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moDUlvázlat
Tevékenységek – időmegjelöléssel Tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek
Munkaformák és 

módszerek
Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése

I/a Szerepek a csoportban

A A tanulók saját tapasztalataik alapján különböző 
szerepeket gyűjtenek. 

10 perc

Emlékezés, 
egymásra figyelés, 
együttműködés, önref-
lexió

Csoportmunka: 
megbeszélés
(4 fős 
csoportokban)

P1

I/b Szerepek bemutatása

A Egy szerep kiválasztása bemutatása és megjelení-
tése szerepjátékkal.

10 perc

Alkotókészség
Egymásra figyelés

Csoportmunka:
szerepjáték
(4 fős 
csoportokban)

I/c Szerepek bemutatása az egész osztály előtt

A
A csoportok bemutatják a kiválasztott szerepeket 
az egész osztály előtt. 

15 perc

Alkotókészség
Egymásra figyelés

Frontális 
osztálymunka

II. Új tartalom feldolgozása

II/a Beilleszkedés a csoportba

A Az új csoportba kerülés nehézségei. 

15 perc

Emlékezés, együttmű-
ködés

Csoportmunka: 
megbeszélés
(6-8 fős 
csoportokban
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Tevékenységek – időmegjelöléssel Tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

A A megbeszéltek összegzése. 
10 perc

Empátia,
tolerancia

Frontális 
osztálymunka
Kooperatív 
tanulás: csoportos 
szóforgó

II/b Új gyerek érkezik az osztályba

A A négy „új” gyereknek a kiosztott kártyákon fel-
tüntetett módon (csoporttagságának megfelelő-
en) kell viselkednie. Egy ötödik gyerek arról be-
szélget velük, melyik csoportba tartoznak.
Öt gyerek játszik, a többiek körben ülve figyelik 
őket. 

15 perc

Figyelem, empátia, al-
kotókészség

Csoportmunka: 
akvárium	
gyakorlat

D1 P2
Kategóriák kártyá-
kon

B A négy „új” gyereknek a kiosztott információmor-
zsáknak megfelelően kell viselkednie. Egy ötödik 
gyerek mindegyikkel beszélget.
Öt gyerek játszik, a többiek körben ülve figyelik 
őket. 

15 perc

Figyelem, empátia, al-
kotókészség

Csoportmunka: 
akvárium	
gyakorlat

D1 P2
Kategóriák kártyá-
kon

II/c Reflexió az akvárium gyakorlatra

A Az osztály megbeszéli, mi alapján lehet a szerep-
lőket azonosítani. 

10 perc 

Szokások, életmódbeli, 
kulturális különbségek 
azonosítása

Frontális 
osztálymunka: 
fórum

B Az osztály megbeszéli, hogyan befolyásolják egy 
ember megítélését a felsorolt jellemzők. 

10 perc

Szokások, életmódbeli, 
kulturális különbségek 
azonosítása

Frontális 
osztálymunka: 
fórum
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Tevékenységek – időmegjelöléssel Tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

II/d Társas és személyes identitás

A A gyerekek olyan művészeti alkotásokat gyűjte-
nek (film, zene képzőművészet, tánc stb.), ame-
lyekben valamilyen formában megjelenik a to-
lerancia vagy az intolerancia témája, miközben a 
„stigma játékot” játsszák. 
A tapasztaltakat közösen megbeszélik. 

20 perc

Empátia, alkotókész-
ség, emlékezet, gon-
dolkodás, együttmű-
ködés

Csoportmunka 
(4-6 fős 
csoportokban): 
szerepjáték

D2 P3
Címkék matricán
Tulajdonságok kár-
tyákon

B Saját, vagy közös élmények alapján a gyerekek 
példákat hoznak az előítéletes viselkedésre.

20 perc

Emlékezet, gondolko-
dás, együttműködés

Csoportmunka 
(4-6 fős 
csoportokban):
megbeszélés

II/e Oldódás

A Vakvezetés akadályok között.
Az élmények megbeszélése. 

15 perc

Empátia, egymásra fi-
gyelés, együttműködés

Páros munka A teremben lévő 
bútorok és tárgyak

B Kéztükrözés.
Az élmények megbeszélése. 

15 perc

Empátia, egymásra fi-
gyelés, együttműködés

Páros munka P4
Aláfestésként csen-
des	zene

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés

III/a Összegzés / Egy elgondolkodtató csattanó

	A A tanár felolvassa a mellékletben található szöve-
get. 

5 perc

Tolerancia, figyelem Frontális 
osztálymunka

P5
Nádas Péter: Hato-
dik	levél

B A szöveget az osztály közösen megbeszéli. 
5 perc

Tolerancia, figyelem
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Tevékenységek – időmegjelöléssel Tevékenység célja/ 
fejlesztendő készségek

Munkaformák és 
módszerek

Eszközök/mellékletek

diák Pedagógus

III/b Értékelés

A Közös beszélgetés az új csoportba való beilleszke-
dés nehézségeiről. 

5 perc

Önismeret, tolerancia Csoportmunka:
megbeszélés 

B Közös beszélgetés mások külső jegyek alapján 
való megítéléséről, a stigmatizációról . 

5 perc 

Önismeret, tolerancia Frontális 
osztálymunka

C Közös beszélgetés arról, hogyan lehet különböző 
típusú emberekkel együttműködni figyelembe 
véve csoporthovatartozásukat. 

5 perc

Önismeret empátia Páros munka: 
megbeszélés

 



12	 szociális, életviteli és Környezeti KompetenciáK	 tanári

melléKleteK
TANáRI MEllÉKlETEK:

P1 Bevezető megállapítások.

P2 Új gyerekek érkeznek – csoporttagságok és tulajdonságok

P3 Címkék, tulajdonságok 

P4 Tükörgyakorlat

P5 Nádas Péter Hatodik levél szövege

TANulóI MEllÉKlETEK:

D1 Új gyerekek érkeznek - csoporttagságok és tulajdonságok

D2 Címkék, tulajdonságok
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P1 – Ráhangolás

Az alábbi vagy hasonló mondatokkal a témára való ráhangolódást, 
beszélgetést segítheti elő: 

- Minden működő csoportban vannak jellegzetes szerepek, mint 
amilyen a ’mókamester’, a ’másokkal törődő’, a ’vezető’.
- Ti eddig saját csoportjaitokban milyen szerepekkel találkoztatok? 
Gyűjtsétek össze!

P2 – Új gyerekek érkeznek…

A következő leírások újonnan érkező gyerekek szerepeihez osztan-
dók ki. 
4 gyereknek a kiosztott csoporttagságának megfelelően kell visel-
kednie, egy 5. gyerek beszélget mindegyikükkel.
Milyen csoportba tartoznak?

Csoporttagságok	 	 Információk

Erős szögedi tájszólás eddig egy kis alföldi faluban laktál

Csípőficamos kislány, öt testvére van, akik sokat segítenek neki 
(például kísérik)

Kínai    külföldi a családod, a szüleid tudnak 
    magyarul, fél évet Szegeden éltetek, ott 	
    jártál iskolába

Roppant alacsopny termetű kisfiú (aki persze majd „kinövi”) 
mindig választékosan öltözködő fiú vagy, szüleid idősek

Címkék, tulajdonságok

Az alábbi kategóriákat a gyerekek homlokára ragasztjuk úgy, hogy 
az, akié, ne lássa. Ne áruljuk el nekik, mi van a homlokukra írva, 
viszont a játék ideje alatt ez alapján viselkedjünk velük (minden-
ki mindenkivel). A tulajdonságok közül mindenki maga választ. 
Annyi tulajdonság kártyát készítsünk, hogy legyen választási le-
hetőség. Érdemes folyamatosan megerősíteni a csoportokat a mun-
kában, hogy dolgozzanak tovább, hogy elegendő idő legyen a sze-
mélyre szabott bánásmód kifejezésére is.
A tanulói mellékletben is szereplő, következő instrukciók szerint 
szerveződjön a tevékenység, amit a tanulók elolvasnak, majd a fél-
reértések elkerülése végett a játék előtt a tanár röviden összefog-
lalja: 

Az alábbi népcsoportokhoz tartozó, különböző külső tulajdonságo-
kat viselő személyek közül a homlokotokra ragasztott matricákkal 
valamelyik szerepét kapjátok meg! Ám ti magatok nem tudjátok, 
kik vagytok tulajdonképpen, nem látjátok a saját matricátokat, és 
nem is  árulhatják el nektek, mi van rátok írva. Viszont a játék ideje 
alatt ez alapján viselkednek majd veletek a többiek és ti is másokkal 
(mindenki mindenkivel). 
A személyes jellemzők, tulajdonságok közül azonban mindenki 
maga választhat, lehet a felsoroltakat bővíteni olyan tulajdonságok-
kal, amilyet ti magatok szeretnétek. Legvégül gondoljátok végig 
magatokban, milyen érzés volt az adott szerepbe bújni, és mások 
viselkedésén érezni, hogy kik vagytok, milyennek látnak titeket 
(szerepeiteket).

tanári melléKleteK
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Kategóriák    Tulajdonságok

Kínai    túl halkszavű  dadogó 

Csípőficam  sánta  elálló fülű  szegény

Szlovák  nagyot halló  pattanásos vidéki

Szögedi  cukorbeteg  alacsony  l á -
nyos (fiú)

Alacsony  diszlexiás  langaléta fiús (lány)
     kövér

Személyiségjellemzők, tulajdonságkártyák – Ezek közül választ-
hat, vagy írhat újat a tanuló!
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OKOS

VAGÁNY

bECSÜLETES

ÜGYES

ELSZÁNT

SZORGALMAS

dOMINÁNS

MEGFONTOLT

SEGÍTőKÉSz

KITARTó

MAGAbIZTOS

SZERETERE MÉLTó

ÖTLETES

bECSÜLETES

VICCES

bÁjOS

hATáROzOTT

őSzINTE

MEGBÍzhATó

EGYÜTTÉRző

EGYENES

hőSIES

IGAZMONdó

TALÁLÉKONY

ALKALMAZKOdó

BÉKESzERETő

CSENdES
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Ide írhatja a tanuló a saját ötleteit, hogy milyen tulajdonságot sze-
retne!

Tükörgyakorlat
A kéztükrözős játék a saját munkáról, az együttműködési készség-
ről ad visszajelzést. A tapasztalatok, vélemények párban való meg-
beszélésénekek egyik hatékony és élményszerű módja. 

A tükörgyakorlat leírása
A párok egymással szemben állnak, tenyerüket egymás felé fordít-
ják kb. 20 cm távolságban, és együtt mozogva zenére minél válto-
zatosabb mozgásokat végeznek, kezükkel, karjukkal, ellépkedve, 
leguggolva stb. anélkül, hogy beszélnének.

Megbeszélés párban
– Hogy érezted magad? 
– Hogyan dőlt el, hogy mit csináltok, ki vezetett, volt-e ebben 

változás a gyakorlat során?
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Nádas Péter  hatodik levél című műve.  

Nádas Péter: Hatodik levél

Házam építésén együtt dolgoztam egy velem egykorú mesterem-
berrel. Ez a mesterember rokonszenves volt nekem, és én sem le-
hettem ellenszenves neki. Munka közben természetesen beszélget-
tünk. Diskurzusunk a szabad képzettársítások elve alapján műkö-
dött. Valamit gondolt, ezt két elvégzendő mozdulata között, mint-
egy mellékesen kimondta, és ugyanígy tettem én is. Figyelmünk 
megoszlott a munka és az attól függetlenül fölmerülő gondolatok 
tárgyai között. Az ilyen jellegű beszélgetések végül is semmiben 
nem különböznek egy tisztességes munkadaltól. Az egyhangú tes-
ti erőfeszítés lelki kiegészülést keres magának a szóban, s a kettő 
harmóniája mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy a békés közös-
ség érzése állandósuljon két ember között.

A békés közösségnek az egyensúly az alapja. Az egyensúly 
azonban nem olyasmi, amit egyszer s mindenkorra meg lehet talál-
ni, hanem állandóan keresni kell. És ebben a tekintetben mindket-
tőnknek volt keresnivalója. A szükséges műveletek hibátlan, aka-
dálytalan s minél kisebb erőfeszítést igénylő elvégzésében előnyben 
volt velem szemben, de minden bizonnyal ostoba embernek kellett 
volna lennie, ha arra törekszik, hogy a szakértelmével és jártassá-
gával hivalkodjék. Elől járt, behozhatatlan volt az előnye, ő volt a 
mester, én pedig még segédként is csak alkalmi jellegű. Nem csak 
arra kellett ügyelnie, hogy óvatosan ossza meg velem a tudását, 
hanem olyan műveleteket kellett elvégeznie helyettem, amelyek-
nek az elvégzése a szakma íratlan szabályai szerint nem tartozott a 
kötelezettségei közé. Az igazán okos ember persze nem szívjóság-
ból előzékeny, hanem azért, mert a legszemélyesebb érdekében áll 
a pillanatnyilag előnyösnek vagy kényelmesnek mutatkozó meg-
oldások helyett a távlataiban előnyös megoldást kiválasztani. Ha 
nem segített volna áthidalni a közöttünk levő felbecsülhetetlen 

távolságot a szakmai ismeretekben, akkor bizonyára még ügyetle-
nebbül dolgoztam volna a kezére, s kellemetlen ráadásként ideges 
feszültség támadt volna közöttünk.

A munkadalban én voltam előnyösebb helyzetben. Nem mintha 
váratlanul és ellenőrizhetetlenül fölbukkanó gondolatimat örökö-
sen és azonnal megosztanám bárkivel, éppen ellenkezőleg, azért 
voltam előnyösebb helyzetben, mert nem szívelem, sőt szellemileg 
megvetésre méltónak tartom az ilyesmit. A félelem óvatos, néha 
egyenesen félénk válogatásra késztet. Ezért aztán némi gyakorlat-
ra tettem szert abban a műveletben, hogy miként kell rendszerez-
ni, összefüggésbe hozni, vagy elkülöníteni azokat a gondolatokat, 
amelyek az emberben önkéntelenül fölmerülnek. Ha jártasságom 
előnyével visszaélek, akkor nem egy gondolattársítását nevetsé-
gesnek vagy visszatetszőnek kellett volna találnom, vissza kellett 
volna utasítanom, erős szavakkal meg kellett volna bélyegeznem, 
de nagyobb élvezetet találtam abban, hogy fölfogjam önkéntelenül 
kiénekelt gondolatinak mélyebb értelmét, meghatározzam szár-
mazási helyüket, mint hogy olyasmit mondjak, ami értelmetlen 
feszültséget kelthet kettőnk között. Kölcsönösen vigyáztunk egy-
másra, s ahogy én tisztelni kezdtem benne azt az alkati adottságot, 
hogy vigyázni tud a másik ember integritására, gondolom, ben-
ne sem merülhetett föl panasz, hogy ezt a mindennél fontosabbat 
megsérteném. Azon voltunk, hogy a másik ember tiszteletének 
képességét tiszteljük egymásban. Mintha azt mondanánk, hogy 
csak a másik emberben fölismert tulajdonságainkat tisztelhetjük a 
sajátunkként.

Hetek múltán elérkezett a pillanat, amikor két ember magára 
maradva bevallja, hogy a barátság meleg érzésével telt el. Éppen 
árkot ástunk, a kíméletlenül heves nyári fényben. Az ároknak kö-
zel húsz méter hosszúnak, és csaknem két méter mélynek kellett 
lennie. Márványosan simára szelt sárga agyagfalak között álltunk 
és hajladoztunk, már a fejünk búbja sem látszhatott ki, fölöttünk az 
ég. Csákánnyal és ásóval dolgozott, lapáttal mentem utána. A fella-



1�	 szociális, életviteli és Környezeti KompetenciáK	 tanári

zított föld súlyos rögjeit úgy kellett kihajítanom, hogy a morzsái se 
csurogjanak vissza az egyre magasuló földhányásról. Ilyen mély-
ségben más az illat, másként hangzik el a szó. Mintha a föld meg-
sértett, titkos őséletében állnál, nem beszélve arról, hogy ott töltöd 
el a napod, ahol majd végleg leszel. Ekkor találta azt mondani, hogy 
gyűlöli a zsidókat, mert undorodik tőlük. Azonnal megkérdeztem, 
hogy mindegyiktől-e. Mondta, nincs kivétel. Határozott válaszából 
arra a semmiképpen nem meglepő következtetésre jutottam, hogy 
a gyűlöletét bizonyára az undora váltja ki, s az undorát a gyűlölete 
tartja fogva. Ha pedig egy érzés ilyen tíz körömmel kapaszkodik 
az indulatba, akkor az észnek nem marad helye, s főként egy má-
sik ember észérveinek nem lehet helye közöttük. Gyűlöletét legfel-
jebb úgy tudnám csapdába ejteni, ha közölném vele, hogy most az 
egyszer kivételt tett, következésképpen ugyanilyen hibát követ el a 
szilárd meggyőződése ellen, amikor egészen gyűlöl egy félzsidót, 
vagy félig gyűlöl valakit, aki egyáltalán nem zsidó.

Mi tagadás, készületlenül ért a kijelentés, bár nem állítom, hogy 
nem számítottam volna rá. Magam előtt azzal hivalkodom, hogy 
nem csak bárkiről meg tudom mondani, szükségét érzi-e az ilyen 
közösséget áhító és közösséget fölkínáló vallomásnak, hanem azt 
is előre tudom, hogy mikor érzi a szükségét. Emberismeret és élet-
tapasztalat dolga. Egyszer például kétszázötven zsongító kilomé-
tert utaztam egy gépkocsivezetővel, s megítélve elméjének állagát, 
a visszaúton azt számítgattam magamban, hogy irántam érzett 
rokonszenvét vajon akkor fogja-e ebben a formában megnyilvání-
tani, amikor beérünk a városba, vagy akkor. Amikor végcélunk-
hoz közel, a Fehérvári útról befordulunk az Andor utcába. Nem 
számítottam el magam, mert helyesen becsültem fel baráti vonzal-
mának hőfokát. És most sem a számítás hiánya okozta a készület-
lenségemet, hanem a kölcsönösen érzékelt baráti érzelem tompított 
a készültségemen. Többnyire igen kíváncsian megyek bele ezekbe 
a játékokba, és a kíváncsiságomat ritkán zavarja meg a személyes 
sértettségem. Abból indulok ki, hogy érzésekkel nem lehet vitázni. 

Legfeljebb az kérdezhető meg a másik embertől, hogy milyen mér-
tékben arányos az érzéséhez tapadó indulat. Ezt alaposan körül 
lehet kérdezni. Ami természetesen ravasz dolog, hiszen egy forró 
és dédelgetett indulat semmit sem szívelhet kevésbé, mint a hozzá 
intézett kérdéseket. Ha pedig a puszta kérdezgetéstől valamelyest 
mégis veszít erejéből, akkor az érzés sem kapaszkodhat belé oly 
biztosan. A tíz körömnek új kapaszkodót kell keresnie. Újabb kér-
dés persze, hogy az adott személy hol és miben találhat újabb ka-
paszkodókra az alkatában.

Másnap ugyanabban az árokban álltunk. Ugyanolyan volt min-
den mozdulat, ugyanolyan kék az ég, az illat, és a szabadon társuló 
szavak sem hangoztak másként. Ekkor meg azt találta mondani, 
hogy gyűlöli a cigányokat, és legszívesebben mindegyiket kiirtaná. 
Az agyamat elöntötte a vér, rögvest ordítani kezdtem. A világ elsö-
tétülése és az ordítás között mégis nagyon sok minden megfordult 
a fejemben. Mert ha előzőleg nem tápláltam volna a barátság érzé-
sét iránta, ha az előző napon nem könyveltem volna el sikerként, 
hogy a gyűlöletét ki lehet kezdeni kérdésekkel, akkor bizonyára 
nem érintett volna ilyen személyesen ez az újabb kijelentés. Ám 
éppen azért voltam baráti érzelmekkel iránta, mert bíztam a szel-
lemi képességeiben és az erkölcsi ítéletében. Következésképpen 
nem benne, hanem magamban csalódtam, a saját ítéletemben; az 
emberismeretem szenvedett súlyos vereséget. Tegnap még nem 
teljesen, ma már igen. Ez fáj ennyire. És ilyen emberrel egyetlen 
pillanatig nem lehet együtt maradni, mert akkor magammal nem 
tudok megmaradni. Nem azért, mert ha nem gyűlölheti a zsidókat, 
akkor a cigányokat gyűlöli, hanem azért, mert a  saját csalódottsá-
gom okoz fájdalmat, s ez ellen nem lehet vele szavam. Csalódottság 
és tehetetlenség, s innen az indulat.

Már ordításra állt a szám, de az elmémnek még mindig volt ide-
je némi józan számításra. Ha most ordítani kezdenék, akkor majd 
messzi földön nem találok hozzá hasonló mesterembert, és egy 
amúgy is kilátástalan ideológiai vita miatt leáll itt az egész épít-
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kezésem. Akkor is menjen el. És hallhattam, hogy az indulatom 
hangosabb a józan eszemnél. Már ordítottam. Valami olyasmit or-
dítottam, hogy aki gyilkolni akar, az gyilkos, s ha vért akar, akkor 
folyni fog. És ha tíz év múlva megint patakokban fog folyni, ak-
kor majd gondoljon arra, hogy az ilyen beszédektől folyik, ezek-
től a szavaktól, nem mástól. A munkát nem hagyta abba. Neki is 
hasonló gondjai lehettek. Ha elmegy, akkor be kell ismernie, hogy 
csalódott egy érzésében, éppen ott nem talált közös hangra, ahol 
kereste, elégedetlennek kell lennie önmagával, rossz emberismerő. 
Sokáig elég elviselhetetlen maradt a hallgatásunk. Aztán két moz-
dulat között annyit mondott, hogy csak nyugodtan ordítsak vele 
máskor is, ordítással őt nem lehet megbántani, mert ha valaki ordít, 
akkor ő legföljebb nevet. Válasza nem nélkülözte az eleganciát.

De nem hogy nevetés, napokig nem szóltunk egymáshoz. Aztán 
ahogy lenni szokott, oly sok gondunk és bajunk támadt a munká-
val, hogy mégis szavakat kellett váltanunk. Visszatértünk a szo-
kásos munkadalokhoz. De még egy hét nem telt el, amikor azzal 
állt elő, hogy a buzikat annyira gyűlöli. Össze kéne őket fogdos-
ni, és sorban kiherélni mindegyiket. Bicskával. A kérdezgetéssel 
elvettem tőle a zsidókat, velem a cigányokat sem gyűlölheti, mert 
akkor ordítok, most mégis itt állt a kérdés, mit tegyünk ezekkel a 
szegény buzikkal. Mintha az utolsó lehetőséget kínálná föl nekem. 
És a maga részéről nem kis kockázatot vállal, amikor így próbára 
tesz, hiszen a saját gyűlöletének a hitelességét csak az én érzéseim-
mel ellenőrizheti. Fölnéztem. Mintha arra számítottam volna, hogy 
nem egy felnőtt férfit, hanem egy ártatlan és idétlen gyermeket 
kell látnom a helyén. Valamiért éppen lehajolt, hátat fordított. Ha 
láthatom az arcát, akkor sem lelek magyarázatot. Legszívesebben 
farba rúgtam volna, hogy az orrára bukjon. Nem szóltam egy szót 
sem. Úgy döntöttem, hogy opportunista leszek, a buzikat nem ve-
szem védelembe, ezt meghagyom neki. Házaljon a gyűlöletével, to-
logassa, ahogy tudja és akarja. Hallgatásom mégis szöget üthetett 
a fejébe. Vagy olyan nagy gondja volt a buzikkal, hogy tele kellett 

beszélnie a levegőt velük. Mondta a banális élményeit; a könyökö-
mön jön ki. Kérdezgetett, de választ nem kapott. Elfoglaltam ma-
gam a munkámmal, önmagával folytatta a párbeszédet. Mondta a 
saját képzeteit és fantáziáit, amelyek egyetlen ízükben sem tértek 
el a közhasznútól. Nem bosszúsan hallgattam, hanem legfeljebb 
sajnálkozón. Mindazt, amit a témáról mondhatott, valóban nem 
találtam szóra érdemesnek. Ragaszkodott a gyűlöletéhez, s ezért 
ragaszkodott a témához. Erről sem volt mit mondanom. Annyira 
ragaszkodott a gyűlöletéhez, hogy agyonbeszélte, helyesebben ad-
dig ragaszkodott hozzá, amíg szét nem beszélte, s ez végül is egész-
séges megnyilvánulás. Egyedül végezte el, amit akkor sem tehetett 
volna meg jobban, ha nem hallgatok. A herélő bicskától jutott el ah-
hoz a fölöttébb nagyvonalú fölismeréshez, hogy az emberek igen 
különbözők.

Történetünk nagy fordulata még hátra van. Egy szép napon 
ugyanis legalább hat mesterember dolgozott a házon az összes 
segédjével. Ácsok a nyitott tetőn, bádogos a létrán, csőszerelő az 
árokban, asztalos az ablakkeretben, villanyszerelők, s így tovább. 
Ennek megfelelő volt a munkazaj és a munkadal. Mindenki egy-
szerre beszélt az állandó kopácsolásban, reszelésben, csiszolásban, 
fűrészelésben. Kiáltozások, nevetések, káromkodások a locsogások 
megszakíthatatlan áramában. Mindenki mondta a magáét a má-
soknak, amire a másik is a magáéval válaszolt. Emberem szervezte 
így össze őket, s a munkálatokat is ő irányította. Akkor már órák 
óta nem váltottunk szót, és nem is láttuk egymást, mert meghú-
zódtam a ház mögött, és bontott téglákat pucolgattam szorgosan. 
Valószínűleg nem sejtette, hogy itt vagyok a közelében. Az értelmes 
hangzavar szólamai néha közös mederre találtak, de aztán vagy a 
munkájuk térítette el őket a véleménycserétől, vagy saját magukat 
térítették el a munka ürügyével, nehogy fölösleges vitákba bocsát-
kozzanak. Hol kórus, hol törekvő szólók, néha kánon. Erősödött, 
halkult, és az instrumentális kíséret intenzitása is állandóan válto-
zott.
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Egyszercsak arról a bűntényről beszéltek, amely akkoriban iz-
galomban tartotta az egész környéket. A bűntényt, melyben vér és 
ondó összefolyt, két cigány fiatalember követte el. Egymás szavába 
vágtak, izzásig fokozták, mindenki a saját fantáziájának járása sze-
rint ecsetelte, miként kéne a két fiatalembert megbüntetnie. A fan-
táziák jórészt hasonlítottak egymásra, nem voltak különösebben 
ötletesnek nevezhetők, de egyre nagyobb lett a vérgőz. Mondták, 
mit tennének ezekkel, színezték, licitáltak, tocsogtak a fölidézhe-
tő rémtettekben. Hallotta a fülem, hogy emberem a maga részéről 
beszüntette a munkadalt, egyre nagyobb a csöndje. A kórust min-
deközben azon meggyőződés vezette, hogy semmiféle tortúra nem 
lenne elég, a sok pedig még mindig kevés lenne. Ültem, pucoltam 
a tégláimat. Másfelől a jogrend gyűlöletének a dalát énekelték, hi-
szen e derék emberek szemében a bíróság várható ítélete nem le-
hetett más, mint merő infámia. El sem tudtam képzelni, milyen le-
het egy ilyen kórusmű zárlata. Egykedvűen pucoltam a tégláimat. 
Érezhetően közeledtünk a beteljesítő zárlathoz, amikor megszólalt 
a barátom dörgő basszusa. Nyugodtan és méltóságteljesen. Indula-
tát talán csak a hangerőben lehetett volna megmérni, mert ebben 
rejtezett a reszketés impulzusa. Azt dörögte, hogy aki gyilkolni 
akar, az gyilkos, s ha vért akarnak, akkor folyni fog. Szó szerint ezt 
dörögte. És ha tíz év múlva megint patakokban fog folyni, akkor 
majd gondoljanak arra, hogy az ilyen beszédektől folyik, ezektől a 
szavaktól, nem mástól.

Csönd lett, az instrumentumok is leálltak. Az elképedés csöndje 
volt. Aztán kisvártatva egy óvatos fűrész, csiszolókorong, a menet-
vágó sikoltozása, kattogás, surrogás, kalapácsolás, de sokáig, na-
gyon sokáig egy szó sem a kék ég alatt. Aztán ezt add ide, azt tedd 
oda, halkan lopakodtak vissza a szavak a dalba.




