóhajtott.

– Nézd – igyekezett Palit vigasztalni –, én Miskának is barátja vagyok, ezt tud-
nod kell.

– És nekem?
– Neked is. Persze… Barátod vagyok, de… ne hidd, nem azért – szembefordult 

vele –, mert te adod a létrát!
Palit váratlanul érte a szó. Egészen belesápadt.
– Hanem miért?
– Mert… nem is tudom…
Bódi elgondolkozott, mit mondjon. Ilyesmi jutott az eszébe: mert ha első akarsz 

lenni, azért nem akarsz rosszat. De aztán mégsem így mondta.
– Nézd csak – kezdte –, mert Erdőaljáról visszafelé odajöttél hozzám… Azért. 

Meg mert nem futottál el, amikor az őr elfogott, és meg akart ütni… mert nem 
ültél le uzsonnázni a szüleid vendégeivel, amikor én is ott voltam. Emlékszel?… 
– egészen belemelegedett, úgy sorolta. – Aztán meg azért is, mert megmutattad 
a naplódat, és felolvastál nekem abból az új könyvből, Petőfi  Sándor verseiből. És 
hagytad, hogy másoljak belőle. Te nem tudod, nem mondtam, édesapám hogy 
örült neki. Nekem van egy szász unokabátyám, a Rudi, még az is elolvasta.

Pali meglepődött. Ezért, csakugyan ezért? A szíve mélyéig meghatotta, hogy 
Bódi így számon tartja.

– Miska ezt nem tudja – folytatta Bódi. – Csak hallja, hogy te okoskodsz, taná-
csokat adsz, sebesen jár az eszed. De nem ismer úgy, ahogy én.
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6. Az igazi párbeszéd

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg (részlet) 

1. Hogyan fogalmazza meg a róka, hogy bizalom élne benne a barátja iránt?
2. Miért nem ér rá a kis herceg? Miért humoros, hogy ezt akadálynak látja?
3. Hogyan vélekedik a róka a beszéd szerepéről?

– Semmi sem tökéletes – sóhajtott a róka. De aztán visszatért a gondolatára: – 
Nekem bizony egyhangú az életem. Én tyúkokra vadászom, az emberek meg énrám 
vadásznak. Egyik tyúk olyan, mint a másik; és egyik ember is olyan, mint a másik. 
Így aztán meglehetősen unatkozom. De ha megszelídítesz, megfényesednék tőle az 
életem. Lépések neszét hallanám, amely az összes többi lépés neszétől különböznék. 
A többi lépés arra késztet, hogy a föld alá bújjak. A tiéd, mint valami muzsika, elő-
csalna a lyukamból. Aztán nézd csak! Látod ott azt a búzatáblát? Én nem eszem ke-
nyeret. Nincs a búzára semmi szükségem. Nekem egy búzatábláról nem jut eszembe 
semmi. Tudod, milyen szomorú ez? De neked olyan szép aranyhajad van. Ha meg-
szelídítesz, milyen nagyszerű lenne! Akkor az aranyos búzáról rád gondolhatnék. És 
hogy szeretném a búzában a szél susogását... 

A róka elhallgatott, és sokáig nézte a kis herceget. 
– Légy szíves, szelídíts meg! – mondta. 
– Kész örömest – mondta a kis herceg –, de nem nagyon érek rá. Barátokat kell 

találnom, és annyi mindent meg kell ismernem! 
– Az ember csak azt ismeri meg igazán, amit megszelídít – mondta a róka. – Az 

emberek nem érnek rá, hogy bármit is megismerjenek. Csupa kész holmit vásá-
rolnak a kereskedőknél. De mivel barátkereskedők nem léteznek, az embereknek 
nincsenek is barátaik. Ha azt akarod, hogy barátod legyen, szelídíts meg engem. 

– Jó, jó, de hogyan? – kérdezte a kis herceg. 
– Sok-sok türelem kell hozzá – felelte a róka. – Először leülsz szép, tisztes távolba 

tőlem, úgy, ott a fűben. Én majd a szemem sarkából nézlek, te pedig nem szólsz 
semmit. A beszéd csak félreértések forrása. De minden áldott nap egy kicsit köze-
lebb ülhetsz…

Másnap visszajött a kis herceg. 
– Jobb lett volna, ha ugyanabban az időben jössz – mondta a róka. – Ha például 

délután négykor érkezel majd, én már háromkor elkezdek örülni. Minél előrébb 
halad az idő, annál boldogabb leszek. Négykor már tele leszek izgalommal és aggo-
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dalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor 
jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet… Szükség van 
bizonyos szertartásokra is. 

– Mi az, hogy szertartás? – kérdezte a kis herceg. 
– Az is olyasvalami, amit alaposan elfelejtettek – mondta a róka. – Attól lesz az 

egyik nap más, mint a másik, az egyik óra különböző a másiktól. Az én vadászaim-
nak is megvan például a maguk szertartása. Eszerint minden csütörtökön elmennek 
táncolni a falubeli lányokkal. Ezért aztán a csütörtök csodálatos nap! Olyankor egé-
szen a szőlőig elsétálok. Ha a vadászok csak úgy akármikor táncolnának, minden 
nap egyforma lenne, és nekem egyáltalán nem lenne vakációm. 

Így aztán a kis herceg megszelídítette a rókát. S amikor közeledett a búcsú órája: 
– Ó! – mondta a róka. – Sírnom kell majd. 
– Te vagy a hibás – mondta a kis herceg. – Én igazán nem akartam neked semmi 

rosszat. Te erősködtél, hogy szelídítselek meg. 
– Igaz, igaz – mondta a róka. 
– Mégis sírni fogsz! – mondta a kis herceg. 
– Igaz, igaz – mondta a róka. 
– Akkor semmit sem nyertél az egésszel. 
– De nyertem – mondta a róka. – A búza színe miatt. – Majd hozzáfűzte: – Nézd 

meg újra a rózsákat. Meg fogod érteni, hogy a tiéd az egyetlen a világon. Aztán 
gyere vissza elbúcsúzni, s akkor majd ajándékul elárulok neked egy titkot. 

Rónay György fordítása
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7. Hogyan építsd a kapcsolataidat?

Erich Kästner: Emil és a detektívek
 ejezet a l tó at r n eltűnik a d d s gyerek      

1. Emil a banda segítségével próbálja meg visszaszerezni ellopott pénzét. 
Vitassátok meg, helyesen cselekedett-e, vagy lett volna más megoldás is! 
Találjatok közösen megoldást Emil problémájára!

2. Figyeld meg Gusztáv viselkedését! Hogyan jellemeznéd őt?
3. Gusztáv dudaszóval hívta a csapatot, és az rövid időn belül össze is gyűlt. 
 Te hogyan hívnád össze a barátaidat?
4. Emilt – úgy tűnik – pillanatok alatt befogadta a banda. Vajon miért?

A Kaiser fasor sarkán a keménykalapos kiszállt a villamosból. Emil meglátta, fel-
emelte ko� erét, hóna alá csapta a virágcsokrot. – Fogadja még egyszer szívélyes 
köszönetemet – mondta az újságolvasó úriembernek, s leszállt. A tolvaj a villamos 
előtt áthaladt a vágányon, egyenesen a túlsó járda felé. Amikor a villamos tovább-
ment, és szabad utat engedett a tekintetnek, Emil észrevette, hogy a keménykalapos 
egy ideig határozatlanul álldogál egy kávéház előtt, majd fellép a terasz lépcsőjére. 
Óvatosan, óvatosan! Mint egy detektív, aki bolhára vadászik! Emil szétnézett maga 
körül, a sarkon egy újságárusbódét pillantott meg, s amilyen gyorsan csak bírt, mö-
géje futott. Remek búvóhely volt, épp szemben a kávéházzal, mellette meg egy hir-
detőoszlop. Emil leállította a ko� ert a földre, levette sapkáját, s mint egy vadászku-
tya, körülszimatolta a vidéket. A keménykalapos helyet foglalt a kávéház teraszán, 
épp a kerítés mellett, cigarettára gyújtott, s igen jókedvűnek látszott. Emil nem 
értette, hogy egy tolvaj hogy lehet jókedvű, ha a meglopott rosszkedvű, s rendkívül 
utálta az egész dolgot. De segíteni nem tudott magán. S egyébként is mi értelme 
van annak, hogy most itt az újságosbódé mögött rejtőzködik, mintha ő maga vol-
na a tolvaj? Mi értelme annak, hogy saját szemével látja a tolvajt a Josty-kávéház 
teraszán, s tudja róla, hogy egy pohár világos sört iszik és cigarettázik? Ha most a 
keménykalapos fi zet s feláll, kezdődik elölről a hajsza. Ha meg ülve marad, Emilnek 
esetleg hosszú ősz szakálla nő az újságosbódé mögött, mire újra útnak indulhat. 
Most már igazán csak az hiányzik, hogy egy rendőr odalépjen hozzá, s azt mond-
ja: fi am, gyanús vagy. Gyere utánam feltűnés nélkül, különben bilincsbe verlek. E 
pillanatban egy autóduda szólalt meg közvetlenül Emil mögött. A fi ú rémülten fél-
reugrott. Hátrafordulva egy gyereket pillantott meg, aki nyilvánvalóan kinevette. 
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– El ne ess, komám! – mondta a gyerek.
– Ki dudált a hátam mögött? – kérdezte Emil.
– Hát ki dudált volna? Természetesen én. Úgy látszik, nem vagy ismerős a kör-

nyéken, különben tudnád, hogy ki vagyok. Engem itt személy szerint úgy ismer-
nek, akár egy válogatott futballistát. A duda pedig a nadrágzsebemben van.

– Én vidéki vagyok – mondta Emil. – Most jövök a pályaudvarról.
– A pályaudvarról? Azért viseled ezt a hülye ruhát?
– Vond vissza! – mondta Emil. – Különben úgy kupán váglak, hogy tetszhalott-

nak néznek.
– Eriggy már – mondta a dudás gyerek jóindulatúan –, szállj le a bakról! Ilyen 

előkelő időben az ember ne verekedjék! De ha mindenáron akarsz...
– Halasszuk el máskorra – ajánlotta Emil. – Most nincs időm ilyesmire. – S azzal 

a kávéház terasza felé pillantott, vajon a keménykalapos nem szedte-e még fel a 
sátorfáját.

– Nincs időd? Becslésem szerint rengeteg időd van. Itt állsz egy ko� errel és egy 
köteg spenóttal egy újságosbódé mögött, s bújócskát játszol mélyen tisztelt árnyé-
koddal. Legalább tíz-húsz méter fölös időd van becslésem szerint.

– Nincs – mondta Emil. – Egy tolvajt fi gyelek.
– Micsoda? A fülem azt közli velem, hogy tolvajt mondasz... S kit lopott meg?
– Engem – mondta Emil büszkén. – A vonaton. Mialatt aludtam. Száznegyven 

márkát. A nagymamának hoztam, ide, Berlinbe. A tolvaj pedig átbillegett egy má-
sik fülkébe, mialatt én aludtam, s kiszállt az Állatkertnél. Én persze utána, képzelhe-
ted. Fel a villamosra, elöl ő, hátul én. Most pedig odaát ül a kávéházban, a teraszon, 
keménykalappal a fején, és röhög.

– De hisz ez remek, fi am – kiáltotta az idegen gyerek. – Hisz ez olyan, mintha 
moziban történne. S most mihez fogsz kezdeni?

– A fene tudja. Követem. Újabb ötletem nincs.
– Miért nem szólsz a rendőrnek? Az lefogná.
– Nem merek. Odahaza egyszer már majdnem lebuktam, s most attól tartok, 

hogy kirúgnak rám. Ha pedig…
– Értem, fi am. – A Friedrichstrasse pályaudvaron pedig vár a nagymama. 
A dudás gyerek egy ideig elgondolkodott.
 – Becslésem szerint ez egy elsőrangú ügy – mondta. – Eredeti csomagolásban. S 

ha nincs ellenedre, fi am, akkor segítségedre leszek.
– Óriási – mondta Emil. – Köszönet és hála.
– Egy szót se! – mondta a dudás gyerek. – Arról szó sem lehet, hogy én ebben ne 

legyek benne. Gusztáv a nevem.
– Emil. 
Kezet szorítottak. Szemlátomást őrülten tetszettek egymásnak.
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– Hát akkor most egy kis agymunkát kérünk – mondta Gusztáv. – Mert ha mi itt 
boldogítjuk tovább a világot, akkor a gazember előtt-utóbb kereket old. Van még 
valami pénzed?

– Egy vasam sincs – mondta Emil. Gusztáv egy kicsit dudált, hogy felélénkítse 
agyműködését. 

De ez sem segített.
– S ha segítségül hívnál egy-két embert? – kérdezte Emil.
– Príma ötlet – kiáltotta Gusztáv lelkesülten. – Azt tesszük. Átvágtatok dudaszó-

val egy-két udvaron, s egy perc alatt feláll a csapat.
– Hát akkor indulás! – tanácsolta Emil. – De ne maradj el soká, különben meglóg 

a gazember. S akkor én természetesen utána, te pedig nem találsz meg többé.
– Értem én azt, komám – mondta Gusztáv. – Megbízhatsz bennem, még zárás 

előtt visszajövök. A tag egyébként is e pillanatban lágytojást zabál pohárban, az még 
itt marad egy darabig. Hátviszontlátásra, Emil. Óriási ügy ez, mindjárt megőrülök 
a boldogságtól!

S ezt mondván, elvágtatott. 
Emil megkönnyebbült szívvel tekintett utána. Igaz, hogy a balszerencse csak bal-

szerencse marad, de ha az embernek akad egypár jó társa, aki szabad elhatározásából 
segítségére van, az nem kis vigasz e sáros földtekén. Egy pillanatra sem vesztette el 
szem elől a tolvajt, aki – nyilván a mama megtakarított pénzéből – jóízűen étkezett. 
S csak egy dologtól félt: hogy a gazember hirtelen feláll, s meglóg. Akkor hiába jön 
Gusztáv a dudájával és számtalan szövetségesével. 

Grundeis úr azonban kegyes volt és maradt. Persze ha csak sejtette volna is a ké-
szülő összeesküvést, amely mint egy zsák ereszkedett a feje fölé, akkor legalábbis 
egy repülőgépet rendelt volna; expressz ajánlva. Mert most már kezdett büdösödni 
a dolog. 

Tíz perc múlva újra megszólalt a duda. Emil megfordult, s Gusztávval az élen 
legalább két tucat gyereket pillantott meg, akik az újságosbódé felé meneteltek.

– Állj! – kiáltotta Gusztáv ragyogó arccal. – Hát ehhez mit szólsz?
– Meg vagyok hatva – mondta Emil, s boldogságában oldalba lökte Gusztávot.
– Uraim! – mondta ez. – Bemutatom Emil barátomat, vidékről. A többit már 

tudjátok. Ott a teraszon ül az a disznó, aki ellopta a pénzét. A kerítés mellett, a 
sarok felé, egy fekete tökfedővel a fején. Fogadjuk meg, hogy ha elszalasztjuk, hol-
naptól kezdve mindannyian Móricnak hívjuk egymást! Rendben?

– De Gusztáv, ezt elkapjuk – mondta egy gyerek, csontkeretes pápaszemmel az 
orrán.

– Ez a Professzor – magyarázta Gusztáv. Emil kezet fogott a Professzorral. S utá-
na sorjában bemutatták neki az egész bandát.

Déry Tibor fordítása
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 Az emberi élet lépcsőin

etőcz Andr s  éza  a nagy tazó 

1. Vitassátok meg, illendően viselkedett-e Géza! Hogyan kell viselkednünk 
vendégségben?

2. Beszéljétek meg, milyen tulajdonságok tesznek rokonszenvessé vagy el-
lenszenvessé valakit!

3. Látsz-e Géza szavai és tettei között ellentmondást? Ha igen, akkor mi az?
4. A család egyik kedvence a barackos gombóc volt. Milyen hasonló, tésztás 

ételeket ismersz még? Ha nem tudsz ilyeneket mondani, keress recepteket 
az interneten! 

5. Irma elszántan védelmezte a gombócokat. Mondd el, hogyan jutott el a 
cselekvésig!

6. Rokonszenv és ellenszenv. Gyűjts hasonló jelentésű szavakat!

A helyzet az, hogy Gézáról, a nagy utazóról már regényt is írtak, legalábbis azt 
mondja az apám, hogy a Géza indiai meg kínai kalandjairól könyv született, nem 
tudom, nem olvastam, mindenesetre tény, hogy amikor megismertem a Gézát, ak-
kor már Ausztráliában élt, ausztrál állampolgár volt, és csak néha-néha látogatott 
haza, Budapestre, akkor is csak azért, hogy felzabálja a mi tejfölös paprikáscsirkén-
ket, merthogy ő aggódik a mi egészségünkért, és különben is vigyázni kell a ma-
gyaros kajákkal, legjobb, ha csak magokat eszünk, abból nagy baj nem lehet. De 
túlságosan is előreszaladtam a történetben. Szóval, Géza, a nagy utazó valójában 
vegetáriánus volt, és egész hányatott élete során magokat evett, meg napfénnyel át-
szűrt vizet ivott, de tényleg, ezt úgy csinálta, hogy tavakból, patakokból, folyókból 
merítette az ivóvízét, ha lehetett, aztán azt egy tiszta harisnyán átszűrte, úgy, hogy 
a művelet közben lehetőleg minél több napfény érje a vizet, és ezt nevezte ő nap-
fénnyel átszűrt ivóvíznek, szóval ilyen dolgai voltak a Gézának, és ezek miatt volt 
ő olyan baromi egészséges, hogy még, ahogy azt abban az időben mondottuk volt. 
Mindenesetre gyakran jött a Géza haza Ausztráliából, olyankor mindig ott lakott 
nálunk, és alig-alig lehetett rávenni, hogy egyen valami normálisat, mindig elővett 
valami zacskót, abból egészen gyanús dolgokat vett ki, aztán azokat falatozta.

Nem is volt a Gézával kezdetben semmi baj. Általában elmesélte, hogy hogyan ta-
karékoskodott élete során, miközben Indiában járt, meg Kínában, meg Nyugat-Eu-
rópában, hogyan tudott magokból is megélni, meg hogyan bifl ázta be a különbö-
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ző zsebszótárokat, hogy messze idegenben is képes legyen megszólalni mindenféle 
idegen nyelveken, és hogy az erőket hogyan tudta koncentrálni, hogyan fedezte fel 
a harmadik szemet a homloka közepén, és ennek a szemnek a segítségével hogyan 
tudott elmélyülni, és elmesélte azt is, hogy az energiát nem szabad ám pazarolni, 
és hogy erre is hogyan jött rá, és hogy ő hogyan képes takarékoskodni az energiá-
ival, és még elmondta azt is, hogy a sovány ember egészségesebb, mint a kövér, és 
nagyobb is az ereje, mint a kövérnek, meg a nagydarabnak, szóval, sok ilyen okos 
dolgot mondott nekünk a Géza, és mi szájtátva hallgattuk. De azért egy idő után 
már untuk is a Gézát, ahogy mindenkit megun az ember, aki sokat okoskodik, meg 
magyaráz, meg az az igazság, hogy a felét se hittük a kalandjainak. És, persze, sze-
rettünk jókat enni, bárhogy is óvott minket ettől a Géza.

Aztán már nagyon untuk a Gézát, mert állandóan jött, és sose volt pénze, és min-
dig csak üres kézzel jött, és nálunk lakott állandóan, és udvarolt a nővéremnek, az 
Irmának, meg az anyámnak is udvarolt, és zacskókból zabálta a magjait, és valahogy 
örökké ott volt nálunk, és aztán már váratlanul is beállított, még csak nem is telefonált, 
hogy jön, pedig váratlanul beállítani Ausztráliából, valljuk meg, nem könnyű dolog. 
Végül egy nap elegünk lett belőle, és elzavartuk a Gézát. Hogy hogyan zavartuk el? 
Semmiképpen sem előre megfontolt szándékkal. Az történt, hogy épp a Balatonnál 
voltunk, merthogy apáméknak van egy házuk a Balatonnál, Balatonszepezden, és 
ott, nyaranta, jó nagy családi ebédeket eszünk általában, panaszkodik is nagyon a nő-
vérem, hogy minden nyáron vagy öt kilót felszed, alig győzi leadni az iskolaévben, 
persze, ez az ő baja, de tény, hogy igen jó ebédeket tudnak az anyámmal együtt ösz-
szerittyenteni, persze ez inkább az anyám érdeme, merthogy az Irmus alig-alig tud 
csak hozzá is szagolni a főzés tudományához, amely tudomány tudvalevőleg jelen-
tősen korfüggő, vagyis a tapasztalás a gyakorlati megvalósításban igen nagy szerepet 
játszik; szóval, így volt ez azon a nyáron is, amikor a nyaralásunk kellős közepében, 
egy vasárnapi ebéd megkezdésének szent pillanatában mosolyogva és jókedvűen és 
nagyon váratlanul beállított a Géza. Éppen akkor, amikor anyám a gőzölgő becsi-
nált levest tette ki az asztalra. Az volt anyám életének legjobb becsinált levese. Volt 
abban minden: májgaluska és zeller, csirkeszárny és sárgarépa, mellehúsa és kakasta-
réj, zuza, csirkeláb, csirkefej kiszívható velővel, comb és hát és csirkefar, fehérrépa, 
petrezselyem és szív, amely szívből fehérre főzött erek álltak ki, bizonyítva, hogy 
valódi vér keringett egykor a megboldogultban. És aranylóan csillogott a tálban a 
becsinált leves, és a tetején sárga karikák úsztak, nem is úsztak, inkább remegtek, 
mint a kövér ember hasa, ha szelíden reápaskolunk. A lélegzetünk is elállt, amikor 
megpillantottuk azt a tálat azzal a levessel. És akkor megjött a Géza, és friss volt és 
energikus, valami hűvös és borzongató szél, mit szél, vihar jött vele, amely egész a 
családi asztalig söpört, és leült az asztalhoz, és beszélt, és magyarázott, és közben, 
kimondani is szörnyű, enni kezdett, mint aki évek óta nem evett, és harapta a levest, 
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és nyelte a falatot, és zsíros volt a szája, és valami őrült fény csillogott a szemében. 
Bűvölten néztük. A becsinált levest tejfölös paprikáscsirke követte galuskával, ubor-
kasalátával. A Gézát nem lehetett leállítani. Mint szomjazó alkoholista, ha frissen 
csapolt korsó sörre lel, és kísérőként a sör mellől a deci vilmoskörte se hiányzik, úgy 
nyögött fel Géza a paprikáscsirke láttán, és oly gyorsan tette magáévá annak comb-
jait, mellét, egyéb testrészeit, valamint a testrészeken sűrűn csillogó illatos zaftot, 
hogy a szegény és jámbor jószág fel se igen foghatta, mily megtiszteltetésben van 
része, örömöt meg semmiképpen sem lelt a dologban, már ha egy ilyen butuska pára 
egyáltalán képes lenne is betevő falatként bármi örömöt találni abban, hogy Gézá-
nak, a nagy utazónak zsírosan fénylő ajkai magukévá teszik. Irmával, a nővérem-
mel hipnotizáltan ültünk ott, és bámultuk Géza történelmi pusztítását. Anyámnak, 
szegénynek, volt abban az időben egy specialitása, ez pediglen a házilag készült ba-
rackos gombóc volt, édes tejszínes öntettel. Azt valahogy úgy tudta csinálni, hogy 
az egészen egyszerűen tökéletes volt. A tökéletességének titka pedig a tésztájában 
keresendő. A krumpli és a liszt aránya a döntő ebben az esetben, és ez az arány na-
gyon is megfelelőnek bizonyult anyám barackos gombócainak a tésztájában, nem 
beszélve arról, hogy ha egy-egy krumplidarabra lelt a szájpadlásunk gombócevés 
közben, annak puha, mégis relatíve keményebb állagával fi noman ismerkedni, nos, 
az külön élvezet volt. Hát ezt a tejszínes öntettel megspékelt barackos gombócot 
szolgálta fel az anyám a paprikáscsirke után Gézának, a nagy utazónak. Egész déle-
lőtt azon a barackos gombócon dolgoztunk a nővéremmel együtt. Korunk gyors-
fagyasztott és félkész termékeken nevelkedő állampolgára talán már nem is tudja, 
hogyan is készül a barackos gombóc. Nos, erről csupán annyit, hogy a tésztája elké-
szítése nem gyerekjáték. Gyúrni kell, meg nyújtani kell, meg megfelelő nagyságú 
darabkákat kell szaggatni belőle, és turkálni kell közben a lisztben meg a krumplis 
masszában, meg tapicskolni kell, egyszóval élvezet is, meg munka is, amely munká-
nak a célja a teli gyomor mellett a nyelv, a száj, az ajkak és az íny élvezete. Egy ilyen 
barackos gombócról önként lemondani, bizony, nem egyszerű dolog. Szinte fény 
gyúlt akkor a nővérem szemében, amikor az anyám megjelent az aranybarna préz-
libe csomagolt, tejszínes öntettel beburkolt barackos gombócainkkal. Láttam rajta, 
hogy ezeket a gombócokat nem adja könnyen. Elmúlt a hipnotikus hatás, Gézának, 
a nagy utazónak a mágikus befolyása, láttam a nővérem szemében, hogy magához 
tért bénultságából, hogy cselekedni fog, mert vannak pillanatok az ember életében, 
amikor nem cselekedni önpusztítás, önsorsrontás, vagy egyszerűbben szólva: bűn. 
Egy pillanatra iszonyatos csend lett akkor, ott, a családi asztalnál. Megbabonázva 
néztük a frissen tálalt barackos gombócokat.

 Volt akkoriban apámnak egy komposztos vödre, abban gyűjtötte a háztartás 
szerves hulladékát, mindazt, amit jó időben, jó helyre elhelyezve trágyaként tudott 
hasznosítani. Jellemző módon ez a komposztos vödör meglehetősen közel volt va-
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sárnapi asztalunkhoz, nyilván a maradék gyors, sallangmentes eltüntetésének érde-
kében, most pedig, a véletlen szeszélyének köszönhetően, már-már éppen a Géza 
széke mellett volt akkor, talán ha két lépésre a Gézától.

 És a Géza, a kínálást meg sem várva, már nyúlt is az aranybarna prézlivel és tejszí-
nes habarással burkolt barackos gombócok után. És akkor a nővérem, az Irma, talán 
ha tízéves lehetett éppen, felállt az asztaltól, kényelmesen odament a komposztos 
vödörhöz, felemelte, aztán a döbbenettől megmerevedett Gézának a fejére húzta 
zöldtrágyástul, mindenestül. Felpattant akkor a Géza, de valahogy fáziskéséssel pat-
tant fel, mint aki érzi, jogos a büntetése, ezért aztán nem is volt elég hiteles ez a 
felpattanás, és lerángatta a fejéről a vödröt, és a fülén mindenféle zöld csimbókok 
lógtak, az arcán meg az előző napi görögdinnye leve csorgott lefelé, és mindenfélét 
hebegett akkor, és hadonászott, és dadogott, és tett valami hirtelen mozdulatot, 
mint aki meg akarja ütni a nővéremet, és akkor már az apám is felugrott, és mind-
annyian talpon voltunk, és akkor a Géza felkapta a csomagját, és amúgy csimbóko-
san meg görögdinnyésen kirohant az ajtón, ki a kertkapun, neki a nagyvilágnak. Mi 
pedig visszaültünk a családi asztalhoz, és jóízűen megettük az aranybarna prézlivel 
és tejszínes habarással burkolt barackos gombócot. Mit mondjak? Isteni volt. Gézát 
viszont, a nagy utazót, nem láttuk soha többé.
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9. Barátságban az állatokkal

Fekete István: Kele (részlet)

1. Kicsoda Nyaú, Ribizke, Vahur?
2. Mihez hasonlítja – kimondatlanul – a fényt az elbeszélő?
3. Mitől függ, hogy Vahur bánt vagy nem bánt valakit?

Vahur kelletlenül nézi a családot, de nem bántja. Nem bántja, mert a macskák a ház-
hoz tartoznak, és nem bántja, mert Nyaú önmagáért is tud verekedni, de a gyerekei-
ért maga a Sátán. Unottan félrefordítja tehát fejét, és lehasal a konyhaajtó elé, mert 
Ribizke nemsokára reggelizik, s akkor őróla se feledkezik meg. Ezenfelül Ribizke 
– mint minden magányos ember – szól egypár szót a kutyához, és a kutya a farkát 
csóválja, a szeme nevet, mert szereti az emberi hang lágy hullámzását, legfőképpen 
pedig szereti azt a simogató valamit, ami a hang mögött van. És szereti gazdája sze-
mét is, amelyben annyi erő van, parancsolás, néha harag, de sokszor vidámság, és ha 
még kezét is a fejére teszi, akkor valami lágy reszketés szalad végig egész testén, és 
nyüszíteni kell a boldogságtól.

Ribizke most már papucsban jön ki, de a kutya mellett hirtelen megáll, mintha 
eszébe jutott volna valami, és felnéz a háztetőre.

Keleten, a púpos hátú, távoli dombok felett ekkor bukkan fel a nap, és meleg 
ragyogása szétfolyik az egész világon. Becsorog a konyhába, a gerendás szobába, a 
fészer alá, a kacsák bűzös óljába, az istálló kis ablakán, a vályú repedésébe, az elszá-
radt uborkalevelek alá – szétfolyik, és jön szikrázó, apró hullámokban, szétterül, 
felemelkedik, és a maga végtelen életébe ölel minden életet.

– Áldott légy, Nagy Fény – mondja a magányos gólya meg se rebbenő szeme –, 
áldott légy, és gyógyítsd meg a szárnyam.

Nem szó ez a kérés, nem hang, nem kívánság, nem vágy, nincs neve ennek a 
mozdulatlanságnak, de benne van a szegény vándor néma állásában, csüggedt szár-
nyában, a fájdalomban, amely átborzong testén, tollai ziláltságában, benne van a 
levegőben, és ott a háztetőn, a füstös kémény mellett, lecsepeg a földre, mint tavasz-
szal, ha megcsordulnak az ereszek.

– Na, te szegény gólyamadár! – mondja az öreg Ribizke hangosan. S ekkor mel-
léje áll Vahur is, aki szeret gazdája mellett lenni, és ő is felnéz a háztetőre. – Na, te 
szegény gólyamadár, hát mi a bajod?
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A hangok odaülnek a nádtetőre, a kémény kormos szájába, ott vannak a gólya 
mellett, felszállnak hozzá, és megérintik.

„Lent Vahur csóválja a farkát. Ismerős talán?” – gondolja.
A gólya odébb lépett a tetőn, és lenézett öreg Ribizkére. Megmozdította kicsit a 

szárnyát.
– Beteg vagyok, de ha akarjátok, el is mehetek. 
Ribizke a kutya fejére tette a kezét.
– Látod, Bujtár, van már gólyánk is!
„Ismerős! – határozta el magában a kutya. Ismerős, és idetartozik.”
Ribizke ezután egyenként nyitogatta ki az ólak ajtaját. Hangos szárnyverdeséssel 

röpültek ki a tyúkok – a kakas nem; a kakas leugrott először az ülőfáról, aztán ran-
gosan kisétált, körülnézett és kukorikolt:

– Reggel van, reggeeel…
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 Érezd magad jól a bőrödben!

Fekete István: Téli berek (részlet) 

1. Hogyan csoportosítja a természet lakóit az elbeszélő? Hányféle van belő-
lük? Melyikük hol húzza meg magát télen? 

2. Milyen hangok hallatszanak a nagy csendben?
3. Mit szól hozzá a róka, ha hópehely száll az orrára?

A berekben persze másként esett. A berekben nem fogta meg semmi a szelet, és a hó 
suhogva érkezett. Halk zizegéssel verte meg százmillió nádszál kemény derekát, és 
a fagyott szemecskék elpattogtak a fagyos füveken, mielőtt leültek volna a földre. 

Leültek és vártak. Aprók voltak, és estükben csak többnek látszottak, de a gya-
logúton már kanyargó, fehér ösvényt vertek, s ha valaki végigment volnarajta, meg-
látszottak volna a lábnyomok. 

De hát ki járt volna erre ilyenkor? A vizek tükre elhomályosodott, a levegőben 
nem szállt egyetlen madár, hang nem hallatszott, csak a hó susogott valamit a nád-
nak, s a nádbugák bólongattak, mintha megértették volna. 

Aludt, és talán álmodott az élet a berekben. A vizek lakói a vizek mélyén, a föld 
lakói a földben, ahol már nincs fagy, a nádas lakói a zsombékok sátra alatt, az erdőé 
az odvakban vagy valamely vastag ág déli hóna alatt, de minden élet szélárnyékban, 
mert a szelet az állatok sem szeretik. A szél süketté tesz, és bebújik a szőr közé, 
tollak alá, odvak szájába, ahol huhog, és párkányt rak a hóból, ami veszélyes, mert 
akárki megláthatja, a lakók ki-be járásának nyomait. 

Ezért az északnak nézőodvak rendszerint üresek. 
Esik a hó, ami olyan kemény, hogy majdnem darának lehetne mondani, és olyan 

apró, mint a porcukor. Ez pedig azt jelenti, hogy hideg van odafenn, ahonnét jön, 
de azt is, hogy sok van belőle. Mert lám, amikor lágyan szállingóznak akkora pely-
hek, mint egy kis falevél, nem bújik el így az élet. A cinkék tovább kutatnak az 
ágakon, a búvármadarak tovább bukdácsolnak, s a róka is ott sompolyog a nádban, 
legfeljebb a fejét rázza meg, ha éppen az orrára száll egy-egy puha hópehely. De 
nem bújik el semmi, mert nem érdemes. 
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11. A lélek egészsége

z r rvin  A ét ejű tündér
A kislány, akit mindenki szeretett (részlet)

1. Mivel lepi meg igazán Brunella a Tigrist? Min csodálkozik el a lány szavait 
hallva?

2. Miért nem bántja a Medve a kislányt?
3. Miért nem fél a kislány az állatoktól?

Mikor Brunella szépen megfésülködött, elhatározta, elindul az erdő felé. Otthon 
ugyan mondták neki, hogy csak a patakig szabad mennie, mert az erdőben eltéved-
het, és ott veszélyek leselkednek rá. „Ugyan – gondolta Brunella –, miféle veszé-
lyek? Engem szeretnek a fák, a füvek, az őzikék. De az erdőben kígyók is vannak” 
– jutott eszébe. Öntudatosan fölvetette a fejét, fekete hajfonatában meglibbent a 
széles piros szalag.

– Engem a kígyók is szeretnek – mondta. – Most szépen megfésülködtem, elme-
gyek, megmutatom az erdőnek a hajam – szólt a patakhoz.

– Csak ne menj messze. Bajod eshet, az erdőben lakik a Tigris, a Medve meg a 
Pakuk madár.

– Engem szeretnek – toppantott Brunella, és elindult.
A patak nem szólt semmit. Akkor sem, mikor kisvártatva Brunella megfordult, 

és azt mondta:
– És én is szeretem őket.
Sohasem látott még Tigrist, Medvét meg Pakuk madarat.
Aztán, mondom, eltévedt.
De nem félt.
– Ugye, szerettek engem? – kérdezte a fákat.
– Szép kislány vagy – mondták a fák.
Azon a dombon, ahol a hét hársfa állt, találkozott a Tigrissel.
– Hrrr – morgott a Tigris –, hogy merészelsz!
– Jaj, de szép hangod van! – mondta Brunella, és közelebb lépett. – Nem morog-

nál még egyet?
A Tigris meglepetésében teljesítette a kérést.
– Hrrr – morgott még egyszer, de most már sokkal szelídebben.

Erkolcstan_5_TK_SZOVEG.indd   109 28/07/14   15:18



110

Aztán észbe kapott, igyekezett borzasztó pofát vágni: még ez a kis mitugrász 
lányka akar vele kukoricázni?!

– És az arcod is olyan kedves – mondta erre Brunella. – Megsimogathatom?
A Tigris tekergette a nyakát. „Még hogy kedves az arcom – Gyorsan belenézett 

egy tócsába. – Igaz is, elég kedves arcom van” – állapította meg elégedetten, és mo-
solyogni próbált. Az állkapcsa csikorgott, mert a Tigris hét éve mosolygott utoljára.

– Kedves kislány vagy – mondta –, megsimogathatsz.
Brunella megsimogatta a Tigrist, és azt mondta:
– Örülök, hogy találkoztam veled. Szeretlek, Tigris.
A Tigris boldog lett, ugrált és bukfencezett. Amikor kiugrálta magát, csodálkoz-

va Brunellára nézett.
– Mit keresel itt, kislány?
– Eltévedtem – mondta magabiztosan Brunella –, a patak partján lakom, abban a 

piros cserepes házban.
– Tudom – mondta a Tigris –, pattanj a hátamra, egy darabig elviszlek.
Brunella a Tigris hátára ült. Csodálatos volt száguldani.
Egy ligetnél megálltak.
– Tovább nem mehetek – mondta a Tigris –, erre menj, egyenesen. Hazatalálsz.
Brunella elindult, amerre a Tigris mondta, és dúdolgatott. Egyszer csak lát ám 

egy barna foltot. Nicsak – gondolta –, talán a Medve, és megindult feléje. Tényleg a 
Medve volt. Már régóta fi gyelte a kislányt, csodálkozott, milyen bátran sétál a sötét 
erdőben. Tetszett neki, elhatározta hát, hogy nem bántja. De találkozni nem akart 
vele; minek mindenkinek megtudni, hogy ő itt lakik a Holdfényes Barlangban.

De Brunella akkor már csak pár lépésre volt.
A Medve nem akart bonyodalmat, gondolta, inkább elfut.
– Ne szaladj el! – kiáltott utána Brunella. – Úgy szeretnék beszélgetni veled.
„Most már mindegy” – gondolta a Medve, és megállt.
– Ne gyere közelebb, mert megeszlek! – kiabált a kislányra.
– Jaj, de vicces vagy! – nevetett Brunella. – Miért ijesztgetsz?
A Medve elcsodálkozott.
– Hogy mersz így beszélni velem?
– Ó, hát mert szeretlek! – nevetett a kislány, és kezet nyújtott a Medvének.
A Medve vigyázott, nehogy nagyon megszorítsa a kezét.
– És miért szeretsz?
– Csak – mondta Brunella –, mutasd a hátad, úgy látom, a hátad sötétbarna.
– Igen – mondta a Medve, és mutatta a hátát. Jókedvű lett. Igazán jó érzés, ha egy 

szép kislány szereti az embert. Azazhogy szereti a medvét.
Brunella elmondta, hogy eltévedt, és hogy a Tigrissel találkozott.
– Nem bántott? – csodálkozott a Medve.
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– Ó – nevetett Brunella –, hogy bántott volna, amikor olyan kedves Tigris! A 
hátán hozott a ligetig, hogy hamarabb hazaérjek.

– Ha akarod – mondta a Medve –, én is elvihetlek egy darabig a hátamon.
– Az jó lenne – felelte a kislány –, csak tudod, olyan éhes vagyok.
– A mézet szereted? – kérdezte a Medve.
– Nagyon. Mézet adjál – mondta Brunella.
A Medve kézen fogva vezette a kislányt a barlangjába. Csodálatos barlang volt, 

zegzugos nagy termekkel.
– Ugye, szép? – dicsekedett a Medve. – Rajtad kívül még senki sem látta.
– Gyönyörű! – ámuldozott Brunella, és boldog volt, hogy szeretik egymást a 

Medvével.
Ennél jobb méz nincs a világon, a Medve biztatta Brunellát, egyék még. Nem 

nagyon kérette magát, a hasát degeszre tömte.
– Nem kellett volna annyit ennem. Most biztos nehéz vagyok – mondta, amikor 

a Medve hazafelé vitte a hátán.
A Medve mosolygott. „Micsoda kedves kislány – gondolta –, lám, azzal törődik, 

hogy nekem nehezebb.” Pedig hát igazán lepkekönnyű kislány volt, a Medvének 
meg se kottyant, hogy a hátán ül.

– Na, tovább nem mehetek. Innét, ha egyenesen arra mégy, hamarosan hazaérsz 
– mondta a Medve, s amikor Brunella már majdnem eltűnt a fák között, utána kia-
bált: – Gyere el máskor is!
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12. Hol lakik a lelkiismeret?

Illés Sándor: A fecske halála

1. Mikor, milyen időszakban játszódik a történet? Honnét tudhatjuk?
2. Miért csak a nagymama tudhat a fecskéről? Miért bizonyul tévedésnek a 

titkolózás?
3. Ha jó dolga volt a madárnak, miért lehetett mégis szomorú?

Már kisiskolás koromban én is boldog csúzlitulajdonossá válhattam. A nagyapa 
nézte ki, majd vágta le az ipszilon alakú faágat, s kötötte rá nagy szakértelemmel 
a gumibelsőt. Ő bibliai szóval parittyának nevezte. Vittem folyton magammal a 
nadrágzsebben. A másik zsebem tele volt kaviccsal, és lőttem mindenre. Eleinte csak 
a cserépkorsókat céloztam meg, amelyek a kerítésre aggatva száradtak, aztán én is 
a fák alatt toporogtam órákig, zsákmányra lesve.

Sose találtam célba, még a nagymama köcsögjei is épek maradtak, mígnem egy 
alkalommal elejtettem az első áldozatot.

Mindenki életében vannak sötét, fekete foltok, az enyémben ez volt az, ami 
örökre emlékezetes marad számomra. Emlékszem jól, szeptember volt, és az isko-
lából tértem haza, amikor észrevettem, hogy a búcsúzó fecskék fekete raja gubbaszt 
a villanydróton.

Gyorsan letettem az iskolatáskám, előkaptam a csúzlit, és közéjük lőttem egy 
földön talált kavicsot. Az egyik fecske sebzetten lehullt, a többiek felrebbentek és 
délre szálltak. A madarak költözési ideje volt éppen.

A kaviccsal eltalált madár szárnyaszegetten vergődött a földön, és bánatos tekin-
tettel követte távozó társait. Odarohantam, felemeltem, véres volt... Lekaptam a 
sapkámat, abba rejtettem, majd a keblemre szorítva hazaszaladtam vele. Senkinek 
sem szóltam az esetről, csak a nagymamát avattam be szörnyű titkomba.

Ő segített kényelmes kis fészket készíteni számára a kamra egyik sarkában. Oda 
jártam aztán beszélgetni a beteg madárral. Bánatos tekintettel nézett rám. Riadt 
volt, de megbocsátott, mert a tenyerembe simult, amikor beszéltem hozzá.

A szárnya törött el, azt gyógyítgattam, a nagymama valamivel be is kente, hogy 
ne fájjon neki a sebe. Én éjszakánként is gyakran gondoltam rá, mert bántott na-
gyon a lelkiismeret. Mi lesz most vele? Azon tűnődtem, kibírja e nálunk a szigorú 
telet, amikor a fecskék a nyárhoz szoktak?
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A sebesült fecske holléte azonban nem maradt sokáig titokban. De mindenki 
hallgatott róla. Egyszer észrevettem, hogy a mama összeszorított markából kiper-
dül egy búzaszem. Éppen a kamra felé tartott. Utánaosontam. Lesben álltam.

És feltevésem beigazolódott: a mama etette a beteg fecskét. Kis tálkában vizet is 
készített meleg vacka közelébe.

Aztán apám is tudomást vett róla, s a nagyapa sem szólt, csak behozta egy alko-
nyatkor a markában a kicsi, riadt madarat.

„A fecske” – mondta csendesen, és ráhelyezte a konyhai sámlira. Hallgattunk, 
mert mit is szólhattunk volna? A fecske közben idegesen forgatta a fejét, nem értette 
a változást. Aztán megszokta. A kamrából a konyhába költöztettük. Nagyapa még 
legyeket is fogott neki. De nem ette meg. Búzával etettük, én olykor kolbászdarab-
kával is kínálgattam. Bele-belecsípett. Majd elfoglalta a szobát is, a konyha mellett. 
A varrógép alatt üldögélt naphosszat.

Szeretett a két ablak között, ahová néha kiraktam, hogy lássa az udvart, a kisker-
tet, a fákat, az égen vonuló felhőket. És néha az esőt, amely lassan hóesésre váltott.

Talán társaira gondolt ilyenkor, ki tudja, merre jár a fecskeraj... Ő még fi óka volt, 
sohasem költözött, és sóvárogva gondolt társaira. Szárnya közben meggyógyult, 
már fel-felröppent a díványra, az asztal szélére, sokszor az ablakhoz húzta a kíván-
csiság. Így érkezett el a karácsony.

Egy szék karfáján gubbasztott, amikor a mama meggyújtotta a gyertyákat a fe-
nyőágakon. Lobogó fényük szembogarában tükröződött. Sok apró gyertya a fecske 
szemében! Amikor egyedül maradtam vele a szobában, beszéltem hozzá. Úgy né-
zett ilyenkor rám, mintha értené. „Még egy hónap, és visszajönnek, hazatérnek a 
többiek is” – vigasztaltam. De nem várta meg társait. Meghalt. Mi okozhatta a ha-
lálát? Jó fészke volt, szerettük, etettük. Felnőttkoromban jöttem rá. Abba pusztult 
bele talán, hogy nem élhette át a hazatérés mindennél nagyobb örömét...
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13. Kik a különleges emberek?

B mil rabal  A gyém ntszemű

1. Vitassátok meg, miért gondolja Vendulka, hogy szép a világ! A műtét után 
vajon csalódni fog vagy nem?

2. Beszéljétek, meg hogyan segíthet egy fogyatékkal élő ember másokon!
3. Mit tudott adni Vendulka a vonat utasainak?
4. Vendulka történeteiben a végén minden, amit rossznak hittünk jóra fordul.  

Keress erre példákat!
5. A lányt kísérő utas édesapja tolókocsival közlekedett. Hogyan talált magá-

nak hasznos és értelmes elfoglaltságot fogyatékossága ellenére is? Hogyan 
értékelte a munkáját a környezete?

Az utas éppen feltette a lábát a kocsi lépcsőjére, amikor valaki megfogta a vállát. 
Megfordult, a peronon egy idősebb férfi  állt.

– Uram, Prágába utazik? – kérdezte. – Prágába – felelte az utas.
– Akkor megkérném, vigye magával Vendulkát, a kislányomat. A prágai állomá-

son már várni fogják – mondta az apa, s egy körülbelül tizenhat éves kislány kezét 
nyomta az utas kezébe.

És a forgalmista már fütyült is, a kalauznő felsegítette a kislányt a kocsi nyitott 
előterébe, aztán jelt adott, hogy a szerelvény indulásra készen áll. A forgalmista 
felemelte az indítótárcsát.

Az apa a kocsi mentén futott.
– Vendulka! Majd drukkolunk neked! És azonnal táviratozz, mihelyt túlvagy raj-

ta, hallod?!
– Hallom, apukám – kiáltotta a lány –, azonnal táviratozom!
Amikor a vonat elhagyta a kijárati jelzőt, az utas kinyitotta az ajtót, és az erős 

huzatban bevezette a lányt a folyosóra. Még mindig fogta a kezét, és tökéletesen 
tanácstalan volt.

Az egyik fülkéből beszélgetés hangjai szűrődtek:
– Ne éljek, ha nem igaz, egyszer, még vőlegény koromban, elment inget venni 

nekem, de nem tudta megvenni, mert fogalma sem volt róla, hogy mekkora a nyak-
bőségem. Már elmenőben volt, amikor hirtelen eszébe jutott valami, és fennhangon 
odakiáltja a segédnek, át az egész üzleten: „Amikor fojtogatom, így tartom a ke-
zem!” És a segéd fogja a centimétert, megméri a mutatott kerületet, s azt mondja: 
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„Negyvenes!” No és az ing, mint méltóztatnak látni, az ing olyan, mintha rám ön-
tötték volna!

Az ajtó kicsapódott, és a fülkéből kirontott egy kopasz utas, és fuldoklott a ne-
vetéstől:

– Megölni, az kevés! – kiabálta, és öklével a kocsi falát döngette. Mikor egy kicsit 
magához tért, visszament a fülkébe, ahol az előbbi hang folytatta:

– Erre én elhatároztam, ha már ő olyan örömet szerzett nekem mikulásra az 
inggel, én meglepem karácsonyra egy kalapocskával. Megyek hát a divatboltba, s 
mondom: „Azt a csinos kis kalapot szeretném a kirakatból!” Mire a divatárus: „Há-
nyas számban parancsolja, kérem?” És én persze nem tudtam, de hirtelen nekem is 
eszembe jutott valami, és azt mondom: „Amikor egyszer összekaptunk, adtam a 
menyasszonyomnak egyet, így felülről, s a mai napig is emlékszem a fejecskéjére!” 
– és a divatárus addig hordta és dugta a tenyerem alá a kalapokat, míg csak azt nem 
mondtam, hogy „Stop, ez az!” És a fa alá tettem, és az a kalap úgy illett a meny-
asszonyom fejére, mint fenékre a bili.

És a fülkéből kirontott a kopasz utas, zsebkendőt nyomkodott a szájára, és nyög-
décselt, és félretolta a kislányt, és egy kis ideig úgy lógott ki az ablakon, mint egy 
rúdon átvetett törülköző, aztán újra megdöngette öklével a kocsi falát, és kijelen-
tette:

– Ezt a fi ckót kinyírni, az kevés! – És megtörülte a szemét, és visszament a fül-
kébe.

Az utas, aki még mindig kézen fogva tartotta a lányt, most végre döntött, s belé-
pett a kopasz után.

– Uraim – mondta a kislány, mikor belépett –, Vendulka Kristová vagyok, Prágá-
ba utazom! – És maga elé nyújtva a kezét, beletapogatott a semmibe, megérintette a 
viccmester göndör fürtű fejét, s az bemutatkozott:

– Én pedig Emil Krása vagyok.
– Én meg Václav Kohoutek – mondta a kopasz utas.
A férfi , aki idevezette a lányt, föl akarta dobni aktatáskáját a csomagtartóba, de 

véletlenül fejbe verte vele a kopaszt.
– A szentségit, nem tud vigyázni?!
– Pardon.
– Valakit megütöttek? – kérdezte a kislány. – Erről jut eszembe. Én szoktam a le-

veleket a postaládába dobni, s úgy ismerem a ládáig az utat, mint a cipőmet, hanem 
azok az átkozott postások múltkor két házzal közelebbre rakták át a postaládát, én 
pedig belevertem a sarkába a fejem, és megsebesültem. De azonmód rá is húztam 
kettőt arra a kaszlira a fehér botommal!

– Üljön ide az ablakhoz – tanácsolta a kopasz, s a szemét törölgette –, hadd lássa 
a vidéket.
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A kislány kitapogatta az ülést, aztán az ablakot. Kinyújtotta a kezét, mintha azt 
vizsgálná, hogy nem esik-e, s elégedetten megszólalt:

– Szépen süt odakint a nap.
És az utasok elcsöndesedtek.
– Az az úr az állomáson az apukája volt? – kérdezte az az utas, aki idevezette a 

lányt.
– Igen, az apukám – bólintott a lány. – Hanem tudják, uraim, az én apukám, 

az csuda egy fi gura! Azt mindenki megirigyelheti tőlem. Gyümölcskertészete van, 
és egyszer egy szállítmánnyal elgázolta a sánta Dymáckovát, a szomszédnőnket, és 
bírósági tárgyalás lett a dologból. Apu ellenségei már előre örültek, hogy no, hála 
istennek, sittre teszik az öreg Kristát, vagy még a gatyája is rámegy az ügyre. Csak-
hogy a bíróságra az öreg Dymácková mankó nélkül futott be, apunak kezet csókolt, 
és megköszönte, hogy olyan pompásan gázolta el, hogy most már nem sántít. Csak 
az a kár, mondta, hogy apu nem harminc évvel ezelőtt gázolta el, mert akkor biz-
tosan férjhez ment volna.

– Nagyszerű apuka – dicsérte a göndör fürtű.
– Ugye?! – nevetett Vendulka, és tenyerét kidugta az ablakon, a vonat azonban 

kanyarba fordult, s a napot a fülke oldaláról átdobta a folyosó oldalára.
– Elbújt a nap – mondta a lány.
Az utasok egymásra néztek és bólintottak.
– De milyen a maguk apukája? – kérdezte a lány, s kezét a göndör fürtű viccmes-

ter térdére tette.
– Az én apám már tizenötödik éve nyugdíjban van, mert neki van a legnagyobb 

szíve Európában – felelte a göndör fürtű. – Akkora a szíve, mint egy csöbör, és egé-
szen a mellkasa közepébe csúszott…

– Nocsak… – hitetlenkedett a kopasz.
– Hát ez igazán gyönyörű dolog! – kiáltott fel Vendulka.
– Igen. Így aztán apámnak szerződése van a klinikával arra, hogy halála után 

a szíve az egyetemé lesz – folytatta a göndör fürtű. – Meg akarták venni a szívét 
külföldiek is, apám azonban jó hazafi , hát nemet mondott. A szerződés értelmében 
fürödnie sem szabad járni, tilos repülőgépre szállnia, gyorsvonattal sem utazhat…

– Én tudom, miért! – kiáltotta a lány. – Nehogy az a híres szíve szétroncsolódjon, 
elvesszen, igaz? – kiáltotta, és kitapogatta a göndör hajú elbeszélő kezét, s megszo-
rította. – Egy ilyen apukát, mint a magáé, azt nem kell félteni, akárcsak az enyémet 
sem!

– Így van – bólintott az utas, s mintha valahogy megszépült volna. – Néha elme-
gyek apámmal a klinikára, ott meztelenre vetkőztetik, aztán a professzor kék meg 
vörös ceruzákkal telefi rkálja a bőrét…
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– Igen, igen! – örvendezett Vendulka. – Mert azok a piros ceruzásak az ütőerek, 
a kék ceruzásak pedig a visszerek, igaz?!

– Úgy van – felelte a göndör fürtű, tenyerébe zárta a lány kezét, s úgy folytatta: 
– Apámat akkor bevezetik a terembe, a diákok fölébe hajolnak, a professzor meg 
egy pálcával magyaráz apu testén, mint egy vízrajzi térképen, magyaráz és tanít, 
aztán a professzor rákapcsolja az egyik hallgató szívét a megafonra… csakhogy az 
semmi, olyan az csak, mint amikor a kisdobot verik, vagy mint amikor a szolgálat-
tevő megy végig csizmásan a kaszárnyafolyosón, hanem amikor aztán apám szívét 
kapcsolják rá…

– Hát akkor az olyan, mint amikor távolodik a vihar! – kiáltott fel a lány. – Olyan, 
mint amikor lezúdul egy szikla! Mint amikor krumplit öntenek le a pincébe, mint 
amikor Emil Gilels játszik, igaz?!

– Pontosan – csodálkozott a göndör fürtű, s az ujját körbehúzta a gallérjában.
– Jaj, aranyos uraim – örvendezett Vendulka –, olyan boldog vagyok, hogy itt 

lehetek magukkal! És hogy másnak is híres apukája van!
A vonat most az országúttal párhuzamosan robogott, az utasok kinéztek az ab-

lakon, és egy hatalmas reklámtáblát láttak ott az országút szélén, rajta egy óriási 
kék szívet, melyből két forrás bugyog, alattuk pedig ezt a két szót: SZÍVBAJRA: 
PODÉBRADY.

– Vondrácek professzor úr már nagyon türelmetlen – mondta a göndör fürtű –, 
alig várja, hogy kibányászhassa szikéjével azt a különleges szívet.

– Azt elhiszem – nevetett a lány. – No lám, egy híres cseh szívvel megint több 
lesz!

– A maga apukájával azért senki sem ér fel – jegyezte meg a kopasz, s felnyúlt a 
poggyásztartóba az aktatáskájáért.

– Igaza van, csakhogy, tudja, az én apukámat, azt látni kell. Aranyos uraim, hogy 
az milyen gyönyörűen táncol! – csapta össze a kezét Vendulka. – Búcsúkor majd 
szétrúgjuk a falakat, s az egész terem minket bámul. És aztán apu szólót játszat 
magának. Hanem mi történt egyszer! Akkor én még kicsi voltam, apu pedig kiad-
ta a parancsot: a „Piros fehéret”, mert ő annak a dallamára „Zöld-fehéret” énekel, 
mivel a mi futballistáinknak zöld dresszük van és zöld zászlójuk, ugyanolyan, mint 
a Sláviának, csak zöldben. És jött a csendőr, és azt mondja: „A Piros-fehéret pedig 
nem fogják játszani!” Apu erre előrántott egy százast, odaadta a karmesternek, és 
azt mondja: „A Piros- fehéret pedig játszani fogják!” Mire a csendőr: „A Piros-fe-
héret pedig nem fogják játszani!” – és így licitáltak egy darabig, mint a ferbliben a 
harmadik menetben, amit aztán apu azzal fejezett be, hogy „A Piros-fehéret pedig 
játszani fogják”, és – durr! – bele egyet a csendőr orrába! Hogy tudják, aranyos 
uraim, az a csendőr addig az orrba verésig borzasztó csúf volt, mert az orra el volt 
ferdülve jobbra. Hogy az hogy vérzett! És apu aztán eltáncolta a „Piros-fehéret”, 
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és azt énekelte rá, hogy „Zöld-fehér”, és nekem, nekem ez borzasztóan tetszett, 
és a szomszédok már előre örültek, hogy no, az öreg Krista most aztán alaposan 
elintézte magát! Csakhogy négy hónap múlva, amikor a tárgyalás volt, beállított 
hozzá egy gyönyörű csendőr, s kijelentette, hogy az orrba verést ő maga kívánta, 
tulajdonképpen meg is rendelte, és megköszönte apunak, mert elhajlította vele az 
orrát balra, vagyis így az orra pontosan az arca közepére került, és egy gazdag föld-
birtokoslány beleszeretett a csendőrbe, és esküvő lett a dologból. Apu a mai napig is, 
attól a csendőrtől minden búcsúkor egy szakajtó kalácsot, télen pedig disznótoros 
kóstolót kap köszönőlevél helyett! – kiáltotta Vendulka elragadtatottan.

– Ki hinné? – dünnyögte a kopasz utas. – Egy orrba verés, amely családi boldog-
ságot alapoz meg. – És felvette a kabátját.

– És a maga apukája mit csinál? – kérdezte Vendulka. – Kislány, ő már nincs az 
élők sorában – felelte a kopasz –, de az egy olyan aranyos apuka volt, hogy csak 
most látom, milyen aranyos ember volt, most, amikor már nincs az élők sorában… 
Örökösen éjszakai műszakba járt… Reggel megnyikordult az ajtócska, anyám forró 
vizet öntött a dézsába, apu az udvaron letette a hazavalót…

– Mi az a hazavaló? – kérdezte a lány.
– Az egy jókora széndarab volt, amit a bányászok hazahordtak, a kabátjukba be-

lülre ugyanis egy nagy zseb volt varrva… és aztán apu belépett, levetkőzött, anyu 
egy csésze kávét állított a hokedlire, apu megmosdott, aztán leült, egy karéj kenye-
ret eszegetett, egy-egy korty kávéval segítve le, közben pedig levetette a cipőjét, s 
felhúzott egy szép félcipőt, felöltözött… és mindig úgy csinálta, olyan pontosan, 
hogy mire fejébe nyomta a sapkát, végzett éppen a kávéval is, és aztán ment kár-
tyázni a barátaival a Kék csillagba, én pedig délben elvittem neki az ebédet, apu 
meg jóllakott, s aztán tovább játszott. Négykor hazajött, lefeküdt a padlóra, hogy 
kiegyenesítse a csontjait, ahogy mondani szokta. És amikor kialudta magát, elment 
megint a műszakba. Csakhogy egyszer anyám beöntötte a dézsába a forró vizet…

A vonat lassított, és a kopasz útitárs kezet nyújtott Vendulkának.
– Kislány, sok szerencsét az életben, nekem azonban már le kell szállnom. – És 

kiment a folyosóra.
A vonat megállt.
Vendulka kitapogatta a fémfogantyút az ablakkereten, leeresztette az ablakot, és 

kikiáltott a vidéki állomás peronjára:
– Aranyos uram, fejezze be a történetet, kérem, drága uram!
A kopasz utas megállt az ablak alatt, s folytatta:
– Szóval, anyám beöntötte a dézsába a forró vizet, apám azonban nem jött. Ami-

kor a víz már ki is hűlt, elindult megnézni, hol lehet apám? És ahogy kinyitja az 
ajtót, a szobába begurul apám pipája…

A vonat elindult, és a kopasz utas a kocsi mentén ügetett, és magyarázott:
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– És anyám felvette a pipát, és sírva fakadt, magára kapta a gyapjúkendőt, és ro-
hant az aknához… apámra rázuhant egy kő… a barátai eljöttek, hogy megmond-
ják… de nem volt bátorságuk hozzá… hát csak a pipáját támasztották oda az aj-
tóhoz, és elinaltak… Hanem, kislány, tudod-e, hogy én sohasem láttam aludni az 
édesanyámat? Amikor felébredtem, ő már fenn volt… amikor elaludtam, még javít-
gatott valamit… csak később láttam aludni őt… akkor… – kiabálta a kopasz utas, 
és megállt, és lihegett.

Vendulka lekiáltott:
– Drága uram, bocsássa meg nekem, bocsássa meg nekem, hogy még él az apu-

kám, bocsássa meg, bocsássa meg!
De a vonat kanyarba fordult, és átvitte a napot a folyosó ablakából a fülke abla-

kába.
Kisvártatva az az utas, aki idevezette a lányt, megszólalt:
– Az én apám tímár volt, és olyan betegségben szenvedett, amit akkoriban „agg-

kori gangrénának” neveztek. Évről évre le kellett vágni egy darabot a lábából, úgy-
hogy tolókocsiban közlekedett. Rózsatermesztéssel szórakozott, és a rózsák a tímár-
műhely fala mentén sorakoztak, marsalkának hívták őket, és sárgák voltak. Apám 
számon tartott minden szálat, csak ő vághatott belőlük, és csak a templomnak vagy 
a kisasszonykáknak. Hanem, amikor aztán a műhelyünk falán keresztül egy utcát 
nyitottak, hát kiásták azokat a rózsákat is, s apám erre rá is mehetett volna. De talált 
magának más szórakozást. Kijárt a halálkanyarba, és irányította a forgalmat. Először 
csak kézzel, később már egy kis zászlócskával. És reggeltől estig, ha esett, ha fújt. 
A tolókocsi támlájára kellett szerelnem egy esernyőt. Így ment ez kerek nyolc évig. 
Amikor meghalt, százszámra álltak teherautók a temetőnél, és az a hely a halálka-
nyarban ilyen magasan volt csokrokkal borítva!

– Milyen magasan? – kérdezte Vendulka.
– Így – felelte az utas, és felemelte a lány kezét. Aztán még ezt mondta: – Amikor 

később a kanyarban újra egymást követték a balesetek, felállítottak oda két nagy 
tükröt…

– Istenem, de hiszen akkor magának szintén híres apukája van! – kiáltott fel a 
lány. – Olyan apukája, aki tükörré változott!

És az utasok egymásra néztek, aztán az ablakhoz fordultak, és a vonat éppen egy 
kisvárosba futott be, és az egyik utcasarkon két kerek tükör lógott, mint egy óriási 
cvikker, és azok a tükrök betekinthetővé tették az útkereszteződést.

A fülkére a titokzatosság hangulata telepedett.
– A maga apukája, ott az állomáson, valahogy olyan sovány volt… – szólt, s kö-

hintett az az utas, aki idevezette a lányt.
– Hát igen – felelte az  –, de ha látta volna egy évvel ezelőtt! Olyan volt, mint egy 

ház! Csakhogy szívtágulása volt, meg tönkrement a mája, gyomra, veséje. Anyuka 
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azt mondogatta, hogy mindez a rendszertelen élet következménye. A doktor pedig 
diétát írt elő, csakhogy apu ahhoz gyöngének bizonyult, mivel szeret papizni. Az-
tán egy füvesasszony azt tanácsolta, hogy ha nincs erős akarata a koplaláshoz, akkor 
egyedül az segít, ha valami rettenetesen sértőt mond a rendőrségről. És ez mentette 
meg! Aput elkapták, a jegyzőkönyvbe bediktálták azokat a sértéseket, ő pedig aláír-
ta. És kapott egy fél évet, és az ellenségei örvendeztek: „No, hála istennek, az a csi-
bész Krista most már nem fog bosszantani minket.” Csakhogy apu egy fél év múlva 
olyan soványan tért haza, mint egy éhenkórász diák, és tüstént egy nagy „sajtófoga-
dást” rendezett a Koszorúban, mindannyiukat megvendégelte, és így nyilatkozott: 
„Ti tökkelütöttek, egy jófajta börtön felülmúlja a világ minden fürdőjét! Tessék, 
ráadásul még kétezer koronát is hoztam haza! És olyan egészséges vagyok, mint a 
makk!” És apu megfogta elöl a zakóját, és úgy csinált, mintha szellőzködne, és a 
dagadt szomszédok kénytelenek voltak elismerni, hogy az öreg Kristával senki sem 
veheti fel a versenyt… Hanem, aranyos uraim, ha nem sértem meg önöket, meg-
hívom magukat, jöjjenek el hozzánk, föl Dradcanyba, minden csütörtökön tánces-
ténk van ott, jöjjenek el, pörgessenek meg egyszer! De csak mához két hónapra, jó?

– Táncolni? – ijedt meg a göndör fürtű.
– Táncolni, mivel én már nagykorú vagyok! És a doktor úr azt mondta, hogy 

amikor betöltöm a tizenhatodik évemet, megcsinálja a műtétet. És ez a műtét ezen a 
héten lesz! És akkor majd látni fogom már én is ezt a gyönyörű világot. Látni fogom 
az embereket, a tárgyakat, a vidéket és a munkámat. Vajon hogy fognak tetszeni 
nekem azok a kosarak, amelyeket fonok? Aranyos uraim, a világ gyönyörű lehet!

– Gondolja? – fi ntorgott az a férfi , aki idevezette a lányt.
– Azt meghiszem! Szépnek kell lennie – kiáltott fel Vendulka  –, szépnek, mert 

ott az intézetben dolgozik velem egy Ludvik nevű fi ú. No és ez a fi ú, amikor hoz-
zánk került, olyan boldogtalanul szerelmes volt, hogy addig-addig reszelt tintace-
ruzabelet a szemébe, amíg a doktor egyszer azt nem mondta neki, ide fi gyelj, még 
egy ilyen eset, és többé nem látod ezt a gyönyörű világot. De Ludvik azt mondta, 
hogy ettől a szép világtól ő már nem akar semmit. És újra tintaceruza-reszeléket 
szórt a szemébe. Most kosarakat fon velem, de olyan rettenetes honvágy kínozza a 
világ után, hogy vonít tőle, mint a bódéjához kötött kutya… Ó, a világnak bizony 
olyan gyönyörűnek kell lennie, mint a maga apukájának a szíve, az a csöbör nagy-
ságú szív. A világnak olyan gyönyörűnek kell lennie, mint az ön apukája, aki két 
kerek tükörré változott a halálkanyarban. Aranyos uraim, két hónap múlva én látni 
fogok, jöjjenek el, táncoljanak majd velem egyet ennek örömére!

Felcsapódott az ajtó. – A menetjegyeket kérem – mondta a fi atal kalauznő, és 
nagyot ásított unalmában.

Hosszú Ferenc fordítása
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14. A közösség nagy köre: nemzetünk, hazánk

llyés y la  ető i nd r (részlet)

1. Miért van szükség bizonyos időszakokban történelmi jelentőségű hősökre?
2. Petőfi milyen korban született az írás szerint?
3. Miért volt nehéz a megújulás?

A nagy költők nem váratlanul szólalnak meg, nem derült égből, mint az isteni ki-
nyilatkoztatások. A népek életében messze visszamenőleg meg lehet állapítani, mi-
kor estek vajúdásba, hogy megszüljék a rendkívüli fi út. A nemzet, a nagy család 
előre készülődik az eseményre. 

Előre kioktatja a dajkákat, akik az újszülöttet ápolni fogják, szájába adják az anya-
nyelv szavait. Megtisztítja a szavakat is. Aztán tanítókat nevel, akik a fi út irányítani 
fogják. Iskolakönyvekről éppúgy gondoskodik, mint a nagybácsik ajándékairól és 
dorgálásáról. Jóbarátokat és vetélytársakat szemel ki, akik majd védik és ösztökélik. 
Az egész ország egy izgalom.

Mert nem bizonyos, hogy a csecsemő megszületik. S ha megszületik is, nem 
bizonyos, hogy felserdül. Hányszor fordult úgy a magyar nép sorsa, hogy sanyarú-
ságából már csak egy próféta vezethette volna ki. S az jelentkezett is. De hányszor 
nem jelentkezett. A nép új út előtt állt, szomjasan a szóra és a jelre. És hasztalan 
várakozott. Akinek a történelem a nagy szerepre hangot és elmét adott, nem tűnt 
fel. Talán ötéves korában megfojtotta a torokgyík. Vagy nem tudott kivergődni a 
sötét mélységből, amelyben e nép milliói éltek, s halála napjáig tehénpásztor ma-
radt, s nyugtalansága legfeljebb szegénylegénynek sodorta. Teste megszületett, de 
szelleme nem jöhetett napvilágra, mert mégsem gondoltak vele, mert a nemzet 
rossz anya volt.

Ilyen izgalomban élt a nemzeti újjászületés hajnalán is Magyarország. 
Az izgalom, a láz oka, mint mindig, most is az: meg tud-e újulni ez az ország? 

A népek újkori nagy versenyében megállja-e helyét? Lesz-e egyáltalában magyarság, 
a nagy múlt után a jövő nem a halált tartogatja-e az ő számára? Hisz voltaképpen 
csak most kezd magához térni a csaknem négyszáz esztendős rettentő erőfeszítés 
után, amellyel az Európára rontó törököt föltartotta, végül szinte a saját testén, a 
földön hemperegve vele, de még ott is úgy szorítva, hogy tovább ne eressze, bármi-
be kerüljön is. 
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15. Az iskola, ahová jársz  

ógr di b r  zakó erenc  
Hogyan neveljünk? (részlet)  

1. Miért lehetünk hálásak a fizikatanárnak?
2. Kitől remélhetjük, hogy majd az életre nevel bennünket?
3. Hol tér vissza a szövegben a fizikatanár példája? Hogyan, ha egyszer ki 

sem ejtik a nevét?

Ez könnyű. Csak oda kell fi gyelni az iskolában. Az iskola mindenre megtanít, ami 
az életben fontos. Persze erre csak akkor fogsz rádöbbeni, kedves lusta és hanyag 
barátom, amikor befejezted a tanulmányaidat. De akkor már késő lesz.

Emlékszem például, hogy egyszer a fi zikatanárom megkérdezte: hova kell me-
nekülni, ha egy nagy pusztaságban állok, ahol csak egy fa van és kitör a vihar? 
A válasz: minél messzebb a fától, hogy belénk ne csapjon a mennykő. Bizony!

Ugye nem tudtad, kis buta?
Hát nem csodálatos egy tudás, amit az iskolában kapunk?
Képzeld el, amint állsz egy hatalmas pusztán és hirtelen felhők tornyosulnak fe-

letted. Távolabb egy terebélyes, dús lombozatú fa áll hívogatóan. Váratlanul kitör a 
vihar, csapkod az istennyila, és az első gondolatod az, hogy odafutok a fához, mert a 
levelek megvédenek az esőtől. Csakhogy akkor, egy villámcsapás fényénél eszedbe 
jut a fi zikatanárod: „ha vihar tör ki a pusztán – visszhangzik mennydörögve a han-
gya – nehogy bemenekülj egy fa alá, te tahó, mert beléd csaphat a mennykő!” És te 
hálásan gondolva iskolai éveidre elrohansz a fától minél távolabb, csuromvizesen, de 
boldogan, Mert lehet, hogy tüdőgyulladást kapsz és feldobod azt a majomházszagú 
negyvenkettes lúdtalpadat, de a villám valószínűleg nem csap agyon.

Akadnak persze olyanok, akik szerint nagy baj, hogy az élet néhány apróságá-
ra: a pénz beosztására, pályaválasztásra, családalapításra, gyereknevelésre, korszerű 
táplálkozásra, a betegségek megelőzésére és mondjuk leendő anyósunk elviselésére 
nem nevel az iskola.

Na és? Az iskola sem taníthat meg mindenre! Nem elég, hogy a fejedbe veri 
Venezuela hegy- és vízrajzát, vagy a szénatomok láncolatát az etil-alkoholban? És 
Csokonai Vitéz Mihály szerelmi költészete?... Az neked smafu?! Vagy ott vannak a 
másodfokú egyenletek! Az ám a fontos dolog! Hogy én azt hányszor alkalmaztam 
az életben!
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Úgyhogy te csak ne izgulj kedves olvasóm, hogy nehéz munka lesz az életre 
nevelni magadat. Ne félj attól, hogy nem találod meg az igazit. Ne félj attól, hogy 
nem a megfelelő pályát választod magadnak. Ne félj attól, hogy nem keresel elég 
pénzt a megélhetéshez. Az iskola az élethez szükséges minden tudással ellát, mielőtt 
átlépnéd a szent küszöböt.

Már alig várom például, hogy ott álljak egy kihalt pusztán a magányos fa mellett 
és jöjjön a vihar! A villám csapkod, én meg bevágom magam a fa alá.

Vagy nem oda kell futni?...
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16. Az osztály, ahova jársz

ric  K stner  A repülő szt ly (részlet)

1. Milyen szerepek vannak a színdarabban?
2. Milyen helyszínekre jutnak el a gyerekek az egyes felvonásokban?
3. Mivel koronázzák meg befejezésül az előadást?

Johnny darabjának, amelyet a karácsonyi ünnepélyen a tornateremben akartak 
előadni, mint mondtuk, A repülő osztály volt a címe. Öt felvonásból állt, s bizonyos 
mértékben szinte prófétai teljesítmény volt. […]

Hát igen. Az első felvonásban elindult az osztály. A másodikban a repülőgép le-
szállt a Vezúv kráterének peremén. Martin félelmetes-gyönyörűen ráfestette egy 
nagy kartonra a tűzokádó hegyet. A kartont csak oda kellett tolni egy nyújtó elé, 
hogy a Vezúv fel ne boruljon – és Sebastian, a tanár úr, máris megtarthatta rímbe sze-
dett előadását a vulkánok mivoltáról, s kikérdezhette növendékeit Herculaneumról 
és Pompejiről, a láva borította római városokról. Végül a kráterből felcsapó, Martin 
festette lángon szivarra gyújtott, aztán továbbutaztak.

A harmadik felvonásban a gizai piramisoknál szálltak le, elsétáltak a legközelebbi 
festett kartontábla elé, s meghallgatták Sebastian felvilágosításait az óriási királysí-
rok építéséről. Ekkor Johnny mint  II. Ramszesz, múmiasápadtra bemázolva, elő-
lépett az egyik piramisból. Eközben persze le kellett hajolnia, mert a karton túl ala-
csony volt. Ramszesz először magasztaló szónoklatot tartott a Nílus termékenyítő 
hullámairól s a víz áldásairól általánosságban. Később a világpusztulás lefolyása felől 
érdeklődött, amelyet csillagásza annak idején megjövendölt. Igen felháborodott, 
amikor megtudta, hogy a Föld még mindig létezik. És avval fenyegetőzött, hogy a 
csillagjóst haladéktalanul elcsapja. Ulinak, aki a kislányt játszotta, ki kellett nevetnie 
az öreg egyiptomi fáraót, és megmondani, hogy a csillagjós réges-rég halott. Erre 
II. Ramszesz valami titokzatos jelet rajzolt, és a teljesen megbabonázott Ulinak kö-
vetnie kellett őt a lassan lezáródó piramisba. A hátramaradottak előbb szomorúak 
voltak, de aztán mégis felkerekedtek.

A negyedik felvonásban a „repülő osztály” az Északi-sarkon szállt le. Látták, 
amint a Föld tengelye kimered a hóból, és saját szemükkel megállapíthatták, hogy a 
Föld a pólusain behorpadt. Erről képtáviratot küldtek a Kirchbergi Hírlapnak; egy 
jegesmedve pedig – amelyet a szőrmékbe burkolózott Matthias játszott – megren-
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dítő himnuszt énekelt a magányról a hó és jég között. A fi úk búcsúzóul megrázták 
a mancsát, és továbbrepültek.

A tanár úr tévedése folytán – és mert a magassági kormány felmondta a szolgála-
tot – az ötödik és utolsó felvonásban az égbe érkeztek. Mégpedig Szent Péterhez, 
aki egy karácsonyfa előtt ült, a Kirchbergi Hírlapot olvasta, és karácsonyt ünnepelt. 
Elmesélte nekik, hogy nagyon jól ismeri az igazgatójukat, Grünkern professzort. És 
megkérdezte, hogy megy a sora.

– Itt fenn pedig – folytatta – nem sok látnivaló van. Mert hiszen a mennyország 
láthatatlan. És fényképezni tilos.

A tanár úr megkérdezte, vajon Szent Péter nem tudná-e újra előteremteni azt a 
kislányt, akit II. Ramszesz elszöktetett a piramisba. Szent Péter bólintott, valami 
varázsmondást mormolt, és Uli azon nyomban kimászott egy festett felhőből. Óri-
ási volt az öröm, és elénekelték a Csendes éj, szentséges éj-t.

Ezt a karácsonyi ünnepségen majd nézők, tanítók, tanítványok mind együtt fog-
ják énekelni. És így az előadásnak biztosan jó vége lesz.

B. Radó Lili fordítása
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17. Kapcsolataim, köreim – I. 

scar ilde  Az önző óri s

1. Milyen tilalommal találkoznak a gyerekek?
2. Miért változik meg a helyzet?
3. Hogyan fogalmaznád meg a történet tanulságát?

Iskolából jövet minden délután bementek a gyerekek játszani az óriás kertjébe. 
Szép, nagy kert volt, gyenge zöld fű borította. S a fű között, mint a csillagok, itt is, 
ott is gyönyörű virágok nyíltak, és volt a kertben tizenkét őszibarackfa is, amelyek 
tavasszal rózsás, gyöngyös virágdíszbe borultak, ősszel meg súlyosan ült rajtuk az 
érett gyümölcs. A fákon madarak tanyáztak és olyan édesen énekeltek, hogy a gye-
rekek abba – abbahagyták a játékot, és az énekre fi gyeltek.

– Milyen jó itt! – kiáltották egymásnak.
Egy nap aztán hazatért az óriás. Barátjánál volt látogatóban, a cornwalli óriásnál, 

és hét esztendeig időzött nála. De hogy letelt a hét év, s ő elmondta már minden 
mondandóját, hiszen a szó belőle se áradt parttalan, elhatározta, hogy hazatér a kas-
télyába. Amikor megérkezett, látta, hogy a kertben gyerekek játszanak.

– Mit csináltok ti itt? – kiáltott rájuk durva, nagy hangon, és a gyerekek elsza-
ladtak.

– Az én kertem az én kertem – mondta az óriás  –, ezt mindenki beláthatja, és én 
nem engedem meg, hogy kívülem bárki is játsszék benne. – Magas fallal vette hát 
körül és kiakasztott egy táblát:

A KERTBE LÉPNI
SZIGORÚAN TILOS!

Igen-igen önző óriás volt.
Szegény gyerekeknek most már nem volt hol játszaniuk. Próbáltak ugyan játsza-

ni az országúton, de az országút nagyon poros volt, tele éles kövekkel, sehogyan 
se tudták megszokni. Így aztán iskola után rendesen a magas falat kerülgették, és a 
túloldali szép kertről beszélgettek.

– Milyen jó is volt odabent – mondogatták.
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Aztán megjött a tavasz, s az egész vidék telis-tele lett apró bimbókkal és kicsi ma-
darakkal. Csupán az önző óriás kertjében maradt meg a tél. A madarak, nem lelvén 
a gyerekeket, nem énekeltek benne, és a fák is elfelejtettek virágozni. Egyszer egy 
szép virágszál kidugta mégis a fejét a fűből, de amikor megpillantotta a tiltó táblát, 
annyira megsajnálta a gyerekeket, hogy visszabújt a mélybe és aludt tovább. Nem 
érezte jól magát ott senki, csak a hó meg a fagy.

– A tavasz megfeledkezett erről a kertről! – kiáltották  –, így hát itt élünk majd 
egész éven át.

A hó beborította a gyepet nagy, fehér köpönyegével, a fagy pedig beezüstözte 
a fákat. Aztán meghívták az északi szelet, hogy lakjék náluk, és az északi szél el is 
jött. Bundájába burkolózott és egész nap ott süvített a kertben és lefújta a kémények 
tetejét.

– Pompás egy zug ez – mondta  –, hívjuk meg vendégül a jégesőt is. Így aztán el-
jött a jégeső is. Minden álló nap három óra hosszat dörömbölt a kastély fedelén, míg 
össze nem törte majd mind a cserepeket, aztán körbe-karikába szaladgált a kertben, 
sebesen, ahogy csak tőle telt. Ruhája szürke volt és lehelete akár a jég.

– Nem értem, miért késik olyan sokáig a tavasz – mondta az önző óriás, amint az 
ablakban ült és kitekintett a hideg, fehér kertre  –, remélem, majd csak megváltozik 
az idő.

De a tavasz nem jött el, se a nyár. Az ősz arany gyümölcsökkel díszítette a kerte-
ket, de az óriás kertjének nem adott semmi díszt. – Túlságosan önző – mondta az 
ősz. Így aztán tél volt a kertben szakadatlanul; északi szél és jégeső, fagy és hó járták 
táncukat a fák között.

Egy reggel az óriás ébren feküdt az ágyában, amikor egyszerre csak valami gyö-
nyörűséges zenét hallott. Olyan édesen szólott, hogy azt gondolta, bizonyára a ki-
rály zenészei vonulnak arra. Pedig valójában csak egy kis kenderike fütyörészett az 
ablak előtt, de az óriás olyan régen nem hallott a kertjében madárfüttyöt, hogy most 
úgy tetszett neki, ez a leggyönyörűbb muzsika a világon. És egyszerre csak a jégeső 
abbahagyta táncát a feje fölött, az északi szél se süvített többé, és a nyitott ablakon 
át gyönyörűséges illat szállt be hozzá.

– Azt hiszem, megjött végre a tavasz – mondta az óriás; és kiugrott az ágyból és 
körülnézett.

És ugyan mit látott?
Bizony csodálatos dolgokat. A fal egy kis hasadékán bemásztak a gyerekek, és 

most odafenn ültek a fák ágai között. Amerre csak nézett, mindegyik fán egy kis-
gyerek. És a fák, örömükben, hogy a gyerekek visszatértek, egyszeriben kivirultak 
és gyengéden lengették ágaikat a gyerekek feje fölött. Madarak repkedtek körülöt-
tük és boldogan csicseregtek, és a virágok kidugták fejüket a zöld fűből és moso-
lyogtak. Bizony gyönyörűség volt nézni. Csupán az egyik sarokban volt még min-
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dig tél. Legtávolabbi zuga volt ez a kertnek, és egy kisfi ú állt benne. Olyan kicsi 
volt, hogy nem érte el a fa alsó ágait, és csak kerülgette, kerülgette és keservesen 
sírt. A szegény fát pedig még egyre jég és hó fedte és az északi szél zúgott, süvített 
körülötte. – Kapaszkodj fel, fi acskám – biztatta a fa és lehajtotta ágait, amilyen ala-
csonyra csak tudta; de a fi úcska nagyon is kicsi volt.

És az óriás szíve ellágyult, amint kitekintett.
– Mennyire önző voltam! – mondta. – Most már tudom, miért nem akart eljönni 

ide a tavasz. Fölteszem azt a szegény kisfi út a fa tetejére, és azután lerontom a falat, 
hadd játsszanak örökkön-örökké kertemben a gyerekek. – És bizony nagyon bánta, 
amit tett.

Lesurrant hát a lépcsőn, nagy óvatosan kinyitotta a főkaput, és kilépett a kertbe. 
De a gyerekek, mihelyt megpillantották, úgy megijedtek, hogy elszaladtak mind, 
és a kertben újra tél lett. Csak az az egy kisfi ú nem szaladt el, mert a szeme tele volt 
könnyel, és nem látta, hogy az óriás közeledik. És az óriás odalopózott a háta mögé, 
gyengéden megfogta és föltette a fa tetejére. És a fa azon nyomban kivirágzott, ma-
darak szálltak ágaira és fütyörésztek, és a kisfi ú kinyújtotta a karját és átölelte az 
óriás nyakát és megcsókolta. És a gyerekek, amikor látták, hogy az óriás nem gonosz 
többé, visszaszaladtak, és velük együtt visszatért a tavasz is.

– Legyen a tiétek ez a kert, gyermekeim – mondta az óriás, és fogott egy hatal-
mas fejszét és lerontotta a falat. És amikor az emberek déli tizenkét órakor piacra 
mentek, ott lelték az óriást: játszadozott a gyerekekkel a leggyönyörűbb kertben, 
amelyet valaha is látott a világ.

Egész álló nap együttjátszottak, és amikor beesteledett, a gyerekek odamentek az 
óriáshoz, hogy elbúcsúzzanak tőle.

– De hát hol van az a kis társatok? – kérdezte az óriás. – Akit feltettem a fára.
Mindnyájuk közül ezt a kisfi út szerette a legjobban, mert az megcsókolta.
– Nem tudjuk, hova lett – felelték a gyerekek. – Elment már.
– Mondjátok meg neki, hogy jöjjön el holnap, de biztosan – mondta az óriás. De 

a gyerekek azt válaszolták, hogy nem tudják, hol lakik, és nem is látták azelőtt soha; 
és az óriás nagyon elszomorodott.

Minden délután, mihelyt vége volt az iskolának, a gyerekek eljöttek és játszottak 
az óriással. De az a kisfi ú, akit az óriás úgy megszeretett, nem jött el soha többé. S 
bár az óriás nagyon kedves volt mindnyájukhoz, mégis majd elepedt első kis barátja 
után, és gyakran emlegette.

– Hogy szeretném látni! – mondogatta.
Teltek, múltak az évek, és az óriás megöregedett és elgyengült. Nem tudott már 

játszani se, csak egy nagy karosszékben üldögélt, s onnan fi gyelte a gyerekek ugrán-
dozását és gyönyörködött a kertjében.

– Sok szép virágom van – mondta –, de mégis a gyerek a legszebb virág.
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Egy téli reggel, öltözködés közben, kitekintett az ablakán. Már nem gyűlölte 
a telet, mert tudta, nem más az, mint az alvó tavasz, és csak pihennek ilyenkor a 
virágok.

Hirtelen ámulva dörzsölte meg a szemét és nézett, egyre csak nézett. Mert bi-
zony csoda dolgot látott! A kert legtávolabbi sarkában gyönyörű fehér virágba bo-
rult az egyik fa. Ágai aranyosak voltak és ezüstgyümölcsök csüngtek róluk, és a fa 
alatt ott állt az a kisfi ú, akit úgy szeretett.

Nagy-nagy örömében lefutott a lépcsőn az óriás, ki a kertbe. Keresztülvágott a 
gyepen, és közeledett a gyerekhez. És amikor odaért hozzá, elvörösödött haragjá-
ban és azt mondta:

– Ki merészelt sebet ütni rajtad?
Mert a kisfi ú tenyerét két szög járta át és két szög járta át kicsi lábát.
– Ki merészelt sebet ütni rajtad? – kiáltotta az óriás. – Mondd meg nekem, hadd 

veszem legsúlyosabb kardomat, hadd vágom ketté!
– Megállj – felelte a gyerek  –, mert az én sebeim a szeretet sebei.
– Ki vagy te? – kérdezte az óriás, és szívét megfoghatatlan félelem szorította ösz-

sze, és térdre borult a gyerek előtt.
A gyerek pedig rámosolygott az óriásra és így szólt hozzá: – Egykor te játszani 

hagytál engem a te kertedben; de ma te jössz el velem az én kertembe, a Paradi-
csomba.

És amikor a gyerekek aznap délután beszaladtak a kertbe, holtan lelték az óriást a 
fa alatt, amely telis-tele volt fehér virággal.

Lengyel Balázs fordítása
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18. Kapcsolataim, köreim – II.

ara  B sse  yeregbe  Anna! (részlet)

1. Mit jelent, hogy állatkertben érzik magukat a lányok?
2. Hogyan gondol Anna a múltra? Mit veszített el?
3. Miben bíznak, bízhatnak az újoncok?

Egy nap beköszöntött az, amit a lányok, amíg csak bírtak, igyekeztek távol tartani 
maguktól. Elkezdődött az iskola.

Anna örült, hogy Lujza ugyanabba az osztályba jár. Megkönnyítette számára a 
kezdetet, s tudta, hogy Lujza ugyanígy volt ezzel, még ha jobban titkolta is. Osz-
tályfőnökük a még elég fi atal, kissé molett, de melegszívűnek látszó Schäfer asz-
szony lett. Bemutatta Annát és Lujzát az osztálynak.

– Az lesz a legjobb, ha rögtön ideültök az első sorba. 
Az új osztálytársak barátságosak és kíváncsiak voltak. Anna és Lujza a hátában 

érezte a tekintetüket, még ha a hátukon nem is volt szemük.
– Úgy érzem magam, mint az állatkertben – suttogta Lujza.
Anna pontosan értette, mire gondol Lujza. Neki is feltűnt, hogy az osztálytársaik 

közül sokan nem merték megszólítani őket. Inkább távolságot tartottak, s csak a 
szemük sarkából fi gyeltek.

A nagyszünetben valami különös történt velük. Egy idősebb lány – talán már he-
tedikes is lehetett – odaállt eléjük. Anna utálta, ha valaki leplezetlenül méricskélte. 
S ez a lány pontosan ezt tette. Majd megkérdezte:

– Szóval ti vagytok az újak a Malomvölgyből?
– Igen – Anna igyekezett barátságos lenni. – Anna vagyok, ő pedig Lujza.
– Aha – válaszolta a lány, majd sarkon fordult.
– Hülye liba – sziszegte Lujza, és csettintett egyet az ujjával. – Leírni.
Anna irigyelte Lujzát, amiért ilyen könnyedén tudott viszonyulni az e� éle ese-

tekhez. Neki viszont az elkövetkező napokban egyre borúsabb lett a hangulata. 
Még arra is csak nagy nehezen hagyta magát rábeszélni, hogy Lujzával kilovagoljon.

A túráról visszatérve épp a lovakat látták el, amikor Izabella jött az udvarra egy 
csoport lánnyal, akik az első lovaglásórájukon vettek részt. A nyergeken gyakorol-
tak, amelyeket Izabella állványokra rakott. Anna fi gyelte, ahogy Izabella a kézmoz-
dulatokkal próbálta a lányokkal megértetni a laza testtartást. Anna tapasztalatból 
tudta, hogy ezt még sokszor meg kell ismételniük a tanulóknak, míg berögzül.
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– Tulajdonképpen mi van veled? – vonta kérdőre Lujza a barátnőjét. – Nagyon 
furcsa vagy az utóbbi időben. Az a baj, hogy a póniddal is leckéket adnak majd? 
Nem szereted, ha idegen gyerekek lovagolnak Tündéren? Meg tudnám érteni.

Anna határozottan megrázta a fejét. 
– Nem, ezzel minden rendben. Mama úgyis vigyáz a pónimra. De nem is tudom, 

valahogy minden olyan furcsa.
… Anna felsóhajtott. Lujzának persze igaza volt, de mégis úgy érezte, hogy 

valami nincs rendben. Csak maga sem tudta, mi. Nem mondhatta, hogy az egész 
azért van, mert oda a felhőtlen könnyedség. Hogy hangzana az? Lujza biztosan ki 
is nevetné. Mégis ez nyomta Anna szívét. Az utolsó hetek lebegő könnyedsége egy 
szempillantás alatt szertefoszlott. A malomvölgyi idillben olyan védettnek érezte 
magát, mintha burokban lett volna. Most pedig újra szembe kellett néznie mások-
kal, és a problémákkal is. Persze biztosan hozzászokik majd.

N. Kovács Tímea fordítása
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19. Összeütközések

Arany László: A kóró és a kis madár

1. Készíts listát a füzetedben! Kiket szólít meg egymás után a madár?
2. Hány közreműködő kell hozzá összesen, hogy teljesüljön a kívánsága?
3. Mi lehet a tanulság a kóró számára?

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy kis madár. Ez a kis madár egyszer 
nagyon megunta magát, rászállt egy kóróra.

– Kis kóró, ringass engemet!
– Nem ringatom biz én senki kis madarát!
A kis madár megharagudott, elrepült onnan. Amint ment, mendegélt, talált egy 

kecskét.
– Kecske, rágd el a kórót!
Kecske nem ment kóró-rágni, a kóró mégse ringatta a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy farkast.
– Farkas, edd meg a kecskét!
Farkas nem ment kecske-enni, kecske nem ment kóró-rágni, kóró mégse ringatta 

a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy falut.
– Falu, kergesd el a farkast!
Falu nem ment farkas-kergetni, farkas nem ment kecske-enni, kecske nem ment 

kóró-rágni, kóró mégse ringatta a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy tüzet.
– Tűz, égesd meg a falut!
Tűz nem ment falu-égetni, falu nem ment farkas-kergetni, farkas nem ment kecs-

ke-enni, kecske nem ment kóró-rágni, kóró mégse ringatta a kis madarat.
Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy vizet.
– Víz, oltsd el a tüzet!
Víz nem ment tüzet oltani, tűz nem ment falu-égetni, falu nem ment farkas-ker-

getni, farkas nem ment kecske-enni, kecske nem ment kóró-rágni, kóró mégse rin-
gatta a kis madarat.

Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy bikát.
– Bika, idd fel a vizet!
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Bika nem ment vizet inni, víz nem ment tüzet oltani, tűz nem ment falu-égetni, 
falu nem ment farkas-kergetni, farkas nem ment kecske-enni, kecske nem ment kó-
ró-rágni, kóró mégse ringatta a kis madarat.

Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy furkót.
– Furkó, üsd agyon a bikát!
Furkó nem ment bika-ütni, bika nem ment vizet inni, víz nem ment tüzet oltani, 

tűz nem ment falu-égetni, falu nem ment farkas-kergetni, farkas nem ment kecs-
ke-enni, kecske nem ment kóró-rágni, kóró mégse ringatta a kis madarat.

Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy férget.
– Féreg, fúrd ki a furkót!
Féreg nem ment furkót fúrni, furkó nem ment bika-ütni, bika nem ment vi-

zet inni, víz nem ment tüzet oltani, tűz nem ment falu-égetni, falu nem ment far-
kas-kergetni, farkas nem ment kecske-enni, kecske nem ment kóró-rágni, kóró 
mégse ringatta a kis madarat.

Megint ment, mendegélt a kis madár, talált egy kakast.
– Kakas, kapd fel a férget!
Szalad a kakas, kapja a férget; szalad a féreg, fúrja a furkót; szalad a furkó, üti a 

bikát; szalad a bika, issza a vizet; szalad a víz, oltja a tüzet; szalad a tűz, égeti a falut; 
szalad a falu, kergeti a farkast; szalad a farkas, eszi a kecskét; szalad a kecske, rágja a 
kórót; a kóró bezzeg ringatta a kis madarat.

Ha még akkor se ringatta volna, az én mesém is tovább tartott volna. 
(népmese Arany László feldolgozásában)
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20. Helyes – helytelen?

Ki kit tréfált meg? (Nagy Katalin nyomán) 

1. Mit eszelnek ki a gyerekek?
2. Miért jönnek rá, hogy buta ötlet volt?
3. Hogyan válaszol a helyzetre a nevelőjük?

Amikor én iskolába jártam, majdnem minden év elején írtunk dolgozatot nyári él-
ményeinkről.

Az enyém sose sikerült. Aztán egyszer nagyon sok minden történt velem a tanév 
első napján. Akár dolgozatot is írhattam volna, de akkor már nem kellett. Ez pedig 
az a nap volt, amikor mint tanító mentem először iskolába.

Messze laktunk az iskolától. A hosszú villamosúton egyre csak arról álmodoz-
tam, milyen is lesz az én legeslegelső osztályom, milyen lesz a találkozás.

A végállomáson szálltam le, útközben csak egy szeplős, szőke kislánnyal találkoz-
tam. Beszélgettünk.

– Hányadikba jársz?
– Harmadikba. Tetszik, tudni, éppen ma jön hozzánk új tanító. Kíváncsiak va-

gyunk, milyen lesz. Tetszik tudni, majd megvicceljük. Két gyerek bebújik az író-
asztal alá. Jó nagy íróasztal van a katedrán, beférnek. Aztán a tanító leül, és megijed.

– És ugyan mit szól majd a tréfához?
– Hát épp ez az! Mi is erre vagyunk kíváncsiak, hogy mit szól.
Az iskolakapuban elváltunk.
Amikor becsöngettek, az öreg igazgatót épp a telefonhoz hívták. Az ajtóból szólt 

vissza, hogy ugye nem félek, ha nem kísér az osztályba. Mondtam, hogy nem félek. 
Az osztály szép csendesen fogadott. Felálltak, köszöntek, ahogy szokás, és néztek 
rám kitartóan, kíváncsian. Csak egy szeplős kislány dermedt meg, amikor felismert. 
Ő nem szólt a találkozásunkról. Én sem.

Bemutatkoztam a gyerekeknek. Azonnal megláttam a két üres helyet. Gyorsan 
felléptem a katedrára. Leültem. Szorosan az asztal mellé húztam a széket. A két 
gyerek benn kuksolt az asztal alatt. Lábammal éreztem a ruhájuk anyagát. Vártam, 
hogy megijesszenek. De nem ijesztettek. Most mit csináljak?

Felolvastam a névsort. Auer Margit és Kalmár Béla nevére nem jött visszhang. 
Tehát ők ülnek odalent. Éreztem, hogy valamelyik mocorog. Biztosan elzsibbadt 
a lába.
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– Sajnálom, hogy ezt a két gyereket nem láthattam.
Becsuktam a naplót. Az osztály dermedten hallgatott.
– Ugyan hol lehetnek? – néztem szembe velük.
– Úgyis tetszik azt már tudni – emelkedett fel egy fi ú a hátsó sorból röstelkedve.
– Tudom.
– Akkor mért nem mennek a helyükre már? – rikoltott valaki türelmetlenül.
– Mert nem férünk ki a tanító nénitől – fortyant föl az asztal alatt az egyik lakó.
Felharsant az osztályban a nevetés. Akkor lépett be az igazgató.
– Üljetek le, gyerekek! – mondta kedvesen.
Indult az íróasztal felé, le akart ülni ő is, ha csak egy percre is, ez már így szokás. 

De én megelőztem. Visszazökkentem a székre gyorsan és nagyon neveletlenül.
Az igazgató rám csodálkozott. Nem értette szegény, miért nem engedem őt 

az íróasztal közelébe. Néhány tennivalót közölt az osztállyal, majd megkérdezte: 
– Nem hiányzik senki?

– Nem hiányzik senki – feleltem én nagyon gyorsan, szabályosan, és akkor már 
fel mertem állni.

Alighogy becsukta az ajtót, már mászott is elő a két asztallakó, önként és böm-
bölve. Még ki sem értek egészen, még négykézláb volt az egyik, már kérték a bo-
csánatot szaporán.

– Miért akartatok megijeszteni? – kérdeztem majdnem részvéttel.
– Én nem akartam. Nem is akartam bemászni – szipogott a kislány.
– Hát akkor?
– Nekünk kellett. Mi vagyunk a legkisebbek.
A fi ú villámló szemekkel nézett az osztályra. Sokáig készülődött, valamit mon-

dani akart, azt láttam rajta.
– Buta vicc volt – összegezte végül is véleményét.
– Szerintem is – mondtam, és előkerestem a zsebkendőmet.
A kislány még mindig sírt, nekiadtam. A könnyei mögött aprólékosan megnézte 

a zsebkendő mintáját, aztán megnyugodva beletrombitált. 
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21. Mire valók a szabályok?

s k s stv n  tszani is csak k m lyan le et

1. Miért nevetséges Jóska álláspontja?
2. Mit jelent a társasjáték? Mit tudtunk róla eddig, és mi fogalmazódott meg 

a történetben?
3. Mire utal Jóska, amikor pukkancsbékának nevezi magát?

Jóskával a parkban ismerkedtem meg. Beszélgettünk. Elmondtam neki, hogy egy 
könyvet írok az illemről. Érdekelte a téma. Majd elment focizni, de csakhamar visz-
szajött.

− Á, ezekkel nem lehet játszani! – mondta elkeseredetten.
− Miért nem lehet velük játszani? – kérdeztem.
Jóska dacos arcot vágott, rábökött a focira.
− Először is: enyém a foci! Világos, hogy én választok csapatot!
− Hm! De nem szóltam, nem, nem, előbb lássuk a tényállást.
− Másodszor?
− Másodszor: volt képük két gólt rúgni nekem! S ráadásul röhögtek is! Márpedig 

én nem szeretek veszíteni!
− Harmadszor?
− Mikor követeltem, hogy állítsák ki azt, aki a gólokat rúgta, nem akarták. Erre 

fogtam a focit, és eljöttem. Nem vagyok köteles játszani! Nincs igazam? Ez egyenes 
kérdés, válaszolni kell rá.

− Pedig szeretsz focizni – indítottam meg az ellentámadást.
− Nagyon szeretek – mondta Jóska azonnal.
− Csak veszíteni nem szeretsz.
− Ki szeret? – tárta szét karját, mint aki tanúnak hívja az egész világot. Én is a 

világra hivatkoztam.
− De hát nincs olyan verseny vagy csapatjáték a világon, amelyben valaki ne ve-

szítene. Ez benne az izgalom. Ha mindenki csak győzne, ami képtelenség, borzasztó 
unalmas lenne. Azonkívül pedig egyszer veszít az ember, máskor győz. Aki ma 
vesztett, holnap nyerhet. Mind a két állapot hozzátartozik a játékhoz. Éppen ezért 
férfi asan, siránkozás, dührohamok és sértődések nélkül kell elviselni a vereséget. 
A győztes pedig ne hetvenkedjen, mert holnap ő lehet a vesztes.

Jóska eltöprengett.
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− Van benne valami – ismerte be férfi asan. Belelendültem én is.
− Na most: minden játéknak van valamiféle szabálya. Amit meg kell tartani. 

Vagyis csak akkor lesz jó a játék, ha komolyan vesszük, és szigorúan megtartjuk a 
szabályokat. Eddig világos?

− Világos – helyeselt Jóska.
− Minden játék, amit többen játszanak: társasjáték. Mit jelent ez? Nemcsak azt, 

hogy többen vannak, hanem azt is, hogy teljesen egyenlők. Mármint induláskor, 
a játék elkezdésekor. Ez nagyon fontos dolog. Nincsenek előnyök, nincsenek kivé-
telezések, egészséges igazságérzetű ember ilyet nem is kívánhat magának. Szégyell-
né elfogadni! Hiszen odalenne a játék tisztasága.

− Ha a játék nem tiszta, abban nem érdemes győzni. Csalás árán?
− Nem vitás, egy kicsit szigorúan fogalmaztam, de hát ez az igazság.
Jóskának enyhén kipirosodott a füle.
− De hiszen ez csak játék… – motyogta maga elé.
− Nincs szebb dolog, mint a játék. Nincs szebb dolog, mint barátságosan össze-

mérni az erőnket, ügyességünket, eszünket. És milyen jó győzni! Na persze, ha ve-
szít az ember, az nem olyan jó, de kiváló alkalom arra, hogy edzzük a jellemünket, 
a kitartásunkat, hiszen holnap lehet javítani.

Jóska arcára visszatért az életkedv, megkönnyebbülten elmosolyodott.
− Igazad van. Hogy én milyen pukkancsbéka voltam! Két vacak gól miatt! Azt hi-

szem, most az lenne legjobb, ha visszamennék. Holnap találkozunk! Szervusz!
Felugrott, elrohant. Nemsokára döngött a foci a téren. 
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 gyüttműködés t rsaiddal

Thomas Hardy: 
Kalandozásaink az Ördöglyukban (részlet)

1. Vitassátok meg, mit kellene tenni a fiúknak, miután felismerték tettük kö-
vetkezményeit!

2. Vitassátok meg, jó vagy rossz az, hogy az ember beleavatkozik a természet 
rendjébe!

3. „Így kell legyőzni az akadályokat!” – mondja az elbeszélésben Steve, de 
vajon mindent megtehetünk, amit meg tudunk tenni? Mi erről a vélemé-
nyed?

4. Mit tehetnek a falubeliek, ha segíteni akarnak a molnárnak?
5. Keress példákat a könyvtárban vagy az interneten az ember természetala-

kító munkájára!

Hamarosan útnak is indultunk az elemózsiával és a gyertyákkal felszerelkezve. Ne-
gyed mérföldet vagy talán valamicskével többet mehettünk – távolságokra nem-
igen tudok pontosan visszaemlékezni −, s már meg is érkeztünk az Ördöglyuknak 
nevezett barlang bejáratához. Útközben elhaladtunk néhány falusi ház és a malom 
mellett, átvágtunk a malomárkon, amelyben a távolabbi domboldalról lefolyó bő 
vizű patak csobogott. Mintha ma lenne, most is hallom annak a malomkeréknek 
vizet paskoló zaját, ahogy elmentünk mellette – pedig hány esztendő múlt el azóta, 
hogy utoljára hallottam ezt a hangot!

Bokrok takarták el a barlang száját, s mögötte – legjobb emlékezetem szerint – 
majdhogynem függőlegesen emelkedett a domboldal. A helybeliek nyilvánvalóan 
jól ismerték a környéket, sok fi ú kedvelt törzshelye lehetett, legalábbis erre utalt a 
sok lábnyom; az is igaz, hogy akkoriban még nem nagyon látogatták a turisták vagy 
a tudós emberek sem a barlangot, sem a környék többi nevezetességét.

Miután feltűnés nélkül beléptünk, Steve meggyújtott, majd a deszkába illesztett 
néhány gyertyát, és előrement, hogy mutassa az utat. Noha meglehetősen hepehu-
pás talajon lépkedtünk, rögtön megtetszett a hely újdonsága; a gyertyák fénye csak 
a legközelebbi cseppkőoszlopokat világította meg, a barlang távolabbi zugainak ál-
landó, titokzatos sötétségét szinte nem is érintette. Steve időnként hátrafordult, és 
tréfásan megrótt, hogy milyen félénk vagyok; én, persze, mint minden normális fi ú 
tenné, következetesen visszautasítottam e vádaskodást, jóllehet még ma is élénken 
él bennem, hogy egyszer-másszor elfogott valamiféle balsejtelem.
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– Ami engem illet, százszor jártam már itt – jelentette ki Steve büszkén. – Mi, 
West Poley-i fi úk, mindig ide jövünk bújócskázni, és csak úgy, minden világítóesz-
köz nélkül is be-berohangálunk ide. Gyere bátran, ismerem itt a járást. Azt ígértem, 
megmutatom neked a Mendipek belsejét, és meg is tartom.

Így aztán tovább haladtunk befelé. Már a Mendip-dombok gyomrában jártunk 
– a mészkőhegyek vonulata a Bristol-csatorna partjaitól mélyen Somersetshire bel-
sejéig húzódott. Azóta rábukkantak itt régen kihalt, hatalmas vadállatok csontvá-
zaira, a történelem előtt élt emberek maradványaira, de abban az időben, amelyben 
történetem játszódik, a tudomány még nem kereste olyan lelkesen az ismeretlen 
korok nyomait, mint manapság; és mi, fi úk, akkortájt még csak sejthettük mindazt, 
amit a mai nemzedékek már jól ismernek.

A fölöttünk függő, halványan csillogó cseppkövek mind közelebb és közelebb 
kerültek a fejünkhöz, mígnem a barlang fala végül lezárulni látszott előttünk.

– Hát ez az a hely, amiről mindenki azt hiszi, hogy itt vége van az ördöglyuknak 
– jegyezte meg Steve, s egy rövid pihenő erejéig megtelepedve az egyik álló csepp-
kőoszlop tetején, a gyertyák fényét végigjártatta a falakon. – De elárulom neked 
– folytatta −, hogy van itt egy kis boltozat, amelyre a minap bukkantunk néhány 
fi úval együtt. Nem merészkedtünk alája, de ha beleegyezel, most bemehetünk, és 
megnézhetjük, már csak a mulatság kedvéért is, hogy milyen messze juthatunk el. 
Ezért hoztam ezeket a gyertyavégeket.

Steve arcáról le lehetett olvasni, mit érez: hogy milyen nagyszerűek a hozzá ha-
sonló emberek, akik szemében puszta szórakozás, játék a másoknak talán ijesztően 
titokzatos barlang – hiszen itt születtek a szomszédságában. Hogy igazságot szol-
gáltassak neki, végül is nem kérkedett, mert valóban bátor fi ú volt, akinek arcizma 
se rándult, ha szembe kellett néznie a veszéllyel.

– Szerintem nyugodtan kihagyhatjuk a mulatságot a számításból – nevettem –, 
de mindenesetre bemegyünk.

Néhány lépés után Steve lehajolt, és belépett az alacsony bolthajtás alá, amely 
első pillantásra csak valami enyhe bemélyedésnek látszott. Én közvetlenül mögötte 
haladtam. A boltív egy szűk folyosóban folytatódott, s rövid lejtő után egy másik, 
csodálatosan tágas barlangba vezetett, melynek homokos-kavicsos talaján kisebb– 
nagyobb szikladarabok hevertek. E föld alatti part közepén – bátran nevezhetem így 
– kristálytiszta patak folydogált. Ha akkor eszembe jutnak a könyveim, azt hihet-
tem volna, hogy az alvilágba érkeztünk, egyenesen a Styx6 partjára; de hol voltam 
én még akkor a klasszikus műveltségtől!

A patak túlsó partján, egy kis emelkedőn csodálatosan szép, kristálykőbe ágya-
zott üreget pillantottunk meg: olyan volt, mint valami gótikus szentély.

6 Styx: a holtakat az élőktől elválasztó folyó az ókori görög mitológiában.
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– Ó, de gyönyörű! – kiáltotta Steve, aki magasra emelt gyertyákkal fürkészte a 
túlpartot. – Csak ne volna itt ez a patak, átmennénk, és fölmásznánk abba a boltíves 
falmélyedésbe. Úgy ülnénk ott, mint királyok a kristály trónuson!

– Talán közelről nem is lenne olyan gyönyörű – kockáztattam meg. – De ha már 
erről van szó, ásóval egykettőre el lehetne téríteni a patakot abba a lyukba. – Tud-
niillik éppen abban a pillanatban vettem észre bal kéz felől egy alacsony nyílást, 
amelybe, mint valami szájba, szinte magától befolyt volna a patak vize, ha lebontjuk 
a homokból és kavicsból keletkezett keskeny kis gátat.

Steve odanézett, és megdicsért, hogy ilyen éles a szemem.
– Azám – mondta −, ha lebontjuk, biztos, hogy a víz egyenesen belefolyik abba a 

lyukba. Meg is csináljuk. Hozzunk ásót!
Nem gondoltam, hogy az ötletet valóban meg akarja valósítani, de ő egy percig 

sem késlekedett. Visszafordultunk, és kis idő múlva újra kint voltunk a szabadban, 
ahol percekre elvakított bennünket a hirtelen ránk törő fény.

– Maradj itt, amíg én hazaszaladok – mondta aztán Steve. – Nem leszek oda 
sokáig.

Beleegyeztem, ő pedig eltűnt. Nem telt bele sok idő, már jött is, a kezében ásóval. 
Újra behatoltunk a barlangba. A gyertyák ezúttal az én gondjaimra voltak bízva. 
Amikor lejutottunk a másik barlangba, Steve azt kérte, gyújtsak meg néhány gyer-
tyával többet, s úgy tegyem őket egy nagy kőre, hogy elég fényt adjanak. Ezek után 
az én csupa izom unokafi vérem elszántan munkára fogta az ásót a homokos-köves 
hullámtörő gáton.

Ez a gát, amely talán évszázadok óta tartotta a medrében a patakot, valójában 
a legtörékenyebb építmények közé tartozott. A víz folytonos ostromát derekasan 
álló, nem túl szilárd gát példája – sokkal nagyobb méretekben – a természetben is 
gyakorta megtalálható.

Ilyen például a Chesil gát is, amely – pedig nem több, mint egy laza kavicsréteg 
– a dorsetshire-i Portland félszigetet köti össze a szárazfölddel, és lejtős felszínével, 
enyhén görbülő vonalával mégis képes ellenállni a hatalmas hullámoknak, melyeket 
a legádázabb délnyugati szélviharok csapkodnak a Csatorna felől a part irányába.

A csörgedező patak egy-két perc múlva megtalálta a Steve ásója nyomán kelet-
kezett rést a homokban, s egy része megindult arrafelé. A víz még segítette is Ste-
ve-et, amennyiben minden ásónyomba érve tízannyit mosott el. Visszaemlékezve 
látom, milyen gyerek voltam még, hiszen tapsoltam örömömben, amint egyre 
több és több víz tűnt el zuhogva a sötét hasadékban, ahová talán soha nem jutott 
volna el emberi segítség nélkül. Húsz perc sem telt belé, a patak mindenestül új 
irányba fordult, de oly természetességgel, mintha mindig is arra vezetett volna az 
útja. Korábbi medre fokozatosan kiszáradt, és láttuk, hogy most már száraz lábbal 
is átsétálhatunk rajta.

Erkolcstan_5_TK_SZOVEG.indd   140 28/07/14   15:24



141

Meg is ragadtuk a kínálkozó lehetőséget, s végre eljutottunk a csodaszépen csil-
logó fülkébe, amely erre a mesterkedésre csábított bennünket. A gyertyákat is oda-
vittük, s most körberaktuk velük a fülkét, amelyben – lévén teljesen száraz – meg 
akartunk pihenni egy kis időre.

– Így kell legyőzni az akadályokat! – jelentette ki Steve diadalittasan. – Biz’ isten 
ilyen messzire még senki sem jutott el… hacsak nem gázolt térdig a vízbe, hogy 
átjöhessen rajta.

Alig hallottam a szavait, annyira lekötötte a fi gyelmemet a természettől oly gaz-
dagon díszített fülke. Oldalait és tetejét elborították a hússzínű, gömb, csipke és 
páncélszekrény formájú alakzatok, de voltak olyan helyek is, ahol furamód a ko-
pasztott lúd bőrére emlékeztettek, másutt meg a pulyka bőrlebernyegére. És min-
denütt kristályok tündököltek.

– Nahát! – tört ki belőlem a kiáltás. – Legszívesebben örökre itt maradnék!
– Én is – helyeselt Steve −, ha volna mit ennem! De valamit ehetnénk máris.
Kicsomagoltuk a kenyeret, a sajtot és az almát, és pillanatok alatt felfaltunk min-

dent. Aztán megpróbáltunk kis darabokat törni a kövekből, és bár nem nagyon sike-
rült, közben felfedeztünk néhány fura alakú követ a fülke alján. Leginkább fejszére 
vagy nyílhegyre hasonlítottak, de mivel a mészkőlerakódás miatt jóformán össze-
nőttek a padlattal, egyet sem tudtunk felszedni.

– Mára már elég hosszúra nyúlt a látogatásunk – szólt unokafi vérem, s talpra is 
ugrott, miközben az egyik gyertyavég ellobbant. – Ha nem vigyázunk, a végén itt 
maradunk sötétben, pedig fény nélkül bajosan találunk ki.

Összenyaláboltuk hát a maradék gyertyákat, leszálltunk a falmélyedésből, visz-
szamentünk az immár kiszáradt patakmeder túlsó partjára, majd ki a szabadba. Bol-
doggá tett bennünket az átélt kaland, s megfogadtuk, hogy nemsokára újra eljö-
vünk. Haza se vittük a megmaradt gyertyákat, a gyertyatartó deszkát meg az ásót, 
inkább eldugtuk őket egy rejtekhelyre a bejárat közelében, hogy bármikor kéznél 
legyenek.

Az árulkodó sártól megtisztítottuk a csizmánkat, s már a falu határába értünk, 
amikor izgatott lárma csapta meg a fülünket.

– Mi lehet az? – kérdeztem megtorpanva.
– Hangok, azt hiszem – felelte Steve. – Hallgassuk!
Mintha egy férfi  dühöngött volna.
– Szerintem valaki eszét vesztette – folytatta az unokafi vérem. – Még sohasem 

hallottam, hogy valaki így tudjon őrjöngeni.
– Húzódjunk közelebb – javasoltam.
Továbbmentünk, s csakhamar egy embert pillantottunk meg az út közepén; fel-

indultan hadonászott és szitkozódott, néhány falusi meg hallgatta.
– De hiszen ez a molnár! – mondta Steve. – Mi baja lehet?
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Nem maradtunk sokáig bizonytalanságban, mert nemsokára tisztán ki tudtuk 
venni a szavait is.

– Hogy mennyi pénzt öltem bele! – jajveszékelte. – És mennyi időt! Tisztességes, 
kemény munkát! És mindezt hiába! Már csak a koldusbot vár rám! Egy hónapja 
állítottam be vadonatúj malomköveket… aztán a rázkódástól megrepedt a hátsó 
fal, meg kellett javítani, aztán rosszul spekuláltam a gabonával, és arra fi zettem rá! 
De ez mind semmi ehhez képest! Az én becsülettel szerzett, szabad tulajdonom… 
egyetlen támaszom, a családom biztonsága… az egésznek vége… tönkrementem!

– Nyugodjék meg, Gri�  n molnár – csillapította valaki, aki nem volt más, mint 
a Bukott Ember. – Vegye úgy, hogy ez is az élet viszontagságaihoz tartozik, s hogy 
még jóra fordulhat minden.

– Jóra fordulhat! – bömbölte a molnár. – Ami egyszer elpusztult, hogy támad-
hatna föl újra?! Hát éppen ezt kérdezem én nyomorult, magamtól! Hogyan?

– Gyűjtőívet adunk körbe – mondta az egyik helybéli tehenész.
– Nem vagyok nagyivó, nem kerülöm a templomot! Vasárnap is csak akkor őrö-

lök, ha másképp nem készülnék el a munkával. Az adót is megfi zettem mindig, 
becsülettel!

– Bizony… úgy van – igazolták az emberek.
– És mégis milyen kegyellenül elbánt velem a sors ma, szeptember havának 6. 

napján, mintha csak valami gonosztevő lennék. Ó, kedves malmom, malomkere-
kem – nem fogsz te járni soha többé! Soha többé! – A molnár áthajolt a híd korlát-
ján, és arcát a tenyerébe temette.

– Ez a dühöngés csak ront a helyzeten – mondta a Bukott Ember. – De e� éle 
dolgokban ugyan ki hallgat az okos tanácsra?

Már egész közel voltunk, így hát Steve megkérdezte:
– De hát mi okozta ezt az egészet?
– Kiszáradt a patak… egyik pillanatról a másikra – felelte a tehenész −, ezért nem 

jár többé a malom.
A patakra pillantottam, helyesebben oda, ahol eddig a patak folyt. Eltűnt – és 

a malomkerék, amely oly buzgón zakatolt, mielőtt beléptünk volna a barlangba, 
most néma volt. Steve és én ösztönösen hátrébb léptünk.

– Kiszáradt! – suttogta Steve.
– Igen – súgtam vissza. – Miért? Steve, nem tudod, hogy miért?
Abban a szempillantásban eszembe jutott, hogyan tereltük el a patakot barlang-

beli medréből, és már tudtam, hogy ez volt az oka. Steve hallgatása elárulta, hogy ő 
is sejti, amit én, s csak álltunk ott némán, döbbenten bámulva egymásra.

F. Nagy Piroska fordítása
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 gyüttműködés elnőttekkel 

K szt l nyi ezső  reg pap

1. Beszéljétek meg, hogyan értékelhető a kabátszakadás! Véletlen baleset 
történt vagy bűnt követtek el a tanulók?

2. Beszéljétek meg, hogy értékelhető az öreg pap cselekedete!
3. Miért gondolta az elbeszélő, hogy az osztályfőnökétől büntetést fog kap-

ni?
4. Milyen büntetésekre számított az elbeszélő? Hogyan szerzett kellemes 

csalódást az öreg tanár a tanulónak?

Gyermekkoromban még angol–búr háborút játszottunk. Az egyik fél volt a „ma-
roknyi szabadságszerető” búr nép, a másik az angol, a „zsarnok”, aki lábbal tiporja 
a hősöket.

Egy vasárnap, minekelőtte templomba mentünk volna, az osztályban gyülekez-
tünk. Akkor is kitört az angol–búr háború. Általán mindenki búr akart lenni.

Az erősek, a markosok, az erőszakosak azonnal kinevezték magukat búr föl-
kelőkké, harcosokat toboroztak zászlójuk alá, s az a néhány fi ú, aki tétovázott, el-
mélázott, a gyönge és csenevész, a természeti kiválasztódás és a többség rémuralma 
folytán, angol lett. Nekem is többnyire ez a szerep jutott. Ezt annak idején váltig 
szégyelltem. […]

Aztán az iskolai viadalokban a harc eshetősége olyan volt, hogy több hősiség 
kellett angolnak lenni, mint búrnak. Az arány itt tudniillik teljesen megfordító-
dott. A „maroknyi szabadságszerető” nép basáskodott, püfölte-pofozta az ango-
lokat, gyomrozta a zsarnokokat, akik szegények már az első pillanatban a földön 
hevertek.

Én is így feküdtem lenn a tanterem padlóján, fölöttem egy csomó vastag kamasz-
testtel, mely mozgó, izgatott rétegben helyezkedett fölém. Egyszerre nyílt az ajtó. 
Latintanárunk nyitott be, az osztályfőnökünk. Papok tanítottak bennünket, derék, 
tudós papok, akik mind testi, mind lelki jóvoltunkra atyai szeretettel ügyeltek.

Latintanárom különösen szigorú volt. […] Amikor ő feltűnt az ajtó keretében, 
az ellenségek, akik az imént még oly ádáz küzdelemben gabalyodtak össze, a meg-
egyezés minden reménye nélkül, hirtelen békét kötöttek. Ki-ki a helyére ugrott. Én 
tápászkodtam fel utoljára, mert legalulra kerültem.
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Nem szólt semmit. Gúnyosan a fejét csóválta, rosszallóan pillantott utánam, 
amint hajlongva padomba sompolyogtam. Csak a mise alatt vettem észre, hogy új 
tavaszi ruhám, melyet ezen a napon vettem föl először, elszakadt. Kabátom alján 
egy elég nagy hasadás tátongott. Tudtam, hogy mit jelent ez. Apám, ha meglátja 
otthon, elnadrágol. [...] Mise után a kápolna előtt ott állt a latintanárom.

– Miért sírsz? – kérdezte keményen.
– Eltépték – hebegtem, és mutattam.
– No lásd – bólintott –, megérdemelted, haszontalan.
Nézte a kabátom, valamin tűnődött, így szólt:
– Gyere velem.
Mentem a hosszú, sötét folyosón utána. […]
– Vesd le a kabátod – parancsolta.
Fogalmam se volt, mi következik ezután. Azt hittem, hogy elkobozza a kabáto-

mat, és mint bűnjelet átadja az igazgatónak, vagy valami borzalmas fegyelmi eljárás 
következik, beláthatatlan következményekkel. Némán levetettem a kabátom. Ő át-
vette némán. Az ablak mellé ült. Ott kihúzott egy fi ókot, abban hosszan-hosszan 
keresgélt.

Föltette a pápaszemét. Tűt vett elő, cérnát, foldozófát. Nyálazta a cérnát. Ban-
dzsítva trafálgatta vele a tű fokát. Végre befűzött, varrni kezdett. Varrta a kabátom.

A magányos férfi ak gyakorlottságával varrt, de sokáig tartott, amíg elkészült vele. 
Közben gondolkozhattam arról, hogy mi történik. Először is megdöbbentem, hogy 
közösséget vállal egy nebulóval, és cinkostársként leplezi azt, amit büntetnie kelle-
ne. Másrészt vasárnap tilos varrni. Ezt a napot pihenéssel, elmélkedéssel, Istennek 
tetsző cselekedettel kell megszentelni.

Aki varr, az bűnt követ el. Azon tépelődtem, vajon nem jut-e bűne miatt a po-
kolba, az örök kárhozatba.

Ma már tudom, hogy nem. Azóta ha szentekről, földi angyalokról hallok, min-
dig tűvel-cérnával képzelem el őket és foldozófával. 
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