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4. OSZTÁLY/2, 2016–2017
Elekes Dóra: Dettikéről és más istenekről
Ebben a feladatsorban Elekes Dóra: Dettikéről és más
istenekről című kötetéhez kapcsolódóan találsz fela
datokat. A könyvet Treszner Barbara illusztrálta, és a
Csimota Kiadó adta ki, 2016-ban.

Balambérnak hívnak, és a kulcslyukban lakom. Szép,
tágas kulcslyuk, van benne minden, ami egy kulcslyukba
kell. Erdő, mező, füvek, bogyók, ház. Szóval pont olyan, mint a többi, nincs benne
semmi különös. A házamat bokrok veszik körül, mindenféle színes bogyók nőnek
rajtuk, szárnyas izékre lehet lövöldözni a magjukkal. Állatok is laknak itt, például
nyüvek meg szúk. Nekik fel lehet ülni a hátukra, meg tudnak varázsolni, de hogy
melyik melyik, azt mindig elfelejtem, mert egy kicsit feledékeny vagyok.
Viszontviszont: van a kulcslyukon túli világ is, az úgynevezett univerzum, aminek
nagyon szigorú, de felfoghatatlan törvényei vannak. Például folyton változik.
A látható dolgok hol megállapodnak, hol nekilódulnak, méghozzá valamiféle
lengéspályán, amit nem tudok kiszámítani, mert nagyon bonyolult. Ráadásul kell
hozzá erőkar is, amit meg nem tudom, hol lehet kapni.
Az univerzum másik törvénye az, hogy laknak benne istenek. Szám szerint
három. Az egyiket úgy hívják, Dettike, a másikat úgy, hogy Anyuka, a harmadikat
úgy, hogy Apuka. Az Anyuka meg az Apuka a kulcslyuk egyik oldalán lakik, a
nagyszobában: innét újabb ajtók nyílnak különféle rejtélyes helyekre, ahová nem
látok el. Dettike istennő a kulcslyuk másik oldalán lakik, a kisszobában. Az istenek
néha átjárkálnak egymáshoz, és – számomra ugyancsak érthetetlen törvények
szerint – összevissza gügyögnek meg cuppognak, hogy nézni is rossz. Vagy pedig
– ilyenkor az Apuka felteszi a szemüvegét – halkan beszélgetnek, olyasmikről,
mint például az állatok meg a csillagok meg valami „nőtté válás”. De olyan is
van, hogy kiabálnak. Általában az Anyuka vagy az Apuka kezdi, a Dettike pedig
visszakiabál, vagy magára csapja az ajtót. Amikor a Dettike magára csapja az ajtót,
én elszédülök, és elfog valami vad, kiabálós érzés.
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4. OSZTÁLY/2, 2016–2017
1. Ki lehet a szövegrészlet elbeszélője? Karikázd be a helyes válasz
betűjelét!
A. Dettike.

B. Egy ismeretlen elbeszélő.

C. Dettike anyukája.

D. Dettike képzeletbeli barátja.

1p

2. Miről nem mesélt Balambér nekünk? Húzd alá!		

Téves az a hiedelem, hogy az istenek magunkra hagytak volna minket a
kulcslyukban. Van rá bizonyítékom is, tessék: az egyikükkel, Dettike istennővel, napi
kapcsolatban állok. Ő egyébként a legkisebb termetű az istenek között. Hosszú,
pöttyös arca van, a fején pedig egy csomó sárga szőr, amit hajnak nevez. A Dettike
rövidebb és jóval keskenyebb is a másik két istennél, és emiatt azok ketten folyton
meg akarják mondani, mit hogyan csináljon, hogy egyszer majd olyan hosszú és
széles lehessen, mint ők. Ezt nevezik nőtté válásnak. Ám a Dettikének eszében sincs
követni az utasításaikat. Amit meg is tudok érteni. Ő ugyanis az egyetlen hármójuk
közül, akinek megvan a magához való esze, és tudja, mi a fontos, és mi nem.

A. A kulcslyukról, ahol lakik.

B. A saját családjáról.

C. Dettikéék lakásáról.

D. A veszekedésről.

2p

3. Tedd igazzá a mondatokat!
		
A házamat fák veszik körül, mindenféle fekete bogyók nőnek rajtuk,
csúszómászó izékre lehet lövöldözni a magjukkal. Állatok is laknak itt,
például amőbák és papucsállatkák.
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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5p

.......................................................................................................................................................................................

4. Melyik a kakukktojás? Húzd alá!
univerzum

világegyetem

1p
világegység

világmindenség

5. M
 elyik teremtéstörténet melyik néphez tartozik? Írd mellé! Ha
magadtól nem tudod a választ, nézz utána a könyvtárban vagy az
interneten!
A. Gilgames: …………………………………………………………..…………………………………

9. Keresd meg a szöveg 19 szavát a betűhalmazban, és karikázd be őket!

2p

B. Kalevala: ……………………………………………………………………………………………..…

6. Csoportosíts! Húzd alá kékkel, ami hiedelem, és pirossal, ami
bizonyított tény!
A. A Föld gömb alakú.
B. A bejárati ajtóból visszafordulni szerencsétlenséget hoz.

3p

C. A víz 100 C°-on forr fel.

7. Magyarázd el Balambérnak a saját szavaiddal, hogy mi lehet:
A. az erőkar, ami a látható dolgok
meglódulását segíti elő:
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10. Rajzold le a Balambért egy külön lapra! (A lapra ne felejtsd el ráírni
neved, osztályod, iskolád!)

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

B. az istenek gügyögése és
cuppogása:

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

C. a „nőtté válás”:

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

D. a vad, kiabálós érzés:

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

A következő feladatokat A kicsi dió című népmeséhez kapcsolódóan állítottuk össze.
A mesét többek között Kriza János Az álomlátó fiú. Székely népmesék című kötetében
(Móra Kiadó, 2011, illusztrálta: K. Lukáts Kató) megtalálod. Ha nincs meg neked
otthon a kötet, keresd meg a könyvtárban!
4p

1. Hogyan reagált a szegény ember felesége arra a hírre, hogy a férje
odaígérte az ördögnek azt, amiről nem tudott? Húzd alá!

8. S
 zerinted Dettike és a szülei min szoktak veszekedni? Írd le 2-3
mondatban a véleményedet!
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

B. Elkedvetlenedett.

C. Feldühödött.

D. Felélénkült.

1p

2. Melyik munkafolyamat nem a kenyér készítésének része? Karikázd be
a helyes válasz betűjelét!		

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

A. Elszontyolodott.

5p

A. Kelesztés.

B. Főzés.

C. Sütés.

D. Dagasztás.

1p

3. M
 agyarázd meg a következő szavakat! (Ha magadtól nem tudod
a választ, nézz utána a könyvtárban vagy az interneten!)
portéka:

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

esztendő:

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

derekasan: ………………………......................................................................................…
veszteg:

4p

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

4. Mit jelentenek az alábbi szólások, közmondások? Kösd össze!
A. Megette a kenyere javát.

A jó ember még a sérelmet
is jótettel viszonozza.

B. Más kenyerén él.

Lágyszívű.

C. Ha megdobnak kővel,
dobd vissza kenyérrel!

Eltartják, máson élősködik.

D. Kenyérre lehet kenni.

Megöregedett.

4p

5. K
 i írta az Ördögbőr grófja című mesekönyvet? Karikázd be a helyes
válasz betűjelét! (Ha magadtól nem tudod a választ, nézz utána a
könyvtárban vagy az interneten!)
A. Nyulász Péter

B. Lackfi János

C. Adamik Zsolt

D. Kollár Árpád

1p
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