
ISKOLA: ………………………………………………..               NÉV: …………………………………………………………… 

4. o. FELADATLAP 

Nyulász Péter: Kamor 
4. forduló 

 

Helkát és Kamor úrfit olyan szívdobogás kapta el hirtelen, hogy majdnem hanyatt 
dobták magukat a farakás oldaláról. Némán meredtek egymásra, hirtelenjében hang 
se jött a torkukra. Persze nem volt kérdés, mit csináljanak. Kiszaladtak az útra, és 
akkor már hangosan kiabáltak. A szekér közben jelentősen eltávolodott, egészen a 
forrás tavacskájánál járt már, de a csatazaj szerencsére egészen alábbhagyott, így a 
szekér utasai meghallották a fiatalok hangját. Hátrafordultak, és azonnal megálltak. 
Szejtán és Rezi kicsit tanácstalanul nézett, mert bár Helkát rögtön felismerték, azt 
csak sejtették, hogy ki közeledik az oldalán. Kamor varázsló persze szélesre tárt 
karral szállt le a szekérről. Mielőtt azonban karjába zárhatta volna a fiát, vagy 
egyáltalán csak egy szót is szólhatott volna, Helka úgy négy – öt lépésnyire 
megtorpant, és nagyot kiáltott: 
-A szarkofág! 
Akkor aztán Kamor úrfival együtt sarkon fordultak, és se szó, se beszéd, inuk 
szakadtából rohantak vissza a farakás mögé. Nagy megnyugvásukra érintetlenül 
találták az üstöt. Együtt fogták meg, úgy vitték a varázsló elébe. Letették, de még 
mindig nem szóltak. Igazából nem is kellettek szavak. 
Kamor, a varázsló és Kamor, az ő fia megölelték egymást. 
Így álltak egy darabig, majd az ifjú megszólalt: 
- Sokat öregedtél, apám. 
- Mondjuk úgy, bölcsebb lettem, fiam. Végtelen öröm, hogy annyi év után életben 
látlak – lapogatta meg az ifjú vállát. – Hogy kerültök ti ide? 
- Éppen hozzád tartunk, és úgy tudtuk, a Tamás-hegyi barlangban találunk rátok. 
- Hogy kerültök ti ide?- 
- Hosszú volna elmondani, és sietnünk is kell. Napnyugta előtt meg kell találnom a 
kapolcsi bűvkovácsot, ha azt akarjuk, hogy a Víz, a Part, és az Erdő népe holnap is 
láthassa felkelni a napot.- 
- Hiszen mi éppen tőle jövünk! – vette át a szót Helka. – Szerencse, hogy nem 
kerültük el egymást!- 
- Igen! És örülnénk, ha velünk tartanátok, akkor sok mindent megbeszélhetnénk 
- Inkább itt és most kellene szót váltani, apám, mert ha egy az utunk, ám legyen, de 
ha mégsem, akkor nekünk Ciprián barátunk mellett a helyünk, hogy segítségére 
legyünk – jelentette ki az ifjú Kamor.  
Az idősebb Kamor bólintott. 
- Rendben, de csak kevés szóval, mert nagyon sietős az utunk – mondta aztán 
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kertelés nélkül. 
Lekapta a kalapját, letelepedett egy fatönkre a forrástavacska partján, és miután a 
többiek körbeülték, beszélni kezdett: 
- Fiam, én az öröklétem árán váltottam meg az életedet, de ez a részemről nem volt 
nagy áldozat. Erre az öröklétre eleve nem jó szántamból és nem saját akaratomból 
tettem szert, ráadásul megsértettük vele a varázsvilág törvényét. Emiatt pedig 
folytonos titkolózással, bujdoklással, sokszor hamiskodással telt az életem. Ha 
nehezen is, de sikerült felszínen maradni. Törékeny volt a jég, amin táncoltunk, de 
úgy tűnt, hogy ez az idők végezetéig így maradhat. Már – már bele is törődtem a 
megváltoztathatatlanba, hogy örökkön – örökké tart ez a hamisság, amikor egy 
véletlen folytán a Bakony sötét hatalmai erőre kaptak, és megtámadták a Soktornyú 
Kastélyt. Veszélyes napokat éltünk, de Helka és Ciprián bátor és hősies 
helytállásának hála, végül nagyot fordult a kocka. Bár a Soktornyú Kastély és a 
Szurdokvár megsemmisült, végül odavesztek a bükki banyák is. Amikor erről 
tudomást szereztem, akkor jöttem rá, hogy végre kitörhetek a hamis öröklét 
csapdájából. Régi barátaim, manók és dinkák, a bükki varázsnépek fiai, tudták a 
módját, hogyan fordíthatom a történteket a javamra.  

 

1. Az első bekezdés alapján csoportosítsd a szereplőket, és írd a nevüket a 
megfelelő helyre! 

Szejtán ,Helka, Rezi, ifjú Kamor,  

szekéren ült: ………………………………………………………………………………… 

farakás mellett: ……………………………………………………………………………… 

2. Karikázd be a helyes választ! 

- Mi volt a szarkofág? 

a; kőkoporsó           b; fazék               c; üst 

- Ki akarta megtalálni a kapolcsi bűvkovácsot? 

a; Helka                   b; ifjú Kamor     c; Kamor 

-  Kik akarták látni holnap is a felkelő napot? 

a; Erdő népe            b; Part népe       c; Víz, a Part, és az Erdő népe 

3. Kamor beszéde alapján fejezd be a megkezdett mondatokat! 

Öröklétem alapján váltottam meg …………………………………………………………. 
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Az öröklétre nem saját akaratomból ……………………………………………………... 

Az örökléttel megsértettem a …………………………………………………..törvényét. 

Úgy tűnt hamisságban élek az ……………………………………………………………... 

Megsemmisült a………………………………………………………………………………, 

odavesztek a ……………………………………………………..is. 

4. Kik voltak a manók és a dinkák? 

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

Mit tudtak ők? 

…………………………………………………………………………………………………

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

5.Karikázd be a helyes választ! 

a; Kamor bánta, hogy megszabadult az öröklét rabságából. 

b; Kamor örült, hogy megszabadult az öröklét rabságából. 

c;  Kamor sajnálattal fogadta, hogy megszabadult az öröklét rabságából. 

6.Keress a szövegben 3-3 szót az alábbi feltételek szerint! 

j-vel kezdődik: ………………………………………………………………………………... 

j a toldalékban van : ………………………………………………………………………….. 

ly van benne :    ………………………………………………………………………………. 

7. Javítsd ki a hibákat, és írd le helyesen! 

helkát és kamor úrfit szivdobogás kaptael hírtelen. Ki szalattak az utra. Hangosan 
kijabálni kesztek. Aszt csak selytették, hogy ki közeledik. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Határidő: február 20. 


