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3. o. FELADATLAP 

Kindelmann Győző: Az elveszett ereklye 
4. forduló

 

Barátom leugrott mellém az árokba, és ujjaival a föllazított földbe túrt. Pajti kutyám 
azt hitte, neki való érdekességre, talán elásott csontra bukkantunk, ezért nagy halom 
földet sodorva Máté nyakába, ő is az árokba huppant. 
- Csak egy kavics, nem kincs! – gúnyolódott a távolból Timmy. Hmm...Titokban azért 
figyelt minket a freskó mellől! 
-Tényleg valami kő – szuszogott Máté az árok alján. – De nem kavics. Jó nagy, és 
sima a felülete. 
-A lapáttal óvatosan félrekotorta a földet, majd elkérte a zseblámpát. Valami 
márvány lehet. Vörös márvány. Közben Timmy és Viktor is közelebb jöttek. 
- Talán egy szarkofág – jegyeztem meg. 
- Az micsoda? – kerekedett el Timmy szeme. 
 - Kőből faragott koporsó – okítottam leereszkedőleg. – Valaha uralkodókat, 
főpapokat, nemesembereket temettek el benne. Máté közben tovább porolgatta és 
tisztítgatta a kőlapot. Egyre nagyobb felület vált szabaddá. 
- Gyere csak ide! – intett egyszer. Mi lehet ez?Lehajoltam mellé, és a zseblámpa 
fényénél megpillantottam a kőlapon egy tenyérnyi kitüremkedést. 
 - Ez fém – tapogattam meg. – Vagy talán üveg. Nem tudom megállapítani a rátapadt 
földtől. Viktor öcsém benyúlt a zsákjába és rövid kotorászás után egy kulacsot húzott 
elő.  
- Víz – nyújtotta le az árokba. – Mosd le! Elismerőleg pillantottam rá, s rögtön rá is 
löttyintettem a kulacs tartalmát. A földet elmosta a víz. 
- Látom már. Azt hiszem, ez egy kőbe ágyazott doboz. Fém a pereme, üveg a 
teteje...Elfúlt a hangom az izgatottságtól. A többiek is leugrottak mellém, és mind a 
négyen a dobozka fölé hajoltunk. 
- Hű! – sóhajtott csodálattal Timmy. 
- Tetszik? Pedig ez nem mennyei kincs – jegyeztem meg epésen. Timmy megértette a 
célzást, és sértődötten elhúzta a szája szélét. 
- Ha olyan nagy kincs szakértő vagy, áruld el, mi ez! 
Tanácstalanul vonogattam a vállam, és segítséget várva Mátéra pislantottam. 
Barátom hümmögve vakargatta az orra tövét, ami nála az elmélyült gondolkodás 
jele. Kis idő multán elkérte a zseblámpát, és újra megvizsgálta a dobozt. 
 - Igen... – dünnyögött -, ez bizony az lehet...Aztán ismét csak hüppögött és 
vakargatta az orra tövét rendületlenül. 
- Mondj már valamit! – zörrentem rá, amikor láttam, hogy csak az időt húzza.  
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- Nos...szerintem ez a kápolna oltárköve, a benne lévő doboz pedig egy ereklyetartó – 
szólt hatásvadász hangsúllyal, mint a krimik végén a nyomozó, amikor leleplezi a 
gyilkost. Csak egy füstölgő pipa hiányzott a kezéből. 
- Ha ez igaz, akkor tényleg kincsnek akadtunk a nyomára – feleltem hozzá hasonlóan 
kimérten, bár legszívesebben ugráltam és táncoltam volna örömömben. Timmy és 
Viktor buzgón bólogattak. Máté olyan megdicsőült mosollyal nézett végig rajtunk, 
mint hadvezér a katonáin. 
- Csak tudnám, mi az az ereklye... – mormogott magában Viktor öcsém. 
- Általában egy szent csontja vagy valamelyik testrésze- világosította fel Máté. – A 
tisztelet jeléül ezeket a maradványokat díszes ereklyetartóba helyezik, mely 
rendszerint nemesfémből készül, sőt gyakran drágakövekkel díszítik. Apám szerint 
minden oltárkő tartalmaz ereklyét. Ez abból a szokásból ered, hogy az első 
keresztények a katakombákban a vértanúk sírjai fölött mutattak be szentmisét. 

 

1. Melyik meghatározás a jó? Karikázd be a betűjelét! 

a; Az ereklyetartó kőből faragott koporsó. 

b; Az ereklyetartó az ereklye védelmére szolgál. 

2. Kik szerepelnek a részletben? Húzd alá! 

Tibi Dávid Máté Timmy Valentin Viktor Dénes  

3. Melyik meghatározás, melyik szóhoz tartozik? Kösd össze!  

szarkofág általában egy szent csontja vagy testrésze 

ereklye nemesfémből készült, gyakran 
drágakövek díszítik 

ereklyetartó kőből faragott koporsó 
 

 
4.  Karikázd be a szereplők egy-egy jellemző tulajdonságát! 

Máté : tudatlan okoskodó okos neveletlen 

Pajti : érdeklődő ugatós engedetlen veszélyes 

Viktor : találékony szorgalmas bátor irigy 
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5. Írd le, amit az oltárkőről megtudtál! 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

6. Fogalmazd meg másképpen! 

Elismerőleg pillantottam rá. 

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

Jegyeztem meg epésen. 

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

elmélyülten gondolkodik  

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

dörrentem rá 

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

hatásvadász  

 ……………………………………………………………………………………………….. 

7. Javítsd ki a hibás szöveget, és írd le helyesen! 

Barátom leugrot melém az árokba, és újaival a föllazitott főldbe turt. Pajti kutyám 
aszt hite, neki való érdekességre bukantunk. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Határidő: február 20. 

 


