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D1 FORRÁSANYAgOK

Kertész Imre: Sorstalanság 

(Részlet)
„Tudniillik csütörtök van, s ilyenkor meg vasárnap, szigorúan véve, anyámnak jár a dél-
utánom. De apám a tudtára adta: – Gyurkát ma nem áll módomban átengedni hozzád… 
Pár szót én is beszéltem anyámmal, már nem emlékszem rá, mit. Azt hiszem, meg is ne-
heztelt rám, mert kicsikét röviden voltam kénytelen bánni vele, apám jelenléte miatt: vég-
re is, ma az ő kedvét kellett néznem. Mikor már indulófélben voltam hazulról, még mosto-
haanyám is intézett néhány bizalmas szót hozzám az előszobában, négyszemközt.”

Ingmar Bergman: Fanny és Alexander

(Részlet)
„1895 őszén Emilie Ekdahl Helsinkibe utazott vendégszereplésre. Egy évvel később (tíz-
éves meddőség1 után) lánya született, akit Amandának kereszteltek.
Egy fiatal, nagyon tehetséges, ábrándos tekintetű színész szerződött a színházhoz. Mű-
sorra tűzték a Kaméliás hölgyet Emilie-vel a boldogtalan hetéra2 és Palmlund úrral a ra-
jongó Armand szerepében. Ez lett az évad legnagyobb sikere, negyvenhat előadást ért 
meg, ami szokatlanul soknak számított. Az új színészt ezután a fővárosba szerződtették, 
és ekkoriban Emilie-t állítólag többen is látták kisírt szemmel, fésületlenül. Fia született, 
akit Alexandernak neveztek el. A kicsi és gyenge csecsemőt, minden eshetőségre készen, 
még a kórházban megkeresztelték, de anyja odaadóan viselte gondját, és a fiú lassacskán 
megerősödött. 
Két évvel később megszületett a gömbölyded és egészséges Fanny. Feltűnően hasonlított 
az érsekre, aki nemrég tartott az itteni egyházkerületben vizitációt3. 
Az Ekdahl család gyors növekedése szóbeszéd tárgya lett a városban, míg a közvetlenül 
érintett családtagok mind boldognak látszottak. Mivel Oszkár és Emilie egyformán nép-
szerűek voltak, a pletyka hamarosan elhallgatott, és az emberek gyönyörködve nézték a 
viruló anyát és jól ápolt, vidám gyermekeit.”

1 Meddőség: szaporodásra való képtelenség, terméketlenség. (Magyar értelmező kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1987) 

2 Hetéra: az ógörögöknél szabados életű, mulattató nő. (Magyar értelmező kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1987) 

3 Vizitáció: látogatás.
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Ingrid Sjöstrand: ha volna apukám�

Ha volna apukám, 
Ő lenne a legerősebb.
Kocsival járna, 
És a kocsiajtó hangosan becsapódna,
Mikor hazajön.
Pipázna, és benzinszaga volna,
És minden este hancúrozna velem.
Aztán újságot olvasna,
Vagy kiabálna velem: Mi lesz így belőled, te kölyök?
Volna hatalmas télikabátja,
És abban elbújnék előle. 
Ha volna apukám. 

Siv Widerberg: Mónáéknál

Mónáéknál
Úgy beszélnek a gyerekkel,
Mintha nagy volna.
„Mit gondolsz?” – kérdik 
Móna papája meg a mamája – 
„Mit gondolsz?
Szerinted hogy lenne jobb?
Szerinted hogy kéne csinálni?”
Aztán: 
„Értem.
Azt mondod?
Lássuk csak. 
Tényleg, tökéletesen igazad van!”
Vagy: „Nem, azt hiszem,
Ebben tévedsz…”
Szeretném, ha Mónáéknál –
nálunk lenne. 

4 Ami a szívedet nyomja. Mai svéd gyermekversek. Móra Ferenc könyvkiadó, Budapest, 1975.
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Siv Wideberg: Sóderparti

Daniel,
Aki az osztályunkba jár,
A vacsorát sóderpartinak hívja.
„Sódert esztek vacsorára?”
– kérdeztem egyszer
(mert szerintem ez a 
Sóderparti
olyan lükén hangzik).
„Frászt” mondta Danile,
„húst eszünk,
és mindenki nyomhatja a sódert,
és senki se mondja,
hogy fogd be a szád,
és mindig kipakolhatod,
ami a szívedet nyomja” –
mondta Daniel, és nevetett.
Mégiscsak lükén hangzik, hogy
Sóderparti.
De Ami a Szívedet Nyomja, az már igen!
Nálunk csak olyan közönséges Vacsora van.
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D2 LEhETSÉgES CSALÁDTAgOK 

Az alábbi ábra elemei segítségével állítsátok össze, szerintetek kik tartozhatnak egy családba! Azon is 
gondolkodjatok, vajon hányféle családtípust tudtok elképzelni ezek különböző variációival!
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Családtípusok

Egyedülálló Nincsen házastársa vagy élettársa.

Család
Szülő(k), a gyermek(ek) és legközelebbi hozzátartozóik kö-
zössége.

Egyszülős család
Valaki vagy valakik hiányoznak a családból.
Egy szülő gyermekkel (gyermekekkel) típusú család.

Népes vagy nagycsalád Soktagú család (szülők és három vagy több gyermek).

Többgenerációs család
Több generáció tagjai élnek együtt (szülők, gyerekek, nagy-
szülők, esetleg dédszülők).
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D3 KRESZ-TÁBLÁK
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A KRESZ-táblák mintájára az alábbi feliratokkal készítsetek táblákat tanulási térképetekre, amelyen 
a családi KRESZ-t ábrázoljátok!

Tiltó táblák: kör alakúak.
Figyelmeztető táblák: háromszög alakúak. 
Tájékoztató táblák: négyzet alakúak. 
Például: 

A család védelmére rajzoljatok Védett közösség vagy Védett otthon táblát.
Készítsetek feliratokat, amelyek érzelmeket, az emberi kapcsolatok főbb jellemzőit fejezik ki: 

SZERETET ELFOgADÁS

MEgBECSÜLÉS FÉLTÉKENYSÉg

IRIgYSÉg ELUTASÍTÁS

MEgÉRTÉS MEgBOCSÁTÁS

SZERELEM KÖZÖNY

KONFLIKTUS FESZÜLTSÉg

MEgBESZÉLÉS BIZALOM

ŐSZINTESÉG TISZTELET

ÖSSZETARTOZÁS GYŰLÖLET

•
•






