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Kedves Gyerekek!
Szeretettel köszöntünk benneteket a harmadik osztályban. Nagyon örülünk,
hogy a Hétszínvirág olvasókönyvből tanultok, melynek hét fejezete sok érdekes
olvasnivalót kínál számotokra.
Vajon milyen témákat rejt a könyv? Ha kíváncsiak vagytok rá, lapozzatok a következő oldalra, ahol a fejezetek nyitóképeit láthatjátok gondolatébresztőként! Mit sugallnak a képek? Miután felsoroltátok ötleteiteket, keressétek meg az olvasókönyv
végén a tartalomjegyzéket! Ebből kiderül, milyen olvasmányokat tartalmaznak
az egyes fejezetek.
Ha végiglapozzátok a könyvet, sokszor ismétlődő jelekre figyelhettek fel. Ezek a
könnyebb tájékozódást segítik.

Feladatok

Fürkésző

Illemtanoda

Könyvajánló

Hallottad-e?

Néhány jó tanács: Minden szöveget a megismerése előtt tekintsetek át! Következtessetek a szöveg céljára: vajon miért olvassátok?
A tartalomra: miről is fog szólni? Figyeljétek
meg az illusztrációt is! Idézzétek fel a témával kapcsolatos előzetes ismereteiteket, élményeiteket! A szöveg megismerése után oldjátok meg a kapcsolódó feladatokat, melyek a
jobb megértést segítik! Ezeket elvégezhetitek
közösen, párokban vagy csoportokban is. Óra
végén mindig gondoljátok át, mit tanultatok,
mivel gazdagodtatok!
A szövegek feldolgozásához segítségül hívhatjátok a Hétszínvirág munkafüzetet, Hegedűs Ferencné Szóbúvár című gyermeklexikonját, valamint a Magyar értelmező kéziszótárt és
a Magyar szinonimaszótárt.
Tartalmas, szép olvasmányélményeket kívánnak
a Szerzők
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Miről olvasunk 3. osztályban?

Ha élet zengi be az iskolát

A szeretet – az élet

Határtalan hazában

Népszokások, jeles napok,
magyar ünnepek
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Hol volt, hol nem volt

Varázslatos természet

Gyöngy az idő…

3/10/16 1:24 PM

„Szilvaszedés… Szőlő-szüret!
Kigyúltak a pásztortüzek.
Nyit a Tudás Kapuja:
kezdődik az iskola!”
Tamkó Sirató Károly
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Szeptember
Fenn az égen sebes szárnyú
fecskeraj suhan.
Ragyog a nap, arany árnyú
ősz eleje van.
Utak mentén leveleket
hullatnak a fák,
minden ilyen levél írja:
menni kell tovább…
Mintha csak e leveleket
kapta volna meg,
felpakolt és útrakelt a
sok madársereg;
S mintha csak e levelekkel
hívta volna már –
a sok gyermek, hátán táska,
iskolába jár.
Olvastam a Napsugárban,
mivel érdekelt:
iskolába, Afrikába,
ki-ki útrakelt.
Lászlóffy Aladár

Tanulni kell
Tanulni kell. A téli fákat.
Ahogyan talpig zúzmarásak.
Tanulni kell. A nyári felhőt.
A lobbanásnyi égi-erdőt.
Tanulni kell mézet, diót,
jegenyefát és űrhajót,
a hétfőt, keddet, pénteket,
a szavakat, mert édesek,
tanulni kell magyarul és világul,
tanulni kell mindazt, ami kitárul,
ami világít, ami jel:
tanulni kell, szeretni kell.
Nemes Nagy Ágnes
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Mini mese
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy osztály. Harmadik bé volt a neve.
Ez az osztály nagyon szerette a mesét. […]
Szorgalmasan tanultam hát az óriásokat és a törpéket, a királyfiakat és a tündérlányokat, csodálatos paripákat. […] De egyszer csak azt mondta az én osztályom:
– Azt tessék mesélni inkább, amikor a kis Oszvald elaludt a bokorban!
Az úgy történt, hogy kirándultunk a Virágos-völgybe. Oszvald Karcsi elhozta
a kistestvérét is. Vonszoltuk magunkkal árkon-bokron át szegényt. Vagyis hogy
az ároknál éppen másként alakult a dolog. Az árok mély volt, a víz meredekre
szaggatta a partjait. Le még csak leereszkedtünk, kézzel-lábbal, nadrágfékkel, de
a túlsó parton feljutnunk sehogy sem sikerült. A két legerősebb fiú, Kozma és Oszvald aztán mégiscsak felmászott. Kozma megkapaszkodott egy fában. Szólt, hogy
most láncot alkotva egyenként felhúznak bennünket. A lánc Kozmából, Oszvaldból és kettőjük nadrágszíjából állt. A szíj végét elértük, belekapaszkodtunk, fölvergődtünk valahogy. Kitűnő mutatvány volt, ezzel szórakoztunk vagy egy órát.
Végre fenn volt az egész osztály a túlsó parton. Megszámoltam őket: huszonnégy
darab… Csak a kis Oszvald hiányzott! Nem a bátyja, ő hasalt a fűben és lihegett.
Hol a kicsi? Az árokban még megvolt. Valaki emlékezett arra is, hogy az ujját
szopta. Indulás vissza az árokba! Mindenki visszaereszkedett a lánc segítségével
vagy anélkül. Kit érdekelt már akkor a túlsó part, ahová olyan nagy nehezen átjutottunk?! Hamar megtaláltuk a kis Oszvaldot. Az egyik bokor alatt aludt édesen. Kicsit
összegömbölyödött. Fázott talán, tényleg szopta az ujját és nagyokat szuszogott.
Ennyit tudtam mesélni. Mini mese! És különben is…
– Miért meséljem én? – értetlenkedtem. – Hát
ott voltatok mindannyian. Ti magatok vagytok a mese szereplői.
– Hát éppen ez az! – világosítottak fel
nyomban, és máskor is csak olyan mesét
rendeltek, ami róluk szól.
Így volt, igaz volt. Ilyen volt az én meseosztályom. Még mindig lennének, ha meg
nem nőttek volna … De azóta is, ha valaki
azt kéri, meséljek, nem is jut eszembe
más, mint igaz történet igazi gyerekekről.
Nagy Katalin
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1. Mutasd be mozdulatokkal valamelyik családtag készülődését! Aki ráismer, olvassa
fel a mozdulatokhoz tartozó mondatot!
2. Soroljátok fel, mi zavarta meg a családlátogatást!
3. Vitassátok meg, mit gondolhatott a tanító néni a családról!
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1. Ismered-e Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen című verses meseregényét? Főszereplője egy kisfiú, Muhi Andris, aki az ágyán röpülve elindul kiszabadítani Jankát.
Ellenfelei mind a maszattal, a piszokkal és a kosszal állnak kapcsolatban. Olvasd
el a részletet!

Induló az indulásról
Röpülj, hajó! Röpülj, hajó!
Csak a jóknak legyen ma jó.
Aki rossz, annak vacak legyen
Túl a Maszat-hegyen.
Aludni végképp nincs idő momentán1,
De útra kell most kelni, fájdalom,
Egy messzi népnek épp szüksége lett rám,
Hej,
A paplan szúr, s a párna nyom,
Új kalandok vágya von,
Elhajózom én az ágyamon.
Röpülj, hajó! Röpülj, hajó!
Csak a jóknak legyen ma jó.
Aki rossz, annak vacak legyen
Túl a Maszat-hegyen.
Elindulok hát én, a hős kalandor2,
Utamba állhat gaz, briganti3 doszt4,
Akármi vár, hol hajóm lelandol5,
Hej,
Én leugrok róla, oszt’
A karom igazságot oszt,
Irtom én a pacát és a koszt.
Röpülj, hajó! Röpülj, hajó!
Csak a jóknak legyen ma jó.
Aki rossz, annak vacak legyen
Túl a Maszat-hegyen.
Varró Dániel
1 momentán: pillanatnyilag
2 kalandor: kalandot kereső
3 briganti: gazember, útonálló
4 doszt: bőségesen; itt: sok
5 lelandol: földet ér

2. Mit éreztél a vers meghallgatásakor? Indokolj is!
vidámságot, fájdalmat,
izgalmat, szomorúságot,
örömöt, kíváncsiságot
3. Felelj a kérdésekre!
Kiknek mit kíván a vers beszélője?
Hová utazik a képzelet szárnyán?
Miért? Mit csinál ott?
4. Írd ki a humoros szavakat, kifejezéseket a versből!
5. Olvasd fel az ismétlődő versszakot tapskísérettel!
6. Hallgassátok meg a versből
készült dalt is!
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1. Figyeld meg a rajzot! Mondd el, milyen kislány lehet Harisnyás Pippi!
2. Beszéljétek meg! Mikor és miért szoktatok képzelődni?

Harisnyás Pippi
(részlet)

[…] Tomi és Annika már elmondták a tanító néninek, hogy jön majd egy új kislány, akit Pippinek hívnak. A tanító néni hallotta a kisvárosban szállongó híreket
Pippiről. És mivelhogy aranyos és kedves tanító néni volt, úgy döntött, mindent
megtesz, hogy Pippi jól érezze magát az iskolában.
Pippi kérdezés nélkül levágta magát az egyik üres padba. A tanító néni azonban
nem zavartatta magát a hanyag viselkedéstől, hanem barátságosan üdvözölte:
– Isten hozott nálunk, kedves Pippi! Remélem, hogy jól fogod érezni magad közöttünk, és nagyon sokat tanulsz.
– Aha, és remélem, hogy karácsonyi szünetet is kapok – felelte Pippi. – Mert
amiatt vagyok itt. Az igazságosság minden előtt!
– Ha volnál olyan kedves, és megmondanád a teljes nevedet – folytatta a tanító
néni –, akkor beírnálak az osztálykönyvbe.
– Úgy hívnak, hogy Harisnyás Pippilotta Citadella Intarzia Majolika Ingaóra, az
apám Harisnyás Efraim kapitány, valaha a tengerek réme, mostanában négerkirály.
A Pippi igazában a becenevem, mert az apám úgy gondolta, hogy a Pippilotta túl hosszú.
– Értem – mondta a tanító néni –, akkor mi is Pippinek fogunk szólítani. De most
először megnézzük, mit tudsz már egyáltalán. Hiszen nagylány vagy, biztosan
tudsz sok mindent. Kezdjük a számolással. Lássuk, Pippi, mennyi 7 meg 5 együtt?
Pippi csodálkozva és kedvetlenül nézett a tanító nénire.
– Na, hallod, ha nem tudod magad, azt hiába várod, hogy éntőlem tudod meg!
A gyerekek mind rémült szemeket meresztettek Pippire. A tanító néni pedig elmagyarázta neki, hogy az iskolában nem szokás így felelni. És a tanító nénit az
iskolában nem tegezzük, hanem tanító néninek szólítjuk.
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– Bocsánatot kérek – mondta Pippi őszinte megbánással –, ezt nem tudtam. Többé nem csinálom. […]
A tanító néni türelme végleg elfogyott. Az összes gyereket kiküldte az iskolaudvarra, mondván, hogy négyszemközt akar beszélni Pippivel.
Amikor kettesben maradtak, Pippi felállt, és a katedrához ment.
– Tudod mit? – kezdte, majd így folytatta: – …izé, tanító néni, tetszik tudni, nagyon jó volt itt, jó volt látni, hogy megy az az iskola. De azt hiszem, ennyi elég is
volt belőle. Azt se bánom, ha nem kapok karácsonyi szünetet. […] Remélem, hogy
nem bánkódsz miattam.
De a tanító néni azt mondta, hogy igenis bánkódik, főleg azért, mert Pippi meg
se próbál rendesen viselkedni, márpedig egyetlen gyerek se járhat iskolába, aki ott
így viselkedik, még akkor se, ha nagyon szeretne.
– Talán rosszul viselkedtem? – ámuldozott Pippi. – Nohát, ezt igazán nem gondoltam volna – mondta bús képpel. Senki sem tudott olyan bús képet vágni, mint
Pippi, ha szomorú volt.
Hallgatott egy darabig, végül így szólt remegő hangon:
– Értsd meg tanító néni, ha valakinek a mamája angyal és az apja négerkirály,
és ő maga egész életében csak a tengert járta, akkor nem könnyű tudnia, hogyan
kell viselkedni az iskolában. […]
Astrid Lindgren [asztrid lindgrén]
3. Beszéljétek meg csoportokban!
Mit gondolhatott Pippiről az osztály és a tanító néni a híre alapján?
Hogyan viselkedett a kislány az iskolában? Hogyan fogadta a tanító néni?
Hogyan vélekedhettek róla a többiek? Indokoljátok meg a válaszaitokat!
4. Rajzoljátok meg csoportonként egy gyerek körvonalát egy csomagolópapírra!
Belülre Pippi belső, kívülre a külső tulajdonságait soroljátok fel!
5. Játsszátok el, hogyan segítenétek Pippinek a beilleszkedésben!
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1. Jósold meg a cím és a rajz alapján, miről szólhat a szöveg! Indokold az ötleteidet!
2. Mit gondolsz, ez a szöveg szórakoztat, ismereteket nyújt vagy gyakorlati ötleteket
ad? A szöveg megismerése után vesd össze jóslatodat az olvasottakkal!

Nem akartam!
Épphogy elkezdődött az óra, Klári néni lázasan keresgél valamit a táskájában.
– Hol a csudában van? – mormogja magában. – Biztos vagyok benne, hogy bepakoltam. Talán szárnya nőtt a könyvnek és kirepült a táskámból?
A gyerekek halkan kuncognak. Klári néni összeráncolja a homlokát, és kétségbeesetten töri a fejét. Aztán hirtelen a homlokára csap.
– Megvan! Ha így folytatom, legközelebb a fejemet is elveszítem – kiált fel. –
A tanáriban hagytam. Erika, légy szíves, hozd ide! Tudod, melyik az én asztalom?
Erika bólint, és kisiet az ajtón. A tanári az első emeleten van. Erika kopog, de
senki nem válaszol bentről. Kinyitja az ajtót, és belép. Klári néni helye a hosszú
asztal végén van. Erika megtalálja a könyvet. Ekkor megpillant egy százforintos
érmét az asztalon.
Vajon mi történik a pénzzel?

Rövid ideig tétovázik, majd hirtelen mozdulattal a zsebébe süllyeszti. Sietve elhagyja a tanári szobát, és visszaszalad az osztályterembe.
– Ez aztán gyorsan ment! – csodálkozik Klári néni, és megsimogatja Erika fejét.
A kislány homlokán izzadságcseppek gyöngyöződnek, és kipirult arccal viszszaül a helyére. A füzetébe temetkezik. „Ezt meg miért csináltam? – cikázik át a
fején. – Miért? Miért?”
Érzi, ahogy könnyek öntik el a szemét, és a zsebébe nyúl, hogy egy papír zsebkendővel megtörölje az arcát. Közben a keze megérinti a zsebében lapuló százforintost. Mintha villám csapott volna belé. Nem tud tovább gondolkozni. Minden
összekuszálódott a fejében.
– Nem érzed jól magad, Erika? – hallja távolról Klári néni hangját. Erika nem
válaszol. Nem tud egy hangot sem kiejteni.
– Ki akarsz menni a friss levegőre?
Mit gondolsz, hogyan dönt Erika?
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A kislány megrázza a fejét. Klári néni elgondolkozva néz rá, aztán folytatja az
órát. Erika lassan magához tér bénultságából, és újra tiszta fejjel tud gondolkozni.
„Miért kellett annak a vacak százasnak pont az asztal közepén feküdnie? – kérdezi magában. – És én meg miért vettem el? Nem akartam, egyáltalán nem akartam!
Nem vagyok tolvaj! Vissza kell vinnem. Most, azonnal!”
Erika jelentkezik.
– Kimehetek egy kicsit?
– Természetesen – bólint Klári néni.
A kislány kisiet az osztályból. Meg sem áll a tanári ajtajáig. Kettőt kopog és vár.
Odabent csend van. Erika zakatoló szívvel nyomja le a kilincset. Szerencsére a
tanári üres. A zsebébe nyúl, előkapja a százforintost, és visszahelyezi az asztalra.
Az ajtó felé indul, amikor a folyosóról lépteket hall.1
Hogyan fejeződhet be a történet?

Manfred Mai [manfréd máj] (Menyhárt Zoltán fordítása) alapján
1 Az eredeti befejezést a fejezet utolsó oldalán találhatod meg.

3. Mutasd be Erika viselkedését, amikor bűntudata támadt! Mondd el, milyen gondolatok járhattak a fejében!
4. Ha te lennél a tanító néni, mit kérdeznél Erikától?

L¡e¢g³t¡o}v}á³b~b~ t%a¢rµt% a% ¨b±¢c s©ü³l¡e¡t%.
A³k³i% ¨s~z¡é³t³s~z©órµt¡a% a% ¨m¢á³k¡o~t%, ¨k¢a³p%a¢r}j©a% ¨i³s ö—s—s~zªe%.
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pillantás a múltba

a z ópusztaszeri régi iskolában jártunk

1. Tanyasi iskola épülete

3. Fa tolltartó

2. A tanterem berendezése

4. Kalamáris (tintatartó)

1. Hasonlítsd össze a fényképek, az
olvasottak és saját tapasztalataid
alapján:
• a régi iskolát a te iskoláddal
(nagysága, kinézete, udvara);
• a tantermet a tiéddel (berendezése, szemléltetőeszközök);
• a régen használt taneszközöket a
maiakkal!
2. Indokoljátok meg, vajon miért jártak szívesen a gyerekek régen iskolába! Ti miért szeretitek vagy
nem szeretitek az iskolát?

5. Írásfüzet
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1. Beszéljétek meg, kire mondjuk, hogy bicebóca!

A kis bicebóca

(rövidített változat)
Sohasem felejtem el, amikor Pálistók Peti, a kis bicebóca először kocogott be az iskolába. Lenhajú, búzavirágszemű, velem egyidős fiúcska lehetett. Mind
a két hóna alatt mankó volt. Nem is annyira ment,
inkább úgy ugrált a tanító úr elé, mint a veréb.
– Mit akarsz, fiacskám? – kérdezte tőle a tanító úr.
– Iskolába szeretnék járni – mondta bátran.
– Hát az édesapád miért nem jött el veled?
– Nincsen nekem sem apám, sem anyám. Elhaltak. A nagyapám vett magához.
– Telepedj be a kuckóba1! Úgyis ott van most a jó
világ.
– Nagyon jó lesz – mosolyodott el Pálistók Peti, és meg se mukkant az óra végéig.
Akkor engedelmet kért, hogy őneki ne kelljen hazamenni délben, mert messzire
laknak.
– Maradni maradhatsz, fiam, de hát enned is kellene ám valamit.
– Van mit ennem – és a ruhája fesléséből kimarkolt néhány szem kökényt.
„No, én nem szeretnék kökényt ebédelni” – gondoltam magamban. Ebédkor kivettem a tálból egy lekváros buktát, és belecsúsztattam a zsebembe. Siettem viszsza, hogy el ne hűljön.
– Ezt neked hoztam. Bukta.
– Szeretem – mosolyodott el Pálistók Peti, és mindjárt bele is harapott.
Ezalatt Gyuszi is besompolygott az ajtón, és odaállt elébünk.
– Hoztam neked valamit. Dobostorta.
Egy másik fiú fügét hozott, a harmadik almát, a negyedik mákos kalácsot.
Csakhamar úgy be volt terítve az egész padka, akár egy cukrászbolt kirakata.
– Ez mind az enyém? Mit csináljak én ezzel a sok mindenfélével?
Azt hiszem, soha olyan jók nem voltunk az iskolában, mint azon a délutánon.
Négy óra után egész falkában kísértük végig a kis bicebócát az utcákon.
Móra Ferenc alapján
1 kuckó: a kemence és a fal közötti kis zug

J^ó} ¨s~z³í³v}vè³l% a%d³j^, ¨h¢o}g³y^ e©l% ¨i©s ¨f¢o~g^a¢d©h¢a©s—s©á©k%!
2. Mutasd be a szöveg alapján Pálistók Petit!
3. Olvasd fel! Miért nem ment haza Peti délben? Mit vittek neki ebédre a gyerekek?
4. Mondjátok el, mit érezhettek a gyerekek ebédidőben, mikor Petire gondoltak!
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A kis bicebóca
Sohasem felejtem el, amikor Pálistók Peti, a kis bicebóca először kocogott be az
iskolába. Lenhajú, búzavirágszemű, velem egyidős fiúcska lehetett. Mind a két
hóna alatt mankó volt. Nem is annyira ment, inkább úgy ugrált a tanító úr elé,
mint a veréb.
– Mit akarsz, fiacskám? – kérdezte tőle a tanító úr barátságosan.
– Iskolába szeretnék járni – mondta bátran.
– Kicsit megkéstél, gyermekem.
– Most kerültem a városba. Itt vannak a bizonyítványaim.
A tanító úr nézte az írásokat, és megcirókálta a gyerek fejét.
– Hát az édesapád miért nem jött el veled?
– Nincsen nekem sem apám, sem anyám. Elhaltak. A nagyapám vett magához.
A tanító úr azt kérdezte a gyerektől, hát az ő neve micsoda.
– Pálistók Peti.
– Hol csinálok én neked helyet, mikor úgyis alig férünk? Tudod mit, fiam? –
szánta meg a tanító úr. – Telepedj be a kuckóba! Úgyis ott van most a jó világ.
Nagy boglyakemencéje volt az iskolának. Az új diák odanézett és örült.
– Nagyon jó lesz – mosolyodott el Pálistók Peti, és indult a helye felé nagy mankókopogással. Ott aztán meg se mukkant az óra végéig. Akkor odakopogott a tanító úr elé, és engedelmet kért tőle, hogy őneki ne kelljen hazamenni délben. Meszszire laknak, túl a városon, oda-vissza meg se lehetne tenni az utat délutánig, még
rendes lábú embernek sem.
– Én pedig csak olyan bicebóca vagyok – tette hozzá egy kicsit bánatosan.
– Maradni maradhatsz, fiam, de hát enned is kellene ám valamit.
– Van mit ennem – sietett a bicebóca a megnyugtatással. Belenyúlt a ruhája
egyik feslésébe, és kimarkolt belőle néhány szem kökényt.
– Jó ez – mosolyodott el –, csak sok legyen belőle.
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„No, én nem szeretnék kökényt ebédelni” – gondoltam magamban délben, mikor a levesbe merítettem a kanalamat. Kivettem a tálból egy lekváros buktát és
belecsúsztattam a zsebembe. Aztán azt mondtam: énnekem nagyon kell sietnem
az iskolába. Siettem is, hogy el ne hűljön a bukta. Csöndesen nyitottam be az ajtót:
– Ezt neked hoztam. Bukta.
– Szeretem – mosolyodott el Pálistók Peti, és mindjárt bele is harapott.
Ezalatt Gyuszi is besompolygott az ajtón, és odaállt elébünk.
– Hoztam neked valamit. Dobostorta.
Egy másik fiú fügét hozott, a harmadik almát, a negyedik mákos kalácsot.
Csakhamar úgy be volt terítve az egész padka, akár egy cukrászbolt kirakata.
A kis bicebóca pedig zavartan kapkodott hol az egyikhez, hol a másikhoz.
– Ez mind az enyém? Ez is? Mit csináljak én ezzel a sok mindenfélével?
Azt hiszem, soha olyan jók nem voltunk az iskolában, mint azon a délutánon.
Négy óra után egész falkában kísértük végig a kis bicebócát az utcákon.
Móra Ferenc alapján

S°z¡é³p% o°†% a¡d³n³i%, a³h¡oµl% —“³n³k³i% —“% ¨k¡é¢r~.
1. Olvassátok fel azt a szövegrészt, amely a közmondás jelentését igazolja!
2. Mondjátok el, mit gondolhatott Peti az iskolába érkezésekor, az ebédidőben és a sok
finomság láttán!
3. Írd le a következő szavak, kifejezések rokon értelmű megfelelőit!
lenhajú, búzavirágszemű fiúcska; megcirókálta;
telepedj be; meg se mukkant; engedelmet kért; besompolygott
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A sirály a király?
(részlet)

– Jó estét kedves mindnyájatoknak! – köszönt az állatseregletnek a bagoly, s
mélyet szippantott a friss éjszakai levegőből. – Ha jól tudom, közös óhajotok, hogy
ezután királya legyen az erdőnek. […] Nos, akkor azt javaslom, mondjátok el szép
sorjában, szerintetek milyen módon jelöljük ki az illetőt – folytatta a bagoly. […]
– Legyen az illető jó nagy, hogy megijedjen tőle mindenki, aki rosszban sántikál
– vélte a jegesmedve. […]
– Tudjon sokat beszélni, hiszen a király legfontosabb feladata hosszú beszédeket
mondani népének – kapta el a szót a cserfes papagáj.
– Rendezzünk inkább futóversenyt, s a győztesé legyen a királyság! – mondta
a gepárd, amikor rákerült a sor. – Hiszen ha menekülni kell, jó, ha a legfőbb személy mutatja az utat.
– Aki látott már valaha valódi királyt, tudja, hogy hermelinprémes palást nélkül
nincs koronázás – szólt a hermelin.
Az állatok persze nem tudtak megegyezni. Mindegyikük csak a magáét hajtogatta. […]
– Én olyasvalamit gondoltam ki, amihez ész kell – kezdte a bagoly.
– Akkor hát hogyan óhajtod eldönteni, ki az, aki elég okos? – sürgette a majom.
– Legyen az a győztes, aki a legjobban ismeri az LY-os szavakat! […]
Az állatok hamar megegyeztek abban, hogy ez könnyű feladat. Egyszeriben
mindnyájan a maguk fején érezték a királyi koronát. […]
Hamarjában megbeszélték a szabályokat. Úgy döntöttek, másnap estig bolyonghat mindenki az erdőben és környékén. Mire pedig feljön a Hold, mindenki, aki
király szeretne lenni, térjen vissza valamivel, aminek a nevében van LY.
Bosnyák Viktória
1. Beszéljétek meg! Vajon ki lett a király?
Te melyik állatnak segítenél szívesen? Miért?
2. Versenyezzetek! Három perc alatt ki tud több LY-os szót gyűjteni?
Nálatok ki lett a király?
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vár a könyvtár
1. Figyeljétek meg, a tudásvári gyermekkönyvtárban hogyan csoportosítják a köny veket!
2. Beszéljétek meg, melyik könyv melyik csoportba tartozik!

Gyermekkönyvtári
könyvállomány

Kölcsönözhető
könyvek

Ismeretközlő
irodalom

Képes ismeretterjesztő irodalom

Segédkönyvek

Olvasótermi
könyvek

Szépirodalom

Mesék

Szakkönyvek

Versek

Regények

3. Alakítsatok ki osztálykönyvtárat általatok behozott könyvekből!
Használjátok a könyvek elrendezéséhez a fenti csoportosítást!
Bosnyák Viktória: A sirály a király? Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2010
Szívesen lennél király vagy királynő?
Ebből a könyvből megtudod, hogy mit kell tenned!
A feladat nehéz, hiszen király mégsem lehet akárkiből. De mint
kiderül, nem szükséges, hogy gyorsan fuss, tudj repülni vagy hogy
erős légy. Mire elolvasod a meseregényt, király leszel, helyesírásból
legalábbis biztosan. Jó szórakozást!
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a golyóstoll
A golyóstoll feltalálását megelőzően az írás eléggé maszatolós tevékenységnek számított. Fémhegyű tollakat használtak, amelyeket
folyton a tintatartó üvegekbe kellett mártogatni. A tintatartó könnyen
feldőlt, s még ennél is könnyebb volt elmaszatolni az írást vagy telepacázni a papírt.
Bíró László magyar újságírónak elege lett a hagyományos, mártogatós tollakból. Az ötletet a véletlen adta: az íróasztalán felborult
egy tintásüveg, s az ott tartott apró golyók végigszaladtak a tintán, és
nyomot rajzoltak az asztalra.
Évekig kísérletezett, míg megszületett a találmány. Az új toll
gyorsan száradó tintával töltött csőből állt, amelynek végét mozgó
golyó zárta le. Ez tette lehetővé, hogy a tinta egyenletesen jusson
a papírra.
Az 1943-tól gyártott tollak nemsokára mindenki kedvelt írószerévé váltak. Angol nyelvterületen máig a feltaláló nevét őrzi a golyóstoll „biro” elnevezése.
Philip Wilkinson [filip vilkinzon] (Oszbach György fordítása) alapján
1. Jegyezd meg a golyóstoll működését leíró mondatokat!
2. Keress az interneten vagy a könyvtárban leírást legalább három magyar feltalálóról! Írd le a nevüket és a találmányukat!
3. Szedd szét a golyóstolladat! Milyen részekből áll? Rakd is össze!

ez Fantasztikus!
Az űrtoll fő tulajdonsága, hogy ott is írhatunk vele, ahol a normál golyóstoll
csődöt mondhat: például súlytalanságban, fejjel lefelé, víz alatt, vizes papírra,
zsíros felületre, nagy melegben. Körülbelül 48 km hosszú vonalat lehet húzni
vele. A tollhegy egy különleges fémből készült. Belsejéből nagy nyomású gáz
sajtolja ki a tintát írás közben.
http://hu.wikipedia.org alapján
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Gyerekkönyvtár – itt a helyed!

„Észpörgető”
… (hogy) ne mondj „csütörtököt”!

Sok-sok játék
Hatékony tanulási szokások
Jegyzeteléstechnika

Minden héten csütörtökön,
délután 2-kor
Igény szerint más időpontban is!
A csoportoknak a részvétel ingyenes!

Figyelem- és memóriafejlesztés
Szókincsbővítés
Jókedvű együttlét

Kiemelés,
kulcsszó,
vázlat

Képességfejlesztés

A foglalkozást Aranyos Aranka vezeti
Információ:
gyermekvtaranka@okosfalva.hu; 0667/315-674

1. Magyarázd meg, mit jelent a könyvtári program címe!
2. Olvasd el, honnan ered a csütörtököt mond szólás! Sorolj példákat, te mikor mondtál már csütörtököt!
Csütörtököt mond: a szólás a kudarcot jelenti. Eredetileg a csettet vet, csöttöt mond
kifejezésből ered, amely a fegyver ravaszának hangját utánozta.
3. Mondjátok el, mi mindent tanulhattok a foglalkozásokon a kudarc elkerülésére!
Mi teszi vonzóvá számodra a foglalkozást?
4. Vitassátok meg:
• kedden délelőtt 10 órakor lehet-e foglalkozás;
• hányféleképpen lehet jelentkezni!
5. Fejtsd meg a következő észpörgető feladatokat!
a) A szobának négy sarka van. Minden sarokban ül egy macska. Minden macskával
szemben három macska ül. Minden macska farkán is ül egy macska. Hány macska van összesen a szobában?
b) Egy kosárban öt alma van. Hogyan osztanád el az almákat öt ember között úgy,
hogy mindegyik kapjon egyet, és a kosárban is maradjon egy alma?
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nevetni jó!
Iskola
– Milyen volt az első napod az iskolában, Pistike?
– Egész jó, de volt ott egy néni, akit
úgy hívnak, tanító, ő mindenáron el
akarta rontani a szórakozásunkat.
Vonalzó
– Pistike, miért viszed az ágyadba a
vonalzót?
– Mert meg akarom tudni, milyen
hosszú az éjszaka.

Lecke
– Pistike, miért nem adtad be a házi
feladatodat?
– Nem csináltam meg. A tanító néninek így is sok a munkája, nem akarom
még jobban leterhelni.

Bizonyítvány
A szülők szomorúan nézegetik Pistike év végi bizonyítványát. Az apa megszólal:
– Fiam, az egyetlen dolog, ami vigasztal, hogy biztos vagyok benne,
nem csaltál a vizsgákon.
Érdemjegy
– Tanító néni, szerintem nem egyest
érdemeltem volna erre a dolgozatomra.
– Szerintem sem, de ez a legalacsonyabb osztályzat, amit adhatok.

Az illemtudó gyerek:
• udvariasan viselkedik a könyvtár dolgozóival.
• hangoskodással, szaladgálással nem zavarja a könyvtárban tartózkodókat.
• vigyáz a könyvekre: nem firkálja, gyűri össze őket, könyvjelzőt használ.
• betartja a kölcsönzési rendet, az olvasójegyen feltüntetett időpontra visszaviszi
a könyveket.

Manfred Mai Nem akartam! című szövegének befejezése a 13. oldalról:
Megmerevedik és visszafojtott lélegzettel hallgatózik. A lépések elhaladnak
az ajtó előtt, végig a folyosón, és egyre távolodnak. Erika megkönnyebbülten
felsóhajt, kirohan az ajtón és visszasiet az osztályterembe.
– Jobban vagy? – kérdezi aggódó hangon Klári néni.
Erika bólint, és visszaül a helyére. De a szíve még mindig vadul kalapál.
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HOL VOLT, HOL NEM VOLT
Volt egyszer, hol nem volt,
Még annál is messzebb volt,
Árkon innen, bokron túl,
Erdőn, mezőn s azon túl,
Még az Óperenciás-tengeren is túl,
Ahol az a kurta farkú malac túr,
Volt egyszer, hol nem volt,
Na, mi volt?
népi mondóka
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A róka meg a daru vendégsége
HOL VOLT, HOL NEM VOLT

Találkozik a róka a daruval, s kérdi:
– Hol jártál, daru koma?
– A tónál voltam, hogy élelmet keressek, halat fogjak magamnak. Hát te, róka
koma, merre jártál?
– Én is voltam vadászni, a faluban tyúkászni. De tudod, hogy az ételről mi jutott
eszembe? Rendezzünk egy jó vendégséget!
– Jól van, róka koma, kinél rendezzük?
– Előbb nálam, azután pedig nálad. Holnap délben gyere hozzám ebédre!
– Megyek, de nekem hosszú nyakú edényben add az ételt, mert én a csőrömmel
tányérból nem tudok enni.
Szerzett a róka másnapra egy kövér tyúkot, és sütni-főzni kezdte. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a tányérba kerültek, a hosszú nyakú
edénybe pedig csak egy kis gyenge maradék jutott.
Látta a daru, hogy kinek milyen az étele, de semmit sem szólt, hanem ebéd után
ő is meghívta a rókát.
– Na, róka koma, holnap délben te gyere hozzám ebédre!
– Megyek, de nekem tányérban add az ételt, mert én a szájammal a hosszú nyakú edényből enni nem tudok.
Szerzett a daru másnapra egy szép halat, és sütni-főzni kezdett. Az ételt azonban úgy osztotta el, hogy a jó falatok mind a hosszú nyakú edénybe kerültek, a
tányérba pedig csak egy kis gyenge maradék jutott.
Látta a róka, hogy kinek milyen az étele, s mérgelődni kezdett. Kérdi a daru:
– Talán haragszol, róka koma?
– Hát már hogyne haragudnék, daru koma, amikor te finom ételt eszel, s nekem
csak a rossza jutott!
Felelte a daru:
– Ugyan, édes róka koma, én csak azt tettem veled, amit te tettél velem. Kölcsönkenyér visszajár.
magyar népmese
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A teknős és a nyúl
HOL VOLT, HOL NEM VOLT

Hetvenkedve szaladgált a nyúl a mezőkön.
„Fülemet rá, futásban nincs, aki legyőzzön!
Nos, ki áll ki velem? – szólt. – Kezdődjék a torna!”
Nagy szerényen a teknős: „Megpróbálom” – mondta.
„Te? – kacagott föl a nyúl. – Volna hozzá merszed?
Nem elég a hátadon házadat cipelned?
Velem futna versenyt egy ilyen lomha jószág?”
„Akkor is – szólt a teknős – vállalom a próbát.”
Körülállja a pályát a közönség: „Rajta!”
Kocogni kezd a teknős. Nevet a nyúl rajta,
párat ugrik, van már vagy fél pálya előnye.
„Buta teknős!” – gondolja: csúfot űz belőle.
Megáll, nézi gúnyosan, hogy izzad a másik,
majd lehever, mintha ágy lenne csak a pázsit,
nyújtózkodik, hunyt szemmel fekszik hason, háton,
s addig színlel alvást, míg elnyomja az álom.
Azalatt a teknős csak lépked lankadatlan,
elcsoszog a szunnyadó nyúl mellett is lassan,
s mire a nap az erdő fái mögé csúszik,
holtfáradtan bár, de már a cél előtt kúszik.
Hűsebb lesz a levegő, fölriad a nyúl rá.
Rémültében fölugrik, nagyot rikkant: „Hurrá!”
– s rohan. – Késő! Így jár a hetvenkedő néha:
henceg, s még a teknős is előtte ér célba.
Jean de La Fontaine [zsan dö la fonten]
(Rónay György fordítása)

L¡a³s—s¢a³n% ¨j¯áˆ~j®, t¡o}v}á³b~b~ éˆ~s~z%!
A% t©ü¢r±³l¡e³m% r~ó~z©s¢á³t% t¡eˆœ³m%.
1. „Hangosítsátok ki” párokban a teknős és a nyúl gondolatait a verseny elején, közben és a végén!
2. Gyakoroljátok hármas csoportokban a mese olvasását!
3. Beszéljétek meg, miért verses mese A teknős és a nyúl! Bizonyítsátok a versből
vett példákkal!
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Én biza, azért is!
HOL VOLT, HOL NEM VOLT

Volt egyszer egy asszony, aki olyan makacs volt, hogy akármit is mondott az
ura, mindenre csak azt mondta: „Én biza, azért is”. Kitapasztalta ezt az ura, s
mindjárt a visszáját mondta annak, amit akart.
– Te asszony – mondta neki reggel –, nehogy nekem feltarisznyálj1, mert bizony
isten megjárod!
– Én biza, azért is! – mondta erre az asszony, s feltarisznyált.
– Te asszony – mondta, amikor elindult –, nehogy megtedd, hogy kigyere hozzám
a mezőre, s ebédet hozzál! S ha jönnél is, csak kicsi széket nehogy ki merj hozni!
– Én biza, azért is! Én biza, azért is!
Csakhogy délbe’ kimegy az asszony, viszi az ebédet s a kicsi széket.
– Te asszony, nehogy letedd nékem a kicsi széket, s ráülj!
– Én biza, azért is!
– Te asszony, nehogy hátrább találj ülni azon a
kicsi széken!
– Én biza, azért is! – mondotta az asszony, s hátrább tolta a széket. S mennél jobban mondta, hogy
ne tegye hátrább, annál jobban megtette. Addig és
addig, amíg beléesett az árokba. Az ördög éppen
ott volt az árokba’, az asszony annak a hátára esett.
De az nem tudta az asszony fortélyát. Futott vele, s
kérte, könyörögte.
– Szállj le, asszony! Szállj le, asszony!
– Biza, még azért se!
Meddig futott vele, ki tudja, tán még most is fut,
ha bele nem fáradt.
erdélyi népmese
1 feltarisznyál: eleséggel, útravalóval megtölti valakinek a tarisznyáját

A boszorkány röpte
7 madár az 1 boszorkány,
fent ülnek a felhők ormán,
seprűnyélen jön le onnan,
7 hajtincse mind 1 kontyban.
7 ujja van a bal kezén,
7 szempilla a jobb szemén.
1 feje van, mert nem sárkány,
7 tollból nőtt púp a hátán.

7 sebességes a söprű,
csontja vékony, teste könnyű.
Orra nem vas, csak műanyag,
elsuhan a felhők alatt.
Vörös István
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HOL VOLT, HOL NEM VOLT

Tilinkó és a bíró
Abban az időben Tilinkó favágással kereste meg a mindennapit. Fát vágott az
erdőben, a hátára vetette s úgy vitte a vásárba. Hogy pedig a vásári sokadalomban
haladhasson, s másokban kárt ne tegyen, hangos szóval kiáltotta:
– Félre, félre!
Volt a vásáron egy pökhendi nemesember, kinek nem tetszett, hogy egy paraszt
szavának engedelmeskedjék. Nem tért ki hát Tilinkó útjából, minek folytán egy
hegyes fa csúnyán kilyukasztotta a ruháját. A nemesember ordítozott, s a bíró elé
vitte Tilinkót, hogy kártérítést kapjon a tönkrement ruháért.
– Mi a neved? – kérdezi a bíró.
Válaszképpen Tilinkó csak az ajkát mozgatta, de nem szólalt meg.
– Honnan hoztad a fát? – faggatta tovább a bíró.
Tilinkó megint csak a száját mozgatta hangtalanul.
– Ejnye! – türelmetlenkedett a bíró. – Talán bizony néma vagy?
– Nem néma az – vágott közbe indulatosan a nemesember –, hiszen a sokadalomban akkora hangon kiáltotta: félre! félre! –, hogy egy kántor1 is megirigyelte volna.
– Hát ha azt kiáltotta, hogy félre – mondta a bíró –, akkor kegyelmed miért nem
állt félre az útjából?
A nemesembert majd’ megütötte a guta mérgében. Tilinkó pedig megköszönte a
bírónak a bölcs ítéletet.
Kolozsvári Grandpierre Emil
1 kántor: előénekes a templomban

K©i¯u`gˆ°a¯t³j®a% a% ¶n©y®u©l%a%t% a% ¶b}o}k%or}b}ó}l%.
1. Vitassátok meg, ki melyik szereplővel tudna azonosulni! Miért?
2. Olvassátok fel párokban: a) az illusztrációról szóló,
b) a szólást megmagyarázó szövegrészleteket!
3. Mutasd be arcjátékkal, mozdulatokkal a mese egy-egy mozzanatát! A többiek ismerjenek rá!
4. Válogasd ki a felsoroltak közül, és írd le a füzetedbe a pökhendi szó rokon értelmű
megfelelőit! dölyfös, szerény, gőgös, öntelt, udvarias, pöffeszkedő, nagyképű
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1. Vitassátok meg, ki lehet a képen Habakuk! Mi lehet a tisztsége?

HOL VOLT, HOL NEM VOLT

Habakuk
Volt egyszer egy király s annak egy igen kedves udvarmestere: Habakuk. Valahányszor a királynak tanácsra volt szüksége, Habakuk adott tanácsot, de nem az ő
fejében termett az. Összehívta a soktudó embereket, azok meghányták-vetették a
dolgot, Habakuk meg szaladt a királyhoz a jó tanáccsal, s úgy adta elő, mintha az
ő fejéből pattant volna ki. Hanem a tudósok megsokallották Habakuk csalafintaságát, s panaszra mentek a királyhoz.
– Felséges királyom, panaszunk van Habakukra. Mi fundáljuk ki a jó tanácsokat felséged részére, s mégis Habakuké a tisztesség. Már pedig higgye meg felséged, hogy ez a Habakuk hatökör. Tessék csak próbára tenni.
A király mindjárt hívatta is Habakukot.
– No, Habakuk, tudom, hogy te vagy a legbölcsebb ember az országban, s bizonyosan megfelelsz arra a három kérdésre is, amit én neked most feladok. Először:
hol kél fel a nap? Másodszor: milyen messze van a föld az égtől? Harmadszor pedig: mit gondolok én?
– Felséges királyom – izgett-mozgott Habakuk –, nehéz kérdések ezek bizony,
nem tudok megfelelni mindjárt. De három nap alatt talán kisütnék valamit.
– Jól van, hű szolgám, Habakuk, megadom a három napot – mondotta a király.
Hej, szegény Habakuk! Most már mit csináljon? A tudósokhoz nem fordulhatott,
mert hiszen jól tudta, hogy azok mártották be a királynál. Nem volt maradása a
palotában. Amint ment, mendegélt, megszólítja a juhásza:
– Adjon isten, nagy jó uram, miért olyan szomorú?
– Ne is kérdezd, nagy a gondom! – és Habakuk elmondta, mi nyomja a lelkét.
– No, ez ugyan nem nagy dolog – mondta a juhász. – Kár ezért búsulni. Cseréljünk ruhát, hadd menjek én a királyhoz, majd megfelelek én a kérdésekre.
Habakuk nem sokáig gondolkozott. Ruhát cseréltek, s a juhász ment a királyhoz.
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HOL VOLT, HOL NEM VOLT

Bezzeg, hogy a király nem ismerte meg, mert jóformán rá se nézett.
– No, Habakuk, hát hol kel fel a nap?
– Felségednek a palotában, nekem meg a pusztán.
– Hogyhogy neked a pusztán?
– Úgy, hogy ma ott virradtam meg, mert éjjel-nappal a pusztán jártam-keltem.
– No, jól van, Habakuk. Hát mondd meg, milyen messze van a föld az égtől!
– Az bizony éppen olyan messze, mint az ég a földtől.
– Nagyon helyes, Habakuk. Mégiscsak te vagy a legokosabb ember az országban. No, most felelj a harmadik kérdésre: mit gondolok én mostan?
– Felséged bizony azt gondolja, hogy Habakuk áll felséged színe előtt, pedig
csak a hopmester juhásza áll, ő meg őrzi helyettem a nyájat.
– Bizony, ha úgy van – mondotta a király –, ez órától fogvást te vagy az én hopmesterem, Habakuk meg csak maradjon juhásznak.
Így lett a juhászból hopmester, a hopmesterből pedig juhász.
Benedek Elek alapján

M«á³s t¡o~l³l%á³v~a³l% é©k¡e©s©k¡e¡d©i©k%.
2. Olvasd fel az alábbi részleteket a szövegből!
– a tudósok panaszt tesznek a királynál
– a juhász tanácsa
– a király próbatételei
– a király döntése
3. Írd le a füzetedbe a király találós kérdéseit és a juhász megfejtését!
4. Beszéld meg a pároddal, milyennek ismertétek meg Habakukot!
Vessétek össze a jóslataitokkal!
Miért vonatkozik rá a fenti szólás?
Mondj példát az életből, amikor valaki más érdemeivel dicsekedett!

29

hetszinvirag_olv_jav.indd 29

3/10/16 1:24 PM

1. Következtessetek a címből, miféle mesét fogtok olvasni! Miből gondoljátok?

HOL VOLT, HOL NEM VOLT

A tulipánná változott királyfi
Volt egyszer egy király, annak volt egy fia. Azt mondta egyszer a fiú az apjának:
– Édesapám, én most elmegyek, és addig vissza sem jövök, míg meg nem találom a legszebb lányt a világon.
– Menj, édes fiam – mondta az apja –, és járj szerencsével.
Ment a királyfi, ment, mendegélt, útjában sűrű erdőbe tévedt. Egy tüskebokorban varjú károgott kétségbeesetten, sehogy sem szabadulhatott a sűrű, tüskés
ágak közül. Jószívű volt a királyfi, kiszabadította a varjút, az meg így szólt hozzá:
– Húzz ki egy tollat a szárnyamból, s ha valaha bajba kerülsz, röpítsd a levegőbe
a tollat, nyomban ott leszek, és segítek rajtad!
A királyfi eltette a varjútollat, s ment tovább. Most országútra ért, s egyszer csak
látja ám, hogy halacska vergődik az egyik kiszáradt keréknyomban. A királyfi
megszánta a halacskát, elvitte a tóhoz, beledobta. Az meg így szólt hozzá:
– Vegyél le a hátamról egy pikkelyt, s ha valaha bajba kerülsz, dobd vízbe a pikkelyt, nyomban ott leszek, segítek rajtad!
Ezután meg egy öregembert látott meg a királyfi, szomjas volt az öreg, meg éhes
is. A királyfi jó szívvel megitatta, megetette, az pedig így szólt hozzá:
– Tépd ki két hajszálamat, s ha valamikor bajban leszel, ereszd
csak szélnek, nyomban ott leszek, és segítek!
Ment tovább a királyfi. Harmadnapra egy falu határába ért.
A falusiaktól meghallotta, hogy lakik itt egy öreg király. Van
annak egy világszép lánya, de ha azt valaki feleségül
akarja venni, a kérőnek háromszor úgy
el kell bújnia, hogy a királylány ne találja meg. „No, ezt én megpróbálom”
– gondolta a királyfi.
El is ment a királykisasszonyhoz,
feleségül is kérte. Az pedig megmondta neki, hogy bújjon el háromszor; ha egyszer is el tud bújni úgy, hogy ő nem találja meg,
hát a felesége lesz.
No, a királyfi a levegőbe
dobta a varjútollat. Jöttek a
varjak seregestül, fölvitték
egy magas hegy tetejére. De
a királylány egyenesen odament, meg is találta, ki is nevette a királyfit.
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HOL VOLT, HOL NEM VOLT

Másnap tóba dobta a pikkelyt. A partra
úszott egy hatalmas hal, annak a hasába
bújt a királyfi. De jött ám a királylány, merítőhálóval kifogta a halat meg a királyfit,
és még ki is nevette.
Harmadnap szélnek eresztette a két hajszálat. Jött az öregember, megcirógatta a
királyfit, az nyomban tulipánná változott,
és az öregember a kalapja mellé tűzte.
Kereste a királylány a kérőjét, de hiába
kereste. Estére ki is hirdette, hogy ő bizony
nem találja. Akkor a szépséges lány elé állt
az öregember, a kezébe adta a piros tulipánt. A szép lány még meg is csókolta a virágot, s az nyomban újra királyfi lett.
– Te az enyém, én a tied – mondta a királylány, mindjárt meg is tartották a lakodalmat. A királyfi így hát megtalálta, haza
is vitte a falujába a világ legszebb lányát.
magyar népmese

2. Állítsd időrendbe a cselekvéseket! Ezután mondd el a mese rövid tartalmát a felsorolt szavak mondatba foglalásával!
teljesítette, elindult, megtalálta, segített, megérkezett
3. Olvassátok fel párokban a mesekezdést, illetve -befejezést és a jellemző szófordulatokat! Egészítsétek ki ezeket más mesékben hallottak alapján!

Tavaszi szél vizet áraszt
(részlet)

Tavaszi szél vizet áraszt,
virágom, virágom.

Hát én immár kit válasszak,
virágom, virágom?

Minden madár társat választ,
virágom, virágom.

Te engemet s én tégedet,
virágom, virágom. […]
magyar népdal
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Az irigy testvér
HOL VOLT, HOL NEM VOLT

(A színpad bal oldalán kék vászoncsíkkal jelzett folyó, partján fűzfák, a szegény
ember áll a parton, kezében hálóval.)
Mesélő: Volt egyszer egy szegény ember. Nagyon sok gyermeke volt, a számukat
is alig tudta. Azzal kereste a kenyerét, hogy eljárt halászni. Az egyik napon
aztán valami furcsa akadt a hálójába.
Szegény ember: Nini, egy karika! Mit kezdjek vele? Ezt nem tehetem az asztalra ebéd helyett! De a gyermekeim biztosan örülnek majd neki, hát csak elviszem magammal.
(A színpad másik oldalán szerény kunyhó, nyitott ajtóval.)
Mesélő: Amikor hazaért, a gyermekei elébe szaladtak.
1. gyerek: Mi finomat hozott ebédre, édesapám?
2. gyerek: De hiszen ez nem is hal! Jaj, de jó, lesz mivel játszanunk!
Mesélő: S már futottak is boldogan, gurították a karikát. Kis idő elteltével szalad
a halászhoz a legidősebb fia.
3. gyerek: Idenézzen, édesapám! A sok gurítástól kifényesedett a karikánk!
Szegény ember: Hű, a nemjóját! Hisz ez arany! Nem tarthatom meg. Mitévő legyek?
Feleség: Vigye el kend a királynak! Biztos megörül majd neki.
Mesélő: Így is tett a halász. Amint a palotához ért, az ajtónálló rákiáltott.
(Változik a színtér, az előbbi folyópart helyén palota áll, előtte őr.)
Ajtónálló: Lassan a testtel, te szegény ember! Mi járatban vagy itt?
Szegény ember: Ajándékot hoztam felséges urunknak.
Ajtónálló: No, nem bánom, eredj, de tisztelettel beszélj ám a királlyal!
(Középen trónon ül a király, a szegény ember mélyen
meghajol előtte.)
Szegény ember: Adjon Isten, felséges királyom!
Király: Isten hozott, te szegény ember! Mi szél
hozott erre?
Szegény ember: Elhoztam felségednek ezt a
karikát, amit a folyóból húztam ki.
Király: Köszönöm az ajándékot! Cserébe annyi
ezüstöt kapsz, amennyit csak elbírsz.
Mesélő: A halász megköszönte, s hétrét
görnyedve ment a kinccsel hazafelé.
Szegény ember: Nézzétek, mit hoztam!
Eredj, fiam, a bátyámhoz a mérőért!
(A színpad bal felén áll összefont karral,
dölyfösen a szegény ember testvére.)
Mesélő: Szalad a fiú a kapzsi rokonhoz, s
mondja, hogy miért jött.
Báty (lekicsinylően): Ugyan minek nektek a
mérő, amikor még kenyeretek sincs?
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Mesélő: A gyerek hallgatott. A rokon erre a mérőt bekente szurokkal, és úgy
adta oda a fiúnak. Otthon nem vették észre, hogy a méréskor egy ezüst a
mérőhöz ragadt. A kíváncsi és kapzsi báty szaladt is rögtön a testvéréhez.
Báty (mézesmázosan): Kedves öcsém, hol szerezted az ezüstöt? Találtad? Vagy
netán loptad?
Szegény ember: Hát az úgy történt, hogy egy cimborámtól meghallottam, sok
az egér a király palotájában. Már szegénynek a palástját is megrágták.
Gondoltam, segítek rajta, s elvittem otthonról a három macskánkat. A király
ennek úgy megörült, hogy nyomban megajándékozott ezzel a csomó ezüsttel.
(Arcát takarva kinevet a közönségre.)
Mesélő: No, több se kellett a kapzsi testvérnek! Szaladt nyomban a feleségéhez.
Báty: Hallod-e, asszony! Az öcsém három girhes macskáért annyi ezüstöt
kapott a királytól, hogy mérő kellett hozzá. Ezt nem hagyhatjuk annyiban!
Mitévők legyünk?
Kapzsi feleség: Hát vigyünk mi is macskákat a királynak! De ne csak hármat!
Mesélő: A kapzsi rokonok minden vagyonukat pénzzé tették. Macskákat vettek
rajta, s zsákokba kötötték őket. Nagy reményekkel indultak el. A palota
kapujában az őr megállította, de végül mégiscsak beengedte őket.
Báty (feleségével együtt hajbókolva a király előtt): Köszöntelek felséges királyom,
remélem, örülsz majd az ajándékunknak!
Mesélő: Azzal kioldozták a zsákokat, és kiengedték belőlük a kiéhezett, dühös
macskákat. Azok meg neki a királynak! Harapták, karmolták, ahol érték.
Király: Segítség! Szabadítsatok meg ezektől a mérges jószágoktól! De a gazdáiktól is!
Báty (hebegve-habogva): Fe…fe…felséges királyom, mi csak jót akartunk!
Király: Hallatlan szemtelenség! Ajtónállók! Kergessétek ki őket meg a macskáikat!
Mesélő: Így járt pórul az irigy testvér. Nem elég, hogy a király elkergette őket,
még a vagyonukat is elvesztették, s földönfutókká váltak.
magyar népmese alapján
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Az öregember és a pokróc
HOL VOLT, HOL NEM VOLT

Egyszer volt egy fösvény fiatalember, s annak egy fösvény felesége. Az embernek volt egy öreg-öreg apja. Olyan nagyon öreg volt, hogy amíg a kanalat a tányértól a szájához vitte, az mind kireszketett a kezéből. Az abroszt mind teleöntözte. Mikor a tányérból ki akarta tölteni a kanálba a levest, a tányért is elejtette,
s eltörött.
Ezért nagyon megharagudott a fiatalasszony az apósára. Rábírta a férjét, hogy
az öreget csapják el a háztól. Eresszék világgá! A fiatalembernek rá kellett szánnia
magát, mert az asszony annyit duruzsolt, hogy végül meghajolt az akarata előtt.
Elmentek a vásárba, és vettek két új pokrócot. Elhatározták, hogy a két pokrócot
az öregnek a hátára teszik, s úgy indítják világgá. Akárhol elesteledik, az egyik
pokrócot leteríti, és a másikkal takarózik, úgy aludjon.
Mikor hazaérkeztek, hát sem a férfi, sem a fiatalasszony nem tudta rávenni
magát, hogy az öreget útnak eressze. Volt nekik egy olyan hatesztendős forma
fiuk. Azt mondja neki az apa:
– Fiam, itt van ez a két pokróc. Ügyesen össze vannak fogva. Mi elmegyünk
a mezőre dolgozni, s mikor te gondolod, hogy már kinn vagyunk a mezőn, akkor
a pokrócot tedd nagyapádnak a hátára, fogd meg a kezét, s vezesd ki az utcára!
Mondd meg neki, hogy le is út, fel is út, menjen világgá! Többet hozzánk ne jöjjön
vissza!
Úgy is tett a gyerek. Mikor az apjáék elmentek hazulról, akkor gondolt egyet, és
csak az egyik pokrócot vette elő. Azt rátette a nagyapjának a vállára, kivezette az
utcára, s mondta neki:
– Nagyapám, maga menjen akár le, s akár fel, de többet ide haza ne jöjjön, mert
magának itt helye nincs!
Az öreg sírt, s a pokróccal a hátán megindult egyfelé.
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Este hazajött az ember és az asszony a mezőről. Látják, hogy a pokróc ott van.
Néznek szerte, az öreg meg nincs ott. Elészólítják a fiút:
– Mi van nagyapáddal?
– Hát úgy tettem, ahogy maguk mondták. Rátettem a pokrócot a hátára, s megmutattam az utat neki, hogy menjen világgá, s többet vissza ne jöjjön, mert nincs
rá szükség.
– Hát akkor ez a pokróc, ami itt van? Miért nem tetted ezt is rá?
Akkor a fiú így válaszolt:
– Tudja, miért nem tettem, édesapám? Eszembe jutott, hogy mikor maguk is úgy
megöregszenek, mint ahogy ő, s utat kell adjak maguknak, akkor nékem ne kelljen pokrócot venni. Evvel a pokróccal majd maga is elmehet.
Akkor összenézett az ember az asszonnyal, elszégyellték magukat, és sírni
kezdtek. Hamar kihozta az ember az istállóból a lovat, s ráült. A kilencedik falu
végén utolérte az öreget. Bocsánatot kért tőle. Lóra ültette, s úgy indultak hazafelé.
Ahogy hazaértek, mindig az asztalhoz ültették, s a gyereket is úgy tanították,
úgy nevelték, hogy tisztelje az öregeket. Többet nem bánták, ha eltörött a tányér,
vagy kiömlött a leves. Jó szemmel nézték az öreget.
Tisztességben éltek, s máig is élnek, ha meg nem haltak.
magyar népmese

A% ¨k¡e¢d³vê³s —s°z¯óµ a% ¨m¡é³z³n¡é³l% ¨i³s é¢d¡e³“³b~b~.
1. A társaddal felváltva feleljetek a kérdésekre szövegrészletek felolvasásával!
Miért küldték el az öregembert otthonról? Mivel bízta meg a férfi a fiát?
Hogyan leckéztette meg a fiú a szüleit? Hogyan tette jóvá az apa a hibáját?
2. Mutassátok be kisebb csoportokban, ti hogyan viselkedtek nagyszüleitekkel (látogatáskor, ünnepek alkalmával, betegség esetén, ha segítségre van szükségük, ha
ti kértek segítséget…)!
3. Mondjátok el csoportokban körmesével a mese tartalmát tömören!
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Az üres virágcserép
HOL VOLT, HOL NEM VOLT

Élt egyszer, nem tudni merre, nem
tudni mikor, egy bölcs és igazságos
király. Egy búsította csak: nem volt
gyermeke. Aztán egyszer azt gondolta: „Próbát teszek, úgy keresem meg,
ki a legtisztább szívű, legbecsületesebb fiú a birodalmamban. Azt fiammá fogadom, ráhagyom a királyságomat.”
Azzal minden fiúgyermeknek, aki csak lakott az országában, egy-egy marék
virágmagot küldött, és kihirdette:
– Aki a legszebb virágokat neveli ezekből a magokból, fiammá fogadom és trónom örökösévé teszem.
A gyerekek elültették a magokat és gondosan öntözgették reggel, este.
Volt köztük egy Liu nevű kisfiú is. Leste, várta, mikor csíráznak ki a magok.
Várta tíz napig, egy hónapig, de hiába. Akkor azt mondta neki az anyja:
– Ültesd másféle földbe, hátha abban kihajt!
Megszívlelte Liu a tanácsot, másik cserépbe ültette a magokat, de abban sem
csíráztak ki.
Elérkezett a nap, amikor a király udvarába hívatta a gyerekeket: mutassák meg,
milyen virágokat neveltek. Tódult a palotába a sok ünneplőruhás gyerek. Mindegyik egy cserép gyönyörű virágot szorongatott. Persze Liu nem volt közöttük, szégyellt az üres cseréppel a király elébe állni. Végigsétált közöttük a király, megnézte a pompázó virágokat, de egyre borúsabb lett az arca. Nem értette senki az okát.
Végül megállt a palotája sarkában, és lenézett a térre. Meglátott a sarkon egy
sírdogáló kisfiút. Ott állt, üres virágcserepet szorongatott és sírt. A király leszalajtotta érte a szolgáit, felhívatta a palotába.
– Hát te meg miért sírsz? – kérdezte tőle a király.
És Liu hüppögve elbeszélte neki, hogy hiába leste-várta, csak nem hajtottak ki a
magok. Biztosan ez a büntetése, amiért egyszer almát lopott a szomszéd kertjéből.
Elmosolyodott a király, magához ölelte Liut, és kihirdette:
– Megleltem az én igaz szívű fiamat!
Nem értették az emberek, felzúdultak:
– Éppen azt, aki üres virágcseréppel állt a színed elé?
– A virágmagok, amiket szétosztottam – mondta akkor a király –, nem is kelhettek ki, mert leforráztam őket. Láthatjátok most már, ki az egyetlen becsületes a
gyermekek között!
Megértették az emberek, megéljenezték az új királyfit.
A többi gyerek pedig szégyenkezve vitte haza a sok pompás virágot. Mert valamennyien más magot ültettek el, amikor látták, hogy a királyé nem csírázik ki.
koreai népmese (Rab Zsuzsa fordítása)
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Beszéljétek meg, mit jelenthet a mese címe!

Képtelen történet
Egyszer öt vak ember üldögélt egy árnyas pálmafa alatt a Gangesz folyó partján
Indiában. Hirtelen úgy érezték, hogy valaki vagy valami ott termett mellettük.
– Ki van itt? – kérdezte az első vak ember. Senki sem felelt, úgyhogy az emberünk
fölállt, és kinyújtott kézzel elindult előre. Egy pár lépést tett, amikor valami kemény,
lapos és durva felületű dologba ütközött.
– Ez egy fal! – kiáltotta diadalmasan.
– Ne bolondozz! – kiáltotta a második vak ember, miközben fölállt. – Hogyan
húzhatott volna bárki is föl egy falat itt az orrunk előtt úgy, hogy mi semmit sem
hallottunk? – Azzal ő is kinyújtotta a karját, és tapogatni kezdett.
– Aha – mondta, amint a kezét végighúzta valami kemény, botszerű dolgon. – Ez
egy dárda, egészen biztosan egy dárda!
Ekkor a harmadik vak ember is fölpattant és csatlakozott hozzájuk.
– Egy fal meg egy dárda! – gúnyolódott. – Nyilvánvalóan fogalmatok sincs, hogy
mi lehet ez. – Ekkor valami himbálózó, szálkás dolog akadt a kezébe. – Ez csak
valami öreg kötéldarab! – nevetett.
– Hogy mondhatsz ilyet? – vitatkozott a negyedik vak ember, aki észrevétlenül fölpattant és csatlakozott hozzájuk. – Itt állok, és valami olyasmit ölelek át, ami annyira
nagy, hogy az ujjaim alig érnek össze a másik oldalán. Ez egy fatörzs, azt mondom
nektek, hogy ez egy fatörzs!
– Azt hiszem, nekem kell dűlőre vinnem az ügyet – jegyezte meg az ötödik vak
ember, miközben fölállt. Magabiztosan kinyújtotta a karját, és valami hosszú, ingó-bingó dologra akadt. – Segítség! – ordította – ez egy kígyó, egy kígyó!
Hirtelen kirobbanó kacagás töltötte meg a levegőt, az öt vak ember egy kisfiút
hallott nevetni.
– Mindannyian tévedtek!1
Vajon ki vagy mi állhatott az öt vak ember előtt?

indiai népmese
1 Az eredeti befejezést a fejezet utolsó oldalán találhatod meg.
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1. a) Nézz utána, kinek a születésnapján ünnepeljük a Népmese Napját!
b) Gyűjts az íróról három fontos információt!

Ünnepeljük együtt
a Népmese Nap ját!
Mesemondó, meseolvasó, mesehallgató
nap a tudásvári könyvtárban
szeptember 30-án 8–18 óráig

Meseillusztráció pályázat
Témája: Legkedvesebb mesehősöm

A művek készülhetnek bármilyen technikával
A/3 vagy A/4 méretben.
A hátoldalon tüntesd fel a kép címét, a nevedet,
az életkorodat és a lakcímedet!
Beküldési határidő: szeptember 24.
Díjátadás és kiállításmegnyitó:
szeptember 29-én, 16 órakor
Várjuk a vállalkozó kedvű gyerekek, csoportok,
osztályok jelentkezését!

2. Írd a füzetedbe, hová és mikorra hív a plakát! Milyen lehetőségeket kínál?
3. Beszéld meg a társaddal, hány napja van a zsűrinek a pályamunkák értékelésére!
Mit gondolsz, miért nyílik meg a kiállítás a mesenap előtt?
4. Készíts te is illusztrációt a kedvenc mesédhez! Rendezzetek kiállítást az osztályotokban az elkészült munkákból!
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Vásári kikiáltók
csak egy pengő, csak-csak-csak,
csak egy pengő, csak-csak-csak!
Tessék, tessék, jó portéka,
egynek sincsen maradéka!
Én mondom ezt, Olcsó János,
kinek neve általános.
magyar népi rigmus

HOL VOLT, HOL NEM VOLT

Erre, erre, ifiasszony,
más boltosra ne hallgasson!
Az én nevem Olcsó János,
kinek híre általános.
Van itt minden, ami kék,
babos kendő, hupikék!
S milyen olcsó, hallja csak,

1. Tanuld meg a népi rigmust!
2. Figyeld meg a képek és szövegek segítségével a régi mesterségeket!
Párosítsd őket a képek sorszámával! A füzetedben dolgozz!
kékfestő mézeskalácsos fazekas késes gyertyaöntő kosárfonó
3. Ha valamelyik mesterségről van tapasztalatod, számolj be róla!

1. Edényeket formázott agyagból,
majd mázat égetett rájuk.

4. Indigóval kékített textilre
fehér mintákat nyomtatott.

2. A használati tárgyakat fűzfavesszőből, gyékényből csinálta.

5. A kanócot forró faggyúba, viaszba mártogatva készítette termékét.

3. Mézes tésztából sütötte
a különböző formákat.

6. Termékeit csontból faragott
nyél jellemezte.
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Ludas Matyi
HOL VOLT, HOL NEM VOLT

(rövidített változat)
Volt egyszer egy szegény asszony, s annak egy fia. Ludas Matyinak hívták a fiút,
mert mindig az anyja lúdjait őrizte.
Egyszer az asszony elküldte Matyit a döbrögi vásárba, hogy adja el a tizenhat
libát, darabját két máriásért1. A földesúr rögtön meg is akarta venni, de csak egy
máriást ígért darabjáért.
– Két máriáson alul a királynak sem adom! – mondta Matyi.
Mérges lett erre az uraság. A tizenhat libát behajtatta az udvarára, Matyira pedig huszonötöt vágatott. Amikor a fiú a libák árát kérte, másodszor is deresre2
húzatta. Újabb huszonöt botütést kapott. Meg is fenyegette az uraságot:
– Jegyezze meg az úr, hogy háromszor veri ezt kenden Ludas Matyi vissza!
Telt-múlt az idő, Matyi nagy legény lett. Egyszer hallja, hogy az uraság kastélyt
épít. Felöltözött ácsmesternek, s úgy ment a földesúr udvarába. Vizsgálgatta a gerendákat, s megállapította, hogy különb fák kellenek a kastély építéséhez.
Az uraság mindjárt kirendelt száz fejszés embert, ő meg Matyival hintóba ült,
úgy mentek az erdőbe, hadd lássák színről színre a fákat.
Nekilátott a száz fejszés ember, vágták a fákat, hogy csak úgy döngött-zengett az
erdő. De a legalkalmasabb fát még mindig nem találta meg Matyi. Mikor már jól
eltávolodtak az emberektől, megállt egy fa előtt és két karjával átkarolta.
– Na, azt hiszem, ez jó lesz! Jöjjön csak az úr, ölelje át maga is!
Amint a földesúr átölelte a fát, Matyi hirtelen összekötötte az uraság kezét, s egy
husánggal éppen ötvenet vágott rá.
– Nem vagyok én ácsmester, hanem Ludas Matyi. Jól jegyezze meg, még kétszer
megverem!
Döbrögi belebetegedett a verésbe úgy, hogy a doktorok sem tudták meggyógyítani. Meghallotta ezt Matyi, s most csodadoktorként jelent meg a kastélyban.
– Egy nap alatt meggyógyítom az urat, csak ahány ember van, menjen mind az
erdőbe csodafüveket szedni!
Egy lélek sem maradt a háznál. Matyinak se kellett több, másodszor is megrakta
a földesurat.
Telt-múlt az idő, s mikor már elfelejtették a dolgot, Matyi lókupecnek öltözve
elment a döbrögi lóvásárba. Megvette egy embertől a kehes3 lovait. Cserébe azt
kérte tőle, hogy ha Döbrögi megjelenik, kiáltsa oda neki: Én vagyok Ludas Matyi!
Így is történt. Miután az ember elkiáltotta magát, gyorsan megfutamodott. Erre
az összes hajdú utána iramodott. Matyi hirtelen ott termett a hintó mellett, s harmadszorra is megrakta a földesurat. Azzal illa berek, nádak, erek!
Ha Matyi a földesurat még egyszer megverte volna, az én mesém is tovább tartott volna.
magyar népmese nyomán
1 máriás: Szűz Mária képével díszített pénz
2 deres: pad, amelyre ráhasalt, akit megbotoztak
3 kehes: nehéz légzéssel, fulladozással járó betegségben szenvedő
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Ludas Matyi
HOL VOLT, HOL NEM VOLT

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény asszony, s annak egy nagy kamasz fia: Ludas Matyi volt a neve. Azért hívták Ludas Matyinak, mert egyebet sem
dolgozott, mindig az anyja lúdjait őrizte.
Mondja egyszer a szegény asszony Matyinak:
– Eredj, fiam, a döbrögi vásárba, hajts be tizenhat libát, de két máriáson alul ne
add párját, mert különben hátrakötöm a sarkadat!
Behajtja Matyi a tizenhat libát a vásárba, s mindjárt jön is az uraság, s kérdi tőle:
– Hogy adod a pipe1 párját, te fickó?
– Két máriásért – felelt Matyi.
– Mit, két máriásért? Elég azért egy is.
– Nem elég bizony – mondta Matyi.
– Két máriáson alul a királynak sem adom.
– Nem-e? No, majd mindjárt adok én neked két máriást!
Azzal intett a pandúroknak, behajtatta mind a tizenhat libát az udvarára, ott Matyit lekapták a tíz körméről,
s huszonötöt vágtak rá.
– Most mehetsz haza – mondta a
földesúr.
– Hát a pénz? – bőgött Matyi.
– Nem volt elég? Húzzátok le még
egyszer!
Másodszor is lehúzták Matyit a deresre, s jó huszonötöt vágtak rá. Mikor a második huszonötöt is megkapta, amint ment kifelé, visszafordult s
megfenyegette az uraságot:
– Jegyezze meg az úr, hogy háromszor veri ezt kenden Ludas Matyi vissza!
A földesúr nagyot kacagott. Egy szikrát sem törődött Matyi fenyegetésével.
Na, telt-múlt az idő, elfutott több esztendő. Matyiból nagy legény lett, megváltozott egészen. Egyszer hallja, hogy a földesuraság kastélyt épít. Mit gondolt, mit
nem, felöltözött ácsmesternek, bement a városba, egyenesen a földesúr udvarába,
s ott elkezdte méregetni, vizsgálgatni a gerendákat, s közbe-közbe csóválgatta a
fejét. Odament a földesúr, s megszólította:
– Mit nézeget az úr ezeken a fákon?
– Engedelmet kérek – mondta Matyi –, én külső országbeli ácsmester vagyok,
sok országot bejártam, sok ház építését láttam, magam is építettem vagy százat,
szebbnél szebbeket, de azt mondhatom az úrnak, hogy ezek a fák nem valók erre
a kastélyra. Különb fák kellenek ide.
1 pipe: fiatal liba

41

hetszinvirag_olv_jav.indd 41

3/10/16 1:24 PM

HOL VOLT, HOL NEM VOLT

– Hiszen ha csak ez a baj –
mondta a földesúr –, vannak az
én erdőmben szebbnél szebb fák,
majd válogatunk azokból.
Mindjárt kirendelt száz fejszés
embert, ő meg Matyival hintóba
ült, úgy mentek az erdőbe, hadd
lássák színről színre a fákat.
Hát jól van, Matyi rámutatott
erre a fára is, meg arra is, hogy ezt
lehet vágni, azt nem lehet vágni.
Nekilátott a száz fejszés ember, vágták a fákat, hogy csak úgy döngött-zengett
az erdő.
Azt mondta Matyi egyszer:
– Uram, itt igazán szép fák vannak, hanem még azt a fát nem látom, amelyikre
a legnagyobb szükség volna.
– Gyerünk beljebb az erdőbe, hátha ott megtaláljuk!
Bementek ketten az erdőbe, jó messze, s mikor már annyira eltávolodtak az emberektől, hogy a fák roppanását is alig lehetett hallani, megállt Matyi egy fa előtt,
nézte, vizsgálta, aztán a homlokára koppintott, s két karjával átkarolta a fát.
– Na – mondta –, azt hiszem, ez jó lesz. Jöjjön csak az úr, ölelje át maga is!
Odament a földesúr, átölelte a fát. De Matyinak sem kellett egyéb, hirtelen ös�szekötötte a földesúr kezét, s akkor aztán egy jó husánggal éppen ötvenet vágott
rá. Mikor az ötvenet rászámolta, nagyot kacagott:
– Nem vagyok én ácsmester, úgy tudja meg az úr. Ludas Matyi az én nevem.
Emlékszik-e, hogy mit ígértem? Jegyezze meg jól, hogy még kétszer megverem –
azzal otthagyta a földesurat s hazament.
A földesurat csak estefelé találták meg az emberei. Belebetegedett a verésbe, de
úgy, hogy a doktorok nem tudták már, mit csináljanak vele. Hívattak mindenfelől
csodadoktorokat, de egy sem tudta meggyógyítani. Meghallotta ezt Ludas Matyi.
Felöltözött doktori gúnyába, felment a kastélyba, s bejelentette magát, hogy ő külső országbeli csodadoktor, s jó pénzért meggyógyítja az uraságot. Hiszen megörültek Matyinak, vitték be az urasághoz. Azt mondta Matyi:
– Egy nap alatt meggyógyítom az urat, csak ahány ember van, menjen mind az
erdőbe, ott ilyen meg olyan csodafüveket találnak; amennyit csak leszedhetnek,
szedjék le, s hozzák haza. A többi az én dolgom.
De bezzeg küldötte a földesúr az embereit, még a gyerekeket is. Egy lélek sem
maradt a háznál.
Hiszen csak ez kellett Matyinak. Elő a pálcát, s megrakta a földesurat. Mondta
neki:
– Nem vagyok én csodadoktor, uram. Ludas Matyi az én nevem. Emlékszik-e,
hogy mit ígértem? Még egy verés hátravan. De ne búsuljon, azzal sem maradok
adósa.
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Telt-múlt az idő, elfutott egy esztendő, el kettő, még talán több is. Ludas Matyi
a városnak még a tájéka felé sem nézett. Hanem, mikor már mindenfelé kezdték
felejteni a dolgot, felöltözött lókupecnek, s elment a döbrögi lóvásárra. Járt-kelt a
vásáron, hallgatta, ahogy alkudoznak az emberek, meg-megállt ő is egy-egy ló
előtt, alkudozott. Egyszer úgy fél füllel hallja, hogy egy embernek két szép lova
van, de nem tudja eladni, mert mind a kettő kehes.
Odamegy Matyi, s mondja az embernek:
– Hallja, atyafi, én megveszem a kend lovait, de csak úgy, ha a döbrögi földesúrnak, mikor kijő a városból, odakiáltja: Én vagyok Ludas Matyi!
– Hiszen, ha csak ez a kívánsága, azt szívesen megteszem – mondta az ember.
Egyszeriben megalkudtak, kezet csaptak. Matyi megvette a lovakat. Javában állt a
vásár, amikor megjelent a döbrögi földesúr hintón:
– Ahol ni – mondta Matyi –, ott jön a földesúr. Kiáltsa oda neki: Én vagyok Ludas
Matyi! De aztán szaladjon, ahogy csak tud!
Odaállt az ember a hintó elé, s nagyot rikkantott:
– Én vagyok Ludas Matyi! – s azzal megfutamodott.
– Hamar, hamar – kiáltott a földesúr a kocsisnak meg a hajdúnak –, fogjátok ki
a lovakat, üljetek rá, s hozzátok vissza azt a gazembert!
Amint a kocsis meg a hajdú lóra kerekedett, s az ember után iramodott, Matyi is
ott termett a hintó mellett, s
megrakta a földesurat. Azzal
illa berek, nádak, erek – szaladott, s úgy kiáltott vissza:
– Én vagyok Ludas Matyi,
nem az az ember! Ugye, beváltottam a szavamat? Harmadszor is megvertelek a ludakért.
Ha Matyi a földesurat még
egyszer megverte volna, az én
mesém is tovább tartott volna.
magyar népmese
A Ludas Matyi című meséből színházi előadás, filmfeldolgozások is készültek. Nézzétek meg valamelyik változatot!
Hasonlítsátok össze az olvasott mesével (terjedelem, szereplők, helyszínek, események)! Mondjátok el, melyik miért tetszett vagy nem tetszett!

Kérd meg a szüleidet, meséljenek neked a születésedről!
Gyűjts olyan emléket, amely a születésedhez kötődik!
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A legszebb ajándék

44

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy cigány ember, annak felesége és három gyermeke. Beteg lett a cigány asszony, meghalt,
ott maradt a cigány ember három árvával.
A cigány ember, hogy ne éhezzenek a gyermekei, eljárt a faluba lakodalmakba hegedülni. Innen mindig megrakodva, sok ennivalóval tért haza.
Felnőttek a gyerekek, megtanultak szépen
muzsikálni. Telt, múlt az idő, beteg lett a cigány ember, ágynak esett. Betegágya mellé
hívta a cigány a gyermekeit, s így szólt hozRáczné Kalányos Gyöngyi festménye
zájuk:
– Kedves gyermekeim! Beteg vagyok, talán meg is halok, ezért menjetek szerencsét próbálni. Amelyikőtök a legnagyobb örömöt szerzi nekem, annak adom a
hegedűmet.
Elindult világgá a három gyermek, két cigány fiú és egy cigány lány. Mennek,
mendegélnek, mígnem egy királyi palotához érnek. Bekopognak: munkát kérnek.
Kérdezi a király, hogy mihez értenek. Elmondják, hogy megtanította őket az apjuk
hegedülni. A király meghallgatta őket, és fel is fogadta az idősebbik fiút udvari
zenésznek. A másik kettőnek nem tudott munkát adni, a két testvér ezért tovább
vándorolt.
Mentek, mendegéltek, míg újra egy szép palotához nem értek. Bekopogtak és
munkát kértek. A király megkérdezte, hogy mihez értenek. Elmondták, hogy apjuktól megtanultak hegedülni. A király meghallgatta őket, és a cigány fiút felfogadta udvari zenésznek. A cigány lánynak nem tudott munkát adni.
A szegény cigány lány tovább vándorolt. Ment, mendegélt, míg egy faluban ös�sze nem találkozott egy cigány fiúval, akivel összeálltak. Született is egy szép,
fekete göndör hajú, kék szemű cigánypurdé.
Eszébe jutott a fiatalasszonynak, hogy eltelt egy esztendő, és haza kellene menni
az apjához. Hátára kötötte gyermekét, és elindult. Mire hazaért, már a két testvére
otthon volt. Elmondták apjuknak, hogy milyen nagy szerencse érte őket, udvari
zenészek lettek. A lány igen szégyellte magát, mert belőle nem lett semmi, nem
tudott mivel büszkélkedni, mert neki a gyermekén kívül nem volt semmije.
Ekkor az öreg cigány ágya köré hívta a gyermekeit, és azt mondta:
– Örülök, fiaim, hogy a jóisten ilyen szép álláshoz juttatott benneteket, de én
mégis Szerénára hagyom a hegedűmet, egyetlen örökségemet, mert ő adta nekem
a legnagyobb örömet, boldogságot. Mert jól jegyezzétek meg, a világon a legszebb
ajándék a gyermek.
Ezzel az öreg cigány meghalt. Három nap, három éjjel virrasztották, siratták,
zeneszóval eltemették. Sírjára enni- innivalót tettek, hogy soha ne éhezzen.
cigány mese
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Cigány bölcsődal

Ay nene, ay nene..
Yagorya murdine.
Pasine o Roma,
Otkhinyona droma.
Sov i tu, chxavoro,
Mro tikno khuroro.
Ay nene...
Te dikhes tu sune
Khamoro.
Ay nene...

Csicsijja, bubája...
Kihunyt a tűz lángja.
A cigány mind alszik,
Az út is elalszik.
Aludjál, fiacskám,
Én kicsiny csikócskám.
Csicsijja...
Kisfiam szép álma:
Mint a nap sugara –
Csicsijja...

Ay nene, ay nene...
Ruvore pasine,
Zasute chiriklya,
Na urnyana gilya...
Sov i tu, chxavoro,
Mro tikno jukloro.
Ay nene...
Baxt yanela sune
Chxonoro.
Ay nene...

Csicsijja, bubája...
Alszik a madárka.
Lefekszik a farkas,
Te is most már alhass –
Aludjál, fiacskám,
Én kicsiny kutyácskám.
Csicsijja...
Fejed alatt párna,
Kél a hold világa –
Csicsijja...

Ay nene, ay nene...
Shtil si shatri parne,
E balval na phurdel,
Yoy Romenca sovel.
Sov i tu, chxavoro,
Mro tikno machoro.
Ay nene...
Sir ushtasa ame
Pir droma Romane
Jasa tu, sir baro,
Ay nene...

Csicsijja, bubája...
Jó a cigány sátra,
Benne a szél nem fúj.
Az is hálni indul –
Aludjál, fiacskám,
Én kicsiny halacskám.
Csicsijja...
Amint a nap felkel,
Indulunk majd reggel
Útnak a sereggel.
Csicsijja...

A kana tu zasov,
Mro tikno chxavoro,
Ay nene...
Te yavela lokho
Dromoro,
Ay nene...

Te is jössz majd vélünk:
Megyünk, mendegélünk
Csicsijja...
Utadat szerencse
Áldja, kísérgesse,
Csicsijja...
Leksa Manush – Szegő László fordítása

HOL VOLT, HOL NEM VOLT

Romano solyari
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(részlet)

Zrí-zrű-zrí-zrű,
jön a sárkány, jön a sárkány.
Zrí-zrű-zrí-zrű,
születik az ármány.
Zrí-zrű-zrí-zrű,
ki lesz, aki megküzd vele?
Zrí-zrű-zrí-zrű,
kinek van hozzá ereje? […]
Csutorás Gergely kardot ránt,
hétfejű sárkány lángot hány.
Csutorás Gergely, fegyvered
lemetszi mind a hét fejet. […]
Petőcz András
1. Nézz utána! Ki Csukás István? Melyek a gyerekeknek szóló művei? Mit olvastál tőle?
Jegyezd le a füzetedbe! Mutasd be, ha van Csukás-köteted!
2. Rajzoljatok a mesékből ismert csodás lényeket!

1. Rendezzetek kiállítást a hozott rajzokból! Melyik miért tetszett vagy nem tetszett?
2. Számoljatok be, mit tudtatok meg Csukás Istvánról!

Süsüt kitagadják
(részlet)

Hol volt, hol nem volt, a vad Ürömföldön túl, de a bogáncsos réten innen, ott,
annál az irdatlan magas hegynél, honnan már a madár is visszafordul, volt a sárkányok birodalma. Pontosabban senki se tudja, hogy hol, hiszen emberfia nem jár
a sárkányok között, hogyan is merészkedne a tüzet fújó, lángot okádó szörnyetegek közé! De hogy arrafele van valahol, azt mindenki tudja, ha máshonnan nem,
a nagy ordítozásból, bömbölésből, mormogásból és tűzfújásból!
A Sárkányok Királya az Irdatlan Hegy belsejében lakott kilenc gyerekével.
A királynak három feje volt, a gyereksárkányoknak szintén, kivéve a legkisebbet,
annak bizony már csak egy feje volt! Csúfolták is eleget ezt az egyfejű legkisebbet,
akit éppen ezért Süsünek hívtak, meg talán azért is hívták Süsünek, mert másban
is elütött a testvéreitől. Szelíd volt, mint a bárány, félénk, mint egy kecskegida,
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jámbor, mint egy kolduló barát. Amúgy
persze külsőre pontosan ugyanolyan behemót nagy volt ő is, mint a többi sárkány! De
csak külsőre! Belül meg, mint egy kisegér.
Morgott is eleget az apasárkány, meg dirmegett, meg dörmögött a három fejével: –
Micsoda szégyen! – Meg: – Hajaj, ilyen gyáva nyulat ki látott!? – Meg: – Mintha nem
is az én fiam lenne!
Mikor már eleget morgott, meg dirmegett, meg dörmögött, meg már a szemét
is bántotta legkisebb gyerekének az egy
feje, mert hiába hunyt be a hat szeme közül hármat, akkor is csak egy fejet látott!
Nos, mikor már mindezt nagyon megunta,
elküldte Süsüt, régi sárkányszokás szerint,
hogy számoljon le az ellenségével. Elmagyarázta neki az irányt: – El se tévesztheted! Mindig csak előre, és csak egyszer kell
jobbra letérned a Huzatos Völgynél! Ott lakik rögtön az ellenségem!
Azután azt is elmagyarázta a második fejével, hogy mit csináljon vele:
– El se tévesztheted! Addig ütöd meg dögönyözöd, míg van benne szusz!
A harmadik fejével csak mordult egyet:
– Na, lódulj már!
Csukás István
3. Képzeljétek el a sárkánybirodalmat! Készítsétek el csoportokban különböző anyagokból (papírok, dobozok, textilek, fonalak, termések, kavicsok…)!
4. a) Ki Süsü? Miért különleges?
b) Írjátok ki a szövegből a Süsüt bemutató hasonlatokat (szelíd volt, mint a bárány…)!
5. a) Olvasd fel a szövegből, hová küldte a kis sárkányt az apja, és miért!
b) Jósold meg, vajon hogyan teljesítette a próbát Süsü!

Csukás István: Süsü, a sárkány, Könyvmolyképző Kiadó, Szeged,
2012
A Kossuth-díjas író legendává lett mesehőse Süsü, a sárkány.
A behemót, ám szívében szelíd, híres egyfejű, akit háromfejű apja
kitagadott, az emberek közé került. Először riadalmat keltett, később
szeretet övezte. Bár az a vágya, hogy elnyerje a királylány kezét, nem
teljesül, de kárpótlásul a Fő-fő Udvari Sárkány címet azért megkapja.
Kedves, humoros figurája a gyerekek és felnőttek kedvence lett.
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(részlet)

Alaposan szemügyre vették a kis üveget.
Különleges formájú, vastag falú, piszkos
kis üveg volt, benne megfeketedett parafa
dugó. Rumini a foga közé szorította, úgy
próbálta kirángatni az üvegből. A dugó
csak nehezen engedett. Rumini óvatosan
beleszagolt, aztán elégedetten bólintott.
– Fimon édes az illata. Szörp vagy méz
lehet.
– Honnan vetted? – érdeklődött Roland.
– A kikötőben van egy vén kuruzsló1.
Tőle szereztem.
– Akkor meg ne kóstold! – rémült meg Roland. – Az az öreg mindenféle vajákos2
szereket árul. Lehet, hogy méreg van benne.
– Ugyan már – rázta a fejét Rumini, de Balikó kérlelőre fogta.
– Ne igyál belőle, amíg nem tudod, mi az!
– Jó – egyezett bele Rumini. – Kipróbáljuk.
– Hol?
– Láttam a hátsó fedélzeten egy vizesdézsát, amiben egy ebihal úszkált. Majd
megkóstolja ő.
A három legényke izgatottan futott hátra. Tényleg ott volt a dézsa, benne úszkált
egy apró, szürke ebihal. Érthetetlen, hogy került a dézsába egyáltalán.
– Na, gyere, barátocskám! – szólt Rumini. – Kapsz egy kis finom szörpöt.
A dézsa fölé hajolt, és az üvegcséből egy nyúlós, ragacsos, barna csöppet potytyantott a vízbe, pont az ebihal fejére. Az ebihal megremegett, majd hirtelen pörögni és nőni kezdett. Duzzadt, dagadt, a bőre egyre barnább és rücskösebb lett, a
feje is megnőtt, és egyszer csak két nagy szem villant elő belőle. Oldalából ijesztő
gyorsasággal karocskák nőttek ki, amelyek a rémülten bámuló egerek szeme láttára úszóhártyás lábakká alakultak. Még egy utolsót rándult, aztán nagyot ugrott,
ki a dézsából, egyenesen a fedélzet deszkáira. Ott megpihent, végigmérte a döbbenten álló cimborákat, és vad brekegések közepette elugrált. […]
Berg Judit
1 kuruzsló: titokzatos erejűnek vélt szerekkel, babonás módszerekkel gyógyító
2 vajákos: varázsláshoz (kuruzsláshoz) használt szer

A következő kérdések/feladatok a Rumini című színdarab 51. oldalon látható plakátjára vonatkoznak.
Beszéljétek meg, hol tekinthető meg a darab!
Mikor volt az első előadás?
Hány felvonásból áll?
Mely nevek utalnak arra, hogy egerek a szereplők?

48

hetszinvirag_olv_jav.indd 48

3/10/16 1:24 PM

Berg Judit: R
UMINI
mesejáték 2 ó
r

a 10 percb
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en, egy szüne
Bemutató: 20
ttel
11. december
2.

Magyar Színház
1077 Budapest, Hevesi Sándor tér 4.
NEGRÓ – a Szélkirálynő fedélzetmestere
RUMINI – hajósinas a Szélkirálynőn
BALIKÓ – hajósinas, Rumini legjobb barátja
KAPITÁNY
DUNDI BANDI – gyáva, de jószívű matróz
ROLAND – matróz, Bandi barátja
AJTONY – hajószakács
DOLMÁNYOS PAPA – ezermester a hajón
SAJTOS PEDRO – őrszem, matróz
CINCOGI DOKTOR – hajóorvos
MATRÓZOK (Sebestyén, Brúnó, Frici, Tubák)

GULA PÉTER
HORVÁTH ILLÉS
SZATMÁRI ATTILA
SIPOS IMRE
GÉMES ANTOS
PAVLETITS BÉLA
SZŰCS SÁNDOR
VECSEI LÁSZLÓ
BOTLIK RENÁTÓ
TAMÁS LÁSZLÓ
ADÁNYI ALEX, FEKETE DÁNIEL,
FÖLDESI ÁGNES, KÓNYA RENÁTA

Díszlet/jelmez: KOVÁCS YVETTE ALIDA
Zene: PEJTSIK PÉTER
Rendező: MÉHES LÁSZLÓ
Következő előadások: október 12. 15.00, október 26. 15.00
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1. Beszéljétek meg, mit gondoltok a soványító palacsintáról!

HOL VOLT, HOL NEM VOLT

A soványító palacsinta
Kriszti királykisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a
legszebb smaragdot. Karkötőt, gyűrűt, feliratos trikót, akármit! Meg is hirdette a Királyok Lapjában: „Fele országom, kincstáram legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű,
feliratos trikó, akármi annak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát.”
Kriszti királykisasszonynak nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát.
Ő maga volt a nyomós ok. Mert gömbölyű volt, mint egy búbos kemence, széles,
mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpácegresi Nagyszederfa.
S mindez miért?
Bizony azért, mert módfölött szerette a palacsintát. Palacsintával kelt, palacsintával feküdt, a palacsinta volt a mindene.
Na, özönlöttek a hirdetésre a különböző doktorok, kuruzslók, kutyapecérek.
Egyik injekcióval próbálkozott, a másik ráolvasással, a harmadik kocsikenőcsös
palacsintával; majd ettől megundorodik, jajdefinom, mondta Kriszti királykisaszszony, és befalt a kocsikenőcsös palacsintából háromszázat, az injekcióra rá se
hederített, a ráolvasás szertefoszlott, mint egy nyár végi bárányfelhő – csak a palacsinta, a sok palacsinta meg a palacsinta. – Tessék velem megutáltatni a palacsintát – toporzékolt Kriszti királykisasszony egy ízes meg egy mézes palacsinta
között. – Karcsú akarok lenni, mint a nádszál, hamm, egy túrós, lenge, mint a
tavaszi szellő, hamm, egy kakaós, hamm-hamm-hamm.
Már-már úgy látszott, hogy senki sem tud kifogni Kriszti királykisasszony ádáz
szenvedélyén, amikor az erdő felől megérkezett a legeslegutolsó pályázó is, egy
nagydarab, kövér, sántikáló ember, […] és azt mondta:
– Kedves Kriszti királykisasszony, dehogyis kell neked megutálnod a palacsintát, éppen ellenkezőleg, annyit ehetsz belőle, amennyit akarsz, csak az a fontos,
hogy az én találmányomból egyél, mert tudja meg mindenki, én, a lángelméjű fölés kitalálnok, föltaláltam a soványító palacsintát. […]
Kriszti királykisasszony lelkesült arccal a nyakába borult:
– Ó, megmentőm – sóhajtotta –, ide azt a soványító palacsintát!
– Egy pillanat – mondta a nagydarab ember, kibontakozott Kriszti királykisaszszony karjai közül, és a zsebéből valami csigaszerkezet-félét meg egy jó hosszú
zsineget kotort elő. Az egészet fölhajította egy jó magas fa legfelső ágára, s egy
kicsit huzigálta a madzagot.
– Na, most jó – mondta. – Ide egy palacsintát!
A palacsintát fölerősítette a csiga zsinórjára, és fölhúzta a fa legtetejére.
– Tessék, Kriszti királykisasszony, edd meg!
– De hogyan? – rémüldözött Kriszti királykisasszony.
– Mássz föl érte! Esküszöm, mire az ezredik soványító palacsintát megeszed,
karcsú leszel, mint a nádszál, és lenge, mint a tavaszi szellő.
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HOL VOLT, HOL NEM VOLT

Brr-krccs-riccs-reccs-zrr – így szóltak az ágak, amint Kriszti királykisasszony
szuszogva, fújtatva, lihegve szuszogott, fújtatott, lihegett fölfelé a fán. Ez volt ám
a mászás! Mint a záporeső, szakadt Kriszti királykisasszony verítéke. Fogadjunk,
fogyott vagy tíz dekát, mire a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és hamm, befalta a
palacsintát.
– Én innen többé le nem megyek – mondta nekikeseredetten. – Húzzatok föl még
egy palacsintát!
– Azt már nem – mondta odalent magabiztosan a kitalálnok. – De ha lejössz,
idenézz, mit kapsz! – Mutatta, hogy mit. – Lekváros!
– Húúú – mondta Kriszti királykisasszony, és recsegve, ropogva, szuszogva, fújtatva megindult lefelé. Zirr-zörr, az ágak, sitty-sutty, a levelek. És lent, hamm, a
lekváros!
– Megy ez, kérem – vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerkezetével máris húzta
a fa tetejére a következő palacsintát. – Rajta, Kriszti királykisasszony!
De Kriszti királykisasszony, ahelyett, hogy mászni kezdett volna, elfeketedett,
ellilult, elzöldült, és kitört, mint egy gejzír1.
– Te hóhér, te körmönfont csaló – ordította –, még hogy soványító palacsinta! Csak
nem képzeled, hogy ágheggyel böködtetem, fakéreggel horzsoltatom, mászással
gyötörtetem a drága testem! Poroszlók, elő! Vágjatok huszonötöt a háta végire!

1 gejzír: időnként a földből előtörő forró vizű forrás vulkáni területen
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HOL VOLT, HOL NEM VOLT

A nagydarab föl- és kitalálnok lángelme nélkül
is láthatta, hogy ennek fele sem tréfa, meglendítette hát súlyos testét, és […] rohant arra, amerről jött,
az erdő felé. Nyomában a poroszlók suhogtatták a
pálcájukat. Futott szegény kitalálnok, ahogy bírt, és
közben azt motyogta: – Pedig ágheggyel böködtetés,
fakéreggel horzsoltatás, mászással gyötörtetés nélkül nem megy. Esetleg egy kis futás sem árt – tette
hozzá, és vágtázott a fák közt, ahogy a lába bírta.
Így történt, hogy Kriszti királykisasszony máig
is gömbölyű, mint a búbos kemence, széles, mint
egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpácegresi
Nagyszederfa.
Bezzeg szegény nagydarab, kövér, fájós lábú
föl- és kitalálnok! Éppen tíz kilót fogyott, mire a
poroszlók abbahagyták a kergetését. Lihegve és
kedvtelve nézte megkarcsúsodott alakját egy patak
tükrében és azt mondta:
– Mégiscsak nagy találmány a soványító palacsinta.
Lázár Ervin
2. Párban dolgozzatok! Egyikőtök legyen a királykisasszony, másikótok a föl- és kitalálnok! Győzzétek meg egymást arról, hogy palacsintaügyben nektek van igazatok!
3. Figyeld meg az író sajátos szóhasználatát! Olvass fel hangutánzó szavakat, felsorolásokat, hasonlatokat!
Gondolj vissza az olvasott mesékre! Kiknek a nevét olvasod ki a betűrejtvényekből?

K

K

H
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A Képtelen történet című indiai népmese befejezése a 37. oldalról:
– Egy elefánt különböző részeit fogtátok meg, és mind nagyon buták vagytok!
Ekkor az első vak ember abbahagyta az elefánt oldalának tapogatását. A második nem simogatta tovább az agyarát. A harmadik eleresztette a farkát. A negyedik nem ölelgette tovább a lábát. Az ötödik pedig eleresztette az ormányát.
És attól fogva az öt vak ember nem vitatkozott egymással.
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A SZERETET – AZ ÉLET
„…jól csak a szívével lát az ember.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
Antoine de Saint-Exupéry
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Esti kép

A SZERETET – AZ ÉLET

Anyu a kád fölé hajol,
két ördögre,
vízimanókra les:
„Vacsora lesz, siess,
ebadta népség!”
Ám két ázott ürgénk:
„Mi még a kádban csücsülnénk!”
Jön aztán apu
„De sokan vagytok,
két embergyerek,
még jó, hogy csak ketten lettetek…”
Este van,
este lett, később – még estelebb,
elül a vacsorazaj,
majd végül
aludni tér a ricsaj,
lefekszik Eszter és Bálint.
Éjszakába szenderül az este,
mindig is ekképpen tette;
csend van,
tán csak a Göncöl
csörömpöl
meg a csillagok láncai…
Aludjatok csak,
idelenn úgysem hallani…
Barak László

Altató
Ezüst cipőben jár a Hold
Kigyúl a légi lámpabolt
Ott fönn lakik mind aki volt
Kék függönyön sok égi folt
Aki volt annak ott van ágya
Ágya fejénél ég a lámpa
Feje alatt a párna felhő
Mikor fény gyúl az árnya megnő
Itt lenn is árnyékok a fák
Aki elalszik messze lát
Aki ott fönn van messze néz
Csurog le ránk a lámpaméz
Tóth Krisztina

újra
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Füstbement terv

A SZERETET – AZ ÉLET

Egész uton – hazafelé –
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?
Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.
S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.
S a kis szobába toppanék…
Röpűlt felém anyám…
S én csüggtem ajkán… szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán.
Petőfi Sándor

Anyukám szép
Anyukám csodaszép asszony,
apukám hozezért passzol.
Ha megyek vele én, látnak,
nem adom soha őt másnak.
Anyukám csodaszép asszony,
apuhoz csakis ő passzol.
Egyedül vagyok én gyermek
– asziszem, valahol nyertek.
Kiss Ottó

1. Hasonlítsd össze a verseket az állítások alapján! Csoportosíts a füzetedbe!
a) A vers témája az édesanya iránt érzett szeretet.
b) A vers beszélője régiesen mondja el gondolatait.
c) Játékosan, humorosan fejez ki érzelmeket.
d) A vers beszélője mai gyermeknyelven fogalmaz.
e) Izgatottságot, meghatottságot fejez ki.
f) Ritmusa ugyanaz, mint a Paripám csodaszép pejkó című Weöres Sándor-versnek.
g) Az 1., 2. és 3., 4. sor rímel egymással.
h) A 2. és a 4. sorvég cseng össze.
2. Keress sorokat a versekben, amelyek a beszélő édesanyja iránti szeretetét fejezik ki!
3. Keresd meg a szabálytalanságokat Kiss Ottó versében! Vajon mi a szerepük?
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Batyu

A SZERETET – AZ ÉLET

Csendes, szelíd házban telt el a gyermekkorom. Nemigen tudom már, édesanyámnak milyen kérelme vagy tiltása volt az, ami egyszer mégis kiváltotta az
indulatomat. Az előzmény talán nem is érdekes. Csak a következménye.
– Inkább elmegyek világgá! – mondom édesanyámnak.
Emlékszem édesanyám meghökkent arcára: nézi-nézi szótlanul a konyhaajtóban álló kisgyereket, aki a meleg, szeretettel teli otthonból „világgá” akar menni.
– Hát jól van, kisfiam – mondta édesanyám –, akkor én megyek s megcsinálom
a batyudat!
Jaj, de nehéz is lett a szívem abban a pillanatban! Hiszen édesanyám nem azt
mondta, hogy butaságot beszélek. Nem azt mondta, hogy nem mehetek világgá –
hanem azt, hogy akkor ő megcsinálja a batyumat. Talán ettől a szótól lett olyan
nehéz hirtelen a világ.
Már legszívesebben visszaszívtam volna a kiejtett szavakat, szerettem volna, ha
édesanyám időközben elfelejtkezik róluk, s mosolyogva lép a kamrából elém. Ám
akkor már késő volt.
Édesanyám ott állt előttem, egyik kezében egy bot, a másikban egy olyan kis
szabályos batyu, amit a mesekönyvekből ismer az ember.
– Tessék kisfiam, indulhatsz! – mondta.
De nehéz lett a szívem! Torkomat a sírás fojtogatta. A batyumat igyekeztem valahogy a bottal együtt a hátamra venni. Hova induljak? Csak akkor lett volna kön�nyű a dolgom, ha beléphetek egyből valamelyik meséskönyvbe. Aztán ott, a jól
ismert országutakon bandukolhatok tovább. Mert én minden bizonnyal valahogy
úgy képzeltem el ezt a dolgot. De világgá indulni igaziból?
Kiléptem a jól ismert házból a jól ismert kapun a jól ismert utcára. Egy igazi kis bottal és
batyuval menjek el? Az ismeretlenbe? S mit
szólok, ha találkozom közben a szomszéd bácsival? Mit mondok majd neki? Hová megyek?
Nem tudom, hogy jutottam el a kapuig. Ott
leültem a veranda1 lépcsőjére, letettem magam
mellé a batyumat, s kitört belőlem a sírás.
Nem tudom, meddig ültem ott, mennyi ideig sírdogálhattam ott egyedül. Iszonyatosan
messzire került tőlem a ház, a konyha. Mikor
pár perc vagy pár óra múlva édesanyám megjelent mellettem, s kézen fogva visszavitt a házba, akkor a világ végéről hozott vissza.
Annak a kis batyunak a súlyát azóta is a vállamon érzem. Pedig hát nem volt abban semmi
más, csak hamuban sült pogácsa.
Kenéz Ferenc
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Lóci beteg volt, sírt egész nap,
kis testéből sütött a láz,
nyűgösködött, tűz-víz gyötörte
és kinin1 és borogatás:

Csalódva mentem a beteghez,
hogy elmaradt az öröme;
a gyerek sírt, nem is figyelt rám,
s az anyja szólt: – Te Lóci, te,

betegségtől és gyógyulástól
egyformán irtózott szegény,
mindent kívánt és nem mosolygott
se képeskönyvön, se mesén,

figyelj csak! az apu egészen
elrontotta a rádiót! –
Lóci felült és megbüvölve
ismételte a szörnyű szót,

pedig egy perc, egy percnyi vígasz,
ha csak megnyugszik egy kicsit,
már álomba ringatta volna
teste és lelke kínjait.

hogy: elrontotta! és: egészen!
és rámnézett, hogy igaz-e?
Bólintottam, s ő már mosolygott
s az anyja szólt: – Meg kellene,

Végül a rádiót akarta.
– Nyisd csak ki! – szólt szorongva, mert
félt, hogy rossz lesz a gép, amelyet
úgy szétcsavargált s összevert.

meg kell az aput verni érte!…
Megverjük aput! – szólt megint. –
S Lóci tapsolt: – De érdekes lesz! –
s felejtett lázat és kinint,

– Próbáld meg! – kérte szomorúan…
S felzendült valami zene,
s oly gyönge volt, hogy rögtön tudtam,
Lóci megint babrált vele,

és szeme ragyogott, hogy íme
kikapok, ha nagy vagyok is,
új erőt kapott az örömtől,
hogy hibáznak a nagyok is,

megint babrált a rádióval;
de most nem bántam, és csak az
járt eszembe, hogy végre itt van
az álomhozó jó vigasz.

s elgondolkozva, megnyugodva
hálásan nevetett felém
és egy kicsit még beszélgettünk,
és lassan elaludt szegény.
Szabó Lőrinc

A SZERETET – AZ ÉLET

A rádió

Lócit persze a rádió is
kínjában érdekelte csak,
sírt tovább, és hányta-vetette
magát a takaró alatt,
én azonban szerettem volna
a gépet megjavítani,
s addig ütöttem, feszegettem,
míg végképp vége lett neki.
1 kinin: keserű ízű lázcsillapító szer
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1. Rendezzetek ötletbörzét! Kire mondjuk azt, hogy csaló? Milyen tulajdonság ez?

A SZERETET – AZ ÉLET

A csaló
A csaló neve: Pétör. Pétör még nem unta meg az iskolát, sőt minden reggel késedelem nélkül megjelenik benne. Pétör szeret itt lenni, talán még jobban, mint
otthon. Először is, itt melegebb van, mint otthon. Másodszor, itt borzasztó sok
gyerek van, és Pétör olyan, mint a bárány: nagyon szeret sokadmagával lenni.
Harmadszor, itt úgy bánnak az emberrel, hogy az édes szülője se keresi annyira
kedvét, mostanában még tejjel is megitatják, akár az úrigyerekeket. Szép kis csészékben adják a tejet, van rajta nefelejcsvirág is, s nagyon jó azt kézbe fogni, mert
olyan jó sütős, hogy a dermedt, vörös kis ujjacskák egyszerre fölmelegednek rajta.
Az egyszerű Péterből a tej miatt lett Pétör, a csaló.
A gyanú a tanító úrban ébredt föl, akinek mindenütt ott volt a szeme. A többi
gyerek, ahogy megkapja a részét az ingyentejből, elbánik vele mindjárt a helyszínen. Pétör, amikor megkapja a teli csészét, elvörösödik az örömtől, és orrcimpái reszketnek a gyönyörűségtől, ahogy szívja be a meleg párát. Szívja, szívja,
de azonközben egyre visszavonulóban van az ajtó felé. Amire odaér, akkor már
fehérebb az arcocskája, mint a fal.
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A SZERETET – AZ ÉLET

Egyszerre aztán Pétör elvész, s néha öt perc is beletelik, mire újra felbukkan
kócos buksija a látóhatáron.
Az ábrázata egyre vörösebb lesz, ahogy közelebb kerül az asztalhoz.
A tanító urat persze ilyen ravasz fondorlattal nem lehet megcsalni. A tanító úr
megsejtette, hogy Pétör embör nem szereti a tejet, titokban leeresztgeti a tejecskét
az udvaron a csatornába. Mert bizonyos, hogy Pétör az emeletről az udvarra szökik le tejivás örvivel1. Elárulja a hideg arcocskája.
Végre eljött a nap, mikor Pétör üzelmei teljes mivoltukban napvilágra kerültek.
A tanító úr figyelte minden mozdulatát. Lassan somfordált a gyerek az ajtóig, de
a lépcsőn már nyargalva ment lefelé, tenyerét a csésze szájára tapasztva.
Mire a tanító úr utolérte, Pétör már ott térdelt a kapusarokban, s öntögette befelé
a tejet egy nagykendőbe. Beható vizsgálat kiderítette, hogy a nagykendő alul két
kis lábacskában, felül pedig egy gémberedett kis arcocskában végződött.
– Ki ez, Pétör? – kérdezte a tanító úr.
Pétör – szégyen, nem szégyen – nagyon megijedt. Reszketett a szája széle.
– Marika.
– Húgod?
– Az – mondta Pétör, és férfiasan sírásra fakadt. – Mindig el szokott kísérni, oszt
itt várja meg, míg hozom a tejet.
Már akkor sírt Marika is, és a tanító úr addig tiltotta kettőjüknek a sírást, míg az
ő könnye is ki nem csordult.
– Hány nap csaltál már meg, Pétör? – kérdezte a fiút.
– Öt – mutogatta Pétör az ujjain, mert szólni még nem tudott a sírástól.
Öt nagy csatát nyert meg Pétör az éhes kis gyomra ellen, mert vannak még olyan
csalók is, akik nem magukért csalnak, csak magukat csalják meg a testvéreikért.
Móra Ferenc alapján
1 örvivel: ürügyével

2. Tegyetek fel kérdéseket egymásnak az elbeszéléssel kapcsolatban! Feleljetek is rá!
Az események sorrendjében haladjatok! Használjátok a következő kérdőszókat!
Kiről? Miért? Mit? Mikor? Kinek? Hol? Hogyan?
3. Képzeld magad a szereplők helyébe! Mondd el, vajon mit gondolhatott Marika, amíg
Pétörre várt! Mit gondolhatott Pétör, amikor meglátta a tanító urat?
4. Gyűjtsetek érveket, miért bocsájtható meg Pétör csalása!

Ha vihar jő a magasból
Ha vihar jő a magasból,
Ne bocsáss el, kicsi bátyám.
Ha falomb közt telihold lép,
Kicsi néném, te vigyázz rám.

Falu végén van a házunk,
A bozótból ki se látszik,
De a cinke, ha leröppen,
Küszöbünkön vacsorázik.
Weöres Sándor
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Lili

A SZERETET – AZ ÉLET

Lili a kishúgom. Jó játszani vele.
Holdvilág az arca, mandula a szeme.
Már amikor megszületett,
tudtuk, hogy ő különleges.
Mongólia messzi ország.
Ott csupa mongol születik.
Régen még mongoloidnak
hívták volna kicsi Lilit.
Kedves szó a mongol, igaz?
Kerek és szinte simogat.
Lili is ölelős kislány,
mindig mosolygós és vidám.
Most úgy hívják: Down-szindrómás1
Ez sem ijesztő szó, csak más.
Az emberek mégis félnek:
Lilit látva elfordulnak,
nagyon fura arcot vágnak,
sietve másról beszélnek.
Csak nem félnek Lilitől?
A virág-szép kicsitől?
Aki fél – na, az buta!
Nem mindenki egyforma!
Lili jó. Ez nem kevés!
Tudom, kicsit más – na és?
Nem vezet majd repülőt,
tévében sem látod őt,
nem árul majd ceruzát,
nem épít majd palotát.

De szépen szed virágot,
színes falat fest, látod?
Talizmánt is szed nekem:
van egy szerencsekövem.
Mama mégis szokott sírni,
mert néha nehéz kibírni,
hogy aki különbözik,
azt sokan nem kedvelik.
Nehéz annak, aki más.
De ha Lili odabújik,
megvigasztalja mamát.
Ő ölel a legjobban.
Csodálatos húgom van.
Agnés Lacor [ányész lakor]
(Szabó T. Anna fordítása)

1 ejtsd: daun-szindrómás

Beszélgessetek! Kik a fogyatékkal élők?
Van-e ilyen a környezetetekben? Hogyan segíthetitek őket?
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1. Érveljetek csoportokban az alábbi, életmódra vonatkozó tanácsok mellett!
• Táplálkozz minden nap változatosan!
• Egyél zöldséget vagy gyümölcsöt minden étkezéshez!
• Igyál sok folyadékot!
• Mozogj rendszeresen!

CSALÁDI ÉLETMÓDÉS SPORTNAP

2013. augusz
tus 25. vasár
nap
Kunszentpéte
ri Üdülőközp
ont

VERSENYEK A CSALÁDOKNAK

13.00–13.30 Játékos vetélkedő gyerekeknek
13.30–14.30 Családi ügyességi versenyek
(zsákban futás, talicskázás, gólya viszi a fiát)
14.30–16.00 Strandröplabda-bajnokság
16.00–17.00 Kenus ügyességi verseny
18.00
Eredményhirdetés

KERESSÜK KUNSZENTPÉTER
LEGSPORTOSABB CSALÁDJÁT!
Ha nem szeretnél versenyezni,
válogass a következő programokból!
• Strandfoci
• Vízi aerobic
• Egészségtanácsadás
• Ínycsiklandó zöldségfalatkák készítése
• Kézműves foglalkozások
• Egészséges rágcsálnivalók kóstolása
• Közös esti szalonnasütés

Hívunk, várunk!
A részvétel ingyenes!
2. Beszéljétek meg, hogy az egyes programok mely tanácsokhoz kapcsolhatók!
3. Szervezzetek ti is az osztállyal hasonló programot családotok részvételével!
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Amíg a rögtönből rögtön lesz

A SZERETET – AZ ÉLET

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer réges-régen egy kisfiú, akit Öcsinek neveztek. Azóta már nagyfiú lett Öcsiből, de még ma is elnevetjük magunkat, ha valamelyikünk kimondja, hogy SESESÜSE. Rejtvény ez a SESESÜSE? Nem rejtvény.
Azt jelenti, hogy… Azaz mégse árulom el, inkább elmesélem az egész históriát.
Úgy kezdődött, ahogy nálunk szokott:
– Öcsi!… Öcsi…!! Öcsi…!!!
Háromszor kiáltottam, egyre emelkedő hangon. Kenyérért akartam küldeni
Öcsit.
– Rögtön, édesapám.
A „rögtön” a szótárak tanúsága szerint körülbelül azt jelenti, hogy most, azonnal, máris, mindjárt. Öcsinek akkoriban azonban még külön szótára volt. Nála a
rögtön azt jelentette, hogy „igen, igen, majd”… vagy: „valamikor, ki tudja, mikor…
ha kedvem tartja, talán holnap, holnapután vagy esetleg egy óra múlva”…
– Rögtön! – kiáltotta Öcsi, de a nyitott ajtón át láttam, hogy nem mozdul, hanem
tovább mázolja lilával csíkozott sárgára a vonalzóját.
– Öcsi!!! – kiáltottam most már igazán dühösen, és fölálltam, hogy átmenjek
hozzá, és ráncba szedjem. Ekkor azonban anyu halkan a fülembe súgta:
– Sesesüse…
Mivel értelmetlenül bámultam rá, ugyanolyan halkan meg is magyarázta a titokzatos szó értelmét:
– Senkinek sem sürgős semmi.
Úgy látszik, még mindig elég buta képet vághattam, mert anyu súgott még valamit, de hogy mit, azt nem árulom el. Azért súgta, hogy titok maradjon. Krisztinkának azonban elmondtuk, aztán jót nevettünk. Azt már elárulhatom, hogy kin
nevettünk: Öcsin. Ő persze semmit se tudott erről. […]

62

hetszinvirag_olv_jav.indd 62

3/10/16 1:24 PM

– Anyu… – kiáltott ki a fürdőszobából. – Kérek uzsonnát. Borzasztóan éhes vagyok.
Mit felelhetett anyu Öcsi kérésére?

A SZERETET – AZ ÉLET

– Rögtön – válaszolta anyu, és tovább rendezett a szekrényben. Eltelt tíz perc.
[…] Gyomrát az éhség kaparta, mert panaszosan így kiáltott fel:
– Anyuuu… igazán… halok meg az éhségtől…
– Rögtön – válaszolta anyu, és kiment, hogy megöntözze a virágokat. […]
Öcsi várt egy darabig, aztán megkérdezte:
– Kriszti nem adhat uzsonnát?
– De adhat.
– Kriszti…
– Rögtön.
Így rögtönöztünk mi, felváltva, egy kerek fél órán át, egészen amíg Öcsi el nem
pityeredett:
– Azt akarjátok, hogy éhen haljak?
Nem, persze, ezt egyikünk sem akarta. Tulajdonképpen majd megszakadt a szívünk érte, de hiába, becsületre kell tanítani a lurkót. Anyu tehát kisétált a konyhára.
Mit fedezett fel anyu a konyhában?

– Jé… – mondta tettetett csodálkozással –, nincs kenyér.
Öcsi leszegte a fejét. Kezdett rájönni, hogy mire megy a játék. Persze, öreg hiba
lett volna most odapörkölni az orra alá, hogy „lám, lám, Öcsike, így jár az, aki
nem megy el kenyérért…” Erre ugyanis minden gyermek, aki egy csöppet is ad a
büszkeségére, csak ezt felelheti:
– Nem kell uzsonna. Már nem is vagyok éhes – és inkább elszárad a lábán, minthogy bevallja a hibáját.
Nem elég, hogy ő tudja, ismerje is be ország-világ előtt?
Anyu tehát nagyon okosan nem tett szemrehányást Öcsinek, hanem Krisztinkához fordult:
– Kislányom, elmész kenyérért?
Vajon Kriszti hogyan reagált a kérdésre?

Mondanom sem kell, Krisztinka azt felelte, hogy rögtön, és készülődni kezdett.
Először is a tükör elé állt, és gondosan fésülködni kezdett. Aztán leguggolt, és
hosszan válogatott három pár cipője között.
– Kriszti, még nem mész? – kérdezte türelmetlenül topogva Öcsi.
– Rögtön – válaszolta nyájasan Kriszti, és elmerengett afölött, hogy kabát nélkül
menjen, vagy kabáttal. Öcsi a két szoba közt, a küszöbön állt. Leolvashattuk az arcáról, mi játszódik le a gyomrában és az agyában. Mikor Kriszti már harmadszor
fésülte át a frizuráját, az ő türelme is véget ért:
– Rögtön; azt mondtad, hogy rögtön! – kiáltotta dühösen –, és még mindig itt vagy.
– Sürgős? – Kriszti úgy vonta fel a szemöldökét, mint egy valóságos filmszínésznő. – Te nem tudod, hogy nálunk senkinek sem sürgős semmi?1
Hogyan oldódhatott meg az uzsonnakérdés?

Méhes György
1 Az eredeti befejezést a fejezet utolsó oldalán találhatod meg.
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Gyűjtsetek ötleteket, kik lehetnek Kukucskáék!
Következtessetek! Mit nyújthat ez a szöveg az olvasónak? Miből gondolod?

A SZERETET – AZ ÉLET

Kukucskáék

64

Nagyapámék udvarán a kút mellett állott
egy öreg körtefa. […] No, ezzel a fával kezdődik a mai mesém.
Úgy február derekán járhattunk, amikor
a hó, mint kiterített bunda, foltokban tarkállott a háztetőn. Reggel, ahogy kiléptem a
házból, megakadt a szemem a körtefán.
– Tata, gyere tata! – fordultam vissza. – Pápaszemes tyúkok ülnek a körtefán!
– Ki se engedtem még a tyúkokat az ólból
– hitetlenkedett nagyanyám, mert ő is meghallotta a kiáltásomat.
Azok a valamik pedig ott ültek a fán. Mutogattam a kezemmel belemelegedve:
– Ott is, ott is van egy!
Nagyapám hangosan számolni kezdte:
– Kettő, három, öt… – csettintett a nyelvével! – Ezek éppen kilencen vannak!
De nem pápaszemes tyúkok voltak, hanem baglyok.
– Mit akarnak ott a fán? – kérdeztem nagyapámtól.
– Alusznak. Éjjel kódorognak, nappal alusznak…
– Nem alusznak, kukucskálnak – ellenkeztem. – Látom, hogy csak hunyorítanak.
– Biztosan téged kukucskálnak – nézett erősen rám nagyapám.
– Aztán mit látnak rajtam? – ijedtem meg.
– Honnan tudhatnám én azt – így nagyapám. – Lehet, hogy nem is téged kukucskálnak, hanem a bicskámat keresik.
Hajaj, a bicskát, a nagyapám gyöngyházveretes bicskáját! A bicskát, ami szőrén-szálán eltűnt. Azaz dehogy is tűnt, nekem tetszett meg, s beledugtam a zsebembe. Ezért kereste hiába tegnap egész este nagyapám is, nagyanyám is.
No, ezek a baglyok még kikukucskálják a titkot, s elmondják nagyapámnak.
Jobb lesz – gondoltam –, ha visszateszem a fiókba. Úgy is lett, a bicska visszavándorolt a kanalas fiókba, a baglyok meg egész nap kedvükre aludtak.
Másnap reggel mondom nagyapámnak:
– Volt bagoly, nincs bagoly. Ahogy jöttek, elszálltak!
– Amit ki akartak kukucskálni, kikukucskálták és továbbmentek – nyomott egy
barackot a fejemre nagyapám. Akkor vettem észre, hogy a reggelinél a szalonnát
már a gyöngyházveretes bicskával szeleteli nagyapám.
Így történt. Ha nem hiszed, a szőlőskerti pajták padlásán keresd fel a kukucskáló baglyokat, s faggasd ki őket.
Fábián Imre
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Élet

Babrál anya hajával a csend,
mintha valami nagy óra, leng
a délután.

Az életnek sohasem lesz vége,
mert a gyerekek felnőnek,
és nekik is születnek gyerekeik,
és azok a gyerekek is felnőnek,

Kint a kertünkben apa mákja
puha virágát eldobálta,
viszi a szél.
A falnál bátyám horgászbotja,
vele halászunk csillagokra
éjjelente.

A SZERETET – AZ ÉLET

Furcsa fénykép

aztán nekik is születnek gyerekeik,
és ez egészen addig tart,
míg meg nem halunk.
Kiss Ottó

Én a tiszta szobában állok,
állam alatt – riadtan várok –
egy hegedű.
Zalán Tibor

Van1kis
Van 1 kisöcsim, neve Samu,
Oda-vissza van érte anyu,
apa is, én is,
minden nagynéni,
családunk szeretet-alapú.
Kész. Ez egy versezet [limerick. A szerző],
így kell szavalni:
vanegyki söcsimne veSamu
odavisz szavanér teanyu
apai séni
smindennagy néni
családun xerete talapu.
Pont, kész, vége. Meghajlás, pukedli, taps.
Kukorelly Endre
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Ha nem volna nagyapám, ki kéne találni

A SZERETET – AZ ÉLET

Unokák mondták nagyszülőkről

Este azon gondolkodtam: „Ki a nagyapa és ki az unoka?” Nem tudtam rá válaszolni, mert úgy elvoltunk egymással mi ketten, mint két jó barát.
A nagyapám néha nem helyesli, amit csinálok, nem szereti például, ha sokat
nézem a tévét vagy sokat játszom a számítógéppel, szerinte „egy jó könyvvel, fiam,
sokkal többre mész”.
A nagymamám fantasztikus szakácsnő: mindig finomakat főz az egész családra. Ettől olyan duci és alacsony termetű, de aranyos és fürge. Állandóan fogyózik,
de eredmény semmi.
A nagymamám ötvennyolc éves, de belül fele annyinak látszik, mert mindig
vidám, és mindig van kedve viccelni.
A nagyszüleim sokkal elnézőbbek és gyengédebbek hozzám, mint a szüleim,
mert volt idejük belátni, hogy mennyire elszúrták, amikor a saját gyerekeik helyett csak a saját munkájukkal törődtek. Ezért most az unokáik a gyerekeik.
A nagyszülőktől meg lehet tanulni, hogyan tartson össze az ember napról napra
egy családot.
Marcello D’Orta [marcsello dórta] (Magyarósi Gizella fordítása)

Nagymamám
Tündérek küldötte
hajnali nap fénye
szelíd szellő szava
az én nagymamám.

Angyalok követe
kalács édessége
szívem melegsége
az én nagymamám.

Együtt kacag velem
felszárítja könnyem
mindig megért engem
az én nagymamám.
Orgoványi Anikó
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A kis herceg
(részlet)

A SZERETET – AZ ÉLET

Akkor jelent meg a róka.
– Jó napot! – mondta a róka.
– Jó napot! – felelte udvariasan a kis herceg. Megfordult, de nem látott senkit.
– Itt vagyok az almafa alatt – mondta a
hang.
– Ki vagy? – kérdezte a kis herceg. – Csinosnak csinos vagy…
– Én vagyok a róka – mondta a róka.
– Gyere, játsszál velem – javasolta a kis herceg. – Olyan szomorú vagyok…
– Nem játszhatom veled – mondta a róka. – Nem
vagyok megszelídítve.
– Ó, bocsánat – mondta a kis herceg. Némi tűnődés
után azonban hozzátette: – Mit jelent az, hogy „megszelídíteni”? […]
– Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek – mondta a róka. – Azt jelenti: kapcsolatokat teremteni. […] Te pillanatnyilag nem vagy számomra más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz- meg százezer. És szükségem sincs rád. Ahogyan
neked sincs énrám. Számodra én is csak ugyanolyan róka vagyok, mint a többi
száz- meg százezer. De ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra. Egyetlen
leszel számomra a világon. És én is egyetlen leszek a te számodra… […]
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. […]
– 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
közelebb 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 aggodalommal; fölfedezem, milyen drága kincs a boldogság. De ha csak úgy, akármikor jössz, sosem fogom tudni, hány órára öltöztessem díszbe a szívemet…
Antoine de Saint-Exupéry [antoán dö szent-egzüperi]
(Rónay György fordítása)
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1. a) Tekintsd át a szöveget! Mely szavakat jegyezted meg? Ezek alapján mit vársz ettől
az olvasmánytól? Vajon egy történetet mond el, vagy ismereteket közöl?
b) Indokold meg a válaszodat!

A SZERETET – AZ ÉLET

A szánkó

(rövidített változat)
Kegyetlen hideg tél volt. Akkora hó esett, hogy alig látszottunk ki belőle.
Legkülönb mulatság a szánkázás volt. A bíró csináltatott a fiainak egy szép piros szánkót. Kőrisfából volt a talpa, diófából a karja, az ülése lószőr vánkos, beterítve bársonyposztóval.
Megvolt a mesés szép szánkó, de nem volt, aki húzza. Bíró Pali meg Bíró Gyuri
engem és egy másik szegény gyereket, Favágó Jánoskát fogtak be. Örültünk, hogy
hozzáférhettünk a szánkóhoz. Pali, Gyuri elnyújtózkodtak nagy urasan, mi pedig
meg se álltunk az ötödik fordulóig.
– Szeretnék már egyszer én is beleülni a szánkóba – motyogta félősen Jánoska.
– Mást nem kívánnál, kis rongyos? Nem olyan gúnyához1 csinálták ezt a szánkót, mint a tied. Örülj, hogy húzhatod! Gyí, Szellő, gyí, Bogár!
Összenéztünk Jánoskával, s akkorát rántottunk a szánkón, hogy mind a két
gazdánk kigurult a hóra. Hanem aztán megbántuk, amit tettünk. Másnap már
mások húzták, szánkáztatták a Bíró fiúkat.
Ekkor énnekem az a gondolatom támadt, hogy mindketten kerítsünk pénzt, és
vegyünk egy saját szánkót.
Másnapra sikerrel is jártunk. Délután elmentünk a szenesboltba, vettünk a pénzünkön egy szenesládát. A fenekére szögeztünk két gyalult deszkát, s az oldalára
ráerősítettünk egy ruhaszárító kötelet.
Először az udvaron próbáltuk ki a szánkót, majd kimentünk a falu végére, ahol
senki se lát bennünket. Jaj, Istenem, de jó lesz!
Ahogy kiértünk Kati néni házához, látjuk ám, hogy a rogyott kis szalmás kunyhó csupa hó és jégcsap. Morzsa, az öreg koldusasszony kutyája ott nyöszörgött a
küszöbön. Beengedtük szegény jószágot. Kati néni dideregve gubbasztott a vackán. Olyan hideg volt odabenn, hogy még a tűzhely sarkait is kivirágozta a dér.
– Nem égett ebben tűz már három nap óta. Majd megfagyok, lelkeim – sóhajtozott Kati néni.
Jánoska rámnézett, én meg őrá. Előhúzta a sarokból a baltát, fölvágta tűzrevalónak a szánkót. Égett a szánkónk, amelybe egyszer sem ültünk bele.
Az öreg koldusasszony hálásan nézett ránk. És egyszerre megsajnáltuk a gazdag bíró fiait, akik nem tudják, milyen jólesik jót tenni a szegényekkel.
Móra Ferenc alapján
1 gúnya: felsőruha

2. Vesd össze a jóslatodat az olvasottakkal!
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A szánkó

A SZERETET – AZ ÉLET

Kegyetlen hideg tél volt, azóta se tudok hozzáfoghatót. Fenékig befagyott a patak, a verebek megdermedve hullottak le a fákról, a háztetőről olyan vastag jégcsapok meredeztek, hogy kővel is alig bírtuk őket lehajigálni. […]
Akkora hó volt, hogy alig látszottunk ki belőle, ástunk is benne akkora barlangokat, hogy akár a medvék királya ellakhatott volna bennük. Persze a medvének
több esze volt, mint hogy hópalotában lakott volna. Nem is fagyott el se keze, se
lába, mint nekünk.
Legkülönb mulatság mégiscsak a szánkázás volt. Szomszédunkban lakott a bíró.
A bíró csináltatott a fiainak olyan szánkót, hogy annál szebb még nem volt a világon. Még most is sokszor álmodom vele így tél idején. Kőrisfából volt a talpa,
diófából a karja, az ülése lószőr vánkos, beterítve bársonyposztóval, a lábtakaróján
bolyhos szőnyeg. Be volt festve az egész szép pirosra, tán a kötele is selyemből volt.
Megvolt a mesés szép szánkó, de nem volt, aki húzza. Nagy úr volt akkor Bíró
Pali is, Bíró Gyuri is, mind a kettő csak húzatni akarta magát. Engem fogtak be
meg egy másik szegény gyereket, a Favágó Jánoskát.
– Egyszer ti húzzátok, máskor mi ülünk benne – biztattak a bíró fiai.
Bántuk is mi a csúfolódást, csak hogy hozzáférhettünk a szánkóhoz. Pali, Gyuri
elnyújtózkodtak nagy urasan a puha ülésben, mi ketten nyakunkba akasztottuk
a cifra istrángot, szél se érhetett a nyomunkba aztán. Meg se álltunk az ötödik
fordulóig, ott is csak lélegzetet venni.
Így tartott ez egy hétig, hanem Favágó Jánoska már akkor olyan búsan lógatta
a fejét, mint egy igazi ló. Meg is kérdezte tőle a kisebb gazdánk, a Bíró Pali, hogy
tán kevesli az abrakot1?

1 abrak: a lovak táplálására szolgáló szemes takarmány
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– Szeretnék már egyszer én is beleülni a szánkóba – motyogta félősen Jánoska –,
csak egyetlenegyszer, csak egyik saroktól a másikig.
Bíró Gyuri nevetve csördítette meg fejünk fölött a pántlikás ostorát:
– Mást nem kívánnál, kis rongyos? Nem olyan gúnyához csinálták ezt a szánkót,
mint a tied.
Pali még jobban rákiáltott:
– Örülj, hogy húzhatod! Gyí, Szellő, gyí, Bogár!
Összenéztünk Jánoskával, s akkorát rántottunk a szánkón, hogy mind a két
gazdánk kigurult a hóra. Olyat hemperedtek, hogy öröm volt nézni, ámbátor2 igyekeztünk elhordani az irhát.
Hanem aztán megbántuk, amit tettünk. Másnap majd meghasadt a szívünk,
mikor a bíró fiai elszánkáztak a ház előtt. Most már a Szabó Gergőék húzták őket.
Ekkor énnekem egy gondolatom támadt:
– Jánoska, van egy hatosod3?
– Volt tavaly, de labdát vettem rajta.
– Tudod mit, Jánoska? Ha neked is volna egy hatosod, nekem is, vennénk rajta
szánkót.
Másnapra kerítettünk pénzt. Én a Csacsadér vargától kaptam, mert segítettem
neki kivinni a csizmákat a piacra, Jánoska meg eladta a labdáját meg a márványgolyóját meg a bicskáját a molnárinasnak.
Délután elmentünk a szenesboltba, vettünk a pénzünkön egy szenesládát.
A ládát félig megraktuk szalmával, a fenekére szögeztünk két gyalult deszkát, kerítettünk egy ruhaszárító kötelet, s azt ráerősítettük a láda két oldalára. Megvolt a szánkó.
Biz az nem egészen olyan volt, mint a bíró fiaié, de éppúgy csúszott.
Az udvaron próbáltuk ki, mert az utcára szégyelltünk kimenni a másik szánkó miatt.
Hanem az udvar kicsi volt.
Megegyeztünk, hogy kimegyünk a falu végére, ahol senki se lát. Közökön, zigzug utcákon bujkáltunk kifelé, hogy ne találkozzunk a bíró fiaival. Fújt a szél
kegyetlen, sodorta a tetőkről az arcunkba a havat, de nem törődtünk vele. Csak
arra gondoltunk, hogy milyen jó lesz szánkóba ülni. Először Jánoska ül bele, én
elhúzom a kis erdőig, ő meg engem vissza. Jaj, Istenem, de jó lesz!
Kiértünk a falu végére. Az utolsó ház a Kati nénié volt, az öreg koldusasszonyé.
Rogyott kis szalmás kunyhó, se udvara, se kerítése. Most csupa hó és jégcsap az
egész kunyhó, csupa dér még az ajtókilincs is. A Kati néni kutyája, a szegény Morzsa ott nyöszörgött a küszöbön.
– Megállj, Ferkó – mondta Jánoska –, eresszük be ezt a szegény kutyát, mert
megveszi idekint az isten hidege. Az öregasszony bizonyosan alszik.
Belöktük az ajtót, a Morzsa csaholva szaladt előre.
Kati néni ott gubbasztott a vackán, elkékült orcával, dideregve vékony kendőjében. Olyan hideg volt odabenn, hogy még a tűzhely sarkait is kivirágozta a dér.
2 ámbátor: ámbár, bár
3 hatos: régi pénzérme
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– Nem égett ebben a tűz, lelkeim, már három nap óta. Sem egy marék szalmám,
sem egy gyújtat4 fám, majd megfagyok, lelkeim – sóhajtozott az öregasszony.
Jánoska rám nézett, én meg őrá. Előhúzta a sarokból a baltát, kiment, csattogott-pattogott odakint: fölvágta tűzrevalónak a szánkót.
Kisvártatva hatalmas tűz lobogott a kunyhóban. Égett a szánkó. A mi szánkónk,
amelyikbe egyszer se ültünk bele.
A szánkódarabok piros lángja hosszú csíkokban táncolt a falon, amely mintha
sírt volna örömében, ahogy a dér leolvadt róla. Az öreg koldusasszony orcája is
színesedni kezdett. Ahogy ránk vetette háládatos tekintetét, a mi szívünkben is
valami melegség támadt. És egyszerre megsajnáltuk a gazdag bíró fiait, akik érzik, hogy milyen jólesik repülni a szánkón, de nem tudják, milyen jólesik jót tenni
a szegényekkel.
Móra Ferenc
4 gyújtat: egy gyújtásra való

1. Beszéljétek meg!
A bíró fiainak mely cselekedete mutatja, hogy önzők voltak?
Ferkóék melyik tette bizonyítja nagylelkűségüket?
Miért sajnálta meg Ferkó és Jánoska a gazdag fiúkat?
Ti hogyan viselkedtetek volna hasonló helyzetben?
2. A két szegény fiú szavak nélkül is értette egymást: egy összenézéssel határoztak
a Bíró fiúk, illetve a saját szánkójuk sorsáról. Párbeszéddel játsszátok el ezeket a
jeleneteket! Ti hogyan viselkedtetek volna hasonló helyzetben?
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A kis ravasz
– Mit hallok kisfiam, hogy csúnya
szavakra tanítod a papagájt?
– Dehogy apu, pont fordítva, én csak
azokat a szavakat ismétlem előtte, amiket nem szabad kimondania!

Jucika segít
Jucika a konyhában törölgeti az elmosott leveses tányérokat. Egyet leejt, és az nagy csörömpöléssel eltörik.
Anyukája ijedten szól ki a szobából:
– Mit csinálsz, kislányom?
– Kistányérokat.
Festés
– Fiacskám, itt van a festék meg az
ecset, fesd újra az ablakot!
Húsz perc múlva jön a fiú:
– Apuci, a keretet is?

Meglepetés
– Anyu, apu, nehogy megvegyétek a
görkorcsolyát a születésnapomra! Képzeljétek, a szekrényben pontosan olyat
találtam, amilyet szerettem volna.
Az illemtudó gyerek:
– türelmes családtagjaival, nem parancsolgat, hanem kér.
– mindenkivel tisztelettudóan beszél, udvariasan érvel, ha vitázik.
– előzékeny a családtagokkal, az idősebbekkel.
– nem zavarja a család pihenését.
– kiveszi részét a házimunkából, ügyel otthona, környezete tisztaságára.
– tiszteletben tartja a szomszédokat, nem zavarja nyugalmukat.

Méhes György Amíg a rögtönből rögtön lesz című szövegének befejezése a 65.
oldalról:
Öcsi egy kicsit piros lett – máig is úgy gondolom, hogy a méregtől –, aztán szó
nélkül fölkapta az asztal sarkáról a pénzt, és futott a kenyereshez.
Hiába, így van ez már; ha az embernek korog a gyomra, egyszerre rögtön lesz
a rögtön.
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Rege a csodaszarvasról

HATÁRTALAN HAZÁBAN

Hol volt, hol nem volt, messze napkelet felé, volt egyszer egy híres, nevezetes
fejedelem, akit Nimródnak hívtak. Száz gulyása1, ezer csikósa, tömérdek nyája,
ménese2 volt ennek a fejedelemnek. De ő nem azokra volt büszke, hanem két fiára.
Hunornak hívták az öregebbiket, Magyarnak a fiatalabbikat. Egyformán derék, jó
növésű legény volt mind a kettő. Sas a szemük, villám a kezük. […]
Egyszer éppen apjuk országának a határán vadászgattak kíséretükkel. Ötven
deli levente3 kísérte Hunort, ötven nyalka legény Magyart. Sok madarat halomra
nyilaztak, dárdájuk számtalan vadat leterített.
A két testvér már éppen hazafelé készülődött, amikor hirtelen egy gímszarvas
bukkant fel előttük. De olyan ám, amilyent még sohase láttak. Fehér a szőre, mint
a hó, ragyog a szeme, mint a gyémánt, ágas-bogas két szarva pedig egymásba fonódva olyan, mint a koszorú.
– Ezt már csak nem hagyjuk itt! – kiáltott Hunor lovára pattanva.
– Legjobb volna elevenen elfogni, és hazavinni édesanyánknak! – Azzal felszökött paripájára Magyar is. Hajrá, száz vitézükkel utána a csodaszarvasnak! Árkon-bokron keresztül, hegyről le, hegyre fel, sűrűből tisztásra, mezőről berekbe4.
Reggeltől napszálltáig
nyomában voltak, de csak
nem érték el a szarvast.
Mikor már úgy volt, hogy
mindjárt elfogják, nagyot
szökkent a gyönyörű állat, […] elveszett a szemük
elől.
A daliák egymásra néztek.
– Szeretném tudni, bátyám, hová kerültünk –
Szkíta aranyszarvas a zöldhalompusztai fejedelmi sírból (pajzsdísz) szólalt meg Magyar.
Körülnéztek, s csudaszép tájékot láttak maguk körül. Selyem a füve a legelőnek, mézes a gyümölcse a
fáknak, az erdőben seregestül az őz, nyüzsög a folyóban a hal.
– Hej, öcsém, szeretnék én itt sátrat verni! – sóhajtott Hunor.
– De megszakadna apánk, anyánk szíve, ha többé nem látnának bennünket –
felelte Magyar.
– De látnak ám! – fordította hazafelé Hunor a lova fejét. – Szüleinkhez hazatérünk, szándékunkra áldást kérünk!
1 gulyás: szarvasmarhapásztor
2 ménes: lovak csoportja
3 levente: fiatal harcos, hős
4 berek: nádas, bozótos, nedves rét

74

hetszinvirag_olv_jav.indd 74

3/10/16 1:25 PM

HATÁRTALAN HAZÁBAN
LászlÓ Gyula: Rege a csodaszarvasról

Haza is ment a két testvér az öregekhez. Nimród fejedelem helyben is hagyta
szándékukat, csak Enéh királyné sopánkodott:
– Jaj, édes gyerekeim, mi lesz belőletek azon a vadon helyen? Ki főz nektek ebédet, ki mossa ki gyolcsruhátokat?
– Majd csak ád az isten arra is valakit – biztatta az öreg fejedelem a feleségét.
Csakugyan adott is. Mire a fejedelem fiai a száz vitézzel visszatértek a szigetre,
már messziről vidám muzsikaszó és ének fogadta őket. Egy szomszéd fejedelemnek, Dul királynak a két lánya mulatott, mind a kettő ötven-ötven lánypajtásával. Táncoltak, bújócskáztak, libegtek-lebegtek a holdfényben, mint liliomvirágok
a szélben.
Hunor és Magyar összenéztek a vitézekkel.
– No, fiúk, lesz már, aki főzzön, mosson ránk! Ebből lesz csak nagy lakodalom!
Úgy is lett! Közibük vágtattak, minden legény a nyergébe kapott egy lányt, és
azt mondta neki:
– Én az urad leszek, te a feleségem. Ásó-kapa válasszon el bennünket egymástól.
Hunornak és Magyarnak a két királylány jutott. A helyet pedig megfelezték egymással. Napnyugati fele jutott Hunor népének, s azok voltak a hunok. A keleti
fele jutott Magyar leventének, s ezek utódjait nevezték magyaroknak. Az országot
Szittyaországnak. Ez a szép monda pedig szálljon tovább is szájról szájra.
Móra Ferenc
Készíts rövid jegyzetet a könyvtár vagy az internet segítségével!
Ki volt a hunok fejedelme? Milyen ember volt? Hová és hogyan temették el?
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Attila király már az új hazában volt, mikor egyszer különöset álmodott.
Azt álmodta, hogy meghasadt az ég, leszállt belőle egy ősz öregember, s egy kardot kötött a király oldalára. De nagyon különös kard volt az. Arany a markolata,
s az volt a legkülönösebb, hogy amint a kardot kezébe vette, egyszerre maga előtt
látta az egész világot, rengeteg erdőket, végtelen tengereket, fényes városokat, rettentő hadseregeket. S ahogy megsuhogtatta a kardot a világ négy tája felé, hát az
erdők meghajoltak, a tengerek meghasadtak, a városok lánggal égtek, a hadseregek földre hulltak.
– No, ez különös álom volt. Ugyan mit jelenthet? – tűnődött a király, s magához
parancsolta tanácsadó papjait, a táltosokat, hogy fejtsék meg álmát.
– Nem nehéz ezt megfejteni, nagyúr – mondja a legöregebb táltos. – Azt jelenti,
hogy Isten a maga kardjának mását adja neked, s te azzal hatalmad alá hajtod az
egész világot.
Abban a szempillantásban suhog az ajtófüggöny, s az őrt álló vitézek egy pásztorfiút vezetnek a király elé. Különös kard volt a fiú kezében, aranymarkolatú.
Odanyújtja a királynak.
– Hol vetted ezt, te fiú? – kérdi ámulva Attila.
Leborul a pásztorgyerek a földre, szava akadozik.
– Ahogy ma hajnalban nyájamat terelgettem, uram királyom, észreveszem, hogy
sántít a fehér üsző1, és véres nyomot hagy a lába. Körülnézek, mi szúrhatta meg
ezen a selyemfüvön? Hát ennek a kardnak a hegye állt ki a földből. Odamegyek, ki
akarom húzni, láng csap ki belőle. Ijedtemben
elszaladtam, és csak messziről néztem, hogy lobog lánggal a kard. Egyszerre aztán ellobbant a
láng, s mire odaértem, már kint volt a földből az
egész kard, ott feküdt a füvön. Fölemeltem, és
elhoztam neked, nagyúr, mert téged illet!
– Ez az Isten kardja! – kiáltották a táltosok.
Attila pedig felnézett az égre, suhintott a
karddal keletre, nyugatra, észak felé, délnek, és
ezt mondta hozzá:
Csillag esik, föld reng: jött éve csudáknak!
Ihol én, ihol én, pörölyje2 világnak!
Sarkam alá én a nemzeteket hajtom:
Nincs a kerek földnek ura, kívül rajtam!
Móra Ferenc
1 üsző: fiatal nőstény szarvasmarha
2 pöröly: kalapácshoz hasonló súlyos szerszám

1. Olvassátok fel párokban a különös kardot bemutató szövegrészt!
2. Játsszátok el Attila és a pásztorfiú találkozását!
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3. Hangosítsd ki a pásztorfiú gondolatait! Mi járhatott az eszében a különös kard láttán?

milyen ember volt a Hunok királya?
Egy külföldi követ, aki megfordult Attila udvarában, így számolt be tapasztalatairól:
„A hunok királya, akitől a népek rettegtek […] egyszerű, fából és gyalult deszkából épített faházban lakik. Ez is csak abban különbözik a többi faháztól, hogy
magasabban épült, tornyokkal díszítették és szépen faragott kerítés övezi. A király meghívott ebédre bennünket. Belépve a terembe, szemközt Attilával, megálltunk. A pohárnokok elénk jöttek és kelyheket nyújtottak át, hogy az ottani szokás szerint köszöntsük Attilát, mielőtt leülnénk. […] Középen kereveten Attila ült.
A többi vendégnek és nekünk ezüsttálcára rakták a finom ételeket, Attilának
azonban csak húst hoztak, fatálon és semmi egyebet. Mértékletes volt minden
egyéb tekintetben is. A vendégeknek arany- meg ezüstserleget adatott, de az ő
ivóedénye fából készült. Ruhája is egyszerűbb (de tisztább) volt a többinél. Nem
ékeskedett arannyal, drágakővel az oldalán lévő kard, mint a többi huné.”
Németh Tibor
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Székely Bertalan: Vérszerződés

Vérszerződés
Ötszáz esztendeje volt már, hogy a hunok elváltak a magyaroktól, és elindultak
új hazát keresni.
Mielőtt elindultak volna a nagy útra, a nép vezérei, táltosai összeültek tanácsot
tartani. Hét törzsből állt akkor a magyarság. Mindegyiknek megvolt a maga külön vezére: Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba és Töhötöm. A hét törzs hét vezére
közül Álmost választották meg a magyarok fővezérének, aki a legöregebb és legbölcsebb volt köztük. A hét vezér aztán megvágta karját, és vérét egy borral töltött
serlegbe folyatta, annak jeléül, hogy amit fogadnak, vérükkel, életükkel is megvédelmezik. Majd ősi szokás szerint esküvel pecsételték meg a szerződést.
Az eskü így hangzott:
„Ameddig életünk tart, sőt utódaink életében is, mindig Álmos vezér utóda lesz
a vezérünk. Ami jószágot1 közösen szerzünk, mindenkinek része legyen abban. Ha
valaki Álmos vezérhez hűtlen lenne, annak vére hulljon. Aki az utódok közül a vérszerződést megszegné, azt örök átok sújtsa!”
Álmos aztán öregsége miatt fiára, Árpádra bízta a főhatalmat. Elindultak, s el is
értek hegyeken, vizeken, ellenséges országokon keresztül egészen addig a földig,
amely Attiláé volt valaha. Lassú és sokáig tartó út volt ez. Elöl lovagoltak a fegyveres vitézek, utánuk szekereken a nők és a gyermekek. Szolgák terelgették az óriási
nyájakat, marhákat, juhokat, amelyek tejjel és hússal látták el a vándorló népet.
1 jószág: itt: vagyontárgy
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Sok harc és hosszú pihenők közt a Vereckei-szorosig2 jutottak el. Mikor odáig
értek, seregestül csaptak le rájuk a táborukat kísérő turulmadarak 3. Kényszerítették őket, hogy a hegyszoroson át haladjanak tovább. Árpád seregei Munkácsnál4
ereszkedtek le a síkra, ott tartottak pihenőt. Álmos itt halt meg, Árpád fejedelem
pedig megkezdte a honfoglalás nagy munkáját. Rendbe szedte seregét és népét,
erről nevezték a helyet Munkácsnak.
magyar népmonda alapján
Hallottad-e, hogy az Árpád-ház volt a legősibb magyar uralkodócsalád? Nevét Árpád vezérről kapta. Tagjaiból választották a magyar királyokat hosszú időn át. Így az
államalapító I. Istvánt is. Az Árpád-ház körülbelül négyszáz évig vezette az országot. Ezalatt hat fejedelmet és huszonhárom királyt adott az országnak. 1301-ben halt
meg az utolsó Árpád-házi király.

Hogyan dolgoznak a régészek?
A régészek az épületmaradványok és más fennmaradt leletek alapján próbálják meg felidézni a múltat. Pontos, aprólékos munkát kell végezniük az épületek, temetkezési helyek feltárása során.
A legrégebbi leletek a kőkorszakból származnak. A kőszerszámok és fegyverek a lecsupaszított csontokkal együtt megmaradtak a föld alatt sok száz éven
át. Ezekből kiderül, hogy őseink milyen állatokra vadásztak, melyeknek a húsát fogyasztották. A régészek nem mindig
akadnak rá minden szükséges leletre ahhoz, hogy pontos képet kapjanak az adott
korról. Többnyire épületek maradványaira,
a mindennapokban használt tárgyakra bukkannak: szerszámokra, ékszerekre, edényekre, játékokra vagy növényi magvakra,
állatok csontjaira. A bőrből, fából, szövetből, gyapjúból és szalmából készült tárgyak
azonban nyom nélkül megsemmisülnek egy
idő után.
A régészek sok mindent képesek kiolvasni a leletekből. Különféle mérésekkel
meghatározzák a leletek korát, anyagát.
A föld történetével, a növény- és állattannal
foglalkozó tudósok is segítik munkájukat.
2 Vereckei-szoros: mély völgy a Kárpátokban
3 turulmadár: a sashoz és a sólyomhoz hasonlító mondabeli madár
4 Munkács: a Kárpátok nyugati lejtőjénél található város
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Árpád, a honalapító

Munkácsy Mihály: Honfoglalás (részlet)

Sokféle nép lakta a magyar földet ezer esztendővel ezelőtt, mikor honfoglaló
őseink ideértek. Legtöbbet számított köztük a morva1 nép meg a bolgár2.
Azt mondja a rege, hogy Árpád fejedelem aranyos nyerget, gyémántos fékű paripát küldött ajándékba a morva királynak. Nagyon megörült a morva király az
ajándéknak, és azt mondta Árpád követének:
– Tisztelem gazdádat, mondd meg neki, hogy jó szívvel vettem ajándékát. Azt
látom belőle, hogy engedelmes szolgám akar lenni.
– Megmondom, uram – mosolygott a követ. Hamarosan azonban megint visszatért.
– Mit hoztál már megint? – kíváncsiskodott a morva király.
– Üzenetet hoztam a magyarok fejedelmétől. Azt üzeni, hogy most már tisztulj
az országodból, ha eladtad nekünk!
– Hogy adtam volna el?
– Bizony eladtad. Megvettük tőled az aranyos nyergű, gyémántos fékű, fehér
paripán.
Felingerült erre a morva király és azt felelte:
– A fehér lovat agyonüttetem, aranyos nyergét vízbe vettetem, a gyémántos féket
fűbe rejtetem.
– Nem tesz az semmit – legyintett a követ. – Az agyonütött ló húsát a mi kutyáink eszik meg, az aranyos nyerget a mi halászaink halásszák ki, a gyémántos
féket a mi vitézeink találják meg.
1 morva: ma Csehországban élő szláv népcsoport
2 bolgár: ma főként Bulgáriában élő, déli szláv nyelvet beszélő, részben török eredetű népcsoport
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Megfúvatta erre a kürtöt a morva király, de nem ért az semmit. Seregét úgy szétkergették a magyarok, mint a forgószél a szalmát.
Azután a bolgár királynak küldött Árpád dús ajándékokat. Az is nagyon megörült, s azt kérdezte a követtől, mit adjon ő ezért.
– Nem kíván az én uram semmit – felelte a követ –, csak egy kulacs vizet a Tiszából, egy marék földet a mezőből meg egy marék füvet a rétről.
– No, a te urad nagyon szerény ember – mondta a bolgár király –, szívesen látnám vendégül.
Csak akkor hűlt el szegény feje, mikor Árpád nagyon sokadmagával állított be
vendégségbe, s a vendégek kardot, buzogányt hoztak magukkal kés, villa helyett.
– Mit akartok? – kérdezte ijedten.
A magyarok azt felelték, hogy az országot akarják, amelyből már zálogot adott
víz, föld és fű képében. El is vették az országot az alpári csatában.
Ez mind csak rege, annyi igazság azonban van benne, hogy Árpád ésszel és
karddal szerezte a hazát.
De nemcsak földet szerzett a népnek, hanem törvényt is adott nekik, amellyel
megtarthatja az új hazát a világ végezetéig. Pusztaszer síkján tartották az első
országgyűlést, amely érdem szerint elosztotta az országot a honfoglalók közt.
Móra Ferenc

Hogyan írtak őseink?
A székely1–magyar rovás ma is használatban lévő, élő írás. Minden hangra
külön jelet használ. Nem különböztet
meg kis- és nagybetűt. A tulajdonneveket úgy jelöli, hogy az első betűjüket
megnagyobbítja. Jobbról balra haladva
olvassuk.

Ezt az írást a magyarok több csoportja alkalmazta, de a székelyek őrizték meg
mindennapi használatra. Egyes jeleit az egész Kárpát-medencében napjainkig
megtaláljuk például a fazekasedényeken hagyományos díszítésként. A legősibb
feliratokat rendszerint fába, csontba, kőbe és fémbe karcolták.
http://hu.wikipedia.org alapján
1 székelyek: magyar népcsoport Erdélyben
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Őseink falvakban laktak, ami egy
vagy több nagycsalád települése volt.
Lakásaik többfélék lehettek: nemezsátrak, földfelszínre épített, vert falú
házak, földkunyhók és téglaházak. Az
előkelő emberek jurtákban, a szegények földkunyhókban éltek.
A jurtában szigorú szabályok szerint
folyt az élet. Közepén állt a tűzhely,
melyben egész nap, megszakítás nélkül égett a tűz. Az ajtóval szemben, a
tűzhely mögött volt a családfő helye.
A tőle jobbra eső rész a férfiaké, a bal oldal a nőké volt. A megbecsült férfi
vendégeket közvetlenül a családfő jobb oldalán, a tisztelethelyen ültették le.
Ha előkelő női vendég érkezett, akkor ő az ajtó felőli részen helyezhette
kényelembe magát. Az asszonyok, a
szegények és a szolgák az ajtó mellett
helyezkedtek el.
A jurta hátuljában volt az ágy. Itt
aludt az apa a feleségével és kisgyermekeivel. Az ágytól jobbra ládákban
és zsákokban állt a család vagyona.
A jurta férfi oldalán tartották mindazokat a tárgyakat, amelyeket a férfiak
használtak: fegyvereket, szíjakat, nyergeket, korbácsokat. A bal oldalon pedig
az asszonyok eszközeit tárolták: lovagló
felszereléseket, szerszámokat, edényeket, kannákat, facsészéket, őrlőköveket.
Itt állt a bölcső is. A földre állatbőröket
tettek, s ezeken ültek. A jurta bejárata
mellett tartották még a fiatal állatokat:
bárányokat, kecskéket, borjakat.
A sátor ajtaja mindig kelet felé nézett, tehát a felkelő nap irányába.
Tóth Dóra
1. Soroljátok fel őseink lakhelyeit!
2. Beszéld meg a pároddal, hogyan tisztelték meg a vendégeket őseink!
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lépj be a múltba!

történelmi időutazás ópusztaszeren

CSETEJURTÁK

NOMÁD PARK
HATÁRTALAN HAZÁBAN

SKANZEN

MONOSTOR

FŐBEJÁRAT
ROTUNDA

Az emlékpark nyári nyitva tartása:
• március 14. és október 31. között kedd–vasárnap: 10–18 óráig.
Téli nyitva tartása:
• november 1. és március 13. között kedd–vasárnap: 10–16 óráig.
Információ: +36 62 275 133
www.opusztaszer.hu

1. Figyeljétek meg a szöveg címét és a térképet!
a) Miért érdemes ellátogatni Ópusztaszerre?
b) Állítsatok össze egy kirándulási tervet a benneteket érdeklő helyszínekből!
2. Nézzetek utána, mit jelentenek a szavak: rotunda, skanzen, monostor!
Vajon mit nézhetünk meg ezeken a helyeken?
3. Következtessetek!
a) Miért itt hozták létre az emlékparkot? Gondolj vissza a korábban olvasottakra!
b) Hogyan lehet előzetesen bejelentkezni a látogatásra?
c) Miért hosszabb a nyári nyitva tartás a télinél?
d) Mikor hány órát tölthetünk el itt?
e) Mely napon nem látogatható az emlékpark?
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A magyaroknak – midőn egy nagy csatavesztésük után ismét erőre kaptak – harci kedvük feltámadt, s meg sem álltak, amíg el nem értek ama nevezetes Bizánc
városáig, ahol a görög császár uralkodott.
No, a császár, aki ismerte már a magyarok hírét, hamar elzáratta a városnak
mind a hét kapuját, hogy a magyarok be ne mehessenek. Egyben követeket küldött
a magyar vezérhez azzal a bölcs üzenettel: ne ontsák egymás vérét, kár volna a
görögért is, a magyarért is, inkább álljon ki a görögök részéről is egy vitéz, a magyarok részéről is egy vitéz bajvívásra. Ha a görög győz, a magyarok szépen menjenek vissza a hazájukba, ha a magyar vitéz győz, nagy adót fizet a magyaroknak.
– Jól van – mondotta a magyarok vezére –, hát csak jöjjön az a vitéz!
Elmentek a követek, s hát egy óra sem telt belé, jön ki a város kapuján egy rengeteg nagy óriás; a két karját összefonva megáll a magyarok előtt, s mondja nagy
büszkén:
– Hadd lám, ki mer kiállni velem! De egyszerre kettő jöjjön, eggyel nem is kezdek!
Összenéztek a magyarok, szikrázott a szemük haragjukban, s egyszerre száz is
kiáltotta:
– Én is kiállok! Én is!
A legserényebb volt azonban köztük Botond, egy köpcös, tagbaszakadt ember;
ez egy szempillantás alatt kivált a seregből, elébe állott a görög vitéznek.
Mondta neki:
– Hallj ide, görög óriás! Botond az én nevem. A legkisebb vitéz a magyarok közt.
Állíts csak te magad mellé még két görögöt!
S amikor ezt mondotta, megforgatta a buzogányát, s úgy vágta a vár vaskapujához, hogy az egyszeribe kettéreccsent. Akkora lyukat ütött a kapun, hogy egy
növendék gyermek ki- s besétálhatott rajta.
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– Nono – ingerkedett az óriás –, kár volt eldobnod azt a buzogányt!
– Nem kell nekem sem buzogány, sem kard – mondotta Botond, s üres kézzel
ment a görögnek. Egyszer jobbra lódította, aztán balra; akkor felkapta, megkeringette a levegőben, s úgy a földhöz teremtette, hogy ha hét lelke lett volna, az is
kiszalad belőle.
De bezzeg szégyellte ezt a csúfságot a görög császár. Ott ült a vár fokán egész
háznépével s udvarával, szentül hitték, hogy az óriás legyőzi akármelyik magyart.
S lám, a legkisebbet sem bírta le. Szégyenszemre visszahúzódtak a palotába, s a
császár akkora adót vállalt, amekkorát csak kívántak, csak hogy hagyják békességben a magyarok.
Benedek Elek alapján
Hallottad-e, hogy a kalandozó magyarok másik bátor vezére Lehel volt? 955-ben, amikor a magyarok Augsburgnál (német város;
ejtsd: augzburg) vereséget szenvedtek, az
ellenség győztes császára kivégzésre ítélte.
A monda szerint Lehel utolsó kívánsága az
volt, hogy még egyszer hadd fújjon kedves
kürtjébe, amellyel aztán Konrád császárt úgy
fejbe vágta, hogy az azonnal szörnyethalt.
A népi hiedelem szerint így a legyőzött Konrád
császár a másvilágon Lehel szolgája lett.

A Jász Múzeumban őrzött „Lehel kürtje”

Búvárkodjatok! Ki volt Szent István? Mit köszönhetünk neki? Ki volt a felesége? Hogy
hívták a fiát?
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István 997-ben lépett apja, Géza fejedelem örökébe. A magyarok egy része
ekkor még nem vette fel a keresztény hitet1, és fellázadt István király ellen. István leverte a pogányok2 lázadását.
1001. január 1-jén szülővárosában,
Esztergomban díszes ünnepségek között
Istvánt királlyá koronázták. Első királyunk vetette meg a keresztény egyház
szilárd alapjait, s ezzel biztosította a magyar nép megmaradását.
Az ő uralkodása idején kedvelte meg
az eddig jobbára nomád életet élő nép a
mezei munkát. Bölcs törvényeket hozott
a személyi és vagyoni biztonság, és a
tiszta erkölcsi élet védelmében. Az idegen kézművesek, iparosok, kereskedők
bátorsággal vándoroltak be az országba,
itt letelepedtek és otthonra találtak.
A nagy király 1038. augusztus 15-én
halt meg.
Benedek Elek alapján

Szent István lovasszobra a budai Várban

1. Mondd el a véleményedet, miért volt nehéz helyzetben István uralkodása kezdetén!
2. Jegyezd meg a király érdemeit bemutató szövegrészt!

Szent István királyhoz
(részlet)

Ah, hol vagy magyarok
Tündöklő csillaga,
Ki voltál valaha
Országunk istápja3?

Hol vagy, István király?
Téged magyar kíván,
Gyászos öltözetben
Teelőtted sírván.

Rólad emlékezvén
Csordulnak könnyei,
Búval harmatoznak
Szomorú mezei. […]
magyar népi ének

1 keresztény hit: Jézus tanításainak követése
2 pogány: istentagadó, nincs megkeresztelve
3 istáp: oltalmazó, védelmező
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Messze földön emlegették István király igazságos ítéleteit, ezért idegen országokból is sokan eljöttek, hogy
meghallgassák, és amit elrendelt, azt végrehajtsák.
Történt egyszer, hogy hatvan besenyő1 férfiú útnak
indult, és István király udvarába igyekezett. Ahogy illett, sok ajándékkal indultak el, s nemsokára Magyarországra érkeztek.
Ekkor az őrségen álló magyar katonák meglátták a besenyők megrakott szekereit, megrohamozták őket. Néhányat közülük karddal levágtak, másokat megsebesítettek és
Királyunk mellszobra Baján,
a szekereket teljesen kifosztották. A sebesülteket félholtan
Búza Barna alkotása
az úton hagyták, ők maguk pedig szélsebesen elvágtattak.
Amikor a besenyők magukhoz tértek, tanácskozni kezdtek, hogy mitévők legyenek.
Végre úgy határoztak, folytatják útjukat, és István király ítéletére bízzák magukat.
Véresen, piszkosan álltak a király színe elé. Amikor pedig a király megszólította
őket, mind odaborultak a lábához.
István király csodálkozva nézte a porlepett és véres alakokat, és azt kérdezte tőlük:
– Szóljatok! Mi a bajotok oka?
– Ó, urunk – mondották –, mi a te ítéleted meghallgatására indultunk útnak.
Azonban elvetemült katonák megtámadtak, és minden pénzünktől, vagyonunktól
megfosztottak.
A király ezen nagyon felháborodott, de minthogy lelkében bölcs volt, felháborodását sem arcával, sem szavával nem mutatta, hanem indulatait megfékezte. De
mindjárt parancsot adott, hogy azokat a katonákat, akik a rablásban részt vettek,
meghatározott napon színe elé állítsák. Ez meg is történt.
A király szigorúan végigmérte a katonákat, és azt mondta nekik:
– Ti Istennek törvényét megszegtétek, ártatlan férfiakat meggyilkoltatok, az ország vendégeit kifosztottátok. Ahogy ti cselekedtetek, úgy cselekedjék az Isten veletek énelőttem! Aki a törvényt megszegi, meg kell azt büntetni.
Ahogy a halálos ítélet elhangzott, a katonák megragadták a rablókat, és az út
mellett kettesével felakasztották őket.
István király a besenyőket bőségesen kárpótolta, minden veszteségüket megtérítette. Mindezt azért cselekedte, mert Magyarországot minden külföldi menedékének szánta, olyan országnak, ahová mindenkinek szabad bejárása legyen, és
senki a vendéget bántalmazni, sértegetni ne merészelje.
Amíg ő uralkodott, egyetlen vendégnek nem görbült meg még a hajszála sem.
Lengyel Dénes alapján

HATÁRTALAN HAZÁBAN

István király ítélete

1 besenyők: Magyarországtól keletre élő, erős szövetséget alkotó, török nyelven beszélő népek

1. Tagold részekre a szöveget a helyszínek változása alapján!
2. Vitassátok meg, miért lehetett szükség ilyen szigorúságra abban az időben!
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1. A cím ismeretében és a szöveg formája alapján jósold meg, mit nyújthat számodra!
2. Fogalmazzátok meg írásban, egy-egy tömör mondatban a jelképek lényegét!

koronázási jelvényeink
A szent korona
Aranyból készült, gyöngyökkel, drágakövekkel és zománcképekkel kirakott
fejdísz. Az uralkodói hatalmat jelképező koronát az új király ünnepélyes beiktatásánál tették a fejére.
A jogar
Az igazságszolgáltatás fő hatalmi jelképe. A király hivatalos alkalmakkor a kezében tartotta. Buzogány formájú feje hegyikristály gömb, három oroszlánnal.
Az országalma
A kettős kereszttel díszített, aranyozott ezüstgömb Szent István királyunk
uralkodásánál jóval később készült. A Földet jelképezi. Hazánkban viszont egészen más jelentést hordoz az „országalma” elnevezése. Ez a népmesékből ismert aranyalmára utal, amelyet a legnagyobb hősök szereznek meg. Ilyen hősnek tekintették a királyt, az országalma birtokosát is.
Koronázási kard
Már Szent István idejében is a királyi jelvények egyike volt a kard. A ma féltve
őrzött, aranyozott, vörös bársonymarkolatú fegyver nem azonos Istvánéval. Koronázásuk után az uralkodók a négy égtáj felé tettek vele kardcsapásokat, ezzel
mutatva, hogy megvédelmezik az országot, bármerről jöjjön is az ellenség.
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Elmondom nektek a Tordai-hasadék történetét. Rövid, igen rövid ennek a története.
Világhíres Szent László királlyal csak egyetlenegyszer történt meg, hogy az ellenség elől megfutamodni
kényszerült. Meg kellett futamodnia, mert azon vette észre magát, hogy egyedül van. Még egy pillanat,
körülfogja az ellenség, s mit ér a nagy vitézség, egy
ember mégiscsak egy ember, nem bírhat le százakat
egymaga. Megsarkantyúzta hát Szög paripáját, szélnél sebesebben vágtatott a tordai hegyeknek.

De a kunok (mert azokkal hadakozott abban az
időben Szent László) szüntelenül nyomában voltak a
királynak, s már-már úgy
volt, hogy elejébe kerekednek, körülfogják.
– Ó, uram, Jézus, segélj!
– fohászkodott fel László, s
szemét az égre emelte.
S ím, halljatok csodát!
Abban a pillanatban kettéhasadt a tordai hegy, széles, mély hasadék tátongott
László mögött. A kunok ré-

HATÁRTALAN HAZÁBAN

A Tordai-hasadék

Szent László fejereklyetartója

mülten néztek bele a hasadékba. Aztán jobbra-balra
tekingettek, hol kerülhetnének elébe Szent Lászlónak, de a hasadék nemcsak
széles, hanem hosszú is
volt. Messze járt már akkorra Szent László, amikorra a kunok a hasadékot megkerülhették volna.
Nem is kellett vágtatni a
királynak, szép csendesen
léptetett vissza az ő népéhez.
Benedek Elek

1. a) Beszéld meg a társaddal, milyen csoda történt Szent Lászlóval!
b) Gyűjts még hozzá kapcsolódó csodákat!
2. Nézz utána, hol őrzik a király arany mellszobrát!
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Rózsák hercegnője
(részlet)

HATÁRTALAN HAZÁBAN

Sok száz esztendővel ezelőtt leánya született Magyarország András1 nevű királyának. A kis királylányt Erzsébetnek nevezték el. Haja barna volt, szeme fekete,
termete apró és kecses. […] Nem sokáig élt együtt szüleivel és testvéreivel: alig
múlt négyéves, mikor egy napon német földről követek érkeztek, és feleségül kérték a kis Erzsébetet Lajos herceg számára.
Hamarosan el is indult a királylány, hogy megismerje vőlegényét, megtanulja új
hazája nyelvét és szokásait. Tizenhárom szekér kísérte a hosszú úton, megrakva
arannyal, ezüsttel, ékszerekkel, bíborral és selyemmel. Érkezésére összesereglett
a vár népe. Csak ámultak-bámultak, mert ennyi drága kincset még sohasem láttak. Később, ahogy megismerték, rájöttek, hogy az igazi kincs a szelíd és jószívű
Erzsébet maga. A két gyermek együtt nevelkedett, és hamarosan megszerették
egymást. […]
Teltek-múltak az évek és a kis Erzsébet gyönyörű ifjú hölggyé cseperedett. Mikor tizennégy esztendős lett, elérkezett az esküvő ideje. […]
A fejedelmi pár boldogan élt. Hamarosan gyermekeik születtek. Erzsébet a vár
úrnőjeként segítette a szegényeket és a betegeket. Drága ékszereit és ruháit eladta,
és a pénzből élelmet osztott az éhezőknek. […]
Egy napon a pár boldogságának vége szakadt, mert Lajos királynak háborúba
kellett mennie. […] Egy esztendő elteltével holtan hozták haza. Erzsébet a nagy
szomorúsága, bánata ellenére sem feledkezett meg a szegényekről és az éhezőkről.
Egyszer éppen kenyeret vitt nekik, mikor Lajos bátyja az útját állta.
– Mit viszel a kötényedben? – kérdezte szigorúan.
Erzsébet nagyon megijedt, mert tudta, Henrik rossz szemmel nézi, hogy élelmet
oszt a szegényeknek. Ezért nem merte neki megmondani az igazat.
– Rózsák vannak csupán benne, semmi egyéb – felelte halkan.
S láss csodát! Ahogy ezt kimondta, a kenyér egy szempillantás alatt gyönyörű
illatos rózsává változott. Henrik pedig igen csodálkozott, mivel tél volt, s virágok
sehol sem nyíltak. Aztán szégyenkezve odébbállt.
Férje halála után Erzsébet gyermekeivel elhagyta otthonát. […] A szegények hercegnője Németországban menhelyet építtetett betegek és éhezők számára, mely
ma is látható. 1235-ben szentté avatták.
Horváth Judit
1 II. András

1. Párban dolgozzatok! Tegyetek fel kérdéseket egymásnak a szöveggel kapcsolatban! Használjátok a következő kérdőszavakat! Ki? Mikor? Hová? Hogyan? Milyen?
Miért? Mit? Mivé?
2. Beszélgessetek! Mit jelent a jótékonyság? Hogyan lehet jótékonykodni? Ha részt
vettetek ilyen eseményen, hogyan segítettetek?

90

hetszinvirag_olv_jav.indd 90

3/10/16 1:25 PM

HATÁRTALAN HAZÁBAN
Árpád-házi Szent Erzsébet, Mogyoród, plébániatemplom
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Margit a Nyulak szigetén

HATÁRTALAN HAZÁBAN

Sok-sok esztendővel ezelőtt, IV. Béla országlása idején félelmetes ellenség tört
Magyarországra: a vad tatár1 horda. A messzi pusztáról jöttek, és ahol csak megjelentek, pusztaságot hagytak maguk mögött, felégetve falvakat és erdőket. Béla
király hiába hívta egybe katonáit, vereséget szenvedett, ezért családjával együtt
menekülnie kellett. Megfogadta, hogy születendő gyermekét Istennek ajánlja, ha
a tatárok kivonulnak az országból. Ez hamarosan meg is történt.
Néhány hónap múlva megszületett
leánya, akit Margitnak neveztek el. Hároméves volt a kis hercegnő, amikor szülei teljesítették ígéretüket, és gyermeküket apácának adták.
Családjától távol nevelkedett egy zárdában. Ahogy cseperedett, dolgozott,
főzött, mosogatott, vizet és fát hordott,
sokat tanult, olvasott, és Istenhez imádkozott. Egyszerű fekete ruhában járt, és
nem engedte, hogy társai hercegnőként
bánjanak vele. A sok drága ajándékot,
amelyet a szüleitől kapott, a szegények
között jó szívvel szétosztotta.
Az évek múlásával Béla királynak
egyre jobban hiányzott kedves leánykája. Ezért elhatározta, hogy az új királyi
vár közelében építtet az apácáknak szép
lakhelyet. A budai Várhegyről letekintve
a Duna vizében megpillantott egy szelíden zöldellő szigetet, amelyet akkoriban
Nyulak szigetének neveztek. Megparancsolta, hogy ezen a helyen építsék fel a
kolostort. Mellette kórház és kis templom is épült. Tízéves volt Margit, amikor
társaival együtt a zárdába költözött.
Margit élete végéig a zárdában maradt. Kibékített egymással ellenségeket,
Kratzmann Ede: Árpád-házi Szent Margit
betegeket ápolt, és segített, akin csak tudott. Imájára sokan gyógyultak fel súlyos betegségükből. A Nyulak szigetét Béla
király legkisebb leányáról ma is Margit-szigetnek nevezik.
Margitot közel hétszáz évvel halála után, 1943-ban szentté avatták.
Horváth Judit alapján
1 tatár: ázsiai nép
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WaGner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása

Hallottad-e, hogy a 15. század derekán déli határainkat új ellenség, a török fenyegette? A magyarok kiváló hadvezére, Hunyadi János sok győztes csatában verte vissza a
törökök meg-megújuló támadásait.

Nándorfehérvár ostroma
1456 nyarának elején a török császár roppant hadával hozzákezdett Nándorfehérvár1 ostromához. Egymás után omlottak le a vár magas tornyai, ledőltek a védőfalak
és a bástyák. A vár védői egészen kétségbeestek, a biztos halál közeledését várták.
Ekkor jelent meg a Duna partján Hunyadi János csekély számú seregével. Hunyadi arra törekedett, hogy az ellenség hajóit a folyóról elűzze, s a várban lévőknek fegyveres segítséget vigyen. Számított ebben a vízi csatában a halászok kis
bárkáira2, és számítása bevált: a mozgékony halászbárkák könnyen elsurrantak
1 Nándorfehérvár: itt a déli határvidék jelentős vára; ma Belgrád néven Szerbia fővárosa
2 bárka: nagyobb, lapos fenekű csónak
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a török hajók között, és több oldalról támadva sokat
felgyújtottak közülük. Lángban álltak a török hajók, s
a magyar vitézek büszkén vonultak be a várba.
Ezalatt a törökök táborában nagy tanácskozás folyt.
A török császár kiadta a parancsot, hogy az ostromot
folytatni kell. Néhány nap múlva minden torony ledőlt, s a falak nagy része is romokban hevert.
Az ostrom tizenötödik napján megindult a végső,
mindent eldöntő támadás. Hajnalban szörnyű dobpergéssel, erős trombitaszóval és harsány kiáltozással rohamra indult a török. Már az első rohammal betört a
vár belsejébe, és elseperte a gyenge magyar védelmet.
A belső várban nagy közelharc folyt, a magyar vitézek
végső elszántsággal verekedtek, visszaszorították a törököt, aztán ismét meghátráltak, majd újra előretörtek.
Ekkor történt, hogy egy torony védelmében az egyik
vitéz, Dugovics Titusz birokra kelt egy törökkel, aki
lófarkas zászlaját ki akarta tűzni a bástyára. Amikor
látta, hogy nem bírja a törököt leküzdeni, megragadta, s magával rántotta a mélybe.
Háromszor űzték ki a törököt a várból, de mindig
újra visszatértek. Már felharsant a török táborban
az örömkiáltás, a győzelmi zene, amikor a magyar
Hunyadi János,
vitézek még egy kétségbeesett támadásra indultak.
Vajdahunyad vára, Erdély
A törökök, akik már nem vártak támadást, hirtelen
úgy megzavarodtak, hogy futásnak eredtek. Erre a magyarok visszanyerték bátorságukat, üldözni kezdték az ellenséget. A gőgös Mohamed, a törökök elbizakodott
császára vágtatva menekült a magyar vitézek elől.
Lengyel Dénes alapján

a nándorFeHérvári diadal 550. évFordulója
„A nándorfehérvári diadal 550. évfordulójára emlékeztek július 22-én Nagysimonyiban. A helyiek úgy tartják, hogy a csata hőse, Dugovics Titusz a vasi településről származik. A megemlékezés ünnepi szentmisével kezdődött, a győztes
hadvezér, Hunyadi János tiszteletére pedig szobrot állítottak Nagysimonyiban.”
Vas Megye Magazin, 2006. július 23.

Hallottad-e, hogy a déli harangszót III. Callixtus (ejtsd: kalliksztusz) pápa még az
ostrom előtt rendelte el, hogy imára hívja a keresztényeket a Nándorfehérvárnál
küzdők sikeréért? Nem sokkal később megérkezett a győzelem híre, s azóta nemcsak imára buzdít, hanem a győzelemre is emlékeztet a déli harangszó.
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1. Mit gondolsz a következő szövegről, ha megfigyeled az illusztrációt és a szöveg
elrendezését? Mit vársz tőle?

A 15. században az egyik legnagyobb és
legértékesebb magyar könyvgyűjtemény
Mátyás király Corvina Könyvtárában volt található. A király 1476-ban házasságot kötött
Aragóniai Beatrixszel, aki sok gyönyörű, értékes könyvet hozott magával Itáliából. Költők és tudósok is érkeztek vele, akik szintén
hozzájárultak a könyvtár gyarapításához.
Abban az időben minden könyvet (kódexet)
kézzel készítettek. A könyveket a könyvtáros
kutatta fel Európa-szerte, a tudósok pedig
lefordították a műveket. A munkára Mátyás
másolókat, festőket és könyvkötőket rendelt
Budára. Egy kódex elkészítése több hónapig
is eltartott.
A könyvek elnevezésüket a Mátyás címerében szereplő hollóról (latinul corvus hollót
A Philostratus-corvina
jelent) kapták. A kódexeket aprólékosan kiMátyás királyhoz szóló ajánlása
dolgozták. Kívülről színes bőr, selyem- vagy
bársonyborítás fedte őket, és ötvösök, ékszerészek nemesfémből, drágakövekből készült apró remekei díszítették. A belső oldalakat különböző lapkeretmintákkal, ékes kezdőbetűkkel és festett díszképekkel tették változatosabbá.
A könyvtárban görög és latin nyelvű műveket gyűjtöttek össze. Ezek vallási,
történelmi, irodalmi, természettudományos, orvosi, építészeti munkák voltak.
Az egyik leghíresebb corvina a Magyarok Krónikája, amely kivételes és példaértékű volt, mert 41 magyar vezér és király képmása díszítette.
Ma magyarországi gyűjteményekben 53 corvinát őriznek. A hiteles corvinák
száma 216, ezek a világ nagy könyvtárainak kiemelkedően értékes kincsei.
http://www.famakonyv.hu/corvina.html alapján

HATÁRTALAN HAZÁBAN

mátyás corvinái1

1 ejtsd: korvina

2. Beszéljétek meg! Mit bizonyít az, hogy Mátyásnak ilyen nagy és nevezetes könyvtára volt?
3. Olvassátok el többször is a 3. bekezdést! Versenyezzetek, ki tudja közületek minél
pontosabban bemutatni a corvina köteteket!
4. Érdeklődj, hol nézheted meg a magyarországi corvinákat!
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A kolozsvári1 bíró

HATÁRTALAN HAZÁBAN

Nemhiába szerette a nép Mátyás királyt: nem volt több hozzá hasonlatos királya
a magyarnak. Amint neszét vette, hogy itt vagy ott erősen sanyargatják a szegény
földnépét, nem volt nyugodalma Buda várában. Álruhába öltözött, s úgy ment
színről színre látni a valóságot.
Egyszer hírül adták, hogy a kolozsvári bíró ugyancsak sanyargatja a szegény
népet. Hiszen nem kellett több Mátyás királynak! Majd megnézi azt ő a saját szemével, s jaj lesz annak a bírónak, ha igaznak látja a sok panaszt.
Mátyás király paraszti ruhában ment le Kolozsvárra. Ott leült a mészárszék 2
előtt, éppen szemben a bíró házával. Hiszen jókor ült a mészárszék elé! Nagy sereg nép hordta a fát a bíró udvarára, egy csomó meg vágta az udvaron. A hajdúk
pálcával biztatták a szegény népet: hordjad, vágjad, paraszt!
Milyen sors várhatott a királyra?

Egyszerre csak egy hajdú megpillantja Mátyás királyt.
– Ne, te ne! – mordult rá a hajdú –, hát te mit lopod az isten áldott napját? Kelj föl,
ne lógasd a hosszú orrodat, hitvány paraszt!
S hogy a szavának nagyobb foganatja legyen, pálcájával jót húzott a „paraszt”
hátára. Mátyás felállott, megvakarta a hátát, de nem indult.
– Indulj már!
– Jó, jó, de mit fizet kend?
– Ezt né – ordított a hajdú, s még nagyobbat húzott Mátyás hátára. – Indulj előttem!
Mit volt mit tenni, Mátyás elindult a hajdú előtt.
– Be a bíró udvarára, vágjad a fát, hosszú orrú!
A bíró ott könyökölt a tornácon. Mátyás megszólította.
– Kigyelmed a bíró?
– Én hát, mi közöd hozzá?
– Ahhoz nekem semmi közöm, de szeretném tudni, mit fizet a favágásért.
– Ejnye, ilyen-olyan, szedtevette parasztja – káromkodott a bíró. – Mindjárt fizetek én neked. Húzz rá! – parancsolt a hajdúnak.
No, annak nem kellett parancsolni, harmadszor is ráhúzott, hogy csak úgy porzott Mátyás zekéje.
Hogyan válaszolhatott Mátyás a verésre?

Jól van… Mátyás többet egy szót sem szólt, vágta a fát, de közben, amikor senki
sem látta, veres krétával három hasábra ráírta a nevét. Este csöndesen odébbállt.
Másnap aztán királyi pompával állított be Kolozsvárra. Hívatta a bírót és az
egész tanácsot. A bíróhoz ez volt az első szava:
– Mi hír a városban, bíró uram?
– Semmi nevezetes, felséges uram. Csöndben, békében élünk, amiért áldjuk felséged nevét lefektünkben, felkeltünkben.
1 kolozsvári: Erdély egyik városából való
2 mészárszék: húskimérő hely
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– Úgy? Hát a szegény földnépe? Nem sanyargatják az elöljárók?
– Nem sanyargatja senki, felséges uram. Soha ilyen jó dolga nem volt a föld népének.
– Jól van, bíró uram. Hanem szeretnék végigsétálni a városon, hadd lássak színről színre mindent. Tartsanak velem kigyelmetek!
Elindult Mátyás király, utána a bíró és mind a tanácsbeliek. Mennek utcáról
utcára, s egyszer csak megállnak a bíró háza előtt.
– Ej, de nagy kazal fája van, bíró uram! – mondja a király.
– Isten megsegített – feleli a bíró alázatosan.
– Hát rajta kívül más nem? Kik hordták ide ezt a sok fát?
– Az emberek, felséges uram.
– S mit fizetett nekik?
– Ingyen, szeretetből tették – mondta a bíró.

HATÁRTALAN HAZÁBAN

Benczúr Gyula: A diadalmas Mátyás

Hogyan bizonyíthatta a király a bíró hazugságát?

– Na, én mintha másképp hallottam volna. Hé, legények – fordult a király a szolgáihoz –, hányjátok szét azt a kazal fát!
A legények széthányták a kazalt, Mátyás csak nézte erősen, hogy mikor kerül
elő az ő három fája. Előkerültek azok is.
– Nézzen ide, bíró uram! Tud-e olvasni?
– Tudok, felséges uram – hebegte a bíró, akinek már akkor égett a föld a talpa alatt.
– Olvassa, mi áll ezen a három hasábon!
– Mátyás… Mátyás… Mátyás… – dadogott a bíró.
– Bizony az, Mátyás. Úgy tudja meg kend, hogy azt én írtam oda. Én voltam az
a hosszú orrú paraszt, akire háromszor vágott a hajdú, mert fizetség nélkül nem
akartam hordani a fát!
– Ó, felség! Kegyelem árva fejemnek!3
Hogyan büntethette meg Mátyás a hatalmaskodó bírót?

Benedek Elek alapján
3 A történet befejezését a fejezet utolsó oldalán találhatod meg.
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Hallottad-e, hogy a valóságban Mátyás királyt életében nem kedvelték? A nép azért,
mert sok adót vetett ki rájuk, a főurak pedig azért, mert nem uralkodócsaládból származott. Halála után azonban sokszor visszasírták, mert később rájöttek, hogy ő virágoztatta fel az országot. Utóda, II. Ulászló pedig nagyon gyenge kezű uralkodó volt.

HATÁRTALAN HAZÁBAN

Kinizsi
Egy forró augusztusi napon
porlepte vadászcsapat érkezett a
nagyvázsonyi1 völgybe. Élén sasorrú, hosszú hajú, éles tekintetű
nagyúr lovagolt. Nagyon elfáradtak, megszomjaztak, mikor egy
vízimalomhoz értek. Bekiáltottak,
s a hangos szóra öles termetű2,
széles vállú ifjú lépett ki a malom
kapuján. Vállán hasas liszteszsáIon OsolsoBie: Báthorit szabadítja
kot tartott. Mégis bátran, büszkén
Kinizsi a Kenyérmezőn
nézett szembe az urakkal.
A csapat élén lovagló nagyúr kedvtelve nézegette a legényt.
– Megszomjaztunk, fiam, adnál-e nekünk egy ital vizet?
– Miért ne? – válaszolta szűkszavúan a fiú. Egy pillanatig sóvárogva nézte a fényes, fegyveres vitézeket s a sima szőrű paripákat, aztán úgy, ahogy volt, vállán
a hatalmas zsákkal, megindult az udvar felé. Az ágasról3 zöld cserépkorsót emelt
le, fél kézzel meghajtotta a kerekes kutat, s a zsákot csak akkor dobta le a válláról,
amikor tálca után nézett. Talált is egyet hamarosan. Ott hevert a földön egy mázsás malomkő4. A legény szépen felemelte, majd ráhelyezte a friss vízzel megtöltött korsót, aztán fél kézzel úgy nyújtotta fel a sasorrú vitéznek.
A csodálkozás moraja zúgott végig a vadászokon. A vezér mosolyogva vette kezébe a korsót.
– Köszönöm, fiam. Ha bor volna, az egészségedre üríteném – szólt nyájasan. –
Hogy hívnak, s hol esik annyi eső, hogy ilyen legények nőnek?
– Kinizsi Pál a nevem, uram – mondta a legény egyenest a lovag szemébe nézve
–, a nagyvázsonyi vízimolnár fia vagyok.
– Pedig ilyen legénynek nem malomban a helye. Nem volna kedved katonának
állni?
– Ki törődik a szegény ember kedvével, uram? – kérdezte keserűen a fiú.
– A király – felelt keményen a lovag.
1 Nagyvázsony: a Balaton-felvidéken található település
2 öles termetű: magas, izmos
3 ágas: több ágú edénytartó oszlop
4 malomkő: a gabona őrlésére szolgáló, hatalmas, kerek kő
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– A király messze van, s a szükség közel5 – felelt a legény.
– Hogy beszélsz, kölyök? – kiáltott rá egy ősz hajdúvitéz. – Hiszen…
– A király nincs messze – vágott szavába a lovag –, előtted áll.
A legény halálsápadtan ereszkedett fél térdre:
– Uram! Mátyás király! – rebegte megilletődötten.
– Állj fel, fiam! – mosolygott a király. – Ilyen legénynek talpon vagy lovon a helye. S ha kedved tartja, állj be a seregembe! Keresd meg Budán szavammal kedves
kapitányomat, Magyar Balázst! Három nap múlva otthon leszünk.
Kinizsi Pál egy nappal később szegényes batyujával el is indult Budára. Nem
búcsúzott el senkitől, csak édesapjától, aki nehéz szívvel engedte el. De az öreg
maga is harcolt Hunyadi János seregében, hogy tarthatta volna vissza fiát Mátyás
szolgálatától!
Az út, amelyen a vázsonyi molnárlegény elindult, messze vezetett. Kinizsi Pálból híres vitéz lett, s néhány évvel később már Mátyás fekete seregének vezére. Ott
volt mindenütt, ahol veszedelem fenyegette az országot.
Lipták Gábor alapján
5 a szükség közel: a szegény embernek dolgoznia kell, hogy megéljen

Tatay Sándor: Kinizsi Pál, Cicero Könyvkiadó, Budapest, 1994
A nagy erejű Kinizsi Pálnak, Mátyás király híres törökverő vitézének olvasmányos történetét ismerhetitek meg e kitűnő kötetből.
A főhős egyszerű molnárlegényből lesz Mátyás király fekete seregének dicsőséges vezére. Kinizsi történelmi személy, akinek a nevét
a krónikák is feljegyezték. Alakját neves írónk, Tatay Sándor formálta
meg a regényben.
Kinizsi Vár, Nagyvázsony
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Képzelt riport Mátyás udvarában
a főasztalnokkal és a főpohárnokkal

HATÁRTALAN HAZÁBAN

Riporter: Isten hozta önöket, uraim! Kíváncsi Kázmér riporter vagyok. Néhány
kérdést szeretnék feltenni kegyelmeteknek a királyi udvar étkezési szokásairól.
Milyen változásokat hozott az olasz földről jött Beatrix királyné megjelenése az
udvarban?
Főasztalnok: Tisztelettel köszöntöm, uram! Király urunk felesége személyzetet is hozott magával a messzi Itáliából, így olasz szakácsmestereket, pékeket is. Tőlük sokféle újdonságot tanultak a mi szakácsaink. A királyi étrend bőséges és változatos,
tápláló és ízletes, emellett pedig ínycsiklandóan gusztusos, tálalása különleges.
Riporter: Elmondaná, hogy milyen alapanyagokat használnak a királyi konyhán?
Főasztalnok: Sok-sok félét, ami csak szem-szájnak ingere. Gyakran főznek a szakácsok marhahúst, bárányt, disznót, nyulat, kakast, kacsát, fürjet, seregélyt,
őzet, fácánt, libát és kecskét is. Rengeteg zöldség is az asztalra kerül.
Riporter: Milyen étkeket készítenek ezekből a hozzávalókból?
Főasztalnok: Sós, fűszeres húsételeket készítenek, mindegyiket a hozzáillő bőséges
mártásban, melyet aztán kenyérrel ki is mártogatnak. Ezek kissé savanykásak a
bortól. De használnak a mesterek ecetet és tejfölt is. Különféle fűszerekkel ízesítenek: gyakori a sáfrány, a szegfűszeg, a fahéj, a bors, a gyömbér az étkekben.
Riporter: A halat, zöldségeket nem kedvelik?
Főasztalnok: Ó, dehogynem! Csuka,
menyhal, angolna, tintahal, polip,
hering, de még kaviár is gyakran
kerül az asztalra. A zöldségek pedig külön fogást képeznek.
Riporter: Mivel zárul az étkezés?
Főasztalnok: Nagy gondot fordítanak a konyhán a sajtokra és a cukrászsüteményekre, melyeket mézzel édesítenek. Jeles alkalmakkor
ezek szinte szobrászi alkotásokkal
vetekszenek.
Riporter: No, de engedjük megszólalni a főpohárnokot is. Egy-egy ilyen kiadós
étkezés közben bizonyára kegyelmed szolgálataira is szükség van.
Főpohárnok: De még mennyire! Szívesen fogyasztanak a hölgyek és az urak szerémi, budai, baranyai borokat, ezenkívül mézsört, mézes bort, mézes vizet isznak.
Riporter: Uraim! Tudom, hogy a fizetségről nem illik kérdezősködni, de mégis,
hogy érzik? Megbecsüli a szolgálatukat a király?
Főasztalnok: Mindenképpen. Igen magas javadalmazásban részesít bennünket,
így eszünkbe sem jut más királyi konyhák felé kacsingatni.
Riporter: Köszönöm a beszélgetést! Remélem, máskor folytatjuk!
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Hallottad-e, hogy a keménykezű Mátyás király halála után az ország egyre jobban elszegényedett? A hatalmukat féltő főurak nem törődtek a haza sorsával, csak
saját gazdagodásukkal. Déli határainknál ismét megjelentek a törökök, de a király
hiába hívta hadba az urakat, azok elengedték a fülük mellett a királyi parancsot.
1526. augusztus 29-én a mohácsi csatamezőn csapott össze a magyar és a török sereg. A mindössze két óra hosszat tartó csatában a magyarok súlyos vereséget szenvedtek. Meghalt az ifjú II. Lajos király is.

Készíts jegyzetet Gárdonyi Gézáról!
Mivel foglalkozott? Hol töltötte élete második felét? Melyek a fő művei?

gárdonyi géza emlékmúzeum
Egerben, egy várhoz közeli házban élt az író 1897 és 1922 között. Azért választotta ezt az épületet, mert ablaka az egri várra tekintett, amelynek dicső múltja
élénken foglalkoztatta képzeletét. Itt született az Egri csillagok című műve is.
A „hazaszeretet regénye” a 16. század törökellenes harcainak állít emléket.
A ház előszobája egyben könyvtárként is szolgált. Gárdonyi könyveinek
száma megközelítette a tízezret. A tágas dolgozószobában tetővilágítás biztosította a fényt a nyugodt munkához, ugyanis az ablakok napközben zárva voltak. Az itt látható nagy íróasztalnál sok értékes alkotás született.
A kisebb faragott íróasztalnál írta az Egri csillagokat. A festmények, tájképek
jelzik, hogy Gárdonyi szívesen festett. A vitrinekben láthatók még az író titkosírásos jegyzetei is.
A kertben bronzszobra áll.

1. a) Osszátok meg egymással az íróról szerzett ismereteket!
b) Ha jártál már Egerben, mesélj róla!
2. Olvasd fel a szövegből a képekhez illő mondatokat!
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Egri csillagok

Holdfogyatkozás – Készülődés

HATÁRTALAN HAZÁBAN

1552. szeptember 9-én az egri várban élénk nyüzsgés, kopácsolás hallatszik.
Az alsó piacon az ácsok félöles karók végét csapkodják laposra. János tűzmester
cserépből készült golyókat tömet puskaporral. Az ókapunál, ahol a kaszárnyák
vannak, a lakatosok kopácsolnak. Mindenkinek a fegyverét meg kell igazítaniuk,
aki hozzájuk viszi. A nagy készülődés oka: a kémek1 meghozták a hírt Egerbe,
hogy a török sereg közeledik. Most már bizonyos, hogy Eger ellen jönnek.
Dobó, a vár kapitánya főtisztjeivel a palota felé vonul. Megállnak, tanácskoznak.
Nem sokkal később összetrombitálják a vár népét.
Ekkor Dobó megszólal:
– Azért hívattam össze a vár népét, mert a török közeleg Egerhez. Ránk következett, amit évek óta vártunk.
– Kedves barátaim és védőtársaim! Ha Eger elesik, utána nem állhat meg se Miskolc, se Kassa. Az apró várakat lerázza a török, mint a diót. Nincs többé ellenállás,
és akkor Magyarországot beírhatja a történelem a halottak könyvébe.
– Az egri vár erős, de ott a szolnoki példa, a falak ereje nem a kőben vagyon, hanem a védők lelkében. Szolnokon pénzen fogadott idegen zsoldosok voltak. Nem
várat mentek védeni, hanem hogy zsoldot kapjanak. Itt mindenki a hazát védi, ha
vér kell, vérrel. Ha élet kell, élettel. Ne mondhassa ránk a jövendő nemzedék, hogy
azok a magyarok, akik 1552-ben itt éltek, nem érdemelték meg a magyar nevet.
– Mindenki vessen számot magával! Aki többre becsüli a bőrét, mint a nemzet jövendőjét, az előtt nyitva még a kapu. Inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Akinek
reszket az ina a közelgő zivatartól, menjen, mielőtt tovább szólnék!
Dobó várt, hogy mozdul-e valaki, de néma csend volt. Nem mozdult senki. A feszület mellett két viaszgyertya állt, az apród meggyújtotta. Dobó pedig tovább beszélt:
– Esküdjetek velem!
Mindenki esküre emelte kezét.
– Esküszöm, hogy véremet és életemet a hazáért és királyért, az egri vár védelmének szentelem! Sem pénz, sem ígéret meg nem tántorít. A vár feladásáról szót
sem ejtek. Magamat élve sem a váron belül, sem a váron kívül meg nem adom.
A vár védelmében elejétől végig alávetem akaratomat a nálam feljebbvaló parancsolatának. Isten engem úgy segéljen!
Az eskü utolsó szavainak elhangzása után Dobó kibontotta a vár kék-vörös zászlaját, és összefogta a nemzetiszínűvel.
Éjjel az egyik őr jelentette a kapitánynak, hogy a török már a szomszéd faluban,
Makláron van. A holdvilágnál úgy jönnek, mint az árvíz.
Gárdonyi Géza alapján
1 kémek: titkos megfigyelők

Képzeld magad a vár védői közé! Tanuld meg az eskü szövegét!
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Székely Bertalan: Egri nők

Szózat

(részlet)
Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kivűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.
Vörösmarty Mihály

1. Írd le a füzetedbe a Magyar értelmező kéziszótárból a szózat szó jelentését!
2. Beszélgessetek! Mit jelent számotokra a haza?
Mire szólít fel bennünket a költő? Hogyan fejezhetitek ki hazaszereteteket?
Milyen alkalmakkor halljuk, énekeljük a Szózatot? Hogyan viselkedünk ilyenkor?
3. Tanuld meg a versrészletet!
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A kis török

(rövidített változat)

HATÁRTALAN HAZÁBAN

Buda várából kiverték a törököket. Hanyatt-homlok menekültek a messzi Törökország felé. A török szabó fia, a kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai
pincébe. Azért nem tudtak ráakadni szegény szülei.
Amikor előbújt a pincéből, senki nem törődött vele. Csak jó sokára vette észre
Tóth Márton uram, a híres-nevezetes debreceni csizmadia.
– Hát te ki fia vagy? – kérdezte.
– Ahmedé, a szabóé – felelte a
fiú.
– Hát a szüleid?
– Elmentek arra, messze… Sohase jönnek többé vissza.
– Kár volna szegény gyereket itt
pusztulni hagyni. Ahol négy van,
elfér az ötödik is – mondta a csizmadia felesége. – Gyere velünk,
Ahmed!
Gurult a szekér Ahmeddel és
Tóthékkal Debrecen felé. Így került a kis török Budáról Debrecenbe, ahol hamarosan csizmadiainas vált belőle. Tóthék megszerették, mintha saját fiuk lett volna.
Múltak az esztendők. Egy napon beállított Tóthékhoz egy török. Az öreg Ahmed
volt Isztambulból. A fiáért jött. Ahmed letette a kötényt, a szerszámokat, és engedelmesen elindult az apja után.
Tóth Márton hálátlannak tartotta, a felesége napestig siratta.
Megint elszaladt egypár esztendő. Az egyik reggel Tóth uram ott látja ám Ahmedet a csizmadiaműhelyben egy csizmát kalapálva.
– Anyjuk, Ahmed visszajött! – kiáltott a feleségének, aki nagyon megörült.
– Nem tudok én már török lenni! Magyar lettem itt Debrecenben. Azért ha megengedik, hát most már örökre itt maradok – mondta Ahmed.
Ott is maradt Debrecenben. Olyan jó dolga volt, hogy sohase kívánkozott vissza
Törökországba.
Krúdy Gyula alapján

A török időkre emlékeztető…
Közmondások
Mosolygó ellenségnél nincs ártalmasabb.
Nem mind barátod, aki rád mosolyog.
Sokat élt, ki meghalt a hazáért.

Szólások
Úgy bánik vele, mint török a rabjával.
Nem hajt a török.
Kialudná a törököt a várból.
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Buda várából kiverték a törököket. Hanyatt-homlok menekültek a messzi Törökország felé. A hosszú török uralomnak egyszerre vége lett. A budai házak üresek
voltak. A papucskészítő otthagyta kaptafáját, a katona a kardját, Ahmed, a török
szabó az ollóját.
A török szabó fia, a kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe,
azért nem tudtak ráakadni szegény megrémült szülei.
Mikor elmúlt a csetepaté, a kis Ahmed előbújt a pincéből, és sírva nézegetett
körül az idegen emberek között. Azok pedig nem sokat törődtek a síró-rívó kis törökkel, csak jó sokára vette észre Tóth Márton uram, a híres-nevezetes debreceni
csizmadia, aki feleségével éppen Pestre jött a vásárra. Merő kíváncsiságból elment
az asszonnyal megnézni a visszafoglalt Budát, és csendesen nézelődtek.
– Hát te ki fia vagy? – kérdezte Tóth Márton uram, és elkapta a menekülni akaró
kis török bő nadrágját.
A kis török megtanult annyit Budán magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen
tudott válaszolni.
– Ahmedé, a szabóé.
– Hát az apád hol van? – kérdezte Tóth Márton.
– Hát az édesanyád? – kérdezte Tóth Mártonné.
A gyerek a kezével a távolba mutatott.
– Elmentek arra, messze... Sohase jönnek többé vissza.
Tóth uram megnézte elölről-hátulról a fekete szemű fiút. Aztán az asszonyra
esett a tekintete. Tóthné elértette az ura gondolatát.
– Igaza van, apjuk – mondta. – Kár volna szegény gyereket itt elpusztulni hagyni.
– Nekünk is van otthon négy.
– Ahol négy van, ott elfér az ötödik is – mondta csendesen Tóthné.
– Ha lesz kedve a csizmadiaságra, még derék magyar ember válhatik belőle –
fejezte be Tóth Márton. – Gyere velünk, Ahmed!
A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott, aztán apró, gyors léptekkel
baktatott mellettük lefelé Budáról, át Pestre, ahol a Tóth Márton uram szekere
állott.
– Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket – mondta Tóth uram,
amint a szekéren elhelyezkedett.
– Először is megkereszteljük a kis pogányt – mormogta Tóthné. – Majd a nagytiszteletű úr elvégzi a dolgot.
A szekér pedig gurult Ahmeddel és Tóthékkal Debrecen felé. A kis török kerekre
nyitott szemmel nézegette az ismeretlen magyar alföldi tájat. Egyszerre feltűnt a
távolban a híres debreceni kettős torony.
– Mindjárt otthon vagyunk – mondta Tóth Márton.
Így került a kis török Budáról Debrecenbe, ahol hamarosan felkötötte a kötényt,
és segített nevelőapjának a csizma kalapálásában. Ügyes volt a gyerek, a lustaságot sem ismerte, Tóthék megszerették, mintha saját fiuk lett volna.
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Múltak az esztendők. A török kibékült a magyarral, vége volt a harcoknak.
Egy napon csak beállít Debrecenbe egy talpig poros, öreg török ember. Egyenesen a Tóthék portájára ballagott, és így köszönt be:
– Én Ahmed szabó vagyok, a fiamért jöttem vissza a messzi Isztambulból.
Ahmed csak elsápadt, torkán akadt a hang. Megismerte az apját.
– Gyere, édes fiam, érted jöttem!
Ahmed engedelmesen felállott, letette a kalapácsot, letette a bőrkötényt, aztán
anélkül, hogy egy szót szólt volna, elindult az apja után.
Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserűen fölsóhajtott:
– Hálátlan törökje! Még csak meg se köszönte, hogy fölneveltük.
Tóthné napestig sírt, mintha az édesfiát vesztette volna el.
– Már azt hittem, hogy sohase megy el tőlünk! – sírdogált.
– Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána – dörmögte Tóth uram.
Megint elszaladt egy pár esztendő. Üresen állott Ahmed gömbölyű kis széke.
Egyszer korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a műhelybe, a gömbölyű széken csak ott látja ám Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál egy csizmát.
A derék csizmadiamester megdörzsölte a szemét:
– Anyjuk! – kiáltott a feleségére. – Gyere csak elő, mert azt hiszem, hogy álmodom. Ahmed visszajött.
Tóthné is elősietett a konyhából.
– Ahmed! – kiáltja ő is. – Hát hogy kerültél vissza?
A fekete szemű fiú így felelt:
– Nem tudok én már török lenni! Magyar lettem itt Debrecenben. Nem tudok én
már más levegőt szívni, mint a debrecenit. Ezért hát most már örökre itt maradok.
Ott is maradt Ahmed Debrecenben. Olyan jó dolga volt, hogy sohase kívánkozott vissza Törökországba.
Krúdy Gyula alapján

106

hetszinvirag_olv_jav.indd 106

3/10/16 1:25 PM

Nemzeti jelképeink

HATÁRTALAN HAZÁBAN

A magyar zászló
Nemzeti zászlónk három színű: piros, fehér
és zöld. A három szín egyenlő arányban, vízszintesen helyezkedik el. A piros az erőt, a
fehér a hűséget, a zöld a reményt fejezi ki.
Rendezvényeken, nemzeti ünnepeken az épületeken, utcákon láthatod lobogni.
Magyarország címere
Hazánk címere pajzs alakú, rajta a korona a magyar állam ősi jelképe. Jobb oldalán a kettős kereszt a kereszténységre utal. Bal oldalán a négy ezüst sáv a régi Magyarország négy legfontosabb folyóját jelképezi: a Dunát,
a Tiszát, a Drávát és a Szávát. Jobb oldalán a kettős kereszt a kereszténységre utal. Alatta a hármas halom három hegycsúcsot, a Tátrát, a Mátrát és a Fátrát jelöli.
A magyar himnusz
Himnuszunk a nemzet ünnepi éneke, legszebb imádsága. Istent arra kéri, hogy jókedvvel, bőséggel áldja meg hazánkat és
népünket. A magyarok minden állami, nemzeti és egyházi ünnepen eléneklik
Magyarországon és külföldön egyaránt.
1823. január 22-én fejezte be Kölcsey Ferenc a nemzet himnuszának írását.
Ma ezen a napon ünnepeljük a magyar kultúra napját. Zenéjét, mely a harangok
méltóságteljes, ünnepélyes zúgását idézi fel, Erkel Ferenc szerezte.
Mindig és mindenütt állj vigyázzba, ha a magyar vagy más nép himnusza felcsendül! Így add meg a kellő tiszteletet!

Himnusz
(részlet)

Erkel Ferenc (1810–1893)

Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt! […]
Kölcsey Ferenc

Kölcsey Ferenc (1790–1838)
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történelmi kártyajáték
keresem a párom!

iga
zsá

go
s

HATÁRTALAN HAZÁBAN

1. Alkossatok csoportokat! Osszátok el a fejezet szövegeit egymás között!
2. Készítsen minden csoport kartonpapírból harminckét 6 X 9 cm-es kártyát!
3. A nálatok lévő szövegekből válasszatok személyeket, fontos tárgyakat, helyszíneket, eseményeket, időpontokat! Rajzoljátok le, vagy írjátok rá ezeket a
kártyákra! Mindig kártyapárokban gondolkodjatok! Például:
Mátyás király – corvinák;
honfoglalás – 890-es évek;
Szent István – koronázás;
Kinizsi – Nagyvázsony…

1456

4. Ha a kártyák elkészültek, kétféleképpen is játszhattok velük. Mindkét játékot
2-5 gyerek játszhatja.
A) MEMÓRIAKÁRTYA: Terítsétek ki az asztalra a kártyákat összekeverve és
lefordítva! Sorban haladva mindenki fordítson fel két kártyát! Ha párt húztál, tedd félre! Ha két olyan lap kerül hozzád, amelyet a készítője nem
párnak szánt, de te meg tudod indokolni, hogy mégis összetartoznak, tieid
lehetnek a kártyák. Az nyer, aki a játék végére a legtöbb párt gyűjti össze.
B) PÁRKERESŐ HÚZÁSSAL: Körforgóval játsszátok, mint a hagyományos
kártyajátékban! Osszatok mindenkinek öt lapot! A többit tegyétek középre,
a talonba! Ebből minden alkalommal húzzatok egyet, ha rajtatok a sor!
Ilyenkor letehetitek a nálatok lévő összetartozó párokat. Ha elfogynak
középről a lapok, egymástól kell húznotok. A játék győztese az, aki először
rakja le a kezében összegyűlt lapokat párosával.
A kolozsvári bíró című magyar monda befejezése a 99. oldalról:
Térdre borult a hajdú, térdre a bíró is. Mondta Mátyás a hajdúnak:
– Te azt kapod, amit másoknak adtál: húzzatok rá jó huszonötöt! Hanem magát, bíró uram, példásan megbüntetem. Akasztófát érdemelne, de fejét üttetem,
szegény népek sanyargatója.
Az emberek, akik ezt hallották, lelkesen kiáltottak:
– Éljen Mátyás király! Éljen az igazság!
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VARÁZSLATOS TERMÉSZET
„A természet varázsát ontja bőven,
A fűben, a virágban és a kőben.”
William Shakespeare
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1. Rendezzetek ötletbörzét arról, hogy kerül a Nap az égre!
2. A szöveg áttekintése után jósolj! Mi lehet a szöveg célja? Miből gondolod?

a kék bolygó

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

A Föld – amely réges-régen alakult ki – olyan, mint egy jól megtermett sziklagolyó. A Nap körül keringő nyolc bolygó közül a Merkúr, a Vénusz és a Mars
szintén ilyen anyagú. A többiek, a Jupiter, a Szaturnusz, az Uránusz és
a Neptunusz gázokból állnak. A Föld hiába tűnik hatalmasnak, a világegyetemben csak egy parányi pontocska. Az egyetlen olyan bolygó, ahol tudjuk, hogy
élet van.
A Föld nem teljesen gömbölyű. Az Északiés a Déli-sarknál egy kicsit lapított, a közepénél, az Egyenlítőnél pedig kidomborodik.
40 ezer kilométert kell megtennünk, ha
körbe akarjuk járni. A világűrből nézve
azért tűnik kéknek, mert mintegy kétharmad részét óceánok, tengerek és tavak
borítják. A Földet körülvevő levegőréteg a
Föld légköre.
A földgolyót vékony, kemény sziklahéj
borítja, amelyet lemorzsolódott kőzetekből és elpusztult élőlényekből kialakult
talaj vagy víz fed. Bármerre lépünk, a lábunk
alatt mindenütt kőzetek vannak, a tengeren és
a szárazföldön is. A hegyek sziklafalain jól
megfigyelhető, hogyan rakódtak egymásra a kőzetrétegek. Ezek kora a bennük
lepréselődött növények és állatok megkövesedett maradványaiból állapítható
meg. A legrégebbi kövületek több mint 3 milliárd évesek.
A természet elemei állandóan alakítják a felszínt, ezért a Földön nagyon változatos tájak találhatók. Egyes vidékeken meleg, máshol örökös hideg uralkodik és mindent jég borít. A domborzat hol sík, hol hegyes-völgyes. Az emberek
többsége a lapos, erdőkkel és füves mezőkkel borított sík vidékeken él.
Lakóhelye körül gyakran átalakítja a tájat. Az erdőket kivágja, hogy helyükre
haszonnövényeket ültethessen, városokat és utakat építhessen. Ezzel felborítja
a természet egyensúlyát.

Egy Földünk van, vigyázzunk rá!
Keith Lye [kísz lái] (Bárdos Miklós fordítása) alapján
3. A szöveg megismerése után csukd be a könyved!
Beszéld meg a pároddal, mire emlékszel az olvasottakból!
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Csillag iszik
Az ember, mert ez is dolga,
kirándulni ment a Holdra.

Pályájukon mind a bolygók,
örökmozgó napraforgók.

Űrhajója vitte-hozta,
a kozmoszban elringatta.

Az ember, mert ez is dolga,
kirándulni jár a Holdra.

Tejút-fának fényes ágán
csillag-rigó ragyog sárgán.

Hold porában ember táncol,
csillag iszik lábnyomából.
Kiss Dénes

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

Az Apollo–11 holdra szállása

Hallottad-e, hogy
1. …az Apollo–11 űrhajó vitte véghez az első sikeres holdra szállást? 1969. július
20-án Neil Armstrong (ejtsd: níl armsztrong) és Edwin Aldrin (ejtsd: edvin oldrin)
leszállt a Hold innenső oldalának egyik lávasíkságán. Később 2 és fél órás holdsétát
tettek, holdkőzet- és holdpormintát gyűjtöttek.
2. …2006 júliusában a Discovery (ejtsd: diszkaveri) amerikai űrsikló hét űrhajóssal a
fedélzetén 13 napot töltött az űrben? A legénység két tagja megtette az első űrsétát.
Az űrsikló az előre tervezett időpontban minden gond nélkül visszatért a Földre.

Éjjel-nappal
Nappal az égen caplat a Nap,
Jó tempóban körbeszalad.
Éjjel a mélyben, a lenti sötétben
Nagy csapat ördög húzza szekéren.

Éjjel az égen cammog a Hold,
Reggel szusszant, jót gyalogolt.
Nappal a mélyben, a nappali fényben
Ördögök őrzik mázas edényben.
Havasi Attila

Keress anyagot az ősállatokról!
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1. Számolj be gyűjtőmunkádról! Mutasd be a hozott könyveket! Ajánld a többieknek!

ősállatok

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

Állatok már az ember megjelenése
előtt több százmillió évvel is éltek a
Földön. Az első élőlények, a parányi
baktériumok és algák az óceánokban
jelentek meg. Jóval később az ősrákok
voltak az elsők, amelyeknek már szemük is volt. Őket a kemény héjjal rendelkező állatok – köztük a csigák –
követték. A halak 500 millió évvel
ezelőtt fejlődtek ki. 400–300 millió évvel
ezelőtt csökkent a tengerek vízszintje, s
így több lett a mocsaras vidék. Egyes
halak úszói lábbá alakultak, s az állatok
megtanultak lélegezni a szárazföldön:
kialakultak a kétéltűek. Ők elsőként
vették birtokukba a szárazföldet, de a
vízre is szükségük volt.
A kétéltűek utódai, a hüllők már jobban alkalmazkodtak a szárazföldi élethez.
A legnagyobbra közülük a dinoszauruszok nőttek, amelyeknek több faja is kifejlődött. Nevük jelentése: „félelmetes gyík”. 180 millió éven át uralták a Földet.
Növényevők és ragadozók is voltak köztük. Hatalmas csordákban éltek. A legnagyobbak olyan hosszúak voltak, mint egy uszodai nagy medence, és olyan
súlyosak, mint két kamion. A legkisebb viszont csak akkora volt, mint egy csirke. 65 millió évvel ezelőtt, nagyon rövid idő alatt az összes dinoszaurusz kihalt.
A hüllők a levegőt is meghódították, szárnyuk a meghosszabbodott ujjcsontok között feszülő bőrlebeny volt. A legkorábbi ismert, tollal borított testű
madár vélhetően egy kisebb dinoszauruszból fejlődött ki. A mai zoológusok1 egy
része a madarakat korunk dinoszauruszainak tekinti.
Ősemlősök már 200 millió évvel ezelőtt is léteztek, de a dinoszauruszok kihalásáig nem nőttek nagyra. Ezt követően viszont sok emlős akkora lett, mint az
előzőleg kihalt őshüllők. A rinocérosz egy távoli rokona 8 méter hosszúra nőtt,
és 30 tonnát nyomott.
Keith Lye [kísz lái] (Bárdos Miklós fordítása) alapján
1 zoológus: állattannal foglalkozó kutató

2. Csoportban dolgozzatok! Vessétek össze meglévő ismereteiteket az olvasottakkal!
Soroljátok fel, mi újat tudtatok meg az ősállatokról!

112

hetszinvirag_olv_jav.indd 112

3/10/16 1:25 PM

Találd ki!1

Senki sincs hasznosabb nálam
a világon,
Ha sok van, veszély,
ha kevés van, baj,
ha nincs, elpusztulsz.

Ártalmasabb sincsen hetedhét
országon.
Éjed felderítem, étked elkészítem –
De ha elszökhetem, rengeteg a
károm.
VARÁZSLATOS TERMÉSZET

Nincsen szaga, nincsen színe,
ő az élet, még sincs íze.
Nem láthatod, pedig nézed,
de ha elfogy, mindjárt véged.

A nagy varázsló
Földünk felszínének nagyobbik felét
tengerek, tavak, folyók formájában víz
borítja. Ezek a vizek a nap melegétől
szüntelenül párolognak. A levegőben
így mindenütt és mindenkor van vízpára. Télen az apró páraszemcsék nem vízcseppekké állnak össze, hanem hókristályokká fagynak.
A hópehely csak egyike a nagy varázsló, a fagy látványos teremtményeinek.
Művészkéz is nehezen tudná utánozni azokat a csodálatos jégvirágokat, amelyeket a fagy formál az ablakra rakódó nedvességből. Ebből alkotja a nagy
varázsló a többi teremtményét is.
Ha a téli reggeleken kinéztek az ablakon, minden fehér. Mintha vékony hóréteg hullott volna az éjjel. Közelebbről azonban látszik, hogy nem hópelyhek
fedik a földet, hanem egészen apró jégszemcsék. Ez a dér. Szemcséi nem a
magasból hullottak alá, hanem idelent keletkeztek.
Nyári hajnalokon a levegőben levő nedvesség harmat formájában csapódik ki
az éjjel lehűlt tárgyakra. Télen a fagy dérré dermeszti a lerakódó vízpárát.
Édes testvére a dérnek a zúzmara. Néha oly vastag rétegekben rakódik a
fákra, villanydrótokra, mintha órákon át havazott volna. A zúzmarát a ködből
varázsolja elő a fagy. Súlya leszakíthatja a vezetékeket.
Ám legnagyobb ellenségünk az ónos eső. Nemcsak a drótokat pusztítja,
hanem az erdőket, gyümölcsösöket is. Életveszélyes jégpályává változtatja az
utakat. Az ónos eső apró szemű, komor téli eső. Cseppecskéi, amíg hullanak,
folyékonyak, de amint a hideg földhöz, faágakhoz, drótszálakhoz csapódnak,
jéggé válnak, odafagynak. Ilyenkor mintha ezüstből volnának, úgy csillognak a
fák a téli borongásban.
Berkes Péter alapján
1 A megfejtéseket a 138. oldalon találod.
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Fehér, fehér
Zúzmara izzik
törékeny ágon.
Szirmát kibontja
téli virágom.

Cinke bóklász
zúzmara-fűben.
Panaszos hangja
szól keserűen.
Fecske Csaba

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

Hófehér csipkét
bolyhoz a vad fagy.
Hályogos szemmel
bámul az ablak.

kincsünk, a víz
A Föld vízkészletének körülbelül 97 százaléka óceán és tenger, tehát sós víz.
Csak 3 százaléka édesvíz. Ennek 80 százaléka hó és jég formájában van jelen.
A teljes édesvízkincs alig 1 százaléka alkalmas emberi fogyasztásra.
A következő ábráról a magyarországi háztartások vízfogyasztásának megoszlását olvashatjuk le.

Mivel az iható víz mennyisége viszonylag kevés,
ezért mindannyiunk kötelessége a vízzel való takarékosság.
Az ábra tanulmányozása után versenyezzetek csoportokban, ki tud több ötletet öszszegyűjteni a vízzel való takarékosságra!
Érveljetek a víztakarékosság mellett!
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Országos eső
Selyemfonálként
lengedező
millió lábán
megjött az eső. […]

a piros szamóca,
s az őzikék,
s ezüst pocsolyákból
a veréb,

s a margaréta,
a szarkaláb
meg a csingilingi
harangvirág […]

Mindenütt pereg
és suhog
s kortyolják füvek,
állatok,

és mind, a ribizli,
az almafa,
a búza, a krumpli,
a kukorica,

De ha majd teleszívta
magát a mező,
lengén tovább megy a
Lengedező […]
Szabó Lőrinc

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

(részlet)

Vízesés
Mi zokog?
Mi zuhog?
Vízesés dübörög,
szikla-dobok
zengnek,
riadót
vernek.
Ezüst ár,
zuhatag,
mennydörgés-lábú patak,
ki üldöz a hegyről?
Mintha a fényes tejút
zuhanna
a mennyből.
Víz, víz,
vízesés
hold-fény mögül látlak:
zöld ágára fenyveknek
vízcsillagok repkednek.
Csoóri Sándor
1. Beszélgessetek a vers megismerése után!
Milyen képek jelentek meg előtted a vers hallgatása alatt?
Milyen kapcsolat lehet a verssorok, versszakok hossza és a vers tartalma között?
2. Gyűjtsd ki a füzetedbe a víz hangját utánzó szavakat!
3. Fesd meg a vízesést a tapasztalatod és/vagy a vers alapján!
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a levegő

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

A földet levegőréteg veszi körül, amit légkörnek vagy atmoszférának hívunk.
Különféle gázokból áll, az egyik az oxigén, amelyet az emberek és az állatok
azért lélegeznek be, hogy életben maradjanak. A levegő mindenhol jelen van
körülöttünk, de nem látjuk. Érezni lehet, de csak akkor, ha a szél szembefúj
velünk. A szél mozgó levegő.
A levegőnek nincs meghatározott alakja. Minden irányban egyformán terjed
ki. Ha egy léggömböt egyre csak fújunk, a levegő akkora erővel feszül a léggömb belsejének, hogy végül kidurran. Az ejtőernyő esés közben levegőt gyűjt
maga alá. A levegő az ejtőernyőt felfelé nyomja, így lassítja annak esését.
Ha a levegőt fölmelegítjük, akkor kitágul, és több helyet foglal el. A meleg
levegő könnyebb, mint a körülötte lévő hideg, ezért fölemelkedik. A meleg
levegővel töltött léggömbök felemelkednek a földről, mert könnyebbek, mint a
körülöttünk levő levegő.
Egy gázégő segítségével fel lehet melegíteni a léggömb belsejében a levegőt.
Ha kikapcsolják az égőt, akkor ismét lehűl a levegő, és a léggömb földet ér.
A levegő segít a dolgokat melegen tartani. A gyapjúruhákban meleget érzünk,
mert a gyapjú rostszálai között rengeteg kis levegőbuborék reked meg. Télen a
madarak felborzolják a tollukat, hogy közöttük minél több levegő legyen, ami
melegen tartja testüket.
A levegő nyomással nehezedik ránk, de a szervezetünk olyan, hogy nem érezzük annak súlyát.
Jane Elliott – Colin King [dzséjn eliot, kolin king]
(Kiss Ede és Szűcs Ildikó fordítása)

1. Válaszoljatok a kérdésekre párokban a szövegből vett mondatok felolvasásával!
Miért van szüksége oxigénre az embereknek és az állatoknak?
Mikor érezzük a láthatatlan levegőt?
Miért emelkedik fel a meleg levegő?
Miért borzolják fel télen a madarak a tollaikat?
2. Írd le röviden emlékezetből a válaszokat a füzetbe!
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Körúti szél
Belehuhog vagy
beletütül,
ha fütyörészel,
belefütyül,

Belepofázik,
belemorog,
belenevetgél,
belezokog,

Bárcsak akadna
jó úti cél!
sóhajt a kócos
körúti szél,
Karodba karol,
tovacibál,
kalapot lop a
Nyugatinál,

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

A Nagykörúton
szalad a szél,
bárki beszél, ő
belebeszél,

Levelet pörget,
ugrik, oson,
körbekering az
Oktogonon,
Torombitázik,
hegedüdül,
meglát egy padot,
csüccs, lecsücsül.
Kántor Péter

A cigány és a szél
Ment, ment, mendegélt egy cigány az úton. Mit ad Isten, találkozott a Nappal.
Nem köszöntötte a Napot. A Nap megharagudott rá, és rászólt:
– Állj csak meg, cigány! Miért nem kívántál nekem jó napot?
– Azért, mert nem vagy te akkora úr!
– Várj csak, te cigány! Jön még rád nagy meleg nyár!
– Nem bánom én, csak a Szél fújjon!
Ahogy ment, mendegélt az úton, találkozott a Téllel. Ennek sem köszönt. A Tél
megállította cigányt, és rámordult:
– Te cigány! Miért nem köszöntöttél engem?
– Mert nem vagy te olyan nagy úr!
– Várj csak, te cigány, jön rád még nagy hideg a télen!
– Nem bánom én, csak a Szél ne fújjon!
Amikor találkozott a Széllel, már messziről emelte a cigány a kalapját, hogy köszöntse, mert a Szél a legnagyobb úr.
cigány mese
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1. Áttekintés után következtess, vajon mit nyújt számodra ez a szöveg!

amiről a tűz mesél

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

Volt olyan idő, amikor az emberek egyáltalán nem tudtak tüzet gyújtani, sőt
rettegtek a tűztől. Az ősi idők emberei számtalanszor látták, amikor nagy
morajlás, dörgés közepette sok helyen megnyílt a föld. Gyomrából gomolygó
fekete füst tört fel, kövek hullottak, azután tűz lövellt fel az égre. Mi tudjuk,
hogy tűzhányó tört ki. De az ősemberek nem tudták, mi lehet ez. Rettegés fogta
el őket, s állataikkal együtt messzire menekültek. Máskor villámok csattogtak,
kékes színben villogtak a fejük felett, meggyújtották az erdő fáit. S futott az
erdőből a tűz elől ember is, állat is. Mert az emberek akkor még csak azt tudták, hogy a tűz szörnyű sebeket ejt, és nagy fájdalmat okoz.
Sok ezerszer köszöntött be a tél meg a nyár, amíg az ősemberek megtanulták, hogy a tűz barátságos is lehet, mert meleget ad, és puhábbá, ízletesebbé
teszi a húst. A tűz mellett nem kell a vadállatoktól sem félni annyira, mert
a magasra csapó láng elriasztja őket. Tüzet gyújtani azonban nem tudtak.
Lassanként megfigyelték az emberek, hogy a szélben magasabbra csap
a láng. Ezért ráfújtak a parázsra, hogy fellobbanjon. Azt is megfigyelték, hogy
a kődarabba nem kap bele a
láng; a fatörzs, a száraz ág vagy
levél pedig égni kezd. Ezért fát
raktak a tűzre. Így megtanulták,
hogy a tüzet őrizni és táplálni
kell, de tüzet gyújtani még mindig nem sikerült. Ha kialudt,
onnan hozták az izzó parazsat,
ahol éppen rábukkantak, vagy
elrabolták azoktól, akiknek volt.
Évezredek teltek el, míg rájöttek, hogy két összeütögetett
kődarab szikrát vet, s a szikra
száraz fűre hullva fellobbantja
a tüzet. Azóta nem is alszik ki
soha. Magasan lobog a szabadban, ropogva ég a tűzhelyekben, tombol a hatalmas kazánokban. De jelen van a járművek motorjaiban, szép sárga fénnyel a
villanykörtékben.
A tűz ősidők óta szolgálja az embert.
Dala László alapján
2. Sorold fel, milyen új információkat szereztél a szövegből!
3. Olvassátok fel párokban, hogyan barátkozott meg az ember a tűzzel!
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Messze, messze Afrikában,
a Zambézi folyó partján
élt egy apró hottentotta.
Kinn játszott a folyóparton,
sziklák között, a homokba.
Talált egy különös követ…
– Mi lehet ez?… – latolgatta,
latolgatta,
fontolgatta
az apró kis hottentotta;
eldönteni mégsem tudta.
Arra ballag Öregapó,
a legbölcsebb hottentotta.
Hozzárohan,
megkérdezi:
– Öregapó!
Mi ez a kő?
Itt találtam a homokban.
Nézi, nézi Öregapó,
a legbölcsebb hottentotta:
– Mi ez a kő?
Azt sem tudod?!
Ide hallgass, édes fiam!
Ez egy ős-kőkori fegyver!
Egy szakóca.
Egy marokkő!
Lehet harmincezer éves…
Egyik ősöd pattentotta!
Bámul a kis hottentotta…
Kezében az ős szakóca,
lehet harmincezer éves,
egyik őse pattentotta…
Ám éppen kezébe illik!
Harcol vele. Csapkod. Vagdos.
Csillog-villog, mint a szikra.

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

Kattentotta

– Öregapó!
Bölcsek bölcse!
Te legnagyobb hottentotta!
Szép ez a kő,
jó ez a kő!
Pattints nekem még egy ilyet…
…ide a másik markomba!
– Hogy még egy ilyet pattintsak?…
Hová gondolsz édes fiam?!
Messzi múlté ez az ipar…
Hát hol élsz te?
Más divat jár Afrikában!
Hát nem tudod:
réges-régen nem élünk már
a – Pattintott Kőkorszakban!
– Hát hol élünk? Öregapó!
Hogy hol élünk?
Ide figyelj:
a – Kattintott Fénykorszakban!
Imígyen szólt Öregapó,
a legbölcsebb hottentotta.
És mivelhogy alkonyodott,
s éj szállt volna
a
bungalóra
(nyelvével egy nagyot csettint!)
s a villanyt
fel
– kattentotta!
Tamkó Sirató Károly
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Nyár

Ősz

Aszfaltút hevül,
rezgő víztükör,
tűzgolyó a Nap,
forrón tündököl.

Tűz színe, vér színe
falevélen.
Kosaramba alma hull,
ha elérem.

Tavasz

Tél

Jég roppan, kéreg hasad,
ághegyen rügyek.
Lágy mosollyal törj vasat,
édes kikelet!

Patkó szaporáz,
szikrázik a jég,
hasig érő nagy hidegben
pendely nem elég.
Buda Ferenc

A süncsalád
(részlet)

Meleg este van. Szellő alig motoz a bokorban, és a hold hosszú, ezüstös szálakat
sző a levelek közé. […] A nyitva felejtett kertajtó felől zörgés hallatszik. Mintha
halk léptek nesze verné fel a földön lapuló csöndet. Hol elhallgat, hol erősödik.
[…] A láthatatlan jövevény közeledik. Ez nem tréfadolog! Valaki idegen jár a kertben. Most már szuszog is, prüszköl és fúj, mint aki dühös.
Aztán halk, röfögésre emlékeztető hang üti meg a fülünket, s egyszerre előbukkan a homályból a holdfénytől megvilágított füvön egy termetes sündisznómama
és négy kicsinye. Szépen sorjában ballagnak a közeli sárgabarackfa alá, és a lehullott gyümölcsből kezdenek lakmározni. Csámcsogva, mohón esznek. Láthatóan
szörnyen ízlik nekik a vacsora. Éhesek. […]
Az öreg sündisznó vagy másfél arasz, vaskos termetű állat. A kicsinyek tökéletes
másai, valóságos játékszerek. Születésük idején tüskéik még fehérek és puhák, nem
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sértik meg az anyaállat testét. Mikor megnőnek, a tüskék homlokuktól farkukig borítják hátukat. Ha megijednek, menten összegömbörödnek. […] Az összegömbörödés nem okoz a sündisznónak fáradságot, mert rendkívül erős hátizmai vannak.
A vadkörtén, vadalmán kívül persze megeszi a sündisznó a nemes gyümölcsöt is.
Az elhanyagolt kert bozótjában, a korhadó rőzserakások alatt, a nagy vadrózsabokor
rejtekein mindig van rovar, giliszta, csiga bőviben, amit összeszedegethet. De megfogja és megeszi a békát, kígyót, sőt a fürge egeret is. Hegyes, erős fogai igazi rovarevő fogak. […] A sündisznó igen sokat eszik. Kell is a bőséges táplálkozás, mert télre
sok hájra van szüksége, amikor ősszel a zord hideg elől elrejtőzik, és mély álomba
merül tavaszig. Ez alatt az idő alatt bizony fel sem ébred, és semmit nem eszik. […]
Téli szállás építésére szalmát, szénát, száraz falevelet, mohát hord össze nagy
rakásba, és ezen belül készíti el gondosan kibélelt vackát. De földben gyökerek alá
is kapar lyukat, s itt alszik összegömbölyödve, egyedül, mert őszre már a gyerekei
felnőnek, és külön-külön élnek erdőn, mezőn, ligetben és a kert bokrai között.
Tasnádi Kubacska András

Dióverés
Elsuhogott az a füttyös
sárgarigó is délre.
Sárgul az árva diófa
zöld terebélye.
Levelek lengnek, akár a
színarany rigó-szárnyak,
elszállnak ők is a szélben
puszta határnak.
Áll a diófa, és érett
kincsei válnak tőle:
szellő ha bántja az ágat,
buknak a földre.

Már, mintha álmodnék, hallom
zaját a jó örömnek,
darálók forognak, diós
mozsarak döngnek.

Szaporább kopogás, csörgés
támad, ha jön az ember,
s bottal az ágak bogára
boldogan ráver.

Fagyban és nagy havazásban
meg kell maradnunk jónak
s tisztának is, hogy örüljünk
csörgő diónak.

Földre, fejekre, kosárba
kopog a dió-zápor,
burkos dióra a gyermek
kővel kopácsol.

Majd csorgó hó levén ring a
picike dió-csónak,
s lomb zöldül újra a füttyös
sárgarigónak.
Nagy László
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őszi időjárás-előrejelzés

Jelmagyarázat:
délutáni hőmérséklet

derült

közepesen felhős

eső

enyhén felhős

erősen felhős

zápor

1. Olvasd le az ábráról és írd a füzetedbe!
Melyik hónapra vonatkozhat az előrejelzés? Honnan tudod?
Melyek a leghidegebb, legmelegebb napok?
Mikor várható napos idő, mikor csapadék?
2. Végezz időjárási megfigyelést egy héten át ebben a hónapban! Vesd össze a mért
adatokat a fenti előrejelzéssel!

Ősz
Reszket a Küküllő,
sovány, hórihorgas;
félő, hogy egy kortyra
kiinná a szarvas.
Kiálló kövek közt
kering, citerázgat;
üggyel-bajjal tudja
átfolyni a gátat.
Biztatja a nap,
régi jó barátja:
sugarait olykor
belé-belémártja.
S mikor elfárad,
szíves vontatónak
a fürge halacskák
elébe fogóznak.

S a parti fűzfák is
mind előre dőlnek,
mutatják az utat
a vén Küküllőnek.
Kányádi Sándor
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Itthon telelő énekesmadarak
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A feketerigó
Nevét a hímek tollazatának színéről kapta.
A tojó sötétbarna, alsó teste világosabb, a fiatalok rozsdásbarnák és foltosak. Sokszor az épületek zugaiba, az ereszcsatornák hajlatába
rakják fészküket. Ezt gyökérdarabkákból, fű
szálakból, falevelekből készítik. Földdel megtapasztják, majd vékony gyökérszálakkal bélelik.
Márciusban a tojó 4-6 tojást rak, amelyeket
13-14 napig melenget. A madárszülők a kikelt fiókákat a fészek elhagyásáig,
12-13 napig rovarokkal, gilisztákkal etetik.
A széncinege
Fejének és nyakának fényes fekete színéről kapta nevét. A fiatalok feje
barna, arcfoltjuk sárgás. Természetes
vagy mesterséges faodúban telepszik
meg. Ezt mohával és állati szőrökkel
béleli ki. Télen növényi eredetű táplálékot csipeget, de tömegesen pusztítja
az áttelelő kártevőket is. Szívesen fogadja a madáretetőbe kirakott napraforgómagot, dióbelet, faggyút. Április
derekán általában 8-12 tojást rak. Csaknem kétheti kotlás után kelnek ki a fiókák. 15-20 napig maradnak a fészekben.
A vörösbegy
Narancsvörös begyéről könnyen felismerhetjük.
A madárfiókák tollruhája csak nyár végére színesedik ki. Tavasszal mindenfelé hallhatjuk a hímek
mélabús énekét. A költésidőben már sokkal rejtettebben él. Falevéllel letakart kicsi, földbe kapart
talajmélyedésbe, bokor tövébe és faodvakba építi
otthonát, vékony növényi szálakból, falevelekből,
faháncsból. A tojó április derekán 4-6 tojást rak.
A fiókák 13 napos kotlás után kelnek ki, és 10 naposan már szétugrálnak a sűrű aljnövényzetben.
Kéthetesen már repülni is tudnak. Addig az öregek apró hernyókkal, rovarokkal, pókokkal etetik őket.
Dénes János alapján
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1. Jósolj, mit nyújthat számodra ez a szöveg! Miből gondolod ezt?
2. A szöveg megismerése után vesd össze a jóslatodat az olvasottakkal!

Az erdő ébredése
(részlet)

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

Amikor még február fagyos csizmái kopognak a hegyeken, s az öregedő tél
önmagáról dúdol jeges nótákat a fenyőknek, lent a völgyekben megpuhul a szélhordta avar. A mezőkön bogarászó varjak felnéznek a felhőkre, hogy valahonnan
délről nem hoztak-e valami üzenetet. Mert ilyenkor már van valami a levegőben.
S ha felsüt a nap, nyújtózkodik az erdő. Egy reggelen a bokrok alatt kinyitja ezer
fehér csillagszemét a hóvirág. A fehér szín után jön a sárga, a hóvirág után a déli
domboldalakon szinte nevetnek a sombokrok sárga csokrai.
És ha felsüt a nap, az öreg erdő mélyén mintha a tavasz orgonája szólalna meg,
búgni kezd az első vándor, a vadgalamb. A mókusok kidörgölik szemükből az álmot, a harkály elhallgat kopogtatásával
a beteg fák mellkasán. A patak száradó
partján vidáman futkos a barázdabillegető – aki most érkezett külországi útjáról.
A földben megmozdulnak a giliszták és
egyéb dermedt férgek, a hangyabolyban
akkora a sürgés-forgás, mintha vásárra
készülnének. A tavak hideg téli kékje
meleg barnára válik, s a halak megmozdulnak iszapágyukban, ahová még októberben feküdtek.
És ekkor megjelenik a harmadik szín
az erdőn: a kék. Édes illat omlik a földre,
és szerényen szétnéz kék szemével a tavaszodó világban: az ibolya.
Álmos tántorgással kirepülnek az első
méhek is. Búg a galamb, dongnak a méhek, esténként óvatosan megszólal már a
feketerigó és fuvolájára kipattan a füzek
ezüst barkája. Eközben múlnak a napok.
Eltűnik a hóvirág, megfakul az ibolya, a
fűz barkái helyett leveleit suhogtatja már a szél, és hozzák, egyre hozzák a tavaszt
az érkező vándorok. A nyír már zöldben pompázik, az utakat benőtte a fű, a vágásokban mérgesen ágaskodik a csalán, és száll a dal, készülnek a fészkek.
Csupa fény minden, csupa égig szálló dal. Az erdő felébredt.
Fekete István alapján
Búvárkodj a fecskéről a könyvekben, az interneten! Készíts jegyzetet!
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A szöveg önálló megismerése után csukd be a könyved! Versenyezz a pároddal, hogy
melyikőtök emlékszik több mindenre az olvasottakból!

a FüstiFecske

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

A füstifecske feje és háta kékesfekete, hasa világos, csőre alatt és felett élénk
rozsdaszínű folt virít. Farka villás, és ahogy idősödik, úgy válik egyre hosszabbá és vékonyabbá. Rendkívül kicsi és könnyű madár: testhossza farktollaival
együtt sem éri el a 20 centimétert, testtömege legfeljebb 20 gramm. Szárnyfesztávolsága1 32–34 centiméter.
Március végén, április elején érkeznek
vissza téli szállásukról, Afrikából az első
füstifecskék. Magyar gyűrűs füstifecske
Fokváros2 közelében is került kézre, de onnét is minden tavasszal visszatérnek a hazai fészkelőhelyre. Ez az út csak légvonalban kétszer tízezer kilométer.
Fantasztikus a füstifecske vállalkozása.
Számítások szerint minden ősszel körülbelül 200 millió példány hagyja el Európát,
és Kelet-, Nyugat- vagy Dél-Afrikába repül,
majd hazatér, amikor északon ismét melegebb lesz az idő.
A füstifecske előszeretettel fészkel az istállókban. A gerendák kitűnő helyet
kínálnak a fészek számára, és ha odakint esik az eső, a tehenek körül néhány
legyet is lehet fogni. Fölül nyitott fészkét apró sárdarabokból építi, közéjük száraz növényi szálakat falaz be.
A délről jött füstifecskék számára májusban érkezik el a költési időszak kezdete. A madárszülők évente rendesen két fészekaljat nevelnek fel. A tojó egyedül ül 4-6 kékesbarnán pettyezett tojásán, amelyek 14-16 nap múlva kelnek ki.
A hím társaságot nyújt neki, de saját magának kell megszereznie élelmét.
Amikor a fiókák kikeltek, a fecskepár hajnaltól az esti szürkületig eteti őket.
Csak repülő rovarokat fognak. A szép idő a kicsinyek gyors növekedését jelenti,
a rossz idő koplalást hoz. A fióka átlagosan körülbelül 2 gramm, amikor megpillantja a napvilágot, 22 grammos 13 napos korára, de 17 grammra fogy le, mire
kirepül a fészekből. Ez alatt az idő alatt a madárszülők 100–300 ezer rovart,
levéltetvet, kisebb lepkét fogdosnak össze. Rengeteg energiát használnak fel,
ezért naponta a testsúlyuk felének megfelelő mennyiségű ennivalót kell elfogyasztaniuk.
Charlie Bood [csárli búd]
(Frenkel Éva fordítása) alapján
1 szárnyfesztávolság: a kifeszített szárnyak legtávolabbi pontjai közötti távolság
2 Fokváros: a Dél-Afrikai Köztársaság fővárosa
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1. Az illusztráció és a szöveg áttekintése után jósolj a tartalomra vonatkozóan!
2. Olvasás után hasonlítsd össze a jósolt és az olvasott tartalmat!

Fecskemadár

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

A fűzfák akkor bontották leveleiket, a patakparton zöldülni kezdett a csalán, s
egy korai lepke tántorogva repült a napsugárban.
Mi a parton hevertünk. Meguntuk már a papírcsónakokat ereszteni. Néztük az
eget, néztük a vizet, és jó volt elnyúlni a napon a tél sok köde, borulása után.
Egyszer csak barátom – Puska Péter – hirtelen felugrik, és felmutatva a levegőbe, elkiáltja magát:
– „Fecskét látok, szeplőt hányok…” – és szaladt a vízhez arcát megnedvesíteni.
Én utána. Arcunkról lepergett a víz, és összenevettünk, mert nem volt szeplős
egyikünk se.
A fecske pedig kanyarodott egyet a levegőben, leszállt a patak kiöntésére, ivott a
vízből, és csivitelve mondott valamit a siető hullámoknak.
Péter egy nagy, gömbölyű kavicsra mutatott:
– Eltalálnád?…
– El, de nem akarom. – s felvettem a kavicsot.
– Nem találnád el. Mondani könnyű…
A fecske még mindig ott totyogott a sáros kiöntésen, és nem figyelt ránk. Talán
a fészekre gondolt, melyet innét rak meg ragadós sárpéppel, talán a fiaira, akik
majd lesznek…
A karom meglendült, a kő elrepült, s a felrebbenő kis fecskét elcsapta a levegőben.
Dermedten néztünk egymásra. Vége lett a tavasznak egyszerre. A szám keserű
lett, a szívem ijedt és nehéz.
– Te mondtad…
– Csak tréfáltam – dadogott barátom, aztán rohantunk a fecskéhez.
Törékeny kis teste megvonaglott, szeme fájdalmasan pillantott még egyet-kettőt,
szárnyai szétterültek, mintha védeni akarna valamit, aztán nem mozdult többé.
Két vállamra pedig ólomcsizmával odaült a bánat. Hogy repült még az előbb
ez a kedves madár!… Hogy kiáltott csivitelve az ismerős vizeknek… fészket akart
rakni, és most jóvátehetetlenül mindennek vége. Szemünket elöntötte a könny, és
nem néztünk egymásra.
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– El kellene temetni – szipogta Péter. Megijedtem. Arra gondoltam, hogy a napsugárban, kéklő égben szálló madár nem kerülhet a föld alá.
– Nem. Nem!!
– Hát akkor?
– Várj!
A legszebb papírcsónakot kiválasztottam. Teleraktuk apró virággal, és reszkető
kézzel ráfektettük a kis fecskét. Megsimogattuk zománcos tollát, lehunyt szemét,
és vártunk. Valami hiányzott még. Az ostoba bűn renyhén feküdt még szívünkön,
és Péter tért először magához.
– Hát akkor búcsúztassuk el.
Levetette foszlott kis kalapját, rám nézett kicsit szégyenkezve, és megcsókolta a
holt madarat. Odahajoltam én is, és a toll puha érintését még ma is érzem a számon.
A patak halkan locsogott, amikor útra eresztettük a kis csónakot. Egy szitakötő
hintázva szegődött kíséretnek, és mi a parton levett kalappal, nagy szomorúsággal mentünk mellette.
Mentünk, amíg csak be nem kanyarodott, és a patak be nem futott kis hajónkkal a nagy nádasok közé, ahol sírón sziszegett a tavalyi sás, és a nádbugák némán
bókoltak a felhők közé bukó napisten előtt.
Azóta szívemhez nőtt nekem minden fecskemadár.
Ha tavasszal érkezni látom: most is leveszem a kalapom, és most is elmondom
az ősi köszöntőt.
Fekete István
3. Mikor és hol játszódik a történet? Olvasd fel a szövegből a bizonyító mondatokat!
4. Gyűjts a szövegből öt-öt igét Péterre, a beszélőre és a fecskére vonatkozóan!
Foglald mondatba a szavakat!
5. Játsszátok el párokban a fecske megdobása előtti beszélgetést a fiúk között! Alakítsátok úgy az eseményt, hogy a beszélő utasítsa vissza Péter javaslatát! Soroljon
fel érveket a fecske megmentése mellett!

Fecske-felhő
Fecske-felhő, gólya-felleg,
déli széllel útra kelnek,
hazaszállnak szárnyrepesve
vén kéményre, házereszre.
Velük jön a hűvös zápor,
földek szaga a határról,
velük jön a langyos nappal
áprilisi sugarakkal.

Láttuk őket nagyon régen,
vártuk őket egész télen.
Nyújtózunk a jó melegben,
mint a füzek a berekben.
Lászlóffy Aladár
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Hajoljatok le a Földig!

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

Napjainkban újjáéledt a gyógynövénygyűjtés hagyománya, amely egyúttal
természetjárás, mozgás a szabadban, a jó levegőn – találkozás a természettel.
Ha kedved van fürkészkedni a „természet patikájában”, meg kell ismerkedned a gyógynövénygyűjtés fontos szabályaival.
1. Sohase gyűjts, sohase használj mérgező növényt!
2. Végy gyógynövénykönyvet és növényhatározót! Kezdetben csak olyan emberekkel menj gyűjtőútra, akik ismerik a gyógynövényeket!
3. Kosárba vagy vászonzacskóba tedd a
növényeket, sohase műanyag zacskóba! A bőlevű terméseket (például
bodza) edénybe rakd!
4. Esőben, párás időben, autóút, poros
földút közelében ne gyűjts!
5. Csak a teljesen egészséges növényt és
növényrészeket vágd le!
6. Sohase tépj le védett növényt!
7. Csak annyit szedj le, amennyit fel tudsz
dolgozni!
8. A megfelelő időpontban végezd a gyűjtést! Segít a növényhatározó könyv.
9. Mindig éles szerszámokat használj!
A csalánszedéshez kesztyű szükséges.
Semmi áron ne mondjatok le e hasznos
időtöltésről! Hajoljatok le a földig…!
Dr. Oláh Andor alapján

Kakukfű

A kakukfüvet ismered?
Oly csepp, szelíd, gyengelila,
hogy észre sem veszi a réten
szinte senki emberfia.
De amikor leszáll az est,
mikor a mező szendereg,
s arra járnak az esti lepkék,
a fémes-szürke szenderek,
nagy potrohukat, fejüket
befonja akkor, mint a fátyol
a kakukfű mézes szaga
s lebukfenceznek illatáról.
Nemes Nagy Ágnes
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Fűben-fában orvosság
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A bodza
A fekete bodza mindenhol elterjedt cserje vagy
néha fa. Virágzata az ágak végén álló, szétterült,
dús bogernyő. A virágok aprók, sárgásfehérek,
kellemes illatúak; május-júniusban nyílnak.
A bodzának üdén nyíló virágzatát és az érett termését kell gyűjteni. Teája hűléses betegségekben
használ, köhögéscsillapító, vértisztító.
A hárs
Szép koronájú, illatos virágú fa, sokfelé díszíti a
parkokat, szegélyezi a városok, falvak utcáit és az
országutakat. A hársfavirág gyűjtéséhez akkor kell
hozzáfognunk, amikor a virágocskáknak legalább
kétharmada kinyílt. Csak a virágzatokat viselő ágvégeket szabad levágni. Meghűléseknél, köhögéscsillapításra, szívműködést serkentőnek használják.
A csipkebogyó
A vadrózsa termését csipkebogyónak, hecsedlinek
nevezzük. Hegyvidékeink cserjés domboldalain, erdők szélén, legelőkön él. Bogyója éréskor kezdetben
világos, majd egészen meggypiros színű, jellemzően
savanykás ízű. Augusztus végétől érik, akkor szedjük.
Gyakran teaként fogyasztják, de készítenek belőle lekvárt, szörpöt, mártást és levest is. C-vitaminban gazdag. A csipkebogyó-készítmények gyógyítanak is.
A kamilla
Az orvosi székfűnek is nevezett növény az
ország minden táján megtalálható, nagy tömegekben azonban Alföldünk legelőin terem.
Virágja akkor alkalmas gyűjtésre, amikor a
kamillamező már fehéret mutat, s ha a virágok között járunk, cipőnk sárga poros lesz a
ráhullott virágportól. A kamilla
virág világszerte a legismertebb háziszer. Forrázással
készült teája nyugtató, gyulladásgátló, fertőtlenítő hatású. Külsőleg szemborogatásra,
toroköblítésre használjuk.
Rápóti Jenő – Romváry Vilmos alapján
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Miért színesek a virágok?
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No, persze nem a mi kedvünkért.
A virágnak a szín azért fontos, hogy a
rovarok könnyűszerrel rábukkanjanak
színük alapján a maguk mézcsárdájára. Ha figyelmesen szemügyre vesszük
a réten sürgő-forgó rovarnépet, rögtön
észrevehetjük, hogy nem minden virágot látogatnak egyforma szívesen. A méhek a lila és a fehér virágokat kedvelik. A nappali lepkék a pirosakra szállnak szívesen, míg alkonyatkor repkedő
rokonaik a sötétben is messzire világító fehér virágokat látogatják. A legyek a
hússzínű virágokért rajonganak.
Vajon mitől ilyen vagy olyan színű egy virág? A tudósok kimutatták, hogy a virágsziromban érdekes festékanyag van. A virágok változatos színe többnyire a
piros, a kék és az ibolyaszín keveréke. A réten egész nyáron át messzire sárgállanak a pitypang virágai. Ezek egy másik festékanyagnak köszönhetik színüket.
A természetben sok a fehér virág is. Ezek nem tartalmaznak festéket, hanem a
sejtek közötti levegőbuborékok keltik a fehér szín látszatát.
Szeretnél egy piros ibolyacsokrot? Mi sem könnyebb ennél! Egy ecetet tartalmazó nyitott kis üveget az ibolyacsokorral együtt boríts le egy pohárral: s meglátod, hogy a párolgó ecetsav hatására a szirmok megpirosodnak. Ha viszont
piros virágszirmok mellé szalmiákszeszt helyezel a pohár alá, megkékülnek.
Kiss Bitay Éva alapján

Pitypang
Derengő ezüstport szitál
a holdvilág,
szenderegnek a fű között
puha bóbiták.
Az álmosképű telehold
felettük őrködik,
óvja mezők és ligetek
jószagú fészkeit,

Közben a puha fák között
elvackol a sötét,
a szél is visszatartja most
langyos lélegzetét,

és csillagmintás másait,
számlálatlan sokat:
a gömbölyded és hópihés
pitypang-tojásokat.

de hajnalban nyújtózkodik,
majd sóhajt egy nagyot –
és elszállnak a hold után
a pitypang csillagok.
Szabó T. Anna
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Mézelő méh

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

Kőbe vésett ókori írások bizonyítják, hogy elődeink már nagyon régen méhészkedtek. A méz és a viasz miatt tartották mesterséges odúkban e csöpp
állatkákat, mert régen a méz volt a legfontosabb ételízesítő, a viaszból pedig
gyertyát készítettek.
A faodúk helyett az ember később szalmából, gyékényből font kasokat méhei
számára. Majd ezeket felváltották a kaptárak.
A méhek rajban, családban élnek. A család feje az anya, aki az egyetlen nőstény a rajban. Általában 4-5 évig él, és nincs egyéb dolga, minthogy szüntelenül
petéket rakjon. A hímeket heréknek hívják. Egy kaptárban több száz here él a
dolgozók által gyűjtött mézen. A nektárt és a virágport gyűjtő dolgozók száma
több tízezer is lehet a családban. Mindössze 5-6 hétig élnek.
A méhanya által lerakott petékből előbb lárvák lesznek, melyeket a dolgozók szorgalmasan etetnek. Mikor ezek kifejlődnek, s felnő az új anya, a kaptár
régi lakói elhagyják lakóhelyüket, kirajzanak. Csak úgy hemzseg a sok rovar
a levegőben, míg az anya egy alkalmas faágra le nem száll. Ekkor a dolgozók is
sorban letelepszenek melléje, s úgy csüngenek alá a fáról, mint egy óriási szőlőfürt. Ilyenkor nem jó a közelükbe menni, mert igen mérgesek, s a kíváncsiskodóba szúrják a potrohuk végén levő fullánkot. Ám a méhész nem nagyon ijed
meg tőlük. Odamegy a rajhoz, besöpri az izgatott társaságot egy kasba, s viszi
őket új lakásukba, a friss, tiszta kaptárba.
A méhek beszéde, a „táncnyelv” a legcsodálatosabb dolgok közé tartozik
a világon. Megfejtéséért egy osztrák tudós 1973-ban Nobel-díjat kapott.
Csicsay Alajos alapján
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1. Jósold meg a szövegtartalmat az illusztráció és a cím alapján!

élet a birtokon

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

Azt a területet, amelyet az állat magáénak érez, amelyben gyorsan és pontosan tájékozódik, élettérnek nevezik. Ezt teljes erejével, utolsó leheletéig védelmezi. Leggyakrabban „családi birtokról” beszélhetünk. Ilyenkor egy pár s
annak kicsinyei lakják az otthont addig, míg az utódok maguk is elindulnak világot látni, egy kis sarkot meghódítani maguknak. Az élettér megszerzése és
védelme rendszerint a hím feladata, csak ritkán a nőstényé.
Az állat a saját birtokán ugyanazon a helyen, ugyanabban az időben, ugyanazt
a tevékenységet végzi, tehát az otthon egyes pontjainak különös jelentősége van
az emlősök életében. Rendszerint a birtok közepén található a főbúvóhely, az
otthon. Innen csapások, kitaposott ösvények vezetnek a fürdőhelyhez. Ennek
közelében található a „törülközésre” használt fa, amelyhez az állat fürdőzés
után hozzádörgölőzik. Külön ösvény vezet a távolabb található „ürítkezőhelyhez”. Van még a birtokon „éléskamra”, „étkező”, ivóhely, s egy-két „szükséglakás” is. Mindezeket a helyeket valóságos útvesztő köti össze, amelyeket a tulajdonos nagyon jól ismer, s éppen ez teszi biztonságossá.
A fajtársak úgy szereznek tudomást a terület foglaltságáról, hogy azt tulajdonosa pontosan körülhatárolja, bekeríti, jelzi, hogy „eddig tart az én birtokom”.
Változatos terepen az állat a birtokának határát természetes jelekkel:
magányos fákkal, erdőszéllel, ösvényekkel, patakokkal, sziklákkal jelöli
meg. Az egyhangú terepen élőknek
nehezebb a dolguk. Az emlősök szinte
az orrukon keresztül gondolkodnak, s
a birtokuk körül „szagkerítést” vonnak különböző mirigyeik1 váladékával.
A tulajdonos távollétében a hátrahagyott szag néma fenyegetés, amelynek hatása annál nagyobb, minél erősebb a nyom.
Kiss Bitay Éva alapján
2. Bevált-e a jóslatod? Hasonlítsd össze előfeltevésedet az olvasottakkal!
3. A szöveg megismerése után csukd be a könyved!
Beszéld meg a pároddal, mire emlékszel az olvasottakból!

1 mirigy: váladékot termelő szerv

132

hetszinvirag_olv_jav.indd 132

3/10/16 1:25 PM

Gyűjts anyagot erdőn, mezőn élő állatokról! Jegyzetelj!

a nagy kócsag

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

Ez a gémfélékhez tartozó hófehér madár a magyar
természetvédelem címerében látható. Az egész világon elterjedt, hazánkban a Kis-Balaton, a Velencei-tó és más vizes élőhelyek közelében él. A halastavak nádasaiban, a Tisza menti erdők gémtelepein
vagy a még meglévő nagyobb mocsarakban költ. Állományuk a folyószabályozás, a mocsarak lecsapolása és a vadászatuk miatt megfogyatkozott.
A nagy kócsag vonuló madár, a telet Európa déli
felén tölti, de a mindenkori időjárástól függően kisebb vagy nagyobb számban rendszeresen át is telel. A vonulók már február végén, március elején
felbukkannak költőhelyükön.
A gémtelepek az öreg nádasok legsűrűbb részén alakulnak ki. A madarak
120-130 cm magasan letördelik a nádat, s erre az alapra száraz növényi szálakat hordanak. A kész fészek átmérője 80-120 cm, magassága 25-35 cm. A nagy,
akár 100 párt is számláló telepek egészen közel épülnek egymáshoz.
A költések korán, már március derekán megkezdődnek. Az általában 3-4, világoskék tojáson a szülők felváltva kotlanak. A fiókák 25-26 nap alatt kelnek ki. Mindkét
szülő etet, a környéken gyűjtött és lenyelt táplálékot a fiókák torkába öklendezik.
Azok korán kimásznak a fészekből, és a közelben várják szüleiket a jó falatokkal.
A nagy kócsag tápláléka vízi rovarokból, békákból, gőtékből, apró halakból
áll. A vízben látványosan vadászik. Néha hasig merülve, mozdulatlanul vár az
alkalmas pillanatra, aztán lassan előrehajol és hegyes csőrével villámgyorsan
odavág a kiszemelt zsákmányra. Nyár végén a mezőkön, legelőkön pockokra,
egerekre les.
Schmidt Egon
Schmidt Egon – Bécsy László: Négy évszak ösvényein, Új Ember
Kiadó, Budapest, 2010
Bármely évszakban járunk kint a szabadban, látni- és csodálnivaló mindig akad. Tavasszal talán több, de a ködös őszi vagy
zimankós téli napokon is rengeteg élményt nyújthat a természet
azoknak, akik nyitott szemmel, értő füllel járják az ösvényeket.
Örülnénk, ha e könyvet olvasva mind többen mozdulnának ki
a négy fal közül, és lépnének rá arra az ösvényre, amely annyi
szépet tartogat valamennyiünk számára. A kötetet Bécsy László
színes fényképei illusztrálják.
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Az olvasmány áttekintése után jósoljatok, miféle szöveg lehet ez!

A zöld gyíkocska

VARÁZSLATOS TERMÉSZET

Pirivel szeretek játszani. Ő a szomszédék kislánya. Vékony, fekete, kurta hajfonatában nagy, piros szalag. Sárika más. Sárika szőke, kék szemű, és mindig igazgatja magát. Vele nem lehet úgy játszani, mint Pirivel. Piri azt csinálja, amit én. De
Sárika elunja már a legelején. Nem szívesen játszottunk vele.
A zöld gyíkocskát sem mutattuk meg Sárikának. A homokozó mellett volt nálunk egy kis sziklakert. Néhány nagyobbfajta fehér kő, amely alkonyatkor szinte
világított, s közötte a kövirózsa meg mindenféle húsos levelű, furcsa növény. Annak a mélyén lakott valahol a zöld gyíkocska. Ha szép napsütés volt, egyszerre
csak előbújt, és süttette magát a középső kő tetején.
Láttatok-e már valaha is ilyen pici zöld gyíkot? Ugye, csodálatosan szép? A színe
világos levélzöld, hogy szinte világít a kövön. És az ujjas, karmos kis lábai – milyen kecses velük! És ahogy lélegzik, hogy lüktet szép egyenletesen a pici nyaka!
Pirivel elébe guggoltunk, és órákig el tudtuk nézni. Már meg is szokott bennünket. Nem félt, csak ha közelebb hajoltunk hozzá, eltűnt egy szempillantás alatt.
Ha nem jött elő, azt játszottuk, hogy ott van. Lehasaltam a homokba, behúzott
könyökkel, szétterpesztett ujjakkal, s igyekeztem lihegni, ahogy ő.
– A zöld gyík! – ismert rá Piri, és nevettünk.
Ha Sárika velünk játszott, s a gyík előbújt, csak szemmel intettünk egymásnak
Pirivel. A gyík kettőnk titka volt.
Csakhogy Sárika szemfüles volt, észrevette a kacsintásainkat, követte a tekintetünket. Ebből lett a baj. Egyszer csak felkiáltott:
– Nicsak, egy gyík! Jaj, de gyönyörű! – odaszaladt és nézte. Mi is néztük, mintha
most látnánk először.
A gyík kicsit nyugtalanul emelgette a fejét, de nem futott el, hiszen már hozzánk szokott.
– Megfogom – suttogta Sárika, s kinyúlt érte. A gyík persze leugrott.
– Fogjuk meg! Fogjuk meg! – kiáltozott most már. – Gyertek, fogjuk meg, látom,
hogy hova bújt! – s már szervezte is a vadászatot.
– Te oda állj, Piri meg oda! Hármunk között nem tud elsurranni. Megfogjuk!
Engem is elkapott a láz. Megfogjuk! Sárika támadt rá, de elhibázta. A gyík oldalt surrant, s felém tört ki. A fű között futott, majd föl egy sziklára, s akkor csaptam le rá. Az ujjaim közül szaladt ki, éreztem az erős kis testét. Levetette magát
a szikláról! A hátára esett, s én kaptam újból utána. Csakhogy a kezem megállt.
A hátán feküdt, négy kis lába mozdulatlan kitárva, a hasa szürke volt. Az egész
kis lény valahogy más volt, egészen más. Mint egy letört kis gally a fű között. Vége
van? Összetörte magát?
Akkor kézszerű lábával egy mozdulat, máris talpon volt! Azzal huss! – kicsit
oldalt bebújt a szikla alá.
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– Á, kicsúszott a kezemből! – egyenesedtem fel.
Sárika vizsgálgatni kezdte a sziklakertet.
– Itt kell lennie valahol! – rugdosta a köveket, hátha előugrik.
– Azt lesheted már! – mondtam, s úgy álltam, hogy az előbbi sziklát eltakarjam,
ahol a gyík lapult. A farka csöpp zöldje ott feküdt a kő szélénél, nem tudta behúzni. Sárika nem vette észre.
Másnap Pirivel kibővítettük a sziklakertet. A kerítés mellől köveket cipeltünk,
hogy annyi búvóhelye legyen a gyíkocskának, amennyit akar. Aztán vártunk, de a
mi gyíkunk csak nem jött elő. Lestük másnap, harmadnap, de hiába. Talán mégis
elpusztult szegény!
Vagy egy hét is eltelt, amikor Piri egyszerre csak rámutatott a kőre.
– Nézd csak, Sanyi! – de úgy mosolygott hozzá, hogy arról tudtam már…1
Lengyel Balázs alapján

A somfa-csonk
A somfát fenn a bükkcserjés alatt
télen kivágták, csak a csonk maradt.

Nagy messzeségből egy madár suhan
s nézi: tavalyi fája merre van?

Aki fejszét fogott rá, bárki volt,
tavaszi aranyamtól megrabolt.

Néhány kört ír a puszta csonk körül
s a hangja sír, mikor tovább repül…

A nap szeme keletről odalát,
keresi a sárgavirágu fát.

Az a kegyetlen téli fejsze ölt:
Egy aranyfolttal szegényebb a föld.
Áprily Lajos

1 A történet befejezését a fejezet utolsó oldalán találhatod meg.
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állatkereső

1. Nézzétek a képet húsz másodpercig, majd csukjátok be a könyvet! Versenyezzetek párokban, melyikőtök tud több állatot felsorolni a látottakból!
2. Csoportokban dolgozzatok! Nézzétek meg újra a képet! Írjatok egy-egy állítást az állatokról! Ez alapján ismerjék fel a többiek!
Az illemtudó gyerek:
• nem töri le a növények hajtásait, virágait, a fák ágait.
• akkor környezetbarát, ha vigyáz a tavak, a patakok, a folyók vizének tisztaságára.
• a kijelölt helyen gyújt tüzet, távozáskor gondosan eloltja.
• különös gonddal óvja a védett növényeket, állatokat, a természetet.

A Találd ki! megfejtései a 115. oldalon: levegő, víz, tűz.
A zöld gyíkocska című szöveg befejezése a 137. oldalról.
A zöld gyíkocska csakugyan ott napozott, mint régen. Piri azonban nem láthatta azt, amit én. A kő felém eső oldalán most egy másik gyíkocska bújt elő.
Ugyanolyan zöld, ugyanolyan szép, mint az első. S aztán a szikla laposán együtt
sütkéreztek. Torkukon szép nyugodtan járt a lélegzetük. Pirivel akkor lehasaltunk a homokba, zárt könyökkel, szétterpesztett ujjakkal, mint a gyíkok. És
lihegtünk. Csuda jó volt! Még sokáig ez volt a legjobb játékunk.
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NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK,
MAGYAR ÜNNEPEK
Ünnepkor mindig szél van,
talán az ünnep hozza,
hogy tisztára mosson mindent,
ami a hétköznapokban
elkoszolódik, elvásik...
Zalán Tibor
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SZEPTEMBER

29

Mihály napja

NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK, MAGYAR ÜNNEPEK

Mihály napja kedvelt névünnep, mert valamikor igen sok
ember viselte ezt a nevet. Régen e napon kezdődtek az őszi
lakodalmak, a kisfarsang, a
mulatságok és a bálok. Néhol
úgy tartották, hogy ekkorra
már megforr az új bor, s ez is
kedvező a vidám összejövetelek
rendezéséhez.
E napon hajtották be a legtöbb állatot a legelőkről a téli
szálláshelyére, s ekkor léptek
szolgálatba az új pásztorok.
Ilyenkor hervadni kezd a fű,
megszűnik a méhek mézgyűjtő
munkája, a halak a víz fenekére
húzódnak. Megkezdődik a kukoricatörés és az őszi gabona
vetése.
E napon tartották régen a híres Mihály-napi vásárokat. A pásztorok itt vásárolták meg a munkájukhoz szükséges felszereléseket. Még napjainkban is
vásárnap maradt az ország több területén Mihály napja.
A várható időjárásra is jósoltak ilyenkor sok-sok év tapasztalatai alapján. Ha
például Mihály napjáig még nem mentek el a fecskék, akkor hosszú őszre számítottak az emberek. Úgy tartották, hogy ahány reggelen van dér Mihály előtt,
annyiszor lesz majd hideg májusban is. Ha pedig Mihálykor dörög az ég, szép,
hosszú ősz, de nagyon hideg tél várható.

Népi megfigyelések
Szeptember 29. Mihály
Ha Szent Mihály napján
még itt van a fecske,
karácsonyig vígan
legelhet a kecske.

November 25. Katalin
Ha Katalin locsog,
a karácsony kopog.
Ha Katalin kopog,
a karácsony locsog.

November 11. Márton
Ha Mártonkor jégen áll a lúd,
karácsonykor sárba' jár a rúd.

December 24. karácsony
Fekete karácsony – fehér húsvét,
fehér karácsony – fekete húsvét.
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DECEMBER

13

Ez a nap a régi hiedelmek szerint a tilalom napja volt. Tilos volt tüzet gyújtani,
varrni, mert büntetésből Luca bevarrja a
tyúkok „tojókáját”. Tilos volt fonni, szőni,
mert Luca összekeveri a fonalat, kóccá
változtatja, és kócot tesz annak az esze
helyére, aki ezt a vétséget elköveti.
Luca napján kezdik készíteni kilencféle
fából a Luca székét is. Készítője mindennap farag rajta egy kicsit, s így karácsony
napjára elkészül. Innen ered az a szólás,
hogy: „Úgy készül, mint a Luca széke.” Mikor szokták ezt mondani? Akkor, ha valakire vagy valamire nagyon sokat kell várni.
Karácsony napján – az éjféli misén – a Luca
székére állva fel lehet ismerni a boszorkányokat, mert ilyenkor szarvakat hordanak,
tartja a néphit. Ezután azonban haza kell
szaladni és a széket tűzbe kell vetni, mert
különben a boszorkányok ellátják a baját a
lucaszék tulajdonosának.
Különböző jóslások is fűződnek e napKészül a Luca széke
hoz. Ekkor ültetjük a Luca-napi búzát is.
Egy edénybe 100 szem magot kell tenni. Ez karácsonyig kicsírázik, kibújik, és
megmutatja, hogy milyen lesz a jövő évi termés. Karácsony után ezt meg kell
etetni a tyúkokkal, hogy jobban tojjanak.
E napon a lányok Luca-cédulát készítenek, amelyekre fiúneveket írnak. Ezeket gombócokba gyúrják. Amelyik gombóc először feljön a kifőzéskor, a benne
lévő cédulán elolvashatják a jövendőbelijük nevét.
Egyes helyeken a mai napig is szokás a kotyolás, amikor a fiatal legények sorra járják a házakat jókívánságaikkal.

NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK, MAGYAR ÜNNEPEK

Luca napja

			
Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty,
			
Néném asszony litty-lotty, litty-lotty.
			
Tikjaik, lúdjaik jó tojók legyenek,
			
Százat tojjanak, ezret költsenek!
			
Kitty-kotty, kitty-kotty, adjon Isten bő bort,
			
Bő búzát, borockot, vörösfarkú malacot,
			
Szekerünkbe kereket, poharunkba feneket,
			
Hadd ihassunk eleget!
				
népköltés
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K arácsony

25–26

NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK, MAGYAR ÜNNEPEK

A keresztény vallás szerint karácsony első napján született Jézus Krisztus,
a világ megváltója. Szeretetet, békét hirdetett tanítványainak és követőinek.
Ő a keresztény vallás megalapítója.
Karácsony szent estéjén a hívő emberek szentmisére, istentiszteletre mennek a templomba. Karácsony este várakozással és áhítattal álljuk körül a
karácsonyfát. A gyertya fényénél szívünkbe melegség és szeretet árad. Örömmel adjuk át a meglepetéseinket, szeretettel készített ajándékainkat családunk
tagjainak.

Giotto di Bondone: A királyok imádása
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NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK, MAGYAR ÜNNEPEK

A Krisztus születését felidéző néphagyomány a betlehemezés. Középpontjában a pásztorok párbeszédes, énekes játéka áll. Fő kelléke a betlehem,
amelyben a Szent Család látható. A szereplők eljátsszák a bibliai történetet, majd
átadják ajándékaikat, elmondják jókívánságaikat. Ezután a háziak megvendégelik őket.
A karácsonyi ünnepi hagyomány az idők folyamán sokat változott. Magyarországon először az 1800-as évek elején állítottak karácsonyfát a módosabb
családoknál. Általános szokássá csak közel száz év múlva vált.
A karácsonyi szokások országonként változnak. Angliában például fagyöngyből font koszorúkat függesztenek a mennyezetre. A meghitt családi ünnep
25-én délben kezdődik. Az ebéd elképzelhetetlen pulyka és puding nélkül.
Szép hagyomány él Erdélyben. Karácsony estéjén almával, dióval és egy kis
cukorkával feldíszített ággal elindulnak a családok, hogy megajándékozzák a
szomszédságukban élő magányos embereket.
Tészabó Júlia alapján

Betlehemi királyok
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts, édes Istenem!

Adjonisten, Megváltó, Megváltó!
Jöttünk meleg országból.
Főtt kolbászunk mind elfogyott,
fényes csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
tömjént egész vasfazékkal.
Én vagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.

Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.

Irul-pirul Mária, Mária,
boldogságos kis mama.
Hulló könnye záporán át
alig látja Jézuskáját.
A sok pásztor mind muzsikál.
Meg is kéne szoptatni már.
Kedves három királyok,
jóéjszakát kívánok!
József Attila

1. Hogyan készültök családotokban a karácsonyra?
2. Miként ünneplitek meg ezt a nagyon szép ünnepet?
3. Mivel szoktál karácsonykor örömet szerezni szeretteidnek?
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K arácsonyi mézeskalács

NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK, MAGYAR ÜNNEPEK

Kérd meg édesanyádat, hogy a következő süteményt együtt készítsétek el!
Tegyél egy keverőtálba 25 dkg mézet és 5 dkg vajat! Langyosítsd meg gőz felett! Egy másik edénybe tegyél 3 egész tojást, egy fél zacskó mézeskalács fűszerkeveréket, 2 dkg tésztasót (szalalkálit)! Jól dolgozd össze, és öntsd bele a
langyos mézbe! Kézzel gyúrj bele 70 dkg lisztet! Letakarva pihentesd szobahőmérsékleten egy napig! Másnap lisztezett deszkán nyújtsd 5 mm vastagságúra!
Tésztakiszúróval vagy késsel formázd tetszés szerint! Rakd alufóliával bélelt sütőlemezre! Kend meg egy felvert egész tojással! 180 C°-on 6-8 perc alatt süsd meg!
A kihűlt figurákat cukormázzal díszítheted. Ehhez 1 tojásfehérjét 20 dkg szitált porcukorral keverj fakanállal sűrű masszává! Tedd egy nejlonzacskóban a
hűtőszekrénybe, majd vágj a sarkán egy pici lyukat! Markodba fogva, óvatosan
nyomva rajzolj mintákat a süteményekre!
Az elkészült mézeskalács finom csemege, de szépen mutat a fenyőfára kötözve, a karácsonyi ajándékcsomagokon és a terített asztalon is.
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Farsang és busójárás

Január 6. vízkereszttől a húsvét előtti 40. napig, hamvazószerdáig
Farsang idején a mohácsi busók fűzfából faragott, rikító színűre festett, félelmetes álarcaikban, kereplőket forgatva, kolompokat rázva hagyományosan
vidám forgataggá varázsolják a várost. A téltemető, tavaszköszöntő ünnep húshagyó kedden látványos, jókedvű farsangtemetéssel ér véget.
A monda szerint a mohácsi-szigeti mocsárvilágba menekültek annak idején a
sokácok1 a törökök elől. Később ijesztő álarcokba öltözve, zajkeltő eszközökkel,
csónakokkal átkeltek a Dunán az éj leple alatt. Ettől a törökök nagyon megijedtek és fejvesztve elmenekültek.
Minden bizonnyal a sokácok korábbi hazájukból hozták magukkal a busójárás
szokását, melynek a téltemetés, a télűzés a célja. Az ünneplés végén elégetik a
telet jelképező szalmabábut és télkoporsót.
A busók öltözete régen is olyan volt, mint ma: szőrével kifordított rövid birkabőr bunda, szalmával kitömött gatya, amelyre színes, gyapjúból kötött női cifra,
bütykös harisnyát húztak, lábukon bocskor. A bundát öv vagy marhakötél fogta össze derekukon, erre akasztották a marhakolompot. A fából faragott álarc
mögött vidám mohácsi férfiak bújnak meg, kezükben kereplővel vagy soktollú,
fából összeállított buzogánnyal.

Három a tánc
Széna-szalma-jászol,
három legény táncol.
Ráznak borjú-láncot,
járnak legény-táncot.

Csipkerózsa-fátyol,
három leány táncol.
Ráznak szoknya-ráncot,
járnak leány-táncot.
Weöres Sándor

1 sokácok: nálunk is élő, délszláv népcsoport
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MÁRCIUS

12

Gergelyjárás

NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK, MAGYAR ÜNNEPEK

E napon I. Gergely pápára emlékezünk, aki iskolát alapított. Akkoriban az volt
a szokás, hogy a szegény tanulók adományokat gyűjtöttek, hogy folytatni tudják
a tanulást. Később már új tanulókat is csalogattak az iskolába. Abban az időben
ugyanis még nem volt kötelező mindenkinek iskolába járnia. Hogy minél többen
kedvet kapjanak a tanuláshoz, a diákok verseikkel bemutatták az iskolai életet,
s azt, hogy mi mindent tanultak meg tanítójuktól.
A diákok ilyenkor kis katonákként járták végig a falut. Az ünnepi öltözethez
papírból készült csúcsos süveg, szalagokkal díszített csákó és fakard tartozott.
Kosarat is vittek magukkal az adományoknak. A gyerekek dobbal, zászlóval
csaknem minden házba beköszöntöttek. Az asztalt körülállva dalokat énekeltek, majd
előállt a nyárs- és kosárhordó társuk. A háziak a nyársra
szalonnát szúrtak, a kosárba
tojást tettek. A tehetősebbek
pénzt is adtak.
A Gergely naphoz termésjóslás is kapcsolódik: ilyenkor
kell elvetni a babot, borsót,
búzát, rozst, hogy jó termés
legyen. Néhol a krumplit is e
napon rakják el a földbe.

Népi megfigyelések
Január 22. Vince
Hogyha csurog Vince, telik a pince,
de ha fénylik Vince, üres a pince.

Húsvét
Ha húsvétkor eső száll,
pünkösdig az meg sem áll.

Február 2. gyertyaszentelő
Ha a medve szép időt lát,
tovább folytatja az álmát,
de ha hideg, csúf az idő,
akkor már a tavasz megjő.

Június 8. Medárd
Hogyha Medárd pityereg,
negyven napig csepereg.

Március 18. Sándor
Sándor, József, Benedek
meghozza a meleget.

Július 26. Anna
Erős tél lesz, amint mondják,
ha bolyt alkotnak a hangyák.
Augusztus 10. Lőrinc
Ha Lőrinckor a sár ragad,
eheted a dinnyét magad.
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MÁRCIUS

15

Nemzeti ünnepünk

NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK, MAGYAR ÜNNEPEK

Ezen a napon országszerte nemzetiszínű zászlókat lenget a szél, a magyar
emberek kokárdát tűznek a ruhájukra. Megkoszorúzzák Petőfi Sándor és Kossuth Lajos szobrát.
Jó százötven évvel ezelőtt az osztrák császár birodalmának része volt hazánk. Az idegen uralmat nem tűrte a magyar nép. 1848. március 15-én fellázadt. A „márciusi ifjak” (köztük Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál) vezetésével győzött a pesti forradalom, amelyhez csatlakozott az ország népe. Úgy
látszott, hogy a bécsi udvar belenyugodott ebbe, később azonban vérbe fojtotta
a magyarok szabadságharcát.
Azonban a magyar emberek szívéből soha nem tudták kitörölni 1848. március
15-e emlékét.

Nemzeti dal
(részlet)

Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! –
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!
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Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! […]
Petőfi Sándor
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Húsvét

Március 22. és április 25. közötti vasárnap és hétfő

NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK, MAGYAR ÜNNEPEK

A húsvét a keresztények egyik legszebb ünnepe. A Biblia szerint Jézus keresztrefeszítése után harmadnapon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával
megváltotta az emberiség bűneit.
A húsvét a tavasz eljövetelének ünnepe is. A népszokások közül a locsolkodás
és a tojásfestés a legelterjedtebb. Régen a kútnál vödörből loccsantott vízzel
öntözték meg a legények a lányokat, hogy el ne hervadjanak. Ma már a szelídebb, kölnivizes locsolkodás járja. A locsolás napja a húsvéthétfő. A locsolkodó
fiúkat festett hímes tojásokkal illik megajándékozni. A fiúk pedig szép verseket
mondanak, miközben megöntözik a lányokat.
http://hu.wikipedia.org alapján
Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.
népköltés
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Anyák napja – május első vasárnapja

Szeretem, amikor felkelek,
jó lesz a kedvem, ha felnevet.

Szeretem, amikor megdicsér,
és ha a suliig elkísér.

Szeretem, amikor enni ad,
azt is ha álmából felriad.

Szeretem, amikor rám hajol,
homlokon csókol és átkarol.

Van úgy, hogy ilyenkor morcosabb,
és persze, kicsinykét kócosabb.

Szeretem, amikor dolga van,
meglátom rajta, ha gondja van.

Nem bánom azt sem, ha mérgesebb,
ilyenkor talán még édesebb.

Szeretem, amikor ölbe vesz,
azt is, ha esténként kádba tesz.

Szeretem, amikor jót mesél,
azt is, ha énvelem mendegél.

Szeretem, amikor kérdezem,
jó-e, ha öleli két kezem?

Szeretem, amikor ad puszit,
s húsvétkor hozza a kisnyuszit.

Szeretem nagyon, ez nem vitás,
annyira és úgy, mint senki más!
Nagy Bandó András

NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK, MAGYAR ÜNNEPEK

Az én anyukám

Puszimeghajtás
Nagymama mindenhol ott van.
Észrevétlenül tesz-vesz,
mint egy titkosügynök.
Ha azt hiszed, hogy a vasárnapi ebéd után
bezárta maga mögött az ajtót, tévedsz.
Titokban visszaoson és megcirógatja az arcod,
megcsinálja a befejezetlen házi feladatodat,
a tikkadó szobanövényeknek vizet ad,
elmosogat, és meleg kakaót tölt a bögrédbe.
Vastag kötött zoknit hagy az ágyadon
és cukrot csempész a kabátodba.
Egyszer mégis lebukott,
mert a kanapén felejtette az otthonkáját.
Ekkor elárulta, mi a titka:
minden nagyi puszival működik.
Kadlót Nikolett

147

hetszinvirag_olv_jav.indd 147

3/10/16 1:25 PM

AUGUSZTUS

szent istván ünnepe

20

NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK, MAGYAR ÜNNEPEK

Augusztus 20-án ünnepeljük államalapító első királyunkat, Szent Istvánt. Neki köszönhetjük, hogy népünk fennmaradt és itt
élhet a mi szép hazánkban már több mint
ezer éve. Egységes és szilárd államot teremtett. Emlékére tartják a róla elnevezett
bazilika körül a Szent Jobb-körmenetet.
Augusztus 20-ára a földeken már learatják
a gabonát. Az új búzából friss kenyeret sütnek. Ezért ez a nap az új kenyér ünnepe is.

Ünnep

A Szent Jobb1

Díszkivilágítás!
Díszkivilágítás!
Szent István-napi!
Fodroz a Duna vize,
hullik a csillag bele,
díszkivilágítás!
Tömve a rakodópart
emberrel.
Hengerel a hold arany
hengerrel.
Szent István-nap!
Durrognak a rakéták,
szép ez a tüzijáték,
szép, csodaszép!
Gellérthegyről
szikraeső zuhog,
ámul a nép.
Díszkivilágítás!
Kiss Benedek
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Hallottad-e, hogy 2011 óta minden évben megsütik a nemzet kenyerét? 2014-ben
már több mint 200 tonna búzát adtak le a hazai és a határon túli magyar gazdák. Ebből egy öt kilogramm súlyú kenyeret és több ezer cipót sütöttek a pécsváradi pékek.
Az eladott cipók árát jótékony célokra fordították. A maradék lisztből pedig az erdélyi Szent Ferenc Alapítvány, illetve a kárpátaljai Irgalmas Samaritánus Református
Gyermekotthon által segített gyermekeknek sütnek kenyeret.

Nagyanyó-kenyér
Búzát vittem a malomba,
hej, de régen volt,
amikor még a Küküllőn
malom duruzsolt.
Megőröltem a búzámat,
lisztje, mint a hó,
örült neki a ház népe,
kivált nagyanyó.
Sütött is az új búzából
olyan kenyeret,
illatára odagyűltek
mind a gyerekek.
Azóta is azt kívánom:
legyen a világ
olyan, mint a búza közt
a kék búzavirág.

Mindenkinek jusson bőven
illatos-fehér,
ropogósra sütött, foszlós
nagyanyó-kenyér.
Kányádi Sándor
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Aranysityak. Friss gyerekversek, Móra Könyvkiadó, Budapest, 2013
Lackfi János felkért csaknem 40 költőt, hogy csapják a fejükbe
aranysityaknak a napot, hiszen akkor bármit megtehetnek! Ők pedig
kötélnek álltak, és negyvenféleképpen szét-, össze-, át- és teleírták
a világot.
Kedves 0–99 évesek, tessék bolyongani benne, tessék nyugodtan!

NÉPSZOKÁSOK, JELES NAPOK, MAGYAR ÜNNEPEK

nevetni jó!
Vendégségben
– Jaj, Sanyika, mi történt veled? Miért van összeszabdalva az arcod? – kérdi a tanító néni a téli szünet utáni első
napon.
– Tetszik tudni, Szilveszter napján
vendégségben voltunk.
– No és? Bántottak?
– Dehogy! Csak késsel, villával kellett enni.

Segítség!
– Anyaaaaa, ég a karácsonyfa! – kiált
Pistike a szobából.
– Hányszor mondjam kisfiam, hogy
nem ég, hanem világít! – válaszol az
anyuka a konyhából.
– Anyaaaaa! Most már a függöny is világít!!!

Őszinteség
Sanyikára rászól az anyukája:
– Kisfiam, hagyd már a vendéget! Miért kérdezel tőle annyit?
– Azért, mert ha nem kellene annyit
felelnie, megenné az egész tortát! – válaszolja őszintén a gyerek.
Az illemtudó gyerek:
• nem hoz senkit kellemetlen helyzetbe váratlan látogatásával.
• pontosan érkezik a vendégségbe, és tudja, meddig illik maradni.
• apró figyelmességgel szerez örömet (virág, gyümölcs, csokoládé).
• mindig mértéket tart, ha megkínálják és távozáskor megköszöni a vendéglátást.
• akár vendéget fogad, akár ő a vendég, az alkalomhoz illően öltözik fel.
• jó házigazdaként udvariasan törődik a vendégével, és távozáskor kikíséri.
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GYÖNGY AZ IDŐ…
„Gyöngy az idő, vándoroljunk,
Nincs szekerünk, bandukoljunk […]
Szöcske-bokán jő az álom,
Száll a világ lepke-szárnyon.”
Weöres Sándor
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Jó, ha van…
Folytatható vers

Jó, ha van egy ötleted,
Orromra is kötheted.
Ábrándozzunk együtt róla,
Jó, ha van rá egy félóra.

GYÖNGY AZ IDŐ…

Jó, ha van egy bocid,
Bár ügyetlen picit.
Nem is tud focizni,
Játssz vele gombfocit.
Jó, ha van egy biciklid,
Hogy azon a bocit vidd.
Mivel hogy a bocik lusták
Gyorsabbak a biciklisták.
Jó, ha van egy medvéd,
Az legalább megvéd.
Ne rontsd el a kedvét,
Mert olyankor megtép.
(Vagy biciklin meglép.)

Jó, ha van ez, jó, ha van az,
Jó, ha nyár van, jobb ha tavasz.
Jó, ha van, jó, ha van, jó, ha van!
Jó, ha van, jó, ha van, jó, ha van!
Müller Péter Sziámi

Játsszunk!
Valamivel valamit: Nyáron is előfordul, hogy rossz idő miatt nem tudtok kimenni a szabadba. Ilyenkor játszhatjátok a következőket.
Egyikőtök kimegy a szobából, és úgy jön be, mintha egy nehéz zsákot cipelne.
Leteszi és kibogozza a képzeletbeli zsák száját, belenyúl és kivesz belőle egy képzeletbeli dolgot, azzal valamit csinál. A többiek feladata, hogy kitalálják, mit csinált
és mivel. Aki a legtöbbet ki tudja találni, az lesz a „zsákos” a következő játékban.
Például: ceruzát hegyez; szemüveget töröl, szemére teszi; ollóval körmöt vág;
telefonon tárcsáz és telefonál; hegedűn játszik; labdát földhöz ütögeti, feldobja…
Mi van a ruha alatt? Szedj össze a játékpolcodról tíz apró tárgyat, és tedd őket
egy ruhadarab alá úgy, hogy a többiek ne lássák!
Adj mindenkinek papírt, ceruzát! Egymás után minden játékos 30 másodpercig megtapogathatja az eldugott tárgyakat. Ezután mindenki próbálja leírni, milyen tárgyakat tapintott ki. Ha készen vannak, vedd elő egyesével a tárgyakat,
és ellenőrizzétek, kinek a papírján szerepel a nevük! Az a győztes, aki a legtöbbet írta fel.
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Egy magyar játék, amely meghódította a világot

GYÖNGY AZ IDŐ…

Ifj. Rubik Ernő Kossuth-díjas magyar építész,
játéktervező, feltaláló.
1967-ben építészmérnökként végzett. Később
szobrászatot és belsőépítészetet is tanult.
1975-ig építész-tervezőként dolgozott, majd
visszament tanítani az Iparművészeti Főiskolára. 1983-ban megalapította a Rubik Stúdiót,
ahol bútorokat és játékokat tervezett. Legismertebb közülük a Rubik-kocka.
Létrehozta a Rubik Nemzetközi Alapítványt a
kiemelkedően tehetséges fiatal műszaki szakemberek és iparművészek segítésére.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rubik_Ernő
Ifjabb Rubik Ernő

40 éves a Rubik-kocka – Kiállítás New Yorkban
A Rubik-kocka 40. évfordulója alkalmából kiállítás nyílt csütörtökön New
Yorkban. A tárlatnak az egyik legnagyobb tudományos múzeum ad otthont.
Az építészmérnök Rubik Ernő eredetileg egy, a térbeli mozgások szemléltetésére alkalmas eszközt kívánt létrehozni a diákjainak. Végül megalkotta az oldalanként kilenc négyzetet tartalmazó kockát, amelynek oldallapjai más-más
színűek és három tengely körül elforgathatók.
Az 1980-as évek legnagyobb sikerű fejtörő
játékából több mint ötszázmillió darabot adtak
el. Ma is népszerű. Rendszeresen megrendezik
a kockakirakó világbajnokságot több kategóriában. A jelenlegi világrekord 5 és fél másodperc.
A kiállítás kilenc hónap
után hétéves világ körüli
útra indul.
http://hu.euronews.com/2014/04/24/
40-eves-a-rubik-kocka-kiallitas-new-yorkban
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mi is az az internet?
Az internet ötlete az 1960-as években született meg az Egyesült Államokban.
A hadsereg számára fejlesztettek ki egy telefonvonalon keresztül működő számítógépes rendszert. Ez a hálózat később az internetté nőtte ki magát.
Az internet weboldalakból áll, amelyek rengeteg és sokféle információt tartalmaznak. A www, azaz a világháló tulajdonképpen egy hatalmas elektronikus
könyvtár. Ebben a könyvtárban a keresőprogramok használatával lehet a legkönnyebben megtalálni a keresett információt.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Internet alapján

GYÖNGY AZ IDŐ…

mire jó az okosteleFon?
Elsősorban telefonálásra, de emellett számtalan más lehetőséget is kínál.
Ésszerű használatával megkönnyíti életünket, és időt takarítunk meg általa.

Naptár
Üzenetek
Óra
Időjárás
Emlékeztető
Jegyzetek

Fotók
Fényképezőgép
Térkép
Videó
Számológép
Telefonkönyv

Beállítások
E-mail

Internet

Telefon

Zene

A telefon képernyőjén megjelenő ikonok (jelek) alkotják a menüt (kínálatot).
A fent láthatók a leggyakoribbak. Ezek a jelek „beszédesek”, megmutatják, melyik mire való.
1. Beszéljétek meg, mely menüpontokat használnátok az alábbi esetekben!
kapcsolatteremtés, ébresztés, fontos tennivaló lejegyzése, fényképezés,
tájékozódás az utcán, telefonszám kikeresése
2. Gyűjtsetek példákat csoportokban, mikor indokolt és mikor fölösleges, káros az
okostelefon használata!
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A döntő

GYÖNGY AZ IDŐ…

Kati, Viktor és Peti a számítógép előtt
görnyednek.
– Döntő! – kiált Peti diadalmasan. – Bejutottunk a döntőbe!
Mindhárman ujjonganak. Hirtelen elsötétül a képernyő.
– Lefagyott a gép! – kiált fel Peti! – Ez a
vacak elromlott! Kész katasztrófa!
– És? – kérdezi Viktor.
– Mi az hogy és? – Peti már szinte sír. – Fogalmam sincs, hogyan kell megjavítani. Ennyi volt mára a mérkőzés.
Mindhárman a sötét képernyőre merednek.
– Pedig most biztos megnyertük volna a bajnokságot – zsörtölődik Viktor.
– Most mit csináljunk? – kérdezi Peti tanácstalanul.
– Mi lenne, ha fociznánk? – javasolja Kati.
– Látod, hogy nem megy! – torkollja le Viktor.
– De én igazi focira gondoltam – válaszol Kati halkan. – Kint, a szabadban.
Peti és Viktor összenéznek.
– Vagy úgy! – mondják meglepetten.
– Nem is rossz! Játszhatnánk bajnokságot – gondolkodik hangosan Viktor. –
Pont úgy, mint a számítógépen.
– Ez tök jó! – kiált Peti és a kezébe kapja a labdát. – Fogadjunk, hogy bejutok a
döntőbe.
Heidemarie Brosche [hájdemarí brose](Kajsza Krisztina fordítása)

A nyerő
Focizni nagyszerű,
én nyerni szeretek,
nem tudom, miért nem
értik a többiek.

De mikor cselezek,
trükközök-fordulok,
s a labdám elveszik,
hát az undok dolog.

Miért van, hogy mindegyik
ő is nyerni akar?
Pedig ha ő nyeri,
az engemet zavar.

Szóval ha valaki
énvelem focizik,
jobb, ha hagyja magát…
legalább egy kicsit!
Lackfi János

Inkább rúgom a gólt,
akár egy lassítás,
közben integetek,
s tombol mindenki más.
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mozogj sokat!

GYÖNGY AZ IDŐ…

Minden gyerek szeret mozogni, és ez így is van rendjén. A baj csak akkor
kezdődik, ha ez a „mozgáskényszer” az órákon vesz elő. Nehéz hosszú órákat
fegyelmezetten eltölteni az iskolapadban. De az okos ember képes arra, hogy
mindig az adott feladatra figyeljen. Így hamarabb megy délután a leckeírás. Van
egy jó ellenszere az óra alatti izgés-mozgásnak. Mégpedig a rendszeres mozgás, sportolás. A fejlődő-növekvő test a rendszeres mozgás eredményeképpen
nyeri el majd végleges szép formáját. Enélkül a tizenéves kor végére vézna,
nyiszlett gyerekek rohangálnának az utcákon, akiknek az izomzata nem képes
megtartani a csontvázát.
Aki gyerekkorban megízleli a mozgás,
a sportolás örömét, szépségét, az felnőttkorban is keres alkalmat a mozgásra.
Ez pedig a hosszú élet egyik titka. A rendszeres mozgás kétféleképpen történhet:
játék, foci, ugrókötelezés a téren, a réten,
a ház udvarán a barátokkal, vagy az egyesületben sportolás.
Ha teremben űzhető sportot választottál, akkor gondolj arra, hogy a szabad levegőre is szükséged van! Hiszen az élet
alapfeltétele a légzés, a levegő, és ebben
az oxigén felvétele. Ezért keresd a tiszta
levegőt! Ezt elsősorban a parkokban, erdőkben találhatod meg. Legalább a hétvégén menj el szüleiddel kirándulni!
A rendszeres sportolásnak is megvan
a maga szépsége és öröme. A testet komoly erőfeszítéssel kell mind nagyobb
teljesítményre sarkallni. Az egészséges fáradtság és a kezdetben jelentkező
izomláz után jól fogod érezni magad, és örülni fogsz annak, hogy parancsolni
tudsz a testednek. A sport megtanít arra, hogy a jó eredményekért meg kell dolgozni. Megtanít a vereség elviselésére is. Hiszen a versenyeken csak egy lehet a
győztes. De aki megtett minden tőle telhetőt, az így is elégedett lehet.
Czeizel Endre alapján

1. Csoportokban dolgozzatok! Tegyetek fel kérdéseket körforgóban a szöveg tartalmával kapcsolatban! Feleljetek is rá!
2. Fogalmazzátok meg egy-egy rövid mondattal a bekezdések lényegét! Írjátok le a
füzetbe!
3. Állítsatok össze egy teremben is végezhető rövid tornagyakorlatsort! Végezzétek el!
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tizennégy évesen a világ
tetején

GYÖNGY AZ IDŐ…

Egerszegi Krisztina máig legsikeresebb, ötszörös olimpiai bajnok úszónőnkről a londoni
olimpiai faluban metrómegállót neveztek el, s
meghívták a brit fővárosba, hogy köszöntsék
elért eredményeiért.
2013-ban a Magyar Szent István Rend kitüntetettje.
– Úgy emlékszem, hogy nem volt mindig boldogító számodra az úszás, mégis ugyanazzal
az erőbedobással csináltad…
– Nem magával az úszással volt problémám!
Én eredendően mindig szerettem úszni. Kezdve attól, hogy szüleim levittek egy pár órára,
hogy nyaralás előtt megtanuljak, egészen addig, amíg az utolsó olimpiai döntőben beértem a célba. A medencében valahogyan mindig otthon voltam. Edzés
közben mindig tudtam gondolkodni, ábrándozni.
– Igen, de eközben a melletted lévő pályákon csapkodtak, kalimpáltak a többiek, a parton edzők sípoltak és jól leteremtettek, ha elmaradtál fél másodperccel. Ez azért nem lehetett annyira könnyű…
– De ez mind nem zavart. Az edzésnapok viszonylagos egyhangúsága nem
zökkentett ki. Nem értem, amikor arról faggatnak, hogy a sport miatt mi is maradt ki a gyermekkoromban? Gyanítom, hogy nem maradt ki semmi, ami fontos
lett volna. Különben nem az uszodába mentem volna.
– Szerinted megtehetted volna?
– Meg. Igen. A sport számomra soha nem volt kényszer. Azért úsztam, mert
nekem az volt a fontos. Egyszer, 1994-ben elegem lett, és mondtam is a szüleimnek, hogy én ezt befejezném. Azt mondták, rendben van, ha így gondolom,
csak menjek le az uszodába és szóljak az edzőmnek, Kiss Laci bácsinak, hogy
ne várjon hiába. Én lementem, odasündörögtem hozzá, hogy csak azért jöttem,
hogy szóljak, nem jövök többet. Ő is azt mondta, rendben, csak aztán még hozzáfűzött egy mondatot, ami két órán keresztül tartott. Azóta sem tudom, meggyőzött-e, vagy csak ráuntam, de azzal váltunk el, hogy sietnem kell az úszócuccaimért, el ne késsek a délutáni edzésről!
– Mit jelent a számodra ma, hogy csaknem két évtizeddel ezelőtt világraszóló
sikereket értél el, hogy te voltál a világ leghíresebb úszója?
– Fontos ma is az érzés, hogy egyszer az életben valamit biztosan letettem. Fontos az az érzés, hogy sok embernek tudtam a győzelmeim révén örömöt szerezni.
Szegő András és Egerszegi Krisztina beszélgetése alapján
Hallgasd meg Vitray Tamás sportközvetítését Egerszegi Krisztina 1988. évi szöuli
olimpiai bajnokságáról! – Mit éreztél a közvetítés alatt?
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A Balaton
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Hazánk legnagyobb tava a 77 kilométer hosszú Balaton. Északi partján hirtelen mélyül a víz, a déli parton viszont hosszan be tudunk gázolni a tóba. A folytonos hullámzás ezen az oldalon finom homokot dobott a partra, majd simán szétteregette. Ezekre a hosszú homoksávokra épültek a tó legnagyobb strandfürdői.
Tihany a Balaton-part legszebb ékessége. Három oldalról a tó víztükre öleli
körül. Hegyei valamikor tűzhányók voltak. Az egyik dombtetőn álló kéttornyú
templom messzire ellátszik. Altemplomában I. Endre királyunk maradványai
nyugszanak. A „Tihanyi alapítólevél” bizonyítja, hogy az alsó „öreg” templom az
egyik legrégibb magyar műemlékünk.
Tihany ősi halászfalu. A kis félsziget a
természet és az ember történetének sok
A tihanyi apátság becses emlékét őrzi. Ezért védett terület.
Tihanyból rövid idő alatt eljuthatunk Balatonfüredre. A szívbetegek gyógyhelye ez a nagy múltú, szép fürdőhely. A táj egyetlen hatalmas szőlőskert. Füreden van a Balaton-vidék legnagyobb borpincéje.
Füredről Badacsony felé haladva nagyon érdekes vidék tárul elénk. Lépcsőzetesen ereszkedő hegyoldalak helyett különálló hegykúpok emelkednek
szétszórtan a síkságon. Egy-egy kialudt
tűzhányó valamennyi. Anyaguk, kőzetük
azonos, formájukban mindegyik különbözik a másiktól. A hegyek Balaton felé
néző oldalát szőlőtőkék milliói borítják.
Nádtetős, öreg pincék, oszlopos, tornáA Badacsony
cos présházak villannak ki itt is, ott is a tőkék rengetegéből.
A Badacsony lábától északnyugatra fekszik Tapolca. A kedves kisváros érdekes természeti látványossága a Tavas-barlang. Tapolca utcái és házai alatt
14 méter mélységben vízzel telt barlangrendszer húzódik, folyosók és nagy termek kapcsolódnak egymásba. Érdekes módon, 1903-ban egy kútásás során véletlenül bukkantak rá erre a föld alatti világra.
A Balaton környéke tele van híres várromokkal. Mindegyikhez a magyar történelem egy-egy dicsőséges fejezete fűződik. Kiemelkedik közülük Nagyvázsony,
Kinizsi Pál egykori lakhelye, amelynek lakótornya ma is áll.
A másik híres Balaton környéki vár Sümegen van. 1210-ben épült, s olyan erős
volt, hogy a török sohasem tudta bevenni, pedig többször is ostromolta.
Antalffy Gyula alapján
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Van egy mikrobuszunk már,
Úgy hívják, Tojota,
Akkora, hogy mindenki
Éppen befér oda.

Aztán ott van a Margit,
A lábát felteszi,
Épp a szájunkba lógnak
A büdös csülkei.

Külön-külön helyünk van,
Ledönthető ülés,
Alhatunk, ülhetünk benn,
Lesz nagy ivás-evés!

Aztán ott a Johanna,
A fűtést nyomja be,
És mire észrevesszük
Már megdöglünk bele.

Van biztonsági öv, bár
Ez nem olyan vidám,
Ülni, egyre csak ülni,
Nem ugrálunk lazán.

Aztán ott a Dorottya,
Ha mérges, nyekereg,
Hogy a fülünk reped meg,
Öt perc, és már nevet.

Ott a Simon is aztán,
Piszkálja a hajunk,
Csikizi a nyakunkat,
Tiszta ideg vagyunk.

Aztán ott van az Ágnes,
Ő meg mindig sikít,
S folyton ellök magától,
Ha piszkáljuk kicsit.
Lackfi János

GYÖNGY AZ IDŐ…

Az utazás

1. a) Beszéljétek meg! Milyen a vers hangulata? Mitől ilyen?
Kikről szól? Milyennek képzeled a családot? Hogyan zajlik az utazás?
b) Írd le a füzetbe, mit csinálnak útközben a gyerekek!
2. a) Keress rímelő szópárokat a versben! Hol találtad meg ezeket?
b) Számold meg a soronkénti szótagok számát! Mit okoz a szabályos váltakozás?
3. Próbálj te is verset írni a családodról a minta alapján!
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Néhányan a sok közül, akikre büszkék vagyunk
Akinek a Rákóczi-indulót tulajdonítja az utókor
Czinka Panna (1711–1772) virtuóz magyar cigányzenész,
legendás cigányprímás. Zenészcsaládból származik,
nagyapja és apja II. Rákóczi Ferenc fejedelem udvarának
muzsikusai voltak. Tizenkét éves korára bámulat tárgya
lett muzsikája. Tizennégy éves korában megalapította kis
zenekarát. A legenda Pannának tulajdonítja a Rákóczi-indulót, de ez már jóval a halála után keletkezett. Alakját és
nevét őrzi az emlékezet.
GYÖNGY AZ IDŐ…

Nevét az emlékezet és egy sütemény őrzi
Emléktáblát állítottak Kaposváron Rigó Jancsinak
(1858-1927), az egykori híres cigányprímásnak. Apró gyerekként kezdett el gyakorolni, kijárt a természetbe, s fűnek és
fának húzta a nótát. Amikor 10 éves lett, apja bevette zenekarába, s nagyon tetszett a falusiaknak, hogy ez a csöpp ember
nem egyszer bravúrosan szólót játszott a hegedűjén. Az Európa-szerte ismert muzsikus, aki zenekarával fellépett többek
között Londonban, Párizsban, Bécsben még eljutott Amerikába is. A művészetén kívül a róla elnevezett sütemény is kontinens szerte híressé tette. A legenda szerint a csokoládéval leöntött tejszínes,
kakaóhabos édességet Rigó Jancsi kérésére készítette el pesti cukrász barátja.
A „zongoracsoda”
Ciffra György (1921–1994) zongoraművész, aki
világszerte a legismertebb magyar komolyzenei
előadóművész. 8 évesen már a Zeneakadémiára járt,
és 13 évesen már a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán tanult. 1956-ban Franciaországban települt le.
Az egész világot elkápráztatta zongorajátékával.
A Kossuth-díjas énekesnő
Bangó Margit 1950-ben született, muzsikus család gyermekeként. Édesapja kiváló cimbalmos
volt, édesanyja csodálatosan énekelt. Ő nevezte be
1967-ben a Magyar Rádió által meghirdetett tehetségkutató versenyre. Ez meghozta a gyümölcsét.
Hosszú, kitartó munkával itthon és külföldön egyaránt ismertté vált. A magyar nóták és cigány dalok
százait szólaltatta meg.
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Egy igazi hungarikum

GYÖNGY AZ IDŐ…

A Magyar Örökség-díjas 100 tagú cigányzenekar nevét, s eddigi teljesítményét méltán őrzi az Aranykönyv és a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeuma.
A 30 esztendeje született társulat klasszikus szimfonikus zenekarként működő
együttes, a világon egyedülálló zenei formáció.
Komolyzenei művek mellett hagyományos magyar cigánymuzsikát, magyar
nótát és népdalt is játszanak. Budapesti koncertjei során több alkalommal meglátogatta a zenekar próbáit Cziffra György, a cigány származású világhírű magyar zongoraművész is, aki később örökös tiszteletbeli elnökük lett. Elismerő
szavai nagy reményt és önbizalmat adtak a zenekarnak. Európa, Ázsia, Amerika, Ausztrália, Új-Zéland számos városában koncerteztek a zene és a kultúra
nagyköveteként.
A zenekar művészetével, muzsikájával mindenkor és mindenhol megtalálja
az utat a közönség szívéhez, így gazdagítva az európai kultúra színes palettáját.
E világhírű művészi és hagyományőrző gyakorlatuk révén, 2014. március 18-tól
bekerültek a Hungarikumok Gyűjteményébe.
Pege Aladár, a „nagybőgő Pegeninije”
Pege Aladárt a világ jazz-zenészként ismerte meg, noha jazzt soha nem tanult. Kizárólag
klasszikus zenei tanulmányokat folytatott, előbb
a konzervatóriumon majd a Zeneakadémián.
1969-ben diplomázott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán, majd tanárként helyezkedett el.
Először 24 évesen keltett nemzetközi feltűnést,
amikor a prágai majd a Montreaux-i fesztiválokon aratott óriási sikereket (elnyerte például az
„Európa szólistája” címet). Gyakorolni viszont
neves művészként is naponta gyakorolt, voltak
olyan évek, hogy minden nap hat órán keresztül.
Hatalmas klasszikus zenei műveltségének köszönhette, hogy a legnagyobb külföldi virtuózok előtt emlegették nevét, mint
a világ legjobb bőgőséét. Magyarországon számtalan más elismerés mellett
Kossuth-díjas lett.
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„gyerekeken tesztelve”
lackFi jános – költő

GYÖNGY AZ IDŐ…

– Mi akart lenni, amikor kicsi volt?
– Óvodás koromban rendőr. Később meg operaénekes. Természetesen hőstenor, mi más?! Legütősebb fellépéseim a mai napig a fürdőszobában
zajlanak.
– Hogy lett mégis költő?
– Kész könyvtár volt a lakásunk. Én főleg a
regényeket faltam, és mindig szívesen körmöltem az iskolai verselemzéseket. Aztán harmadik gimnázium táján kibújt belőlem a költő.
Tanulmányi versenyeken indultam, bölcsésznek felvételiztem, verseket tanultam kívülről… Rengeteget írtam, és közben húzogattam ki sorokat, versszakokat. Aki nem tudja kiszórni a felesleget, nem tud igazán írni sem.
– Ki a kedvenc alakja azok közül, akiket Ön talált ki, és miért?
– Kövér Lajosra, aki két meseregényem főhőse is, nagyon büszke vagyok. Csupaizom, csupaháj és csupaszív barátaival együtt botladozva próbálja jóhiszeműen venni az élet akadályait. Átértelmezi a szépségről és barátságról alkotott
fogalmainkat. Örülök neki, hogy sokak szívébe belopta magát: Év könyve-díjat
hozott 2008-ban, középiskolai felvételi anyagban szerepelt 2010-ben.
– Gyermekei segítenek a mesék és meseversek írásában?
– Hogyne, szinte minden könyvemre rá lehetne írni: „gyerekeken tesztelve”.
Meseregényeimet fejezetenként olvastam fel öt gyermekemnek esténként.
(Még a kiskamaszok is besompolyogtak a szobába vagy hallgatóztak olyankor…)
Fontosak voltak a reakcióik. Átváltozós mesék című gyűjteményes kötetemben
lányom, Ágnes az egyik szereplő.
– Ki a kedvenc mesefigurája azok közül, akiket nem Ön teremtett?
– Tyű… Harisnyás Pippitől Twist Olivérig, Pom Pomig végtelen hosszú a sor!
És akkor nem beszéltünk Gusztávról, Mekk Mesterről, Mazsoláról vagy a Kockásfülű Nyúlról… Nehezen tudnék egyet kiemelni közülük. Jaj, és hadd hozzak
két friss barátot! Remélem, sokak kedvence lesz Dávid Ádám A Virág utcai focibajnokság című meseregényének hőse, az egészen rendkívüli módon hétköznapi „koppolóművész”, Kovács Koppány. És Szakács Eszter figurája, a szerethetően mai kalandokon átbukdácsoló Habakuk királyfi, a Tulipánháború című kötet
főszereplője is.
Szivárvány… gyermekfolyóirat
Készíts te is riportot a környéketeken élő ismert személyiséggel!
Miről szeretnéd megkérdezni?
Kérdezd meg arról is, hogy megoszthatod-e a vele készített riportot az interneten!
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1. Következtess, miféle szöveg az alábbi! Miből gondolod?

k alandra Fel!
A Poroszlón lévő Tisza-tavi Ökocentrum legfőbb látványossága Európa legnagyobb édesvízű akváriumrendszere, mely nagyságával és a víz alatti csodákkal különleges természetközeli élményt nyújt. A látogatóközpont főépülete több
szinten várja az érdeklődőket kiállításokkal, háromdimenziós mozival, játszószobával, kilátótoronnyal.

33-as út

33-as út
Bejárat

19

Cserő csatorna

Bejárat

23
24

22

21

1

18

25
26
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TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM PARK

17
15

20

Vízparti sétány
27

16

9

2

5

3
4

Vízparti sétány
Bejárat
13

Kerékpárút

6
7

8

10

11

10

Vízparti sétány
12

Kerékpárút

14

Tisza-tó
1 Kalandbejárat
2 Ökocentrum Látogató Központ
3 Jégmadártelep
4 Vidratelep
5 Kormorántelep
6 Mocsáriteknős-bemutató

7 Ékszerteknős-bemutató
8 Szitakötőház
9 Aranysakál-kifutó
10 Racka juhok, madárpark
11 Kubikbemutató

12 Kerékpártároló
13 Bejárat a Tisza-tó felől
14 Csónaktúra és Vízi sétány
15 Szabadtéri tanterem
16 Játszótér

17 Pelikános tó
18 Halászati bemutató
19 Tájház
20 Dámszarvas
21 Sportpálya

22 Tutajos tó
23 Növénylabirintus
24 Bejárat a rendezvénytér felől
25 Nagy kerékpártároló
26 Rendezvénytér
27 Busz- és gépkocsiparkoló

A négyféle belépőjegycsomagban mindenki megtalálja magának a megfelelőt, attól függően, hogy mennyi időt és pénzt szán a látogatásra. A belépőjegycsomagok tartalma és ára eltérő. A legegyszerűbb, „Ökocentrum Alap” csomag
választása esetén legkevesebb 3 órás a látogatás. A „Mindent bele” csomag
szinte egész napos programot biztosít.
2. Keresd meg Magyarország térképén Poroszlót! Hol található?
3. Következtessetek, mit jelenthet az ökocentrum szó! Milyen élményeket nyújt?
4. Olvasd le a térképről! Hány bejárata van a parknak? Mely látnivalók kapcsolódnak
közvetlenül a vízhez?
5. Sorold fel a füzetedben a parkban előforduló állatok nevét!
6. Beszéld meg a társaddal, te melyik útvonalat választanád, miket néznél meg!
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Álom egy
helikopterről
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Ha volna egy kis helikopterem,
bejárnám az egész földtekét!
Megnézném, hogy a Jeges-tengeren
július huszadikán van-e jég.
A málnaszörpömet behűteném,
s a Tűzföldön innám meg jegesen,
a karácsonyt is távol tölteném,
méghozzá a Húsvét-szigeteken.
Onnan meg elberregnék Nápolyig,
kicsit köröznék a Vezúv felett,
vennék jó néhány mázsa nápolyit,
mert az Nápolyban mindig friss lehet.
Bizony, nem unatkoznék sohasem,
megnézném Afrikát és Ázsiát –
mert ha volna egy helikopterem,
az enyém lenne az egész világ!
Végh György

Reszket a rozmár
Morcos idő viharoz már,
reszket a jégen a rozmár,
zúzmara-fény agyarán,
míg magyaráz magyarán:
„Brrr…
Morcos idő viharoz már,
én vagyok itten a Rozmár,
ülök az Északi-sarkon,
vízbe fityeg le a farkom.
Brrr…

Miért vagyok épp ez a Rozmár?
Fázom az Északi-sarkon,
morcos idő viharoz már,
vízbe fagy egyszer a farkom.
Brrr…

Miért vagyok én ez a Rozmár?
Morcos idő viharoz már,
ülök az Északi-sarkon,
vízbe hanyatlik a farkom.
Brrr…

Én vagyok itten a Rozmár…
Fázom az Északi-sarkon…
Vízbe fagy éppen a farkom…
Morcos idő viharoz már…
Brrr!!!”
Kovács András Ferenc
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1. Tekintsd át a következő három szöveget! Mit gondolsz, mi célt szolgálnak?
Miből következtettél erre?

k ajak és anorák

GYÖNGY AZ IDŐ…

A legigazibb sarkvidéki nép az eszkimó. Két eszkimó szó a világ szinte minden
nyelvébe betelepedett: a kajak és az anorák.
Ha az eszkimó vadász beleül fókabőrből készített, könnyű, gyors
csónakjába, a kajakba, és a prémes, csuklyás anorákját vízmentesen összeszíjazza a csónak
egyetlen, kör alakú nyílásával,
szinte összenő vele, a legvadabb
hullámverésben sem süllyed el.
Ha fel is borul, akkor sem juthat
víz a torpedó alakú alkotmányba.
Egy-két ügyes evezőcsapás, és a
kajak máris visszabillent. Folytatódhat a hajsza a Jeges-tenger
állatóriásai, a néhány mázsás
fóka vagy a sokmázsás rozmár
után. Persze, ha a megsebzett rozmár szembefordul a támadóval, és félméteres agyarpárját beleakasztja a csónak oldalába, akkor bizony nagy baj van. De
többnyire az eszkimó a győztes, aki a szárazföldön vagy a jégtáblákon még a
sarkvidék félelmetes urával, a hatalmas, óriási erejű jegesmedvével is szembeszáll.
A sarki állatvilág jelentette az eszkimó egyedüli megélhetését régen. Az elejtett állatnak nemcsak húsát-prémjét hasznosította, hanem még a fűtést-világítást is ez szolgáltatta. A fóka és a rozmár kiolvasztott zsírja égett mécseseikben, akárcsak a kályhájukban az eszkimó kunyhóban. S hogyan készült a
kunyhó (iglu)? Késsel kivágott jókora jégkockákat raktak egymásra, kötőanyagként egyszerűen meglocsolták vízzel – s már készen is volt a pompás, kitűnően
szigetelő kunyhó.
Rockenbauer Pál
2. Készíts szómagyarázatot az olvasott szöveg alapján az eszkimó, kajak, anorák, iglu
szavakhoz a füzetedbe!
3. Olvassátok fel párokban a kérdésekre felelő mondatokat a szövegből!
Miért nem juthat víz a kajakba?
Miért veszélyes a vadászat a Jeges-tengeren?
4. Sorold fel, mikre vadásznak az eszkimók! Hogyan hasznosítják az elejtett állatokat?

165

hetszinvirag_olv_jav.indd 165

3/10/16 1:26 PM

iskola az éteren át
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Érdekes oktatási forma alakult ki
Ausztráliában.
Azok a gyerekek, akiknek a lakhelye közelében nincs iskola, másképp
tanulnak, mint ti. Nem egészen úgy,
mint az európai gyerekek, de rendszeresen, tanítók irányítása mellett.
Az iskolába járás képletes, mert az
iskolapad otthon, a lakásban van,
esetleg valamelyik másik családban, ahová két-három hasonló korú
gyerek ül le tanulni. A tanítók a központban tartják az órákat, de hangjuk 600-800 kilométernyire elhallik
a rádió segítségével. A tanítási év
februártól decemberig tart.
Messze, mégis együtt vannak tanítók, tanulók. Olyan ez a tanítás, mint egy
különleges stúdiófelvétel. A falon nagy térkép, gombostűvel megjelölve minden
hely, ahol iskolás gyerekek vannak. A légkör rendkívül családias,
a tanítók név szerint szólítanak
mindenkit. Karácsony előtt ugyanis ünnepséget rendeznek a központban, s itt alkalmuk van személyesen találkozni. Ez gyakran
nagyon szoros kapcsolatot teremt
az oktatók és a gyerekek között.
Az ismereteket rádiósiskolán
szerzettek közül már sokan eljutottak középiskolába, sőt egyetemre is.
Szemes Piroska

Hallottad-e, hogy a „légi iskola” az 1940-es években alakult ki, s a mai napig működik
a farmok egymástól való nagy távolsága miatt? Mintegy tizenhat ilyen iskola létezik, ezek tanterve megegyezik a nagyvárosi közösségi iskolákéval. A speciális rádión
üzeneteket küldhetnek és fogadhatnak a tanárok és a diákok is. A központból a tanár
interaktív tábla segítségével adja le a tananyagot, odafigyelve a gyerekek különböző
képességeire. Ők pedig webkamerán és mikrofonon keresztül vesznek részt az oktatásban. Így még tanulótársaikkal is tarthatják a kapcsolatot.
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Ahol soha nincs tél

GYÖNGY AZ IDŐ…

Afrikában sok ország van, sokféle nép él ott, sokféle nyelven beszélnek. Nigéria a trópusokon fekszik, vagyis a földkerekség legmelegebb vidékén. Az ország
lakói nagyon szép emberek: magasak, sudárak. Fekete a bőrük, és ha mosolyognak, szinte világít vakítóan fehér fogsoruk.
A gyerekek ott decemberben is
mezítláb szaladgálnak, ugyanis
soha nincs tél. Az év egyik felében
örökké esik az eső. Az égen kövér,
puha felhők úsznak, olyanok, mint
a vattapaplan. Ömlik az eső, néha
eláll egy pillanatra, aztán újra rákezdi. Ez az eső nem olyan, mint
nálunk: nem frissíti fel a levegőt,
nem lesz hűvösebb az idő. Az örök
nyár másik felében pedig száraz
forróság van, egy csepp eső nélkül.
Egy falu felé közeledünk. A kanyar mögül előbukkan egy folyócska. Itt éppen nagymosás van! A gyerekek vidáman ugrándoznak a sekély
vízben, beljebb a férfiak a ruhát mossák. A gyerekek és az asszonyok csak teregetni segítenek.
Az út mentén néhány agyaggal bemázolt kunyhó, a tetejük szorosan egymásra rakott pálmalevél. A tűzhely a ház előtt van, az utcán.
A gyerekeknek itt már kiskoruktól kezdve segíteniük kell: bevásárolni járnak,
felsöprik az udvart, vizet húznak, vigyáznak a kisebbekre.
A falutól nem messze van az iskola. A falusi iskolában nem kell sokat fizetni
a tanításért. A gyerekek hármasával ülnek a padban. Az órák kezdetét itt nem
csengővel, hanem dobszóval jelzik.
Esténként otthon együtt van a család. A gyerekek egy hatalmas közös tálból esznek. Kész szerencse, hogy nincs sok edény, ugyanis a mosogatás a gyerekek dolga.
A nigériai gyerekek este játszanak, amikor már nincs olyan rekkenő hőség.
Amint felkel a hold, kiszaladnak a szabadba, tréfás verseket mondanak, énekelnek, vidáman játszanak.
Minden falunak van egy mesemondója. Alkonyatkor, amikor lenyugszik a nap,
a mesemondó leül egy gyékényre vagy egy vesszőből font karosszékre. Jönnek
a gyerekek, hozzák magukkal a gyékényszőnyegüket, és letelepednek a mesemondó köré. A nigériai mesék vidámak vagy szomorúak, néha félelmetesek,
néha mulatságosak, de valamennyi a nép bölcsességét, bátorságát, tapasztalatát tükrözi. A mesékben kígyók, majmok, oroszlánok élnek. De legkedveltebb
köztük a ravaszkodó, agyafúrt teknősbéka.
Irina Tokmakova (Sívó Mária fordítása) alapján
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Nyár a szigeten
(részletek)

GYÖNGY AZ IDŐ…

Mint minden vidám gyerektörténet, ez is egy csengőszóval kezdődik. […]
Vagyis szólt a csengő, zörgött, hörgött, berregett, és Bádogos, akinek pedig olyan
botfüle volt, hogy mankó helyett lehetett volna használni, lehunyta a szemét, szeplős arcán áhítat terült szét, és úgy hallgatta, mint egy szimfóniát1.
Tuka férfias komolyságot erőltetett az arcára, és tüntető lassúsággal szedte ös�sze a füzeteket, ceruzákat, mint akit akármilyen csip-csup üggyel nem lehet kihozni a sodrából.
Bezzeg Cseppcsányi alig bírt magával, rezgett, remegett, mint egy higanygolyó,
hirtelen kigurult a padból, a táblához rohant, s hatalmas lendülettel, már ameddig
rövid karja felért, óriási V betűt rajzolt az „AKÁCIÓ!” elé. Szinyák és Kece, akik
egy padban ültek, mintha csak erre vártak volna, felugrottak a pad tetejére, és világgá harsogták a visszavonhatatlan tényt:
– Vakáció! Vakáció! Éljen sokáig a vakáció!
Palánk Géza, aki előttük ült, finom nehezteléssel a fejét csóválta. […] Szinyák elvesztette egyensúlyát, és Kecét is magával rántva, mint Dugovics Titusz a törököt,
Palánk Géza nyakába zuhantak. […]
Tuka végre összepakolta könyveit, és minden izgalom nélkül feltett egy kérdést:
– Minden rendben van?
A többiek egészen világosan érthették, hogy mire
vonatkozik ez az egyszerű kérdés, mert bólogattak,
és így válaszoltak:
– Minden rendben! […]
– Akkor holnap indulunk!
Mégis valami nagyon izgalmas dologról lehet
szó, mert lám, a komoly Tuka szeme ragyog, mint a
karbunkulus2, s a többi gyerek szemében is parázslik az öröm.
♦♦♦
Álltak a csomagok mellett, és lenyűgözve nézték a Dunát.
Bádogos törte meg a hallgatást, fittyet hányva a megjegyzésekre, újra a fejére
csapta a bográcsot, és felrikkantott:
– Itt vagyunk hát a vad természet lágy ölén! Le a cipővel! Éljen a mezítláb! […]
– Gyerünk a komphoz!
[…] A kompra várni kell, ahogy megtudták egy pipázó öregembertől. Arra a kérdésre pedig, hogy mikor jön a menetrend szerinti következő járat, azt felelte hunyorogva:
1 szimfónia: nagyzenekari zenemű
2 karbunkulus: vörös színű drágakő
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– Az a sörtől függ! Márminthogy mikor érkezik meg a söröskocsi. Az a legbiztosabb menetrend! […]
– Lehet, hogy csak fél óra múlva jön a komp? – kérdezte Szinyák.
– Abbizony lehet! – mondta az öreg.
– De az is lehet, hogy csak egy óra múlva? – kérdezte Kece.
– Bizony az is lehet! – mondta az öreg. […]
– A bácsi is a kompra vár? – kérdezte még udvariasságból Szinyák.
– Én nem. Én sörre – mondta az öreg, s vígan pöfékelt a pipájával.
♦♦♦

GYÖNGY AZ IDŐ…

A felfedezőút elején egy kis vita tört ki, hogy merre is menjenek: fölfele vagy
lefele? A vitát mindenki meglepetésére Bádogos döntötte el. Komoly képpel jelentette ki:
– Lefele fedezünk fel! Arra vadabb a természet.
– Helyes! – rikkantotta pártfogólag Szinyák, amikor végre megértette, mit is
akart mondani Bádogos.
Bádogos büszkén menetelt, nagyokat szippantott a levegőbe.
– Egyre vadabb! Érzem! […]
A fű selyemként simogatta a lábukat, a nap sütötte a hátukat, Palánk Géza fehér
sapkája imbolygott, mint egy hatalmas pitypang. Fent, magasan repülő villant, a
hangja elkésve mennydörgött utána.
Cseppcsányi a vizet fürkészte, s egyszer csak meglátott valamit:
– Nézzétek! – kiáltotta. – Nézzétek! Ott a vízben!
Mindnyájan odanéztek. A vízben egy hatalmas fatörzs ringatózott. […]
– Hajó! Olyan, mint egy hajó!
Bádogos rátért a lényegre:
– A mi hajónk! Mi láttuk meg először!
Csukás István
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Somvirággal, kakukkfűvel
Somvirág, somvirág,
aranysárga a világ.

menni, mendegélni,
este hazatérni:

Kakukkfű, kakukkszó,
kirándulni volna jó:

fűzfalovam kocogva,
fűzfasípom tutogva,

fűzfasípot faragni,
fűzfalóval lovazni,

somvirággal, kakukkfűvel,
kakukkszóval, tele szívvel.
Kányádi Sándor

GYÖNGY AZ IDŐ…

árkon-bokron által,
háton hátizsákkal,

Barangolók
I.
Égi csikón léptet a nyár,
tarka idő ünnepe jár,
táncra való, fürdeni jó,
nagy hegy alatt hűsöl a tó.

III.
Gyöngy az idő, vándoroljunk,
nincs szekerünk, bandukoljunk,
lassú folyó ága mellett
járjuk a halk fűzfa-berket.

Hogyha kijössz, messzire mégy,
hogyha maradsz, csípdes a légy.
Habzik az ég, mint tele-tál,
tarka idő szőttese száll.

Este a láb gyönge, fáradt,
lombok alatt nézünk ágyat.
Szöcske-bokán jő az álom,
száll a világ lepke-szárnyon.
Weöres Sándor
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nevetni jó!

GYÖNGY AZ IDŐ…

Találó
A tanárnő kérdi Pistikétől:
– Pisti, mi van közelebb, a Hold vagy
Kína?
– A Hold – feleli Pisti.
– Miből gondolod?
– Abból, hogy a Holdat innen látom,
Kínát pedig nem.

Dolgozat
– Rengeteg a hiba az írásodban. Miért nem vigyázol jobban?
– Mert tanulni akarok. Hiszen a tanító néni mondta, hogy az ember a hibáiból is tanul.
Csukás István: Nyár a szigeten, Könyvmolyképző Kiadó, Szeged, 2010
Melyik gyerek ne szeretne egyszer szülői felügyelet nélkül
táborozásra indulni? E könyv kis hősei pontosan ezt teszik, és
hamarosan kiderül, hogy nem is olyan könnyű dolog a felnőttek
segítsége nélkül boldogulni. Azonban a nehézségek nem szegik
kedvüket. Sok-sok fantáziával és humorral teszik felejthetetlenné egyedülálló vakációjukat. Izgalmas kalandjaikhoz a Duna-part
és egy különös, lakatlan sziget szolgáltat festői hátteret.
Gyerekek írták a könyv elolvasása után: „Rengeteget röhögtem…”, „Olvasd el, ha jót akarsz!”, „Nem tudtam letenni.”
Jó ajánlások a nyári szünidőre.

Az illemtudó gyerek:
• utazáskor nem tolakszik a járműveken.
• előre engedi az idősebbeket, betegeket és a kisgyerekkel utazókat.
• átadja az ülőhelyét, ha szükséges, és csomagjait sem teszi oda.
• vigyáz a kocsi tisztaságára.
• az üdülőhelyen üdvözli a velük együtt pihenőket.
• a szabályokat betartva játszik, és nem zavarja mások nyugalmát.
• fürdőzés közben gondol arra, hogy van, akit zavar a fröcskölés.
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Fogalomtár
állatmese: kitalált történet, melynek szereplői emberi tulajdonságokkal felruházott állatok. Cselekedeteikből mindig valamilyen tanulság vonható le. Szólhat ember és állat
kapcsolatáról is. Például: A róka meg a daru vendégsége
dramatizálás: egy történet párbeszéddé formálása. Például: Az irigy testvér
hasonlat: két dolog (személy, tárgy, jelenség, esemény) összehasonlítása közös tulajdonságaik alapján. Például: Kriszti királykisasszony gömbölyű volt, mint egy búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpácegresi Nagyszederfa
(A soványító palacsinta).
illusztráció: szövegeket magyarázó, értelmező ábra, kép. Például: 20. o. A golyóstoll,
82. o. Munkácsy Mihály Honfoglalás, 124. o. Őszi időjárás-előrejelzés
improvizál: előzetes felkészülés nélkül rögtönöz. Például: Játsszátok el Attila és a pásztorfiú találkozását!
közmondás: tömören, találóan megfogalmazott mondat. A nép tapasztalatát, bölcsességét tükrözi. Például: Legtovább tart a becsület.
legenda: szentek életéről szóló csodás történet. Népköltészeti eredetű prózai alkotás.
A műköltészetben is meghonosodott. Például: Rózsák hercegnője
mese: csodás elemekkel átszőtt, kitalált történet. Például: A tulipánná változott királyfi
monda: valós személyhez, helyhez vagy eseményhez fűződő történet. Keveredik benne
a mese és a valóság. Például: Vérszerződés, A Tordai-hasadék
mondóka: jól ritmizálható versike. Például: Volt egyszer, hol nem volt…
műköltészet: szerzője ismert, írásban terjed, szövege állandó. Lehet próza és vers. Például: Fekete István: Fecskemadár, Kányádi Sándor: Ősz
népdal: dallammal együtt keletkezett, énekelhető vers. Például: Tavaszi szél vizet áraszt
népköltészet: szerzőjét nem ismerjük, élőszóban terjed, szövege változó. Közösségi alkotás. Műfajai: népmese, népmonda, népköltés, népi mondókák, közmondások, szólások,
találós kérdések.
pantomim: arcjátékkal, mozdulatokkal kifejezett némajáték. Például: Mutasd be mozdulatokkal valamelyik családtag készülődését!
refrén: ismétlődő, visszatérő sorok a versben. Például: „Röpülj, hajó! Röpülj, hajó! / Csak
a jóknak legyen ma jó…” (Varró Dániel)
rege: a monda régi elnevezése.
regény: hosszabb, bonyolult cselekményű, sokszereplős történet. Például: Berg Judit:
Rumini
rím: sorvégi hangzók összecsengése a versben. Például: „Tanulni kell a mézet, diót, /
jegenyefát és űrhajót…” (Nemes Nagy Ágnes)
ritmus: szabályos lüktetés, ismétlődés a versben. Például: „Elsuhogott az a füttyös / sárgarigó is délre…” (Nagy László)
szólás: állandósult szókapcsolat. Többnyire átvitt értelemben használjuk egy cselekvés
vagy egy tulajdonság kifejezésére. Például: Nem hajt a tatár.
találós kérdés: rövid, szóbeli rejtvény. Például: Tegnap volt, holnap lesz. Mi az?
tréfás mese: humoros eseményei az emberi butaságot csúfolják ki. Például: Én biza,
azért is!
tündérmese: varázserejű tárgyak, természetfeletti lények, csodák fordulnak elő benne.
Például: Királylány születik; Királyfi születik
vers: kötött ritmusú és formájú alkotás. Például: A somfa-csonk
verses mese: verses formában íródott mese. Például: A teknős és a nyúl
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