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Ettől fogva minden úgy történt, mintha varázslat működött volna. Nem kizárt, 
hogy így is volt. A következő események azt bizonyították, hogy helyesen 
illesztettem össze a kirakós darabkáit. 

Alighogy a szörny cseppfolyóssá vált, a kastély úgy döntött, hogy nincs többé 
veszély, és kitárta az ablakait. Az ajtók is feltárultak, a vízszint pedig rohamosan 
csökkenni kezdett. 

- Ne olyan sebesen! – kiabált Vehemenc, és olyasmit művelt, amitől nagyon 
meglepődtem. Odaugrott az ajtóhoz, feltépte, és a fenevad hátsó fertályának 
maradványait kikerülve a vízbe vetette magát. 

Lassan felfogtuk, mit csinál. A szobában ugyanis mindenkit – mármint rajtam 
kívül mindenkit – vastagon borított a vörös trutyi. 

- A világ legnagyobb fürdőkádja! – ujjongott Vehemenc. – Siessetek! Valaki már 
kihúzta a dugót! 

A víz addigra leapadt a negyedik szintig, úgyhogy mindenki sürgősen belevetette 
magát. Úsztak, pancsoltak és tapsoltak, egyszerre fürödtek és mosták a ruháikat. 

Mindenki, Tesót kivéve. A szutyok ugyan őt is tetőtől talpig ellepte, mégis 
makacsul megtagadta a fürdést. 

Egészen addig, míg Vadony nyakon nem ragadta, és be nem rántotta a vízbe. 
- Gyerünk, Tesó! Senki sem szereti a büdös majmokat. 
Ritkaság, de lelkem mélyéből egyetértettem vele. 
A víz tehát elapadt, és bár a kastélyban állt a sár és az iszap, a vízzel együtt a 

félelem is eltávozott. 
Mindenki nevetett, traccsolt, bukfencezett, és háton átúszta az ebédlőt. Aztán az 

utolsó csepp is elfolyt még a pincéből is, egyszer s mindenkorra. 
A kastély népe körülállta Vehemencet, sorban gratuláltak a fantasztikus 

találmányához és a briliáns észjárásához. 
- Na igen. A tudós többnyire magányosan munkálkodik, de szenvedésünk az 

emberiség javát szolgálja. Ezúttal azonban nem csak enyém az érdem. 
Ha lennének füleim, most kétszeresen is hegyeztem volna őket. 
- Ma ugyanis mástól kaptam segítséget, és a köszönet így őt is illeti. 
- Helyes, helyes! – hallatszott mindenfelől. 
- Fuccs! Lépjen elő, barátom! 
Már épp félrehúzódtam, hogy duzzogni kezdjek, amikor megláttam Heurékát az 

ajtóban. Rám mosolygott, és kinyújtotta a kezét. Meglehetősen barátságtalanul 
röppentem oda hozzá, és morcosan landoltam a karján, hogy világos legyen: nem 
vagyok jókedvemben. 

Felnevetett. Aztán rám mosolygott, és a rosszkedvem oszladozni kezdett. 
- Ne izgulj, Edgár! – súgta. – Én pontosan tudom, és sosem felejtem el, kinek 

köszönhetjük, hogy Árokzug megmenekült. 
Azzal cuppanós csókot nyomott a csőröm hegyére. Senki se látta, igaz, de 

magamban széles hollóvigyorra húztam a csőröm. 
 
 



 

Utóirat 
Joggal tehetitek fel a kérdést, amit senki sem tett fel az átokzugi áradat idején: mi 

történt a dadussal azokban a rettenetesen nedves órákban? Hiszen őt ottfelejtették a 
betegágyában, és senkinek sem jutott eszébe egészen addig, míg a víz el nem hagyta 
a kastélyt. Szomorúan jelentem, hogy a dadusnak semmi baja. Mikor a többiek 
érdeklődtek, zsémbesen jegyezte meg, hogy neki nem tűnt fel, hogy a szobája víz 
alatt lenne. Eggyel több ok arra, hogy kételkedjünk benne, vajon a dadus egyáltalán 
az emberi fajhoz tartozik-e.   
 
 
1. Tedd időrendi sorrendbe a történet mondatait! 
 

Úsztak, pancsoltak és tapsoltak, egyszerre fürödtek és mosták a ruháikat. 
Én pontosan tudom, és sosem felejtem el, kinek köszönhetjük, hogy Átokzug 
megmenekült   
A szörny pusztulásakor a kastély úgy döntött, hogy nincs többé veszély, és 
kitárta ablakait. 
A kastély népe körülállta Vehemencet, sorban gratuláltak a fantasztikus 
találmányához és a briliáns észjárásához. 

 Vehemenc olyat művelt, ami mindenkit meglepett. 

 
2. Húzd alá az igaz megállapításokat! 
 

 A szörny pusztulása a kastély lakóinak megmenekülését jelentette. 
 Vehemenc nem vallotta be, hogy a megmenekülés nemcsak az ő érdeme.  
 Árokzug valódi hőse Edgár volt. 
 Senki sem vette észre Edgár hősiességét. 
 Tesó, a majom sem úszta meg a nagy pancsolást.  

 
3. Írj kérdéseket az alábbi válaszokhoz! 
 
 ......................................................................................................................................................  
Feltárultak. 
 
 ......................................................................................................................................................  
Siessetek! 
 
 ......................................................................................................................................................  
Büdös majom. 
 
 ......................................................................................................................................................  
Hollóvigyor. 
 
 ......................................................................................................................................................  
Semmi baja. 



 

4. Találjátok meg a hibákat a mondatokban, húzzátok alá, majd javítsátok ki  
egy-egy szóval! 
 
 

A szörny pusztulásával a vízszint egyre nőtt.  

Senki sem akart fürödni a világ legnagyobb 
fürdőkádjában.  

Vadony megragadta Tesót, és kirántotta a vízből.  

Vehemenc elismerte, hogy Edgár volt a segítségére.  

Senki sem tudta, hogy ki volt Árokzug igazi megmentője.  

 

5. Kösd össze a megkezdett mondatokat a folytatásukkal!  

 
A kastély úgy döntött, hogy… …de szenvedése az emberiséget szolgálja. 

Vehemenc feltépte az ajtót,… …kinek köszönhetjük, hogy Árokzug 
 megmenekült. 

A tudós magányosan munkálkodik,… …vége a veszélynek, és kitárta ablakait. 

Mindenki pancsolt,… …és vízbe vetette magát. 

Én pontosan tudom, hogy… …majd átúszták háton az ebédlőt. 

 

6. Olvasd el az ismeretterjesztő szöveget, és oldd meg a feladatokat! 
 

A kastélyok általában főurak, 
földesurak fényűző, esetleg várszerű 
lakóhelyei voltak. Hazánkban a 17. 
században kezdtek el kastélyokat építeni. 
A legtöbb kastély a törökök teljes 
kiűzetése után, a rokokó stílus 
korszakában épült. Magyarországon 
jelenleg 718 védett kastély és 103 vár 
található. 

Lakóhelyünkhöz legközelebb 
Szarvason láthatunk kastélyt, amit az 
olasz származású, Bécsben testőrködő 

Bolza József építtetett 1810 körül, klasszicista stílusban, miután feleségül vette 
Batthyány Annát. A Bolza-kastély Szarvason a Szabadság út 2. szám alatt, a Holt-
Körös bal partján található.  
 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/17._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rokok%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/Klasszicizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szarvas_(telep%C3%BCl%C3%A9s)


 

Töltsd ki táblázatot! 
 

Védett kastélyok száma.  

Védett várak száma.  

Melyik században kezdtek kastélyokat építeni?  

Gyomendrődhöz legközelebbi kastély  

Mikor épült a Bolza-kastély?  

Ki volt Bolza József?  

Milyen stílusban épült a kastély?  
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