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A tekercs
történetet

három - a barátság
tartalmaz:

téma körébe tartozó

- mesét,

Az igazi barátság (Vietnami rnese )
Ki segit igaz6n? (Iskolai történet)
Csak az akaraton mulik! (Iskolai történet)
Á tekercs anyagát a 3 -4. osztályban tanitási
nevelőmunkánkban
- kisdobos foglalkozásokon,
otthonban - lehet eredményesen felhasználni.

órán kivül i
napközi

Az elsŐ két történet az igaz barátságnak azt a jegyét
ki, hogy bajban válik el, ki az igazi boröt . Az
első mesében _a vietnami fiu csak próbára akarja tenni
"barátját",
s az első kritikusnak látszó eset elég orró,
hogy- a baráts6g rostáján klhull.cn az, aki csak j-óban
vallja magát barátnak, debajban
gátlás nélkül cserbenhagyj a társát.
ernell

A második történet tovább fej leszti ezt a gondolatmene tet. Az igazi barátság nem a kötelességmulasztás
palástqlás6ban, hanem a kötelességteljesitésben
nyujt segitséget.
A harmad ik tört énet a Iege IIentmondásosabb.
A cin gár ,
semmi rendkivUli tulajdonsággal
nem rende lkezó (hacsak az "okorot" fo lytonos emlegetése nem nevezhető
rendkivUli tulajdonságnak)
Ricsl kudorcok, társai cél-

zotos ugratásai következtében
kerül olyan helyzetbe,
amikor szinte hőssé magasodik, s bebizonyithatja
- amit
eddig csak mondott -, hogy az erős akarat, a lélekje-.
lenlét, a trcqikusro fordulo helyzet piHanatok alatt történő felismerése, é,s a "vakmerőség" k;ckáztatásaéletet
is menthet .: A kritikus helyzetben nem hcbozik, sőt talán nagyon is "meggondolatlanuJt',
de emberségesen,
eredményesen cselekszik,
mert nem a harag kerekedik
Felül szivében a vele nagyon gunyosan viselkedő két
társával szemben, hanem a saját életét, egészségét is
kockáztató elhatározás lesz urrá: pillanatok alatt ~eN
megmenteni a jeges vizben evickélő két társát. A képen piros kérdőjel hivja fel a figyelmet Ric'si meggondolatlan tettének helyes értékelésére.
Ha a történeteket
kellő előkészités után, megfelelő
hangsulyozással,
ki pontozássa l állit juk tcnltvönyclnk
elé, akkor megindul a vizsgálódó gondolkodás', s
n~nícsak Ures beszélgetés lesz a következmény.
A képeken

feldolgozott

három történet

a következó-,

Az igazi barátság
~. kép: Volt egy szegény öregasszony.
Két fia volt:
a csendes szavu Dien, és a fUrge AnoL Az
édesanya sokat dolgozott.
Napkeltekor ott
gcSrnYE7dtmár a rizsföldön .' Dien szo~galmasen segitett neki. Anoi bezzeg nem sokat
törődött édesanyjáva 1, naphosszat csavargott.
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2. kép:

Barátjával, Thuával kószált erdőn-mezőn.
A nap
tuze elől a bornbusz sUrUjébe rej:5i:tek.
Leszedték a gyenge, fiatal hajtásokat,
kiszedték a madarak fészkéből a tojásokat.

3. kép:

- Segithetnél néha édesqnyőnknck, cihelyett, hogy
dzzal a haszohtalan Thuával mészkölsz egész nap!
- szól] egy napon 9ien testvérének,
Anoinak.
- Hagyj enqern békén! Thua az én igaz barátom!
- felelte Anoi.

4. kép:

Egyik napon Anoi vadászni indult. Hivta Thuát
is, de az nem ment vele. Azt mondta Anoinak,
menjen csak, ő majd utána megy. Anoi várta,
várta, de Thua csak nem érkezett meg. Igy egye-.
dül bólyongott az erdó'ben. Egyszerre csak az erdő szélén, a 'folyó par'l'ján egy gyönyörü szarvast
pi Ila~tott meg.

5. kép:

Megcéloztcr, és egy Ugyes lövéssel leteritette .
Gyönyörködve nézte a pompás zsákmányt. Egyedul azonban nem tudta volna hazavinni . Sietett\
\
tehát, hogy segitségül hivja barátját,
Thuát. Ut -.
közben azonban arra gondolt, hogy megtréfálja.

6. kép: Thuát apja kunyhója e,lőtt találta.
- Nagy sze-encsér lenség történt - mondta Ano i
fhuának -, szarvas helyett egy vadászt sebesitettem
meg nyi~aÍilmal ez erdőben, S' most ott
fek~zik haldokolva.
Nem tudom m'itév<? legyek?
Gyere, segits!
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- Ugy! MeggyilkOltál valakit, és mosr engem is
bajba akarnál sodorni! Magad okoztad aszerencsét lenséqer , vállald magad a bUnJ,6dést is! vonogatta a vállát Thua, és faképnél' hagyta
Anoit.
7. kép:

Anoi nagyon elszomorodott.
Arra gondolt, amit
testvére rnoridott . Ugy lötsaik, valóban semmirekelő ez a Thua! De vajon mit tenne testvére?

8~. kép:

Hazament,
és Diennekis
elmondta azt a mesét,
am it Thuának. - Szegény bátyám! Ne Fé lj, van
nekern sebbalzsamom, és tiszta gyolcsom. Vezess
oda, majd me qmentjük a sebesültet !
Anoi arca Felroqyoqotf . Látta most már, ki az ő
igazi barátja!

9. kép': A két testvér ezután e lvőlcszthotoflon
jóbarát
lett, anyjuk igaz örömére. Segítettek mindenben cnyjuknck, hogy viszonozzök azt a nagy
szeretetet,
amellyel őket elhalmozta!
Ki segit igazán?
1. kép:
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Laci és Feri jó Larátok voltak. Együtt mentek
iskolába, együtt mentek onnan haza, játszani,
de még tanulni 'is legtöbbször együtt szokto]«.
Feri okos,szorga.mas,
köte lesséqtudö gyermek'
volt. LaCI is okos fiu volt, de néha könnyelmü
és o Iykor köte lességét is elhanyagOlta.
Az isko1ában is mindenki ugy ismerte őket, mint két elválaszthatat Ian [ö boröto+.

2. kép:

Egy szép tovosz i délután nagy futbóllcsotöt
vivtak a fiuk. Laci v,;:,lt a mérkőzés hőse, mert egy'maga három gólt ruqott . A mérkózés
után az
egész osztály őt t:1nnepelte. Élvezte p dicsósépet,
teljesen megfeledkezett
arról, hogymáshapra
még
sok +cno lnivol ö]o van. Hiába hivtó Feri; nem m~rit
haza, hanem R~rdött társai dicséretében.

'---3. kép:

Másnap számtanóra előtt döbbent rá, hogy feladatát nem készitette el. Mit lehetne tenni? Kérte
gyorsan Feri fUzetét, hogy arról leirja a feladatot. F~ri azonban nem adta oda ( - [lyen borőtorn
vagy? Ha nekem segitségre van szUkségesm, akkor
már nem sz6~ithatok rád? - .mondto szemrehányóan Laci. - Majd odaadja más a füzetét l

4. kép:

Nem is kallett kétszer sem mondania, máris négyen~ten
nyujtották fUzetuket a tegnapi mérközés
h8~e felé. Laci kapkodva irni kezdetr , hogy vé,~
gezzen, mire a tanitó néni bejön az osztályba.

5. kép:

Az órán először a tanitó néni is gratulált Lacinak ez előz9 napi sikerhez, amellyel az osztál~'7
nak elismerést szerzett.
S hogy a sportsi ker me llé
egy számtan ötöst is szerezhessen,
őt hiy,ta ki felelni" Atáblánál
azonban kiderült,
högy Laci
nem készülr,
s anélkül, hogy értette volna, hogyan kel-lett a feladdtot rre go ldan i, csak lemáso Ita - méghozzá h iböson - társa füzetéról . Igy a
tonitó néni Óhal remélt ötösból bizony egy~s lett.
Az óra előtti -lIjó borötok'': pirulva lopttottok a
padban.
5

Feri .el qondolkodvo
ult padjában.
c ira. Aznap- riem együtt ...mentek

Nem nézett
haza.

La-

6.

kép:

Délután azonban első u~jű Loelékhoz vezetett, Megbeszélték
a felada! megoldását,
és hogy még jobban menjen,
jó páfhasonló
példát oTdottakmeg
.
egyutt.'
,

7.

kép:

Mcisl1ap a tanitó néni kiváncsi volt,
pótolta-e
Laci előző napi
muloszfösör , Ment is rninden, mint a
kor ikccsopős . Ötöst kapott fe leletére . l.oc i.hdlős
volt J:)~rátiának,
aki ugy seqitetr , ohc qyon az i ó
par6thoz
méltó.·
.
A tonit
néni mindkettójüket
meg is dicsérte
az
egész osztály előtt.
ö

Csak

1 ~. kép- Ricsi szeptemberben

akarni

kell!

h~:ui~ az osztályba.

Törsui
magabiztos
kije-

e lóször tiszteJték,
és bámultók
lentései . miatt.
- Csók az a:<'!1;>'..tlon muiik! - szak'-J mondani.
Hogy
mi? Minden! Szerinte
minden az okóroton mulik.
Az, hogy ki hány percig tud a viz alatt maradni,
hogy Gyuri ki\óyitja-e
eqyesét szőmronböl , hogy
lehet ~ va lakiből ürrepüló . Mindez .csak az akaraton mu ltk.
Társai azonban
hamarosan rájöttek"
hogy Ricsinek
sem sikerül minden . Deezt
azzql magyarázta
meg,
(Iogy még ennyire sein vinné,
ha ném volna benne
erős akarat.
Hanem hamarosan
unni kezdték Ricsi fölényes kije-

lentéseit, - Mit papolsz mindig! - kiabáltak mérgükb~n. - Tessék, itt a fufóverseny! Felirfunk tégeq
is? ,Nevezzbe
te is, ha minden csak az ak~"'aton
mulik!
2. kép:

Ricsi köté fnek állt. De attól kezdve minden nap
fél órával koröbbon ment be az iskolába, és szor~
galma~n,
kitartóan rótta az iskole udvarán a köröket. Sqkszor eltorzult az arca már a f6radtságtói ,J~imerültségtől ,. Társai meg a tanterem ablakából ,gunyós' hangon b jzf~hák:
- Hajrá, egyedUl! Hajrá, akarat!

3. kép:

A fütóversenyen azonban Ricsi mégsem tudott résztvenn i. TUdőgyu IIadást kapott, s b'ete~n feküdt
odahaza. Társai naponta meglátogatták.
Beszámoltak mlndenról , ami az ;~kolában történt.

4. kéR: Ricsi megleckéztetésének
szándékáról azonban méq-.
sem mondtak le. Eljött a tél. A város szélén, a
lakótelep mellett kis tó volt. Ennek jegé~-szoktak
korcso Iyázn i a gyerekek. Ries it is megkérdezté.k,
tud-e korcsólyázni?
Mikor azt felelte, hogy van
korcsolyája,
hivták, hogy t~
is menjen ki aj.égre.
Egyik d~ Iután Sanyi és Lali kÖzrefogták RiC~ít , és
indultak', ki a kis tóhoz .• Az osztáJy mess•.e lemaradva a vasuti töltés mel letr követte őket. A hár~m gyerek ut közben beszélgetett.
Nyári emlékei>
ket mesé lték Riesirrek, hogyan lubiekolt~k akkor
a tó állig érő vizében.
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5.

kép:

6. kép:

/

-A tó por+[őn felcsatolták
korcsolyájukat.
Sanyi
és kcl i hamarosan
készen lett vele.
Már siklottak
is a jégen.
Ricsi nehezen
boldogult
a felcsatolással. Sanyi segItett
neki, majd mikor készen lett~k, megindultak
a jégre.
Sonyi azonnal
látta,
hogy Ricsi egyáltalán
nem tud korcsolyázni
. Elérkezett tehát a megleckéztetés
ideje l, .
Ricsi csak kapálózott
a sima jégen.
A két gyerek
még ugy tett,
mintha támogatná,
s közben egymásnak lökdösték,
körbeforgatták
a szerencsét len
Ricsit . Az osztály tonulói
is ott álltak, már a tó
közelében, és harsány', hchotövc 1, o~nyohák
'
tár~~kat.
YégUf a Jét 'gyerek
megtóditotta
a
szerencsér len Ricsit
'2tki hason csuszvo siklott a
tó közepe relé.
I

Sanyi és Lali utána.
Mikor tulhaladtak
Rics in , hirtelen kanyarral
fékeztek.
- No látod!
Nemesok az akaraton
mulik!
- harsogták gunyos kocoqössol .
A fékező korcsolyák
nyomán még porzotr a jég.
Ekkor hallatszott
az éles roppanás!

7.

kép:

8.

Káp: -Ricsi csak annyit látott,
hogy négy fényes korcsolya kalimpál
a levegó'ben,
de Sanyi és Lali
sehol.
Az osztály társak éles sikolya,
és egyelcsuklott
"Segitség!"
kiáltás kifUstölt Ricsiből minden
elkeseredést .
.... Hisezn csak állig érI - villant
eszébe a beszélgetés.
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9. kép: Azzal fel pattant , vizbe vetette magát, hogy kimentse két fuldokló társát.
A viz még állig sem ért Ricsinek. Megragadta és
tuszkolta kifelé a két kétségbeesett és lélekjelen létét elvesztett társát. Az osztály társak meg a jégre hosclvo, botokot befelé nyujtva igyekeztek segiteni a jeges vizben evickélő három fiu nak .
10. kép:

A mentőautó százas tempóval -roboqoff a véros felé.
Üvöltő szirénája,
mint a korvely vj·Hogott.
A három fiu szótlanul didergett a takarók mé lyén .
- Bátor legény vagy kiSÖreg!V~IÓ
gos hős! .
Hogy valaki a j.eges vizbe ruhást I vesse társai
után magát .... Nahát!· - mondt a mentőorvos .
Ricsi alig hallhatóan suttogta: /
- Csak az aköraton mulik! - ~s ömlött szeméből
a könny!
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