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3. o. FELADATLAP 

Kindelmann Győző: Az elveszett ereklye 
3. forduló 

Nemrég olvastam az interneten, hogy a környéken számos kisebb üreg és barlang 
van melyeket a víz vájt a mészkőbe, s hajdanán remeték éltek bennük. Ha figyelembe 
vesszük, hogy a szikla tövében fakad a Hideg – forrás, biztosra veszem, hogy ez a 
hely is lakott volt. Gondold csak el, a szűk bejárat távol tartotta a nagyvadakat, télen 
kirekesztette a hideget, nyáron pedig a meleget. 
-De a kígyók bejöhettek, és ma is bejöhetnek ... 
-Ej, ne félj már minden apróságtól! - toppantottam erélyesen, és tovább indultam. Ám 
tíz lépéssel később derékszögben elkanyarodott a járat, és akkor én torpantam meg. 
Azt hittem ugyanis, hogy rosszul látok. Az utat egy keresztbe akasztott 
perzsaszőnyeg zárta el! A nyomomban haladó Viktor megragadta a kabátujjamat és 
elhaló hangon suttogta: 
-Menjünk innen! Ki tudja, mi van mögötte! Én azonban figyelmeztetően a szám elé 
emeltem az ujjam, lekapcsoltam a zseblámpát, és óvatosan félrehúztam a szőnyeg 
szélét. Ám hiába meresztgettem a szemem, nem láttam mást, csak áthatolhatatlan 
sötétséget. Magamban elszámoltam százig. Miután semmi sem történt tenyeremmel 
eltakartam az izzót és bekapcsoltam a lámpát. Lassan, fokról fokra szabaddá tettem a 
fénykört, majd menekülésre készen bevilágítottam a sötétbe. A járat egészen 
kiszélesedett; egy körülbelül tízszer tíz lépés nagyságú helyiség terült el előttünk. 
Valószínűleg ez volt a barlang vége, mert a lámpatáncoló fényénél nem láttam a 
folytatását. Mivel nem moccant semmi, becsusszantam a szőnyeg mögé, és Viktort is 
magammal húztam. Odabent érezhetően melegebb volt.  
-Itt lakik valaki! – rebegte öcsém, és a legtávolabbi sarokba mutatott.  
Valóban, egy piros kockás pléddel letakart matrac feküdt ott. Fölötte, nagy kampós 
szögeken különféle használati tárgyak lógtak. Mellette néhány edény, egy 
petróleumlámpa, gázzal működő kempingtűzhely, s ami a legjobban meglepett: vagy 
nyolc – tíz agyonolvasott könyv. 
 -Lehet, hogy egy remete él itt? – töprengett Viktor. 
-Dehogy! – ráztam meg a fejem. Inkább egy hajléktalan. – Azután vágyakozva 
hozzáfűztem: -  
-Milyen jó rejtekhely lenne számunkra! Berendeznénk, mint egy igazi lakást, és 
mindenki előtt titokban tartanánk a létezését! Álmodozásomat Viktor riadt hangja 
akasztotta meg: 
-Hallottam valamit odakintről! Ijedten füleltünk néhány másodpercig, aztán szó 
nélkül futásnak eredtünk, s csak a barlang szája előtt álltunk meg. Lenéztem a 
sziklaplatóról, de senkit sem láttam. 
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-Talán egy egér mocorgott odabent – véltem megkönnyebbülten. Vissza akartam 
még menni, de látva öcsém riadt tekintetét, letettem róla. 
 -Gyere, menjünk haza! – karoltam át. Elvettem tőle a hátizsákot, és elindultam lefelé. 
Odalent ittunk egy keveset a csalánteából, ami ugyan a legrosszabb italok egyike, de 
a mászástól igen kiizzadtunk, s a Hideg – forrás vize – nevéhez hűen – olyan jeges 
volt, hogy inkább az állott italt választottuk. Már vagy háromszáz méterre járhattunk 
a sziklától, mikor visszanéztem, s legnagyobb meglepetésemre egy fölfelé 
kapaszkodó alakot pillantottam meg rajta! 
-Nézd, csak! – rántottam meg az előttem haladó Viktor gallérját, majd ugyanazzal a 
mozdulattal egy fa mögé húztam őt. 
-Mit akarsz?.. 
-Egy ember mászik fel a barlanghoz! 
Bár már meglehetősen messze jártunk, az apró termetű alak jól kivehető volt. 
Sapkáját mélyen a szemébe húzta, nyaka köré széles sálat tekert, mely félig az arcát is 
eltakarta. Bal kezében jókora zsákot cipelt, úgyhogy csak a jobbjával tudott 
kapaszkodni, mégis olyan könnyedén haladt, hogy a lába szinte alig érintette a 
köveket!   

 

1. Fejtsd meg a rejtvényt! / A kétjegyű betű külön négyzet!/ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
 

1.Hegyek belsejében található üreg. 

2.Ez a keresztbe akasztott valami zárta el útjukat a barlangban. 

3.Ennek a tárgynak a táncoló fényénél néztek körül. 

4. Ilyen volt a barlang hőmérséklete. 

5. Kockás pléddel volt letakarva. 
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6. Milyen italt ittak, ami csalánból készült? 

Megfejtés:…………………………………………………….. 

2. A szöveg alapján készíts pontos rajzot az emberről, aki a barlangban lakott! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mi volt a barlangban? Húzd alá! 

piros kockás pléd, barna takaró, fogas, kampós szögek, elemes lámpa, 
petróleumlámpa,gyertya,újságok,iratok, könyvek, rajzlapok, villanytűzhely, 
gáztűzhely, kempingtűzhely 

4. Húzd alá a helyes választ! 

-A történet szereplője /húgával, öccsével, barátjával / kirándult. 

-A barlangban hajdanán /remeték, denevérek, medvék éltek/. 

- A barlangokat /emberek, víz, szél/ vájta a mészkőbe. 

- A barlang szűk bejárata távol tartotta /a nagyvadakat, az őzeket, nyulakat/. 

-A barlang /tízszer tíz, ötször négy, háromszor hat/ lépés nagyságú volt. 
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5.Igaz vagy hamis? Írd az állítások után a megfelelő betűt! I vagy H? 

- Viktor jobban félt, mint testvére.                         …… 

- Olyan barlangot találtak, ahol valaki lakott.      …… 

- Hideg vizet ittak a forrásnál.                                …… 

- Felismerték a barlanghoz igyekvő embert.        …… 

6. Alakítsd át a következő mondatokat –e kérdőszavas mondatokká! Az eredeti 
mondatok után írd oda, hogy milyen fajta mondatok?  

Itt lakik valaki!                    ……     
………………………………………………………………………………………………. 

Ijedten füleltünk.               …….    
……………………………………………………………………………………………… 

Vágyakozva hozzáfűztem.  ……   
……………………………………………………………………………………………… 

7.Írj példákat a szövegből a következőkre! 

főnév 3    :     …………………………………………………………………………………… 

tulajdonnév 1 : ………………………………………………………………………………... 

köznév 1 :      ………………………………………………………………………………….. 

 

Beküldési határidő: január 23. 


