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4. o. FELADATLAP 

Nyulász Péter: Kamor 
3. forduló

 

Mikor Kamor úrfi befejezte az értetlenkedést, és éppen a lépéseik zaja sem zavarta a 
csendet, tanakodás közben Helka szokatlan neszre lett figyelmes. 
-Figyelj csak, valami szuszog mögöttünk – suttogta. 
Mindketten visszatartották a lélegzetüket. A mély csöndben még a szívük lüktetését 
is hallották, aztán lassanként a két ló zihálása mellett tényleg egy harmadik lélegzés 
hangja is kivehető lett. Belemeresztették szemüket a sötétbe: úgy tűnt, mintha valami 
szuroktömb feketéllene az ösvény közepén. Alig ért térdig. Talán kutya kuporog ott? 
Az aligha fogná vissza magát, inkább hangosan csaholna. De most még a szuszogást 
se hallani!  
Kamor úrfi előrenyújtotta a karját, és derékban erősen meghajolva óvatosan közelebb 
lépett. Az a valami meg se moccant. A fiú tyúklépésben araszolt előre, és mert az az 
akármi továbbra sem mozdult, megérintette. 
 - Hiszen ez csak egy korhadt fatuskó! – sóhajtott fel megkönnyebbülten.  
-Pedig tényleg szuszogást hallottam – bizonygatta Helka,  és mintha csak erre kapná 
a feleletet, hirtelen elbődült valami a fák között, kicsivel fölöttük. 
- Brrúúúhhhááááá... 
Meghűlt a vér az ereikben, az a valami pedig hirtelen fülsiketítő csikorgásra váltott: 
- Krííínyííí... 
Helka önkéntelenül is Kamor úrfi karjába kapaszkodott, de bármennyire is szeretett 
volna menekülni, mégsem pattant Fecske hátára. A hang dobhártyarepesztő 
buffanásokra váltott, mintha mély bödönre csapkodná valaki a fedelét. 
A lovak is csak eddig bírták, nem tovább. Rémületükben akkorát ugrottak, hogy a 
kantárt tartó Kamort és Helkát is magukkal rántották. Ők aztán fenékre esve 
próbálták visszafogni Fecskét és Büszkét, és gyűjtötték közben szép számmal a 
horzsolásokat, meg a kék foltokat a fenekükre, térdükre, könyökükre, no meg 
lyukakat a ruhájukra. Kiabálásuk elvegyült a bömbölő, nyikorgó, buffogó 
hangzavarral. 
-„Brúhá” – mint egy mély hajókürt. 
- Nyughass, Fecske! 
- „Krínyí” – mint a szekérkerék nyikorgása. 
- Maradj veszteg, Büszke! 
-„Buff – buff – buff” – akár a harci dobok. 
Végül a lovak győztek. Muszáj volt feltápászkodni és velük szaladni, amíg csak nem 
sikerült valahogy a hátukra felcsimpaszkodni. Akkor sem volt egyszerű megállítani 
őket, de szerencsére még azelőtt sikerült, hogy lábukat törték volna s sziklák között. 
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 -Hát ezek nem a termikek voltak! – állapította meg Helka lihegve, mikor végre 
szóhoz jutott. 
- Nem, hanem Kurta.  – válaszolt Kamor úrfi. 
 -Hogy mondod?! – csodálkozott Helka, az ifjú Kamor pedig hangosan kacagva 
ismételte: 
-Haha, Kurta, haha! 
-Egy törpe ekkora zajjal? Inkább egy nagy hadseregnek tűnt. – álmélkodott Helka, de 
így már kezdte érteni a kacagás okát. 
 -Pedig nem hadsereg volt! Hidd el, csupán egy valaki, és az is csak kicsi. Jól 
ismerem, teljesen ártalmatlan lélek. Amilyen gyengécske és törékeny alkat, úgy 
taposná el mindenki, mint holmi sarat. Tudja ezt jól ő maga is, épp ezért nappal nem 
is mutatkozik éjszaka pedig fél, méghozzá nagyon. Viszont felfedezte azt a 
tehetségét, hogy rémületes hangokat tud kiadni. Ha megijed, úgy védekezik, hogy 
félelmetesen elbődül. Ezzel aztán messzire kergeti a támadóját. Annyira gyakorolta 
már ezt a tudományát, hogy tényleg, akár egy hadsereget is megszégyenít, akkora 
lármát tud csapni. Bizonyára nagyon megijesztettük, ahogy a lovakkal közeledtünk. 
-Várjunk csak! Most hogy mondod, ezt én mintha már hallottam volna! Nem is csak a 
zajongást, hanem a magyarázatot is. Sőt, már azt is tudom, hogy hol és kitől. Apád 
mondta, Kamor varázsló, amikor Cipriánnal megkerestük őt a Szurdokvárban! 
-Ott volt Kurta? Dehogy! Csak jól ránk ijesztett előtte éjjel, amikor az erdő mélyén 
lovagoltunk. Erre mondta Kamor, hogy az Erdőben erősnek kell lenned, ha pedig 
mégsem vagy erős, akkor úgy kell tenned, mintha az lennél, hogy annak higgyenek. 
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1. Kik szerepelnek ebben a részben? Húzd alá!  

Ciprián, idősebb Kamor, Bogi, Helka, Furmint, ifjú Kamor,  

2. Fejtsd meg a rejtvényt! /A kétjegyű betű külön négyzet!/ A megfejtést írd a 
vonalra! 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
 

1. Melyik szerv az, melynek lüktetését hallották a mély csendben? 

2.Mit érintett meg a sötétben Kamor? 

3. Mibe kapaszkodott Helka? 

4.Mik között bődült el valami? 

5. Melyik ló nem akart veszteg maradni? 

6.Hogy hívták Kamor lovát? 

7. A történet lányszereplőjének a neve. 

8. Fecske és Büszke is ez volt.  

Megfejtés: …………………………………………………. 

3. Igaz vagy hamis? Írd az állítások után! I vagy H? 

- A történet az erdőben játszódik.                          …… 

-Helka és Kamor egy csöppet sem ijedtek meg.   …… 

- A lovak félelmükben rohanni kezdtek.               …… 

- Egy hadsereg okozta a félelmetes hangot.          …… 
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- Az erdőben erősnek kell lenned, vagy tegyél úgy, mintha erős lennél.            ……. 

4. Húzd alá azokat a hangokat, amelyeket Kurta hallatott!  

szuszogás, sikoltás, fülsiketítő csikorgás, hahota, visító nevetés, dobhártyarepesztő 
buffanás, szekerek nyikorgása, lovak nyerítése, harci dobok zaja 

5. Miért volt vicces ez a történet? Húzd alá a megfelelő választ! 

a; A törpe kicsi volt és nagy ijedtséget  okozott. 

b; A törpe kicsi volt és nem okozott gondot. 

c; A törpe kicsi volt, ezért nem félt senki tőle. 

6. Keress a szövegben 5 összetett szót! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. A szövegből vett következő szavakat alakítsd át úgy, hogy igék legyenek! 

varázsló:    ……………………………. 

lélegzés:     ……………………………. 

szuszogás: ……………………………. 

bömbölő:    …………………………… 

kacagás   :   …………………………… 

 

Beküldési határidő: január 23. 

 

 

 

 

  


