
Jean-Claude Mourlevat: Putifár tanár úr 
visszavág 
Ebben a fordulóban Jean-Claude Mourlevat Putifár 
tanár úr visszavág című kötetéhez kapcsolódó 
feladatokat találsz. A könyvet Rófusz Kinga illuszt-
rálta, és a Vivandra Kiadó adta ki 2021-ben.

Putifár Róbert érzékelte a fáról, hogy valami 
nem kerek a Gesztenyéskertben, és amikor 

a távcsövén keresztül azt látta, hogy Löken Péter személyesen siet 
unokatestvére asztalához, úgy döntött, belevág a terv második fázisába. 
Leugrott a létráról, és szélsebesen a Citroënhez futott, ami úgy himbálózott, 
mintha vihar dobálná. A csomagtartóban Morci majd megőrült. Putifár 
még a pórázt sem tudta elkapni, amikor az állat hatalmas iramban rohanni 
kezdett az étterem felé. Ösztönösen a nyitott teraszajtók felé iramodott.
– Gyerünk, Morci! Gyerünk! Lakomázzál csak! Egyél! Törj-zúzz! Koszolj 
össze mindent, amit csak tudsz! ÁLLJ BOSSZÚT ÉRTEM! – kiabálta neki 
Putifár.
Idős anyjára gondolt, aki türelmesen várakozott a szobájában. 
Szegény apjára a fából készült képkeretben. A harminchét évig tűrt 
iskolai szenvedéseire. Eszébe jutott, milyen szánalmas és elkeseredett 
volt a tanfelügyeleti napon: 7×9… az annyi, mint… öhhh… annyi, mint… 
Felidézte Löken elviselhetetlen mosolyát a terem végéből.
– Mindent bele, Morcikám! Törj-zúzz! Tombolj! ÁLLJ BOSSZÚT ÉRTEM!
Kéjelegve ábrándozott a legrosszabbról, de Morci alakítása minden 
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1.  Kösd össze az összetartozókat!

Putifár              étteremkritikus              bosszú

létra              Maleyszon              vörös márna

2.   Írd le, hogy ki a szövegrész veszedelmes főszereplője, és mutasd be 
2-3 mondatban!

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

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

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

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

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

3.   Képzeld el, hogy a történtekről egy újságcikk jelenik meg a helyi 
lapban. Adj egy ötletes címet ennek a beszámolónak!

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

4.   Írd le, hogy mi az a vörös márna! Ha nem tudod, nézz utána az 
interneten!

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

5.    Egészítsd ki a hiányos szót két mássalhangzóval úgy, hogy értelmes 
legyen! Három megoldást írj le!  

MÁ __ __ A

 .............................................................................................................................................................................
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reményét felülmúlta. Amikor a hatalmas állat az üvegajtóhoz ért, 
káprázatos ugrással eltűnt a belső térben. Putifár olyan gyorsan futott 
a fájáig, ahogy csak súlya engedte, két lépéssel a létra tetejére ért, de még 
így is lekéste Morci landolását. Íme, pontosan miről is maradt le:
Maleyszon végső elkeseredésében úgy döntött, nem vesz tudomást arról, 
ami a jobbján történik. Nem fogja hagyni, hogy ez a két közönséges 
bugris elrontsa az estéjét. Újra megpróbált koncentrálni, csak a munkájára 
figyelni. Nézzük csak, például ezt a Vörös márna főzőlevébent, amit éppen 
kóstol, nem lett volna jobb egy kicsit… hogy is mondjam, bátrabb szósszal 
kísérni? Igen, talán egy kis kesernyés íz… csak egy pici… egy leheletnyi… 
fokozta volna… Éppen itt tartott érvelésében, amikor enyhe kesernyésség 
gyanánt tányérjába egy hetvenkilós, koszos kutyát kapott! Morci teljes 
súlyával, teljes büdösségével, teljes pocakjával zuhant az asztalára. 
A teríték, a tányérok, a kenyér, a pohár, a szószos vörös márna szó szerint 
porrá zúzódott a becsapódás erejétől. De Morci bemutatója még csak 
most kezdődött. 
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6.   Mennyi is a megfejtés? Fejezd be a mondatot, majd folytasd a 
számolást!

7x9 az annyi, mint... öhhh... annyi, mint... __

 Ezt az eredményt szorozd be 6-tal, majd oszd el 3-mal. A végeredményt írd le a 
vonalra!

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

7.   Húzd alá a szövegben, hogy miért akart bosszút állni Putifár az 
étterem tulajdonosán!

8.   Írd le, hogy mi a véleményed Putifár tettéről?

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

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

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

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

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

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

9.   Folytasd a történetet 2-3 mondattal!

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

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

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

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

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

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

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

10.   Rajzold le, hogy milyennek képzeled el Morcit! 

Keresd meg az interneten Lázár Ervin A kalapba zárt lány című meséjét, és oldd meg a 
feladatokat!

1.   Sorolj fel háromféle fejfedőt!

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

2.    Kösd össze a párokat a szöveg segítségével! 

Kupacba hordta a köveket. Már majdnem teljesen világos lett.

A lány ivott a vízből. Halvány derengés támadt.

Elmozdította az egyik követ. Szép reggeli fényességben fürdött a kert.
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3.   Írj le három tulajdonságot, amelyek szerinted jellemezték a lányt! 

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

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

4.   Szerinted miért vette fel a lány a kalapot a mese végén?

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

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

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

5.  Gyűjts három Lázár Ervin-mesét, és írd le a címüket!

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

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

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

Összesen: 43 p
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