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ÓKedves 4. osztályos Tanulók!
Szeretettel köszöntünk benneteket a negyedik osztályban. Nagyon örülünk, 

hogy a Hétszínvilág olvasókönyvből tanultok, melynek hét fejezete sok érdekes és 
tanulságos olvasnivalót kínál számotokra.

Milyen témákat rejt a tankönyv? Ha kíváncsiak vagytok rá, lapozzatok a követ-
kező oldalra, ahol a fejezetek nyitóképeit és címeit láthatjátok. Mit sugallnak a 
képek? Mit üzennek a címek? Miután felsoroltátok ötleteiteket, keressétek meg az 
olvasókönyv végén a tartalomjegyzéket! Ebből kiderül, milyen olvasmányokat tar-
talmaznak az egyes fejezetek. Képzeljétek el a történeteket, beszélgessetek róluk! 
Reméljük megérzitek, minden történetben van valami, ami veletek kapcsolatos.

Ha végiglapozzátok a könyvet, sokszor ismétlődő jelekre fi gyelhettek fel. Ezek 
a könnyebb tájékozódást segítik.

Feladatok Fürkésző Hallottad-e? 

Illemtanoda Könyvajánló 
  
Jó, ha tudod!

 Keresd az interneten! 
   Tartalmas, szép olvasmányélményeket kívánunk!

A szerzők
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Miről olvasunk a 4. osztályban?

A haza minden előtt „A”

Szeptemberi csengőszó

Szülőföldem szép határa

Túl az Óperencián

Híres magyarok

A családom – a világom

A könyvek titkai

Ünnepeink és  
hagyományaink „B”
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SZEPTEMBERI CSENGŐSZÓ

Óra-mókák
(részlet)

Ez még semmi, no de reggel
felcsörög újra a vekker:
szeptember lett megint mára,
indulhatsz az iskolába.

Veress Miklós

Ünnepeink és  
hagyományaink „B”
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Ó 1. Mit gondolsz a cím alapján, miről szól az alábbi vers? 
A költemény megismerése után vesd össze jóslatodat az olvasottakkal!

2. Mit éreztél a vers elolvasásakor, meghallgatásakor? Válaszodat indokold!
vidámságot, kíváncsiságot, szomorúságot, izgalmat, bosszúságot, örömöt

3. Dolgozzatok párban! 
–  Egyikőtök gyűjtse össze a nyárral, másikótok pedig az iskolával kapcsolatos ki-

fejezéseket!
–  Keressetek rímelő sorvégeket a versben! Olvassátok fel egymásnak!

4. Beszéljétek meg, hogyan készültetek az iskolakezdésre!
5.  Másold le a füzetedbe a számodra legkedvesebb versszakot! Indokold meg, miért 

ezt választottad!

Szeptemberi csengetés
Lopva még itt bolyong a Nyár
a fák és házsorok között,
ám az iskola nyitva már,
és új ruhába öltözött
a sok-sok pad, a fal, a tábla,
és friss az ablakok virága.

Az osztály újra összegyűlt,
– a napsütötte sok gyerek –,
a sok-sok arc mind felderült,
sorolva az emlékeket:
ki erre járt, ki arra volt,
a sok emlék szinte dalolt. 

Szép volt a Nyár, a víz, a rét,
a játék és az utazás, 
ott rezdül hangjukba’ még
a nagy élmény: a nyaralás.
Ízlelgetik a tegnapot, 
a sok jót, mit a nyár adott.

Csipognak, mint a madarak,
zsibong tőlük a tanterem.
De csitt, csend lesz egy perc alatt,
ha tanítójuk megjelen.
Igen, a tanító belép
és megkezdődik a tanév.

Szinetár György
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ÓLevél a táborból

Mi újság?
Az úgy volt, hogy amikor hazajöttem a tá-
borból, itthon mindenki nekem esett, hogy
na mi újság, mi volt, hogy volt, meséljek már.
Én általában tudom, hogy mi újság, csak
nem szeretem, ha folyton kérdik.
Ezért mondtam, hogy semmi.
De ők csak tovább erőltették, hogy mért
kell énbelőlem minden szót harapófogóval
kihúzni, hát mért nem tudom elmondani,
hogy milyen volt.
Mondtam, hogy jó.
De ez sem volt nekik elég.
Mutasd már magad, hadd nézzelek,
hiszen ezer éve nem láttalak! mondta anyu,
mert ő mindig szeret túlozni.
No halljuk, merre jártál, mi szépet láttál?
kérdezte apu, mintha nem tudná, hogy
Balatonszabadi-Sóstón, ahol ő is járt.
És nekem mit hoztál? rángatott az öcsém,
mert őt sose az érdekli, aki jön, hanem az,
amit hozott.
Hát odaadtam neki a kagylóvitorlást, hogy
legyen vele boldog, de nem volt, mert csak
forgatta, hogy ezért ugyan kár volt pénzt
adni. Még szerencse, hogy a Zsombó, aki
ajándékba csinálta nekem, nem hallotta.

Janikovszky Éva

Ennyien együtt éjszaka.
A sátorban kilenc fi ú van.
Különös, mert én még soha
ennyi gyerekkel nem aludtam.
Különben jó fi úk nagyon,
s meleg, sekély a Balaton,
biztosan megtanulok úszni.
És klassz volt a számháborúsdi,
s tábortűz volt már másnap este,
s eldugtuk Zsolt egyik cipőjét,
jót röhécseltünk, míg kereste.

És nagyon szép erre a környék,
s a hasunkat tömjük degeszre,
de azért délben megszokásból
együtt üvölt a pajti-tábor,
hogy „Cserhát, Mátra, Retyezát,
repe, repe, repetát!”
Csak este furcsa egy kicsit.
A hátizsákomban matatva
az otthonunk illatait
beszívom jó mélyen magamba.
Ingek, zsebkendők, kis tárgyak szaga…

Ne féljetek: nem, nem szököm haza!
Kiskun Farkas László

1.  Meséljétek el egymásnak 
nyári élményeiteket!

2.  Mondjátok el, ha táboroz-
tatok már, hogyan várt 
haza benneteket a csa-
lád! Milyen kérdésekkel 
fogadtak?
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Ó 1.  Figyeld meg a rajzot! Következtess, melyik szereplő lehet Bagoly! Mit gondolsz, 
milyen fi ú lehet?

Bagollyal nyaraltunk
Egy forró nyári délben új vendégek érkeztek a Balaton-parti táborba. Egy tíz-

ágyas sátrat kaptak – kilencen. Hajdú Józsi az utolsó percben megfázott, és otthon 
kellett maradnia. Egy ágy tehát üresen maradt. Ez éppen jól jött, mert Zsiráf és 
Pocok már megint haragban voltak. Naponta általában háromszor vesztek össze, 
és háromszor békültek ki.

Éppen mindenki kipróbálta a saját ágyát egy-egy bukfenccel, amikor a sátor be-
járatában megjelent egy szőke, szemüveges fi ú. Senki nem ismerte.

– Szervusztok! – mondta a fi ú.
A többiek valami sziafélét morogtak, de nem törődtek különösebben vele. Az új 

fi ú nyelt egyet, aztán odament az üres ágyhoz. Letelepedett, és tanácstalanul 
nézett maga elé.

Este a sátor lakói – némi nagyvonalú mosdás után – úgy érezték, hogy nincs 
jobb dolog a világon az alvásnál. De amikor már mindenki az ágyba bújt, alvásról 
szó sem esett, megkezdődött a sátrak esti műsora, a viccek, a rémes történetek, a 
végefogyhatatlan nevetések.

Csak a szemüveges szőke nem szólt semmit, nem is nevetett. Nem volt kedve nevetni. 
Egész délután csak lézengett. Nem hívták focizni, senki sem választotta be a csapatába, 
nem kérdeztek tőle semmit. Keresztülnéztek rajta, mintha ő is egy sátor lett volna.

Amikor elcsendesedett a sátor, a szemüveges még jobban egyedül érezte magát. 
Szégyen ide, szégyen oda, csendben sírdogálni kezdett. Így aludt el.

Másnap reggel elballagott a tábor könyvtárosához, s egy könyvtornyot egyensúlyoz-
va tért vissza a sátorba. A húsz könyvet letette az ágyára, és olvasni kezdett. Olvasott, 
de nem akárhogyan! Kirándulás közben, pihenő előtt, pihenő után, hintán ülve és fű-
ben fekve. Sétált könyvvel a kezében. Fára mászott, és a fa tetején folytatta az olvasást.

A gyerekek jót nevettek rajta.
Egyszer Pocok azt mondta, hogy a szemüveges éjjel is olvas. A többiek nem hit-

tek neki. Kifi gyelték, s valóban éjjel a szemüveges fi ú a sátorajtóhoz lopakodott, 
kidugta a fejét és a könyvét a tiszta, kéklő holdfénybe. Olvasni kezdett! 

Zsiráf csak ennyit dörmögött:
– Ez nem gyerek, hanem bagoly.
Így ragadt rá a szemüvegesre az új név, a „Bagoly”.
A többiek gúnyolódni kezdtek vele:
– Te Bagoly, ki találta fel a molyirtót? Ezt még nem olvastad?
– Te Bagoly, ne olvass annyit! Elkopik a szemüveged!
Bagoly válasz helyett csak sután vigyorgott, és olvasott tovább.
Nem is történt volna semmi egyéb ezen a nyáron, ha egy napon be nem köszönt 

a rossz idő.
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1 Jules Verne (ejtsd: zsül verne): francia író (1825–1905), a tudományos-fantasztikus regényírás megteremtője

9

2. Mutasd be a szöveg alapján a főszereplőt!
3.  Mondd el a véleményedet a táborlakók viselkedéséről! Te hogyan viselkednél hason-

ló helyzetben?
4. Bizonyítsd a történethez kapcsolódó közmondás igazságát!
5.  Nézz utána a könyvtárban, kik írták a fi ú által olvasott regényeket! Írd le a füzetedbe!

Esni kezdett az eső. A gyerekek a sátrakba húzódtak – ez pedig nem volt jó. Ele-
inte még előkerültek a társasjátékok, de délutánra megunták mindet. Bagoly csak 
feküdt az ágyán és olvasott, mint mindig.

Zsiráf hirtelen kikapta a kezéből 
a könyvet.

– Mit olvasol, Bagoly? Érdekes?
Bagoly csendesen válaszolt:
– Verne1 Kétévi vakációját olva-

som éppen harmadszor.
– No, akkor mesélj nekünk róla! – 

vetette oda Zsiráf.
– Elmesélhetem, de akkor kezd-

jük az elején. Valamikor a múlt szá-
zad közepén egy hajó siklott a Csen-
des-óceánon. Ezen a hajón egyetlen 
felnőtt sem volt. Csak gyerekek. Tizenöt gyerek. Egy napon viharos szél fújt a 
tengeren… – Erre már a többiek is felfi gyeltek és odagyűltek Bagoly köré, hogy 
hallgassák a történetet. Bagoly pedig csak mondta, mondta. Izgalmasan, érdeke-
sen mesélt. A sátorlakók végigélték a tizenöt szigetlakó minden gondját és örömét.

Másnap az idő tovább romlott, ám a sátorban a hangulat egyre jobb lett. Bagoly a 
Kétévi vakáció után elmesélte A dzsungel könyvét és az Emil és a detektíveket. Mire 
befejezte a harmadik regényt, kisütött a nap. Újra lehetett ugrálni, fürdeni, kirán-
dulni. Most már Bagoly is részt vett mindenben. És amikor egyszer az akadályver-
senyen megszerezte a sátornak a győzelmet, Zsiráf és Pocok odamentek hozzá.

– Te Bagoly! Valamit nem értünk. Azért hívtunk téged Bagolynak, mert mindig 
olvastál. Most pedig már három napja nem is volt könyv a kezedben!

Bagoly komolyan nézett rájuk a szemüvege mögül.
– Én nagyon szeretek olvasni. De az igazság az, hogy játszani még inkább. Ha 

van kivel. Megsúgom nektek: én csak bánatomban lettem „bagoly”…
Zsiráf és Pocok megértették Bagoly válaszát. Ezentúl, ha új gyerek érkezett kö-

zéjük, gondjaikba vették, nehogy ő is bagollyá változzon – bánatában.
Marék Veronika

A% ¨k¯ö}n³y®vµ a% ¨l¡e³g®j®o}bµb£ ¶bµaˆ£á%t%!
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Ó Hallottad-e, hogy 1965. november 17-én az UNESCO szeptember 8-át nevezte ki az 
olvasás nemzetközi napjává? Céljuk, hogy felhívják az írás-olvasás fontosságára az 
emberek fi gyelmét, hiszen ez a tanulás alapja. 1966 óta minden évben világszerte 
ünneplik.

Programajánló az olvasás világnapjára!

1.  Vitassátok meg, mely programokon vennétek részt szívesen! Indokoljátok meg 
választásaitokat!

Szeretettel hívunk szeptember 8-án 8–18 óráig 
AZ OLVASÁS VILÁGNAPJA PROGRAMJÁRA, 

ahol sok-sok érdekességet találhatsz!

PROGRAMJAINK
Olvasósarok
Kedvezményes könyvvásár 
Dedikálás
Filmvetítés
JÁTSZÓHÁZ
Kézmú́ves foglalkozás
S¢a©j®á¢t% ¶m¡e©“% ¶íˆ ²á©s}a% é©s ...
Megzenésített versek hallgatása

A belépés ingyenes, kilépés egy könyvvel!
Várjuk az olvasni szerető gyerekek, csoportok, osztályok jelentkezését!

Bővebb információ:
http://www.olvasasvilagnapja.hu
info@olvassvelunk.hu
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ÓRosszcsont Peti és az olvasás (részlet)

Bla, bla, bla, bla, bla. Bárda néni csak 
mondta-mondta, unalmasan, monoto-
non. Rosszcsont Peti krokodilokat raj-
zolgatott a matekfüzetébe. […] Bla, bla, 
bla, bla, bla könyvek, bla, bla, bla, bla ol-
vasni, bla, bla, bla, bla jutalom, bla, bla.

JUTALOM?
Rosszcsont Peti abbahagyta a fi rká-

lást.
– Milyen jutalom? – kérdezte hango-

san.
– Ne kiabálj be, Peti! – szólt rá Bárda 

néni. […] – Tehát, ahogy mondtam, mi-
előtt udvariatlanul félbeszakítottak – és 
mogorván Petire nézett –, két hetetek van arra, hogy elolvassatok annyi könyvet, 
amennyit csak tudtok az iskolai olvasóversenyre. Aki a legtöbbet olvassa, az iz-
galmas jutalomban részesül. Nagyon izgalmas jutalomban. De ne felejtsétek el! 
Minden elolvasott könyvhöz beszámolót kell írnotok.
Mit gondolsz, mi a véleménye Petinek a versenyről?

Ó, olvasóverseny! Rosszcsont Peti belesüppedt a székébe. Fúj! Az olvasás ke-
mény, nehéz munka. Már maga az oldalak lapozgatása is kimerítő. Miért nem 
tudnak egyszer vicces versenyeket szervezni, mint például kinek korog leghango-
sabban a hasa, vagy ki kiabál be legtöbbször az órán […]. Ezeket tuti ő nyerné. […] 
De Bárda néni soha nem fog vicces versenyeket szervezni.

– Mi a jutalom? – kiabálta Szeszélyes Szonja.
Vajon mi lesz a győztes jutalma?

Valószínűleg valami ocsmány tolltartó, gondolta Peti. Vagy egy halom iskolai 
kéztörlő.

– Gumicukor! – kiabálta Falánk Feri.
– Gördeszka! – rikkantott Fürge Fülöp.
– Ruhák! – tippelt Bájos Blanka.
– Csend legyen! – csitította az osztályt Bárda néni. – A jutalom egy családi belé-

pő a vadonatúj élményparkba.
Hogyan fejeződhet be a történet?

Francesca Simon [francseszka simon] (Tóth Tamás Boldizsár fordítása)

Ha kíváncsi vagy a történet további folytatására, olvasd el a Francesca Simon: 
Rosszcsont Peti iskolai rémtettei című kötetben!

1 Az eredeti befejezést a fejezet utolsó oldalán találhatod meg.
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Gyerekek kérdezték…

Gyerekeket kérdezték…

– Ki (mi) indította el azon az úton, amelynek a végén matematika–fi zika tanár lett?
„Dancsó János matek–fi zika szakos tanár vagyok, roma származású. […] Tanul-

mányaim során rengeteg sikerélményem volt ezekkel a tantárgyakkal. Nem feledke-
zem meg azokról a nagy tiszteletben álló tanáraimról, tanítóimról, akik megmutat-
ták a fi zika és matematika különleges világát és rejtelmét. Ők voltak azok, akik miatt 
pedagógus lettem. […] Hálás vagyok, hogy ennyit törődtek és foglalkoztak velem.”

– Milyen ösztönzést, segítséget kapott szülei-
től, családjától?

„Elsősorban drága Édesanyám volt, aki te-
relgetett, és nem hagyta, hogy letérjek a helyes 
útról. […] Nagyon fontos volt számára a család 
szeretete, s a szokásaink, hagyományaink ápo-
lása. Mindig azt ismételgette: soha ne felejtsem 
el, hogy honnan jöttem, hová tartozom.

részletek

Fiúk a lányokról
– Mi az, ami tetszik a lányokban?
– Hát … Valamikor aranyosak, viccesek, meg kedvesek.
– Mikor kedvesek?
– Akkor, amikor nem idegesítőek és békén hagynak. 

Mondjuk nem énekelnek, nem nyikorognak, hanem abbahagyják.
– Mi az, amit a lányok jól tudnak?
– Jól tud valamelyikük táncolni. Luca a versmondó versenyt megnyerte, rajzból 

második, a helyesíró versenyen első lett.

Lányok a fi úkról
– Milyenek a fi úk?
– Csintalanok, mert így hívják fel magukra a fi gyelmet.
– Van-e olyan, amit a fi úk jól csinálnak? Amiben ügyesek?
– A fociban, meg a sportban ügyesebbek, mint mi. Ha akarnak, akkor ők is tud-

nak például szépet rajzolni, meg kézműveskedni.
– Mennyi jó, rossz tulajdonságuk van a fi úknak?
– Nincs túl sok rossz tulajdonságuk, hanem inkább több jó… Nagyon okosak, 

mintha ők lennének az ész. Valamelyik segítőkész, van, amelyik nem. Bizonyos 
fi úk komolyak, velük jót lehet játszani és komoly dolgokat megbeszélni. Néha a 
titkokat is el lehet mondani nekik.

Részletek a Kossuth Rádió „Vendég a háznál” című 2015. áprilisi műsorából

1.  Jósold meg a fotók és a címek alapján, hogy miről szólhatnak az interjúk!
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3. Válaszolj a fenti keretben található kérdésekre!
4. Beszéljétek meg! Hogyan lehet jelentkezni erre a különleges kiállításra? 
5. Milyen fogyatékosságokat ismertek még a vakságon kívül?

1.  Mit gondolsz a cím alapján, miről szól az alábbi szöveg? Vajon irodalmi vagy isme-
retközlő szöveg lesz?

2. Véleményed szerint milyen lehet a Láthatatlan kiállítás?

Egy óra kalandozás 
vakvezető 

kíséretében
teljes sötétségben

Képzeld el, hogy kialszik a fény…!
A  Láthatatlan Kiállítás Budapest című program egy különleges, interaktív 

utazásra hív minden érdeklődőt egy olyan világba, ahol teljes sötétségben kell el-
igazodni. A kiállításon a résztvevők csupán tapintás, hallás, szaglás és az egyen-
súlyérzékelés útján jutnak információkhoz. Így a látáshiány okozta új helyzetben 
a nehézségek mellett azt is megtapasztalhatják, hogy a szem mint érzékszerv nél-
kül is lehet szép és teljes a világ.

A kiállítás a nem látók és a látók világát igyekszik közelíteni egymáshoz, és 
pozitív élményeken keresztül tanítja meg, hogyan segíthetjük, s miképpen ért-
hetjük meg a nem látó embereket. A láthatatlan utazás vak vezető kíséretében, 
speciálisan berendezett és teljesen besötétített helyszíneken történik, ahol egyedi 
hanghatások és speciális illatok segítik, hogy igazán életszerű legyen az élmény. 

Hat helyszínt járnak be a vendégek különböző talajfelszínen, miközben sokféle 
élethelyzet részesei lehetnek. Megtapasztalhatják, milyen látás nélkül közlekedni 
a városi forgatagban, hogyan lehet vásárolni és fi zetni a boltban, vagy éppen hon-
nan lehet tudni, melyik fűszer kell az ebédhez.

A részvétel 15 percenként induló csoportokban történik, s bő egy órát vesz 
igénybe. A lefoglalt időpont előtt 15 perccel célszerű érkezni, hogy kényelmesen 
lehessen jegyet váltani és meghallgatni a kiállítás előtti tájékoztatást.

Látogass el a Láthatatlan kiállításra, ahol megismerheted azokat az eszközöket 
és használati tárgyakat is, melyeket a vak emberek nap mint nap használnak! 
Tapasztald meg, hogyan változik látás nélkül a világ körülötted, s hogyan változol 
benne Te magad is!

http://www.lathatatlan.hu alapján

Érdekes? Furcsa? Idegen? Esetleg természetes?

És Braille-írógépet?

Netán beszélő mérleget?
Beszélő vérnyomásmérőt?

Láttál már beszélő órát?
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Mi, szemüvegesek (részlet)

1.  Beszélgessetek arról, az osztályotokban hogyan érzik magukat szemüveges társaitok!

Hétfőn reggel Évi felöltözött, megregge-
lizett, egy szarvasbőr törlővel gondosan fé-
nyesre tisztította a pápaszemét, azután fel-
tette az orrára. […] Anyuka örömmel látta, 
hogy kislánya büszkén és peckesen lépdel az 
új szemüvegben. Ami igaz, az igaz, sokkal 
jobban látta most az utcát, a feliratokat.

Az iskolához közeledve kicsit csökkent a 
bátorsága. […]

– Mit fog mondani, akivel először találkozom? – töprengett Évi.
– Szemüveges kígyó? Huhu! De csúnya vagy? Az ablakot otthon kell tartani, 

nem az orrodon … és még mi minden mást. […]
De azért csak ment és ment és ment, és néha olyan érzése támadt, hogy mégis 

letenné a szemüveget. De nem és nem és nem, ő bemegy az osztályba, leül Huhu 
mellé …

– Nahát! Óriási! Osztály, oda nézz! Hogy te milyen nagy fej vagy! Bravó, kis 
Kerekes! Oltári! Állati! Jaj, de jól áll! Honnan loptad? A mamádtól fújtad meg? 
Nézzétek a Kerekest, mindjárt eldobom magam!

Évi megállt, nem értette ezt az ordítozást és lelkesedést. Hajagos üvöltözött és 
tapsolt, és még folytatta:

– Na, gyere közelebb. Hol szerezted?
– Mit? – kérdezte Évi megzavarodva.
– Ezt a szerkentyűt az orrodra.
– Ez a saját szemüvegem – mondta Évi. – Rövidlátó vagyok, és az orvos írta fel.
Évi egy pillanatra tanácstalanul állt, azután szépen odament a helyére. A táská-

ját betette a padba, és azt mondta a szomszédjának:
– Jó reggelt, Zsuzsi!
És barátságosan rámosolygott Huhura.
– Te meg min nevetsz? – vörösödött el Huhu.
– Csak úgy, jókedvem van.
– Énrajtam nevetsz? – kérdezte fenyegetően Huhu.
– Dehogyis – felelte meglepetten Évi. – Min nevetnék? Nézd, én is szemüveges 

lettem. A kerete is pont olyan, mint a tiednek …
 Fehér Klára

2. Beszéljétek meg, miért lepődött meg Évi, miután beért az osztályba!
3. Olvassátok fel egymásnak a történet humoros részleteit, kifejezéseit!
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Ma már ritkábban hallani a „Pápaszemes kígyó!” hangzatú kevésbé kedves gú-
nyolódást, aminek oka talán az egyre szebb szemüvegkeretek megjelenése, vagy 
az egyre több szemüvegessé váló ember is lehet. Hosszú út vezetett ahhoz, hogy ez 
az egyszerű kis orrunkra illeszthető lencsepár tökéletessé tegye látásunkat. 

Az okuláré kialakulása a korai változatoktól a mai típusokig hosszú, évszázado-
kon át tartó, lassú fejlődési folyamat eredménye volt. A források szerint Alhazen 
(965–1039) arab matematikus, fi zikus, csillagász, orvos fedezte fel az üveggömb-
szelet nagyító hatását, és ezt alkalmazta az olvasás megkönnyítésére. Így az első 
látásjavító eszköz az olvasókő vagy olvasónagyító volt, amit közvetlenül a betűkre 
helyezve alkalmaztak. Ez a páratlan, egymagában használt lencse az idők folya-
mán egyre jobban eltávolodott a betűktől, és lassan az emberi szemhez közelített.

Sokáig gondot okozott a látást javító lencséknek a szem előtt való rögzítése. 
A keretbe foglalt lencsét eleinte kézben tartották a szem előtt, majd zsinórral a 
fejre vagy a fülre erősítették, később az orra csíptették. A rengeteg változat kö-
zül Angliában és Németországban a fél szemre való lencse, a monokli volt sokáig 
a legnépszerűbb, melyet zsinórral erősítettek a gomblyukba. A franciák inkább 
a cvikkert, a csíptetős rögzítésű szemüveget kedvelték. Az első keretes szemüve-
get egy párizsi optikus, Monsieur Thomin [möszijő tomin] készítette el 1746-ban, 
melynek használata később általánossá vált a világon.

http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/eleslatas-avagy-a-szemuveg-tortenete

1.  Tekintsd át a szöveget! Idézd fel, mely szavakra emlékszel! Ezek alapján mit vársz 
ettől az olvasmánytól?

2. Írd le a füzetedbe a szemüveg szó rokon értelmű megfelelőit!

Éleslátás, avagy a szemüveg története

Monokli

Lornyon Nagyító
SzemüvegSzemüveg

Gyűjts információkat az internetről a szemüveg fejlődéséről! 
(http://hirmagazin.sulinet.hu/hu/tudomany/eleslatas-avagy-a-szemuveg-tortenete)
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[...] Szent István délutánján el ver te a jég a sző lőt. Azaz dehogy el ver te: szét ha so-

gat ta még a tő ké ket is. Még más nap reg gel is ma rék szám ra le he tett szed ni a je get 
a la po sokon1, aho vá a víz össze so dor ta.

A mennyei pa rittya kö vek2 fül tö vön ver ték a két ma lac kát is. Így csak el ás tuk őket 
az or go na bo kor tö vé be, segítet tem én is, s na gyon el bá mul tam rajta, hogy az édes-
a pám a sze mé hez emel ge ti a ke ze fe jét. Fel nőtt em bert én ad dig nem lát tam sír ni.

Csak most sej tet tem meg, hogy itt va la mi 
nagy baj van. De hogy mi cso da, azt csak szep-
tem ber el se jén tud tam meg.

Irat koz ni vezetett föl az iskolába anyám.
Zó lyo mi ta nár úr drá ga jó em ber volt, le is ül-

tet te az anyá mat, ahogy a má so di kos bi zo nyít-
vá nyom ban meg lát ta a tisz ta je lest.

– No, szü le, nagy örö me le het eb ben a kis 
le gény ben – ütö get te meg a léniával3 az ijedt- 
fe hér ar co mat.

Az édes a nyám ko ra sze rint lá nya le he tett 
vol na a ta nár úr nak, de ha já ba már hu szon öt 
esz ten dős ko rá ban be le ra ga doz tak a fe hér szá-
lak, ame lye ket a gond pó kok fo no gat tak.

– Mi vel tar to zom, ta nár úr? – cso móz ta ki 
anyám a ken dő sar kát.

– Hat fo rint öt ven há rom k raj cár, lel kem.
– Ne künk csak egy fo rin tunk van. Úgy 

mond ta az uram, sze gény gye rek től egy fo rint 
jár…

– Jó, jó, lel kem, csak hogy ak kor sze gény sé gi bi zo nyít vány4 kell! – mond ta el ko-
mo rod va Zó lyo mi ta nár úr.

Anyám össze tet te a fa ké reg for má jú, eres ke zét.
– Sze gé nyek va gyunk mi bi zo nyít vány nél kül is, tes sék azt meg hin ni.
Zó lyo mi ta nár úr hir te len el kap ta ró lunk a sze mét, és le haj tot ta a fe jét.
– Lá tom én azt, lel kem, el is hi szem, de lát ja, ne kem is a tör vény pa ran csol. 

Hoz zon írást a vá ros há zá ról! 
De bi zony sze gény sé gi bi zo nyít ványt nem kap tunk.
Ott hon er re nagy ta nács ko zás volt. Tük röt, ágy te rí tőt, min dent össze néz tünk, 

amit pénz zé le het ne ten ni, hogy az egy fo rint ból hat és fél fo rint le gyen, de hát ez 
mind ke vés. Ha a tan dí jat fut ná is, mi ből győz nénk a köny vet? Szám ba vet tük a 
ko má kat és só go ro kat is, de azok is mind jég ver te em be rek vol tak, ho gyan se gít-
het ne vak a vi lág ta la non?

Azon az éj sza kán ne kem már na gyon rossz ál ma im vol tak. Mi re föl éb red tem, 
da gadt volt a sze mem az álom be li könnyek től.

16

4oszt_hetszinvilag_olv_2019_OH.indd   16 2019. 04. 12.   11:33



17

SZ
EP

TE
M

B
ER

I C
SE

N
G

Ő
SZ

Ó

De az iga zi kín szen ve dés re csak más nap vir-
rad tam. Ut ca be li paj tá sa im reg gel év nyi tó ra 
men tek. Meg zör get ték a kis aj tót, és be ki ál tot-
tak a ka pu ha sa dé kán:

– Fer kó! Fer kó! Gye re is ko lá ba!
Búj tam én ól ba, pad lás ra, de a bol do gok zsi-

bon gá sa min den reg gel rám ta lált. Nem is 
bír tam egy hét nél to vább. Ahogy el ha lad tak 
há zunk előtt paj tá sa im, meg vár tam, míg a sa-
rok ra ér tek, ak kor én is utá nuk ered tem. A pi a-
con, a ko fák5 közt ácso rog tam ad dig, míg oda-
hal lat szott az is ko lá ból a nyolc ó rai csen ge tés. 
Ak kor az tán meg ke rül tem az is ko lát, elő ször 
csak messzi ről, az tán min dig ki sebb kör ben. 
Már a ne gye dik nap be lül vol tam a ke rí té sen. 
Négy kéz láb csúsz tam el az igaz ga tói szo ba előtt, vé gig a hosszú fe hér fo lyo són, 
míg el ér tem a har ma dik osz tály nyi tott aj ta já ig. Ott az tán hal lot tam én min dent. 
Azt is, amit ma gya ráz tak, azt is, amit fe lel tek. Azt is, ami kor az öreg pe del lus6

oda cso szo gott a csen gő höz. Ak kor az tán uzs gyi, sza lad tam vissza az ut cá ra.
Szep tem ber kö ze pé ig így le he tett jó í zű e ket in ni a tu do mány kút já ból. Ak kor tör-

tént, hogy a ta nár úr a la tin nyelv szép sé ge i ről be szélt. Fel írt egy pél da mon da tot a 
táb lá ra, majd meg kér dez te:

– Hogy mon da ná tok ezt ma gya rul?
Mély csönd. Nagy Má tyás je les de ák volt, de még ő sem tu dott meg bir kóz ni ve le.
Ré mül ten do bo gott a szí vem, nem bír tam ma gam mal, be ki ál tot tam a la tin mon-

dat he lyes for dí tá sát.
Ab ban a perc ben már koc cant is a hom lo kom a tég lán, mert be le szé dül tem az 

iz ga lom ba. Mit tet tem, mi lesz eb ből?
Az lett, hogy a la tin ta nár úr öl ben vitt be az osz tály ba, és töb bet az tán so se kér-

tek tan dí jat Mó ra Már ton fi  á tól.
Móra Ferenc nyomán

17

1 laposok: mélyebb fekvésű területek 
3 lénia: vonalzó
5 kofa: piaci árus

1. Beszéljétek meg, miért szegényedett el Ferkó családja!
2. Fogalmazd meg, hogy a történet mely mozzanatait ábrázolják az illusztrációk!
3. Mit érezhetett Ferkó, amikor a tanító bácsi bevitte az osztályba?

Jó, ha tudod a jelentését! 
A tudomány nem veszhet el. – A tudás olyan kincs, amelyet senki sem vehet el tőlünk.  

2 mennyei parittyakövek: a jégeső nagy darabjai
4 szegénységi bizonyítvány: rossz anyagi helyzetet bizonyító hivatalos irat
6 pedellus: iskolai hivatalsegéd
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Tankönyv? csak a borítója
(én semmit sem tudok róla, 
hova lett a tudomány,
engem nem bánt e hiány),
egy töküres tolltartó,
(pisztolytoknak volna jó)
tartógumik felszaggatva,
(engem ezért ne nyaggass ma)
hetvenhárom szamárfül
nyolc füzeten legbelül,
kitört ceruzahegyek,
kilenc, hogy pontos legyek,
radír, mit körző átdöfött,
találhatsz belőle ötöt,
szétkaratézott vonalzó,
órán játszott torpedó,
na meg három rágó ára, 
szögmérő, de ripityára,
matchboxfelni repedten,
(nahát, ezt hogy kerestem!)
visszakapott visszajáró,

pulóver a visszájáró’,
sonkáskenyér, érintetlen,
(asszem aszondtam megettem)
almacsutka, már penészes,
(kérlek, ezért se légy mérges)
széjjelolvadt tejcsoki,
(veszni hagytam, tök ciki)
egy fel nem használt puska,
meg hogy csíp engem a Zsuska,
egy ragasztó széjjelkenve, 
meg hogy nem volt leckém keddre,
meg egy háttal kezdett mondat,
meg hogy elmarad a szombat,
nahát, ilyet már kilátott,
még az intő is elázott,
hogy nem hoztam füzetet,
meg az a sok üzenet …
Hát arról szól valahány, 
hogy a gyermekük trehány.
Hanyag lennék, rágalom!
Cipelem a hátamon.

Békés Márta

1. Milyen a vers hangulata? Bizonyítsd a költemény szavai, kifejezései alapján!
2. Keresd meg a szabálytalanságokat a versben! Vajon mi a szerepük?
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