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diákmelléklet

D1 A kultúra egy lehetséges meghatározása

A kultúra egy lehetséges definíciója

„Férfiak és nők nem csupán saját magukat jelentik, hanem egy kicsit magukban hordoznak 
abból a vidékből, ahol születtek, a városból vagy faluból, ahol járni tanultak, azokból a 
játékokból, amit gyerekként játszottak, a mesékből, amiket hallgattak, az ételekből, amiket 
ettek, az iskolákból, ahol tanultak, a sportokból, melyeket űztek, a költőkből, akiket olvas-
tak és abból az Istenből, akiben hittek.“ 
(Forrás: W. Sommerset Maugham: Borotvaélen)
(Helyezzétek el a lapon különböző földrészek, települések, különböző emberek, gyerekek 
képeit mozaikszerűen!)

D2 A kultúra arcai I.

A világ meséi

1. mese

A VAK VADDiSzNÓ

Volt egyszer egy vadász, aki vette a puskáját és kiment a sűrű erdőbe vadászni. Egyszer 
csak észrevette, hogy két vaddisznó sétál egymás mögött. Megcélozta őket, rálőtt a má-
sodikra, de valami történt, ami őt megdöbbentette: Az első vaddisznó elszaladt, a második 
pedig nem tudta mitévő legyen. Ott állt, és tartott valamit a szájában, ami egy ágacskához 
hasonlított.

Óvatosan közelebb ment, arra gondolt, hogy a vaddisznó meg fogja őt támadni. Hamaro-
san észrevette, hogy a vaddisznó ugyanott áll, és nem követi a barátját. A vadász kíváncsi 
volt, tehát még közelebb ment. Akkor vette észre, hogy amit ő ágacskának vélt, az a másik 
vaddisznó farka volt. Ekkor döbbent rá, hogy a vaddisznó vak, és az ő golyója az első vad-
disznó farkát találta el, és leszakította azt.  A vadász fogta a vak vaddisznót, hazavitte, de a 
vak vaddisznó egész úton a szájában tartotta társa leszakadt farkát.

Hazaérve, a vadász megetette a vak vaddisznót és gondját viselte. Furcsa. Még az állatok 
is vigyáznak társaikra. Akkor mi, emberek, akik intelligenciával vagyunk megáldva, nem 
kellene vigyázzunk szüleinkre, testvéreinkre és barátainkra, hiszen ugyanúgy szükségük 
lehet segítségre?
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2. mese

WANg XiANg TÖrTÉNeTe, AKi A HiDeg TÉlBeN  
HAlAT FOgOTT mOSTOHAANYjáNAK

W. a J. Dinasztia ideje alatt élt. Édesanyja korán meghalt, édesapja újranősült, és elvett egy 
nőt, akinek családneve Z. volt. Ő lett W. mostohaanyja.

A mostoha gonosz volt, nem szerette W.-t, és apja előtt mindig rágalmazta. Ahogy telt-
múlt az idő, az apa is kezdett ellenszenvvel viseltetni fia iránt. De a fiú ennek ellenére 
kedves és figyelmes maradt szüleihez.

Egyik télen nagyon rossz idő volt, rengeteget hullott a hó, néha napokig el sem állt. Annyi-
ra hideg volt, hogy a kis folyó, amelyik mosolygósan szokott alácsobogni, most csendesen 
és fagyottan terült el. 

A hideg miatt az emberek otthon maradtak, még az állatok is ritkán mentek ki. A földet 
hó borította.
Egyik nap, W. mostohaanyja kitalálta, hogy friss pontyot szeretne vacsorázni, és ezt meg is 
mondta mostohafiának. Ő így gondolkozott:
– Honnan hozzak pontyot, hiszen napok óta hull a hó, és az összes folyó be van fagyva?
De mint már említettük, W. figyelmes fiú volt, tehát máris kiment a fehér pusztaságba 
halat keresni.
Hosszú ideig keresgélt, de hogy is találhatott volna friss halat? Végül lement a folyópartra. 
A föld kemény volt és hideg, süvített a szél. Olyan hideg volt, hogy teste megrázkódott.
W. a fagyos folyót bámulta és azt gondolta:
– Üres kézzel nem mehetek haza, hiszen a mostohaanyám halat kért.
Mit tehetett volna? W. gondolkodott és gondolkodott; de semmi nem jutott eszébe. Végül 
keserves sírásra fakadt, a kétségbeesés könnyei végigfolytak arcán. Minél tovább sírt, 
 annál több könnye folyt, és végül egy lyuk olvadt a fagyott folyóra. Hirtelen két hal ugrott 
a jégre, a lyuk mellé. W. könnyeinek melegétől keltek életre.
W. vidáman emelte fel a két halat és vitte haza mostohaanyjának. Ezt régebben úgy ma-
gyarázták, hogy W. kötelességtudatának eredménye volt.
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3. mese

A gAlAmBOK ÉS A mADAráSz HálÓjA

Egy dzsungelben volt egyszer egy öreg tölgy, amelynek lombjai között rengeteg galamb 
lakott. A galambok egész nap repdestek, ennivalót kerestek, de este mindig visszatértek 
az öreg tölgy lombjai közé, hogy ott töltsék az éjszakát.
Egyik nap, mint mindig, ennivalót kerestek. Egyszer csak egy kis galamb felkiáltott:
„Nézzétek mennyi mag! Mennyi ennivaló van elszórva a talajon.” A többi galamb látta, 
hogy igazat mond, és oda akart repülni, de egy öreg bölcs galamb ezt kiabálta:
„Álljatok meg! Ne repüljetek oda. Hogy létezik, hogy annyi mag van elszórva a dzsungel 
közepén?”
„Ne törődj vele!” mondta egy másik galamb. „Gyere, együnk mind együtt.”
Az egész sereg a földre szállt, kivéve az öreg bölcs galambot. Elkezdtek csemegézni, de az 
öreg bölcs galamb messziről nézte őket. Mikor jóllaktak, el akartak repülni – de nem tud-
tak. A madarász hálója csapdába ejtette őket, elkeseredve kiabálni kezdtek:
„Segítség! Megfogtak! Segítség!”
Az öreg bölcs galamb így válaszolt:
„Csak óvatosan.”
De az egyik galamb felkiáltott:
„Nézd! Valaki közeledik. Jön a madarász, hogy megfogjon minket”.
Az öreg bölcs galamb azt mondta:
„Nyugodjatok meg. Szálljatok fel egyszerre, akkor fel tudjátok emelni a hálót.”
Az egész sereg segített, és a háló egy kicsit megemelkedett. Most mindegyik megpróbál-
ta, amilyen erősen csak tudta, így sikerült felemelni a hálót, és elrepülni. Az öreg bölcs 
galamb repült elől, a többiek követték.
Sokáig repültek, amíg elértek egy fához. Akkor az öreg bölcs galamb megmutatta nekik a 
fát, és azt mondta:
„Ide szálljatok le. Egy jó barátom, az egér lakik itt.”
Hívta az egeret, aki lyukat rágott a hálóra, így a galambok kiszabadultak. Az egész sereg 
legmélyebb háláját fejezte ki az egérnek.
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4. mese

miÉrT VAN A NYÚlNAK rÖViD FArKA?

A farkas a szőlőskertben ásott, új szőlővesszőket ültetett. Megkérte a rókát és a nyulat, 
hogy segítsenek neki. Finom ételt készített elő nekik – egy bögre mézet. Mindhárman 
szorgalmasan dolgoztak, de a róka kísértést érzett, hogy előre megkóstolja a mézet, úgy-
hogy odament a legközelebbi tőkéhez, és üvölteni kezdett:
„Helló! Helló!”
„Mi történik?” – kérdezte a farkas.
„Vendégségbe hívtak” – hazudta a róka.
„Akkor siess” – mondta a farkas.
„És igyekezz vissza” – szólt a nyúl.
De a róka egyenesen ahhoz a bokorhoz ment, ahova a farkas elrejtette a bögre mézet. Ad-
dig evett, amíg jóllakott édes mézzel, majd visszatért a farkashoz és a nyúlhoz.
„Milyen volt a vendégség?” – kérdezte kíváncsian a farkas.
„Mozgalmas” – mondta vigyorogva a róka.
„Milyen volt az étel?” – érdeklődött a nyúl.
„Édes és ízletes” – válaszolt alattomosan a róka.
És ástak tovább. Azonban a róka hamarosan megint üvölteni kezdett:
„Helló! Helló!”
„Most meg mi van?” – kérdezte a farkas és a nyúl.
„Másik vendégségbe hívtak” – válaszolta a róka.
„Akkor menjél” – mondta a farkas.
És a róka megint elment. Mikor visszatért, a farkas és a nyúl megkérdezték, hogy tetszett-e 
a vendégség.
„Fele annyira sem, mint az előző.”
A róka harmadszor is elsomfordált, kiette a maradék mézet is a bögréből, de mire vissza-
ért, a farkas és a nyúl a munkától kifáradtan már aludtak.
Amikor a ravasz róka visszatért, a maradék mézet az alvó nyúl orrára kente. Majd felkiál-
tott:
„Keljetek fel lusták!”
„Hát már itt is vagy? Milyen volt a vendégség?” – kérdezte ásítozva a farkas.
„Hát, vége lett” – mosolygott a róka.
„Jól ettél?” – kérdezte a nyúl, és álmosan megdörzsölte szemeit.
„Sokat és finomat” – mondta a róka, és megnyalta a száját. – „Farkas koma, nem hívsz meg 
minket egy kis falatozásra?”
„Dehogynem!”– bólogatott a farkas – „hamarosan itt a reggeli ideje.”
Bólogatva elindult a bokor felé, ahova a mézes bögrét rejtette.
De hamarosan visszatért az üres bögrével és morogva azt mondta:
„Valaki megette az egész mézet! Ha megtudom ki volt a tolvaj, kitekerem a nyakát!”
A róka hízelegve válaszolt:
„A nyúl kapta be a mézet, amíg te aludtál.”
„Nem igaz! Nem én voltam!” – tiltakozott a nyúl.
A farkas mérgesen ráugrott a nyúlra, hogy kitekerje a nyakát. A nyúl megiramodott, és 
szedte a lábát, ahogy csak bírta. A farkasnak végül sikerült utolérnie, de csak annyira, 
hogy a farkát leharapja. A nyúl élve megúszta , de azóta olyan rövid a farka.
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5. mese

A NAgYgAzDA FiA

Mikor még kisgyerek voltam, apám elküldött a malomba. Befogtam hat ökröt, felraktam a 
zsákokat a szekérre, és ahogy hajtok, az ökrök megállnak vizelni. Annyit vizeltek, az egész 
utat elöntötték, nem tudtak továbbmenni. Kaptam-fogtam magam, a zsákokat leszedtem a 
szekérről, és az ökrök helyébe befogtam, azokat meg feltettem a zsákok helyére. Így jutot-
tunk el aztán a malomba.
Amíg a molnár őrölte a búzát, gondoltam, felmászok a malom előtt a fára eprezni. Ott ep-
rezgetek, egyszer megcsúszik a lábam, beleestem a fa odvába. Nem baj, van otthon apám-
nak egy jó kis fejszéje, elszaladtam érte, kivágtam magam az odúból.
A molnár még mindig őrölt, visszamásztam eprezni.
Akkor látom, hogy egy csapat sült seregély repül arra az ágra, ahol állok! Teleraktam a 
gatyám korcát vélük, hogy majd hazaviszem őket, de azok ezt nem várták meg, ők vittek 
engem! Felrepültek velem! Ott repültünk valami víz felett, ahol éppen asszonyok mostak. 
Ahogy megláttak, kiabálni kezdtek:
– Ó, Jézus, de nagy madár!
Én meg úgy értettem hogy: dobd le a gatyád!
Kioldottam a gatyamadzagot, a seregélyek kirepültek, én meg vízbe pottyantam. A farom 
két partja kicsapta az összes vizet, a vízzel együtt a rengeteg békát, a falubeliek szekérszám-
ra hordták haza, mégsem fogyott. Arra jött egy legény, az úgy telerakta az ingét, mind 
elvitte egyszerre.
Eddig volt, mese volt.






