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Olvasd el!

mese a felfordított teknôsrôl

ez az eset régen történt. de nem nagyon régen. vannak, akik még emlékez
nek erre a furcsa históriára. egyszer egy nagy vihar idején Nekemaztán
NemSürgôssel, a teknôsbékával szerencsétlenség történt.

mi a neve a teknôsbékának? válaszolj szóban!

de nem ám afféle aprócska szerencsétlenség, hanem a lehetô legnagyobb. 
a Hideg Északi Szél volt az oka mindennek. Olyan váratlanul érkezett, és 
olyan erôsen fújt, hogy felfordította NekemaztánNemSürgôst, a teknôst. 
a Hideg Északi Szél odébbállt, de a teknôs ott maradt a hátán fekve, és 
senki sem tudott segíteni rajta. Hogy is tudott volna! NekemaztánNem
Sürgôs roppant nagy volt. Csak a teknôje volt vagy ötszáz kiló, de az is lehet, 
hogy ezer. az állatok vigasztalták a teknôst, amennyire csak tôlük tellett, 
de ahhoz nem voltak elég erôsek, hogy visszafordítsák.

mi történt a teknôssel? válaszolj szóban!

akkor még senki sem sejtette, mi lesz ebbôl. 
az egész egy aprósággal kezdôdött. Nekem
aztánNemSürgôs éjszaka fordított álmot 
látott. ebben az álomban az esô a földrôl 
az ég felé esett. a folyók visszafelé folytak. 
a hajók pedig kéményükkel lefelé úsztak. ez 
volt az álom. de a teknôs reggel is fordítva 
látta és hallotta a dolgokat.

Hogyan látott és hallott mindent a teknôs?  
válaszolj szóban!

kedvenc reggeli nótáját is fordítva énekelte,  
s így a kedves, ismerôs dallamból zagyvaság  
lett. Sôt, a teknôs a szavakat, a monda 
tokat is megfordította. aki nem tudta,  
mirôl van szó, azt hihette, hogy Nekem 
aztánNemSürgôs valamilyen ismeret 
len nyelven beszél. 
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azt mondta: „Szuvresz!” ez azt jelentette: „Szervusz!” a teknôs megkér
dezte: „Gásjú im?” ezt pedig úgy kellett érteni: „mi újság?”

miket mondott a teknôs? válaszolj szóban!

kezdetben mindig félreértették a teknôst, de aztán lassacskán kezdték meg
szokni furcsa beszédét. az orrszarvú már megértette, amikor úvraszrronak 
nevezte. a krokodil is odafigyelt, amikor lidokork néven szólongatta. de a 
teknôs akkor volt a legboldogabb, amikor így köszöntek neki:

– Szuvresz, Sônket!
Persze azelôtt ez egy kissé szebben hang
zott. Így:
– Szervusz, teknôs!
az állatoknak annyira megtetszett ez a 
fordított nyelv, hogy kis híján feje tetejére 
állították az állatnyelvet. de nem csak az 
állatok ám! a gyerekek is fordított nyelven 
kiabáltak, amikor az utcán játszottak:
– óhilah! óhilah!
Pedig azelôtt azt kiabálták:
– Halihó! Halihó!

mit szóltak az állatok és a 
gyerekek a fordított nyelvhez? 
válaszolj szóban!

ki tudja, milyen galibát okozott 
volna még NekemaztánNem
Sürgôs, ha egy szép napon nem 
érkezik meg a meleg déli Szél, 
és nem fordítja vissza a talpá
ra. igaz, maradtak még olya
nok, akik a régi szokás szerint 
megfordították a szavakat. de 
hamarosan már csak a feledé
keny és engedetlen gyerekek 
beszéltek felfordított nyelven.
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Olvasd el!

Hol terem a görbepörge törpekörte?

egyszer a tek nôs leült pihenni egy terebélyes tölgyfa árnyékába. Fejét, far
kát, négy lábát behúzta a házába, és elaludt.
egyszer csak arra ébredt, hogy valaki nagyban tapogatja, lökdösi.
attól nem félt, hogy az a valaki kárt tehet benne, hiszen a háza megvédte 
mindenféle ve sze de lem tôl, attól azonban nagyon is tartott, hogy a nagy 
taszigálásban valahogyan a hátára fordul. akkor aztán kalimpálhat, erôl
köd he tik, amíg újra sikerül talpra állnia!

mitôl tartott a teknôs? válaszolj szóban!

kidugta hát a fejét a házból (de csak egy 
icipicit és igenigen óvatosan), hogy meg
nézze, ki az, aki lökdösi, tapogatja.
Látja, hogy a róka. a rókával egyszer már 
megjárta a tek nôs, s ezért tudta, ha valami 
jó furfang nem jut az eszébe, megint bajba 
kerül.
Szerencsére gyorsan forgott az esze, s 
mindjárt ki is találta, hogyan szabadulhat 
meg a rókától. kidugta a fejét a házból, és 
pislogva, mintha csak akkor ébredezne, a 
rókára tekintett.

– No, nézd csak, ki van itt – adta a meglepettet. – Hát mégis rám találtál? 
Pedig mennyire igyekeztem, hogy senki meg ne lásson!
– miért? – kérdezte a róka. – mi okod van a bujkálásra?
a tek nôs úgy tett, mintha gondolkoznék, mondjae, ne mondja.
– Ha csak egy cseppnyi irigység is volna bennem – szólt aztán –, nem monda
nám meg az igazat. mivel azonban nem vagyok irigy ter mé sze tû, elárulom, 
hogy azért bujkáltam, mert titokban akartam tartani, 
hogy hol terem a görbepörge törpekörte.

mi a gyümölcs neve? válaszolj szóban!

– Görbepörge törpekörte? – csodálkozott a róka. 
– Hát az meg miféle? Hírét sem hallottam.
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– Sajnálhatod – mondta a tek nôs. – mert annál különb gyümölcs nincs a 
világon. illatos, mint az eper, leves, mint a narancs, édes, mint az érett 
szô lô, s amellett, akármilyen furcsa, egy kicsit még a gyenge csibehúsra is 
emlékeztet az íze.
– a gyenge csibehúsra? – nyalta meg a szája szélét a róka. – de hiszen ez a 
gyümölcs éppen nekem való!
– Bizony, bizony! – bólogatott a tek nôs. – de ha te is rákapsz a görbepörge 
törpekörtére, és kívüled még a farkas, a medve, a borz meg a többi állat: 
mi marad nekem?
– igazad van! – helyeselt a róka. – mi maradna neked, ha mostantól fogva 
a farkas, a medve, a borz meg a többi állat mind csak görbepörge törpe
körtét csemegézne? Rajtam kívül ne is áruld el senkinek, hogy hol terem 
az a világjó gyümölcs.
– Szívem szerint megmondanám – felelte a teknôs –, 
ha bizonyos volnék, hogy tudsz titkot tartani.
– amit nekem mondasz, soha senki meg nem tudja! 
– fogadkozott a róka.
– elhiszem. Hanem tudode, hogy ehhez a gyümölcs
höz csak nagy türelemmel lehet hozzájutni?
– Nincs nálam türelmesebb állat – mondta a róka 
türelmetlenül.
– de vajon vane elég idôd? mert ez a dolog nem megy ám valami hamar!
– Ráérek akármeddig! – fogadkozott a róka.

Hogyan lehet hozzájutni ehhez a világjó gyümölcshöz? válaszolj szóban!

– No jó, hát akkor megmondom, hol terem a világjó görbepörge törpe
körte: itt, helyben.
– itt? Hol? – fur csál ko dott a róka. – Hiszen egy terebélyes tölgyfa tövében 
állunk!
– terebélyes tölgyfa? – nevetett a tek nôs. – Hát így ismered az er dôt, hogy 
ezt a fát tölgyfának nézed?
– minek nézzem? Hiszen tele van makkal!
– makkal? – hahotázott a tek nôs. – Úgy látszik, romlik a szemed! vedd tu
domásul, hogy ez a fa nem más, mint a határ egyetlen görbepörge törpe
körtefája. az pedig, amit makknak véltél, nem más, mint maga a világjó 
görbepörge törpekörte.
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– igazán nem gondoltam volna! – álmélkodott a róka. körüljárta a fát. vas
tag, sima törzse volt.
– Hogy lehet felmászni erre a fára? – kérdezte.
– Sehogy – felelte a tek nôs.
– Hát akkor hogy juthatok a körtéhez?
– majd megmondom, hogy én hogyan csinálom – válaszolta a tek nôs. – va
lahányszor kedvem támad egy kis görbepörge törpekörtére, leülök itt a fa 
alatt, felemelem a fejemet, kitátom a számat, és várom, hogy belepottyanjon 
a gyümölcs. igaz, hogy néha sokáig kell várnom, de megéri.
a róka leült a fa alatt, felemelte a fejét.
– Jól csinálom? – kérdezte.
– Nagyon jól – válaszolta a tek nôs. – Csak a szájadat kell kitátanod, mégpe
dig mennél nagyobbra.
– Hát te miért nem tátod ki?
– mára már jól belaktam – mondta a tek nôs. – mindig is azt vallottam, hogy: 
a jóból is megárt sok.
a róka nemigen marasztalta a tek nôst. Gondolta, ha egyedül marad, leg
alább több jut neki.
Szélesre tátotta a száját, és várta, hogy belepottyanjon az a rókának való vi
lág jó gyümölcs, amely illatos, mint az eper, leves, mint a narancs, édes, mint 
az érett szô lô, és amellett még a gyenge csibehúsra is emlékeztet az íze.

milyen íze van a görbepörge törpekörtének? válaszolj szóban!

Csak ült ott tátott szájjal órákon keresztül. egyre türelmetlenebb lett, majd 
teljesen elzsibbadt a szája és a nyaka. végül rájött, hogy megint becsapta a 
tekn ôs. akkor felállt, és dühösen hazavánszorgott:
– Na megállj csak tek nôs! most aztán elkaplak, ezt már nem úszod meg 
szárazon! – mondogatta egyre bosszúsabban.
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Olvasd el!

a teknôs

a tek nôs állat. Négy lába, és a bordákból ki fej lô dött teknôje van. ezzel tudja 
megvédeni magát. vízi és szárazföldi tek nô sök is vannak. a vízben élô tek
nôs ragadozó, a szárazföldi nö vény evô. mindegyik tojással szaporodik.

az utódokat nem gondozza, a 
tojások melegítését és kikölté
sét a napsugárzás végzi el. már 
200 millió évvel ez elôtt is vol
tak tek nô sök. ma körülbelül há
romszáz tek nôs fajt ismerünk.

Nézz utána, milyen állatok éltek 200 millió ével ez elôtt! válaszolj szóban!

magyarországon egyetlen faj, a mocsári tek nôs 
ôs ho nos. iszapos tavakban vagy lassú folyású vi
zekben él. Szereti a napsütötte eldugott erdei 
tavacskákat. Csak a víz közelében él meg. Nagyon 
jól úszik. táplálékát is a víz bôl szerzi. kisebb vízi 
állatkákat eszik. Csak a beteg, legyengült halakat 
képes elkapni. márciustól októberig aktív. Szeret 
a kiálló köveken pihenni. télre beássa magát az 
iszapba vagy a parti fövenybe*.
a mocsári tek nôs magyarországon védett állat.

mit tudtál meg a mocsári tek nôs rôl? meséld el szóban!

a szárazföldi tek nô sök növényekkel, levelekkel, gyümölcsökkel táplálkoz
nak. vizet ritkán isznak. a nagyon forró és a nagyon hûvös idôben gödröket 
ásnak, és betemetik magukat.
a tek nô sök a szárazföldön lassan haladnak. 
egy elkóborolt tek nôs 3 hónap alatt 5 kilo
métert tett meg.

mit gondolsz, miért esznek növényeket a 
szárazföldi tek nô sök?   
válaszolj szóban!

* Rajzát lásd a 124. oldalon!
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Olvasd el, és válaszolj a kérdésekre!

a 13 aradi vértanú

az 1848–49es szabadságharc leve
résére Ferenc József segítséget kért 
az orosz cártól. a nyugati hatalmak 
jóváhagyták ezt a kérést, és az orosz 
cár kétszázezer katonával megindult 
magyarország ellen. ekkora túlerôvel 
szemben a magyar honvédsereg nem 
gyôzhetett, és végül világosnál letették 
a fegyvert.
Október 6án arra a 13 vértanúra em
lékezünk, akiket a szabadságharc le
verése után arad várában végeztek ki 
1849ben.
azért kellett meghalniuk, mert hon
védtisztként a magyar szabadságért, 
nemzetünk függetlenségéért harcoltak.

Ugyanezen a napon lôtték fôbe Pes
ten, az Újépület falánál Batthyány 
Lajost, az elsô felelôs magyar kor
mány miniszterelnökét. 
az épületet már lebontották, helyén 
1929 óta az ô emlékére örökmécses 
világít.
Október 6a a magyar nemzet 
gyásznapja. 
ezen a napon azokra az áldozatok
ra emlékezünk, akik életüket adták 
magyarországért.

miért nem volt esélye a magyar 
honvédseregnek? 
Hol végezték ki a honvédtiszteket 
és a miniszterelnököt?

00373_I_Szines_olvasokonyv_3I.indd   34 2010.06.08.   10:01:43



35

Biztatás

a hazáért élni, szenvedni s jót tenni,
Ügye mellett önként s bátran bajra menni,
kárt, veszélyt, rabságot érte fel sem venni,
S minden áldozatra mindenha kész lenni, –

Barátom! oly dolgok, melyek az embernek
dicsôség mezején oszlopot emelnek,
S melyekért (bár, míg élsz, sokan nem kedvelnek)
a jók sírodban is áldanak, tisztelnek.

Batsányi János

Aulich 
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