
 

 

15. 

1 

  A FELADATOT LEÍRÓ ADATOK   

 
 
 

 

 

  

 

 
 
 

 

   

 

   

2.2.01.1_magyar_5-8_a_u (1).docx 

Beszédkészség, szóbeli szövegek megértése és 

alkotása  

Személyes élmények megfogalmazása 

különböző szöveg-típusokban: mese, elbeszélés, 

leírás, jellemzés, levél.  

 

8.2.1_koma_szi_v.doc  

Személyes kommunikáció – 

Szövegértés, szövegalkotás II. 

A történetalakítás eszközei 

Évfolyam 

Kerettantervi  

kapcsolódás 

Ajánlott időráfordítás 

Szövegművelet - 

problématerület 

Cím 

7-10. évfolyam 

20 perc 

Elhangzó szöveg értelmezése 

Vita, érvelés 

Zabhegyező, avagy miért hazudunk? 



 

 

15. 

2 

 

 

 

Tanári felolvasás:  

J.D. Salinger: Zabhegyező1 című művéből (Részlet) 

 

A felolvasás előtt adjunk szempontokat a gyerekeknek, és röviden foglaljuk 

össze az előzményeket: A fiút éppen kicsapták a Pencey nevű középiskolából, 

és utazik haza szüleihez. A vonaton találkozik egy osztálytársa édesanyjával. 

 

A felolvasást kövesse beszélgetés a kérdések alapján. 

 

  

 Igen? A Pencey–be jársz?  – Kellemes volt a hangja. Vagyis inkább 

kellemes telefonhang. Mindig telefonba kéne beszélnie ezzel a 

hanggal, egy kis telefont kellene állandóan magánál tartania. 

 Igen, oda. 

 Nahát, milyen érdekes. Akkor biztosan ismeri a fiamat: Ernest 

Morrow. Ő is a Pencey–be jár. 

 Ismerem, egy osztályba járunk. 

 

A legnagyobb állat, aki a Pencey–be valaha is megfordult, az volt az ő fia. Ha 

zuhanyozás után végigment a folyosón, akkor a vizes törülközőjével 

mindenkinek ráhúzott a fenekére. Szóval pontosan ilyen volt. 

                                                           
1 Salinger, Jerome David: Zabhegyező. Európa Könyvkiadó, 2010. 

 

Módszertani javaslat a tanároknak 

http://www.europakiado.hu/szerzo/jerome-david-salinger
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 Nahát, milyen jó – mondta... El kell mondanom Ernestnek, hogy 

találkoztunk. Megmondaná a nevét? 

 Rudolf Schmidt – mondtam. Nem volt kedvem az egész életemről 

beszámolót tartani. Rudolf Schmidt volt a hálóépületünk 

házmestere. 

 Szereti Pencey–t Rudolf? 

 Á, Pencey–t? Nem rossz. Hát nem mondhatnám, hogy paradicsom, 

de olyan, mint a legtöbb iskola..... 

 Ernest egyszerűen imádja. 

 Igen, tudok róla. – mondtam, és elővettem a jól bevált sódert. – Ő 

nagyon jól alkalmazkodik a dolgokhoz. Igazán. Szóval ő nagyon jól 

tudja, hogy kell viselkedni. 

 Úgy látja? – fölpiszkáltam az érdeklődését. – Az apja meg én 

gyakran aggódunk miatta. Az az érzésünk, hogy nem oldódik fel 

könnyen. 

 Hogy tetszik ezt érteni? 

 Hát nagyon érzékeny. Tulajdonképpen soha sem volt valami 

barátkozó, talán mintha komolyabban venné a dolgokat, mint az ő 

korában kellene. 

 Érzékeny! Ez fájt! Körülbelül olyan érzékeny volt, mint egy WC 

csésze. 

..... 

 Ernie nagyon népszerű Pencey–ben, tetszik erről tudni? 

 Nem, nem tudtam. 

Bólintottam. 
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 Nem könnyű őt megismerni, sok idő kell hozzá. Furcsa fiú, különös 

fiú, több szempontból is. Tetszik érteni. Először, mikor 

találkoztunk, azt hittem, olyan nagyképű. Szó szerint ezt 

gondoltam. De nem az, csak olyan nagyon eredeti fiú, kell egy kis 

idő, amíg az ember megismeri. 

 

Mrs. Morrow nem szólt semmit, de öregem, látni kellett volna. Egészen 

lenyűgöztem. Pont ezt akarja minden anya hallani, milyen menő a fia. Aztán 

még jobban ráhajtottam. 

 Mesélt Ernie a választásról? Az osztályelnök-választásról? 

Megrázta a fejét. Egészen transzba esett. 

Tényleg. 

 Hát mi egy csomóan az osztályból Ernie–t akartuk osztályelnöknek. 

Őt akartuk egyhangúlag. Azt hiszem ő lett volna az egyetlen, aki 

igazán alkalmas rá. – Úristen!  Öregem, ezt volt a legjobb! – Aztán 

mégis Harry Fencert választottuk. És miért? Egyszerűen, mert 

Ernie nem hagyta, hogy jelöljük. Mert ő olyan visszahúzódó és 

szerény meg minden. Erről valahogy le kellene szoktatni. – 

ránéztem a nőre. – Nem mondta el?  

 Nem, nem mondta. 

Bólintottam. 
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 Igen, ez Ernie. Nem mondaná el. Ez az egyetlen hibája, túl szerény 

és visszahúzódó. Ki kellene kúrálni ebből. 

.... 

 

Aztán rám nézett, és megkérdezte, amitől már előre féltem. 

 Ernest azt mondta, hogy szerdán jön haza, akkor kezdődik a 

szünet. Csak nem valami családi betegség miatt hívták hirtelen 

haza? 

 Á, nem otthon mindenki jól van. Rólam van szó. Egy kis operáció. 

 Jaj, hogy sajnálom! 

Tényleg sajnált. Kár volt mondani, de már nem lehetett visszaszívni. 

 Nem komoly, csak egy kis daganat van az agyamban. 

 Jaj, ne mondja! – A kezét a szájához kapta, meg minden. 

 Á, minden rendben lesz! Egész a szélén van. És nagyon kicsi. Két 

perc alatt kiveszik. 

Aztán kivettem a zsebemből a menetrendet, és azt kezdtem olvasni. Csak, 

hogy abbahagyjam már a hazudozást. 

 

  


