
Finnországban a hûvös éghajlat miatt hatalmas erdõségek vannak,
az ország rengeteg fát termel, és a világon a legtöbb papírt a finnek gyártják.
Azonban nemcsak használják az erdõket, hanem óvják, védik is a termé-
szetet. A finn családok nagyon szeretnek kirándulni, nem zavarja õket az
sem, ha mínusz húsz fok van, felöltöznek alaposan, és elmennek az erdõbe
vagy a tópartra túrázni. Ha hazatérnek, beülnek az izzasztókamrába, a
szaunába, amely szinte minden finn család otthonában megtalálható.
Télen Finnország a sífutók és a korcsolyázók paradicsoma, nyáron meg
rengeteg turistát vonzanak a hatalmas, még érintetlen erdõk, vagy az
óriási lápvidékek, ahol számtalan madárfaj él.

A finnek a tudomány mai állása szerint rokonaink, hiszen a magyar nyelv
a finnugor nyelvcsaládba tartozik. Finnországban ezt a magyar rokonságot
számon tartják, és a magyar látogatókat nagyon kedvesen fogadják. A leg-
kisebb iskolás gyermek is tudja, hol van Magyarország. Az egyetemeken
magyar tanszékek vannak, ahol magyar nyelvtanárokat képeznek. Finnor-
szágban bizony jó magyarnak lenni.

Finnország

Az ezer tó országa, így ismerik szerte a világon Finnországot. Az elne-
vezés nem túlzás, mert ebben az észak-európai országban több mint
ötvenötezer kisebb-nagyobb tó található. A finn tengerpartot pedig ezernyi
apró sziget tarkítja. A több tízezer tavat öt tórendszerre osztják, ezek közül a
Saimaa tórendszer a legnagyobb. Finnország határai az északi sarkkörön is
túlnyúlnak. Lappföldnek nevezett része nemcsak rénszarvasairól híres,
hanem arról is, hogy egyesek szerint itt lakik az igazi Mikulás.

Koala Karaván
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Macskapiac

Macskát veszek, macskát adok,
macskapéci lakos vagyok – 

Tíz az ára,
húsz az ára,

ne költsetek vasmacskára!

Van szelíd és van vad is,
egerészõ bajnok is – 

Tíz az ára,
húsz az ára,

ne költsetek vasmacskára!

Egy vak tehén százszor annyi,
holott nem tud dorombolni – 

Tíz az ára,
húsz az ára,

ne költsetek vasmacskára!

Gyerünk, amíg olcsón adom,
s ülve el nem macskásodom – 

Tíz az ára,
húsz az ára,

ne költsetek vasmacskára!

Kisfõfény

Elesett a lúd a jégen,
võfény* leszek jövõ héten.
Võfény, võfény, kisvõfény,

lábon járó verõfény.

Võfénykendõm gyönggyel varrják,
pántlikával fölcifrázzák.

Verset mondok, nem titok,
rokonokat így hívok

házról házra csújjogva
lagzi lakodalomba.

Ángyot, nénét, szakácsot,
süssenek sok kalácsot,

sógort, komát, nyoszolyót,
hozzanak sok földi jót:

tyúkot, jércét, kakaskát,
de a csülkét is hozzák,

csillaglépõ lábait
ne a kutyáknak dobják!

Mert ha tisztem leteszem:
száz tyúk lábát megeszem.

Võfény, võfény, kisvõfény,
lábon járó verõfény,

az leszek én, nem titok,
jó nagyokat rikoltok.

*Szülõfalumban, Zámolyon a võfélyt võfénynek mondják.
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Válogatás Csoóri Sándor verseibõl

Önarckép

Sándor vagyok, nincs kalapom,
verset írok irkalapon,

rímet rímhez koccantok,
mást én nem is óhajtok.



Dióbél bácsi

Ki lakik a
dióhéjban? – 

Nem lakhat ott bárki,
csak Dióbél bácsi.

Ha rácsapsz a dióhéjra,
kinyílik a csontkapuja,

és cammogva elõmászik
vén Dióbél bácsi –

csak a szádat 
tátsd ki!

Visszatérés régi udvarunkba

Sárga itt a nyár
sárga itt a dél,
sárga a kakas,

még a kerítés is 
pedig csupa vas –

sárga, sárga minden
és olyan magas.

Arany udvarunkba
most értem haza,

sárga szalmaszálon,
mint gyöngykatona –

régi-régi múltból
hozom bánatom,
a nyár aranysávja
sajog vállamon.
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Lekvárcirkusz bohócai

Piros a som,
a csipetke,

dér sógor megcsípte:
kerek kosárba szedjük

marékkal,
lekvárt fõzünk

három fazékkal.

Jövõre,
jövõre,

sokat eszünk belõle.
Lekvárbajuszt pödrünk

s nevetünk,
lekvárcirkusz bohócai

mi leszünk,
mi leszünk.

Hókutya

Csináljatok 
hóembert,
én csinálok
hókutyát,

hószõrû komondort,
amilyen még sosem volt.

Így gondolom,
úgy gondolom,

kész is már a komondorom,
szájába jégcsap,

csont helyett azt kap.



Fejenagy

Kipeg a, kopog a
fapapucs,

ne rohanj, Fejenagy,
orra buksz.

Két kakukk habogja:
habakukk,

homlokod közepén
lesz egy luk.

Ha nem luk – két dudor,
jókora,

s leszel az orrszarvú
rokona.

Esti párbeszéd

Jó estét, hársfa!
Hova készülsz?

– Bálba!

Hova, milyen bálba?
– Hold udvarába,
sárgarigóbálba.

Mit csinálsz te ott?
– Gyere velem, majd meglátod

ághegedûn muzsikálok,
rigóknak dalolok.

Ûrszakács

Kormos Laci, ha megnõ,
ûrszakács lesz mégiscsak.
Van is már egy vágókése,

úgy nevezi ûrbicsak.
Csak még ûrkondérja nincs,

miben kását fõz majd,
ha egy szegény ûrutas

épp ûrkását óhajt.
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Teknõsbéka

Teknõsbéka ha az ingét
ki akarja mosni,

nem kell neki teknõért
a szomszédba menni.

Leszereli, leemeli
a hátáról
könnyen

s kezdheti a nagymosást
habos tengervízben.

Csoóri Sándor



Palackposta Itáliából

Itália a gyermek- és ifjúsági irodalom nagy klasszikusai közül számosat mondhat magáénak.
A szépséges meséket (pl. Turandot) megörökítõ Carlo Gozzi a tizennyolcadik, a Pinocciót „megácsoló”
Carlo Collodi és A szív címû szívszorító regényt létrehozó Edmondo de Amicis a tizenkilencedik,
a meseíró Gianni Rodari pedig a huszadik században mûködött. Ami a huszadik századot illeti,
az újabbkori olasz líra jelesei közül is sokan írtak gyerekekrõl (és gyerekeknek) az elmúlt évtize-
dekben. Umberto Saba már klasszikus, Rolando Certa, a kiváló szicíliai költõ (Budapesten halt
meg 1987 könyvhetén) is „jó úton van” a klasszikussá válás felé. Tiziano Rossi és Dante Maffia
pedig kortársaink, ma is jó egészségnek örvendenek, és töretlen lendülettel alkotnak. Sõt az öt-
vennyolc esztendõs Dante Maffia La Regina dei Gatti (A macskák királynõje) címû meseregénye
már huszonegyedik századi mû: 2002-ben jelent meg a Maria Pacini Fazzi Editore kiadásában.
Ennek közöljük két fejezetét.

Remélem, az olasz költõk utat találnak a magyar gyerekek szívéhez is.
Baranyi Ferenc

UMBERTO SABA
(1883–1957)

Esti mese kislányomnak

Én szél vagyok, te meg picinyke felleg – 
viszlek – hová akarlak – 

az égmezõn ide-oda terellek – 
nem lesz soha nyugalmad.

De a felhõ bizony lefekszik este,
ha elfárad az égen!

Az álom, takaród alatt lebegve
vár, hogy elringj ölében.

Végh György fordítása

ROLANDO CERTA
(1931–1987)

Bölcsõdal
Fiamnak, Mariónak

Aludj, aludj és álmodd,
hogy egy napon a messzeségbe hívlak,

halat fogni a tóban,
fürge gyíkot a tarlón,
a sárban pedig békát.

Aludj, aludj és álmodd
postakocsik futását,

aludj, aludj és álmodd
sugárszárnyú lovaknak

gyönyörû röpülését.

Aludj, aludj és álmodd,
hogy táncoló koboldok
veled járják ma éjjel,

aludj – és holnap ébredj
örömmosollyal, napfényes szemekkel,
ne háborgassa senki gyermekálmod.

Aludj – s csak nagysokára
riadj felnõtté egyszer.

Aludj, aludj szerelmem,
s ha egyszer mégis felnõtté riadnál:

ne sírj, de szállva száguldj
sugárszárnyú lovon – vagy

postakocsik bakján a láthatárig,
s a sápadtarcúaktól óvakodj, mert

közöttük – hidd el – több az útonálló.

Aludj, aludj és álmodd,
hogy a remény rád mosolyog anyásan,
keblére von, becéz s ringatja bölcsõd.

Aludj, aludj és álmodd,
hogy holnap virradóra

hûs harmat vár a réten,
ahol tavasz nevet rád,
piros pipacsmezõ és

napsárga margaréták,
szerelem édességét
idézõ jóreménység.

Aludj, aludj és álmodd,
amit megadni néked

képzeletem se képes.

Baranyi Ferenc fordítása
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(G. kisfiú)

Csupán kásásan szól a hangja,
nem elég erõteljesen,

de oly dolgokat mond, ha zagyva
szavakkal is, mint senki sem...

(D. R. kisfiú)

Hogy hasonlítson a nagyobb fiúkra,
mint cigarettát, tartja ceruzáját – 

könyvet olvas, de fordítva: jövendõ
útját, hazug mivoltát elõlegezendõ.

(Q. kislány)

Vonalat húz a tömzsi ceruzával
a lapon, s elnevezi útnak, 

meghosszabbítja majd, egyre meg egyre,
s azt kérdi: rajta hova juthat?

(E. Elvira)

Karmolt a kislány, s haragja utána
(semmi se születik, semmi se vész el,

csak valamiképp zavarosra válik)
rejtett járatokon átment simogatásba.

(R. R. kisfiú)

A kapcsolat a borzas kutya közt és közötte
egyetlen boldog üdvvé keveredik össze:
kozmosszá, mely különös és varázsos,

lévén, hogy ki kinek vezére, nem világos.

(F. kisfiú)

Mily édes, kerek ünnep a karácsony,
ajándékkal s földgömbbel megrakottan!

Történet, mely nem vált meg, visszatérve,
de mindent egyesít fénylõ halomban.

(Z. U. kislány)

„Nem én voltam, nem én” – mentegetõzik,
s mind a tíz ujját elõremereszti:
korai ármány a testvérek ellen,

kik egy kicsit ellenségei egyben.

(V. V. kislány)

„Az augusztus harmincegy napú hónap.
Holnap kirándulunk Belláriába,

fövényen játszunk, szívjuk levegõjét,
melynek valóban nincsen földi párja.”

(V. Sofia)

Beleringatja önmagát egészen
a holnapba: ó, bárcsak sikerülne,
hogy a családi burokból, a sok rút

viszályból, sebzett lepke, kikerülne!

(E. kislány)

Naplóját nyitja, tollal a kezében,
s miközben a nap a mélybe alászáll
nem ír semmit sem, ez egyet kivéve:

„Remek mulatságokban volt ma részem.”
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TIZIANO ROSSI
(1935–)

Gyerekportrék a ROHANÓ EMBEREK c. ciklusból

Hárs Ernõ fordításai



DANTE MAFFIA
(1946–)

A MACSKÁK KIRÁLYNÕJE
(részlet)

A regény kamasz lány fõhõse, Nicole, nem egészen négy hónapon belül édesanyját és édes-
apját is elvesztette. S a baj nem jár egyedül: Marco (az az osztálytársa, akivel együtt járt) egyik
napról a másikra elhagyta õt. Nicole szüleitõl egy kis házacskát örökölt a város peremén, amely-
ben atyai nagyanyja élt, de nemrég õ is meghalt. A magányos Nicole épp birtokba veszi örökségét:
a pókhálós, porlepte szobácskákat a külteleki házban.

II. fejezet

– Most mire gondolsz?
Honnan jön ez a hang? Valamiféle visszhangja lehet a gondolataimnak, amely ebben a kér-

désben öltött testet. Mindazonáltal – szinte akaratlanul – visszakérdeztem:
– Ki vagy?
Természetesen semmiféle válasz nem érkezett, így hát megnyugodtam egy kicsit. Nem akar-

tam engedni a hallucinációknak, mert az – véltem – csak bajaimat növelné. Amíg ezen morfondí-
roztam, pillantásom egy plüsscicára esett, amelyet egyfajta titokzatosság lengett körül. Már nem
tudom, hogy valamiféle sugallatra vagy csupán játszásiból, de megszólítottam:

– Te beszéltél?
– Én bizony.
– Mióta beszélnek a játékok?
– A helyedben én semmin sem csodálkoznék.
– Nem hinném, hogy elment volna az eszem. Biztos, hogy te beszéltél?
– Miért, van még valaki a házban?
Tény, hogy senki sem volt ott. Körülnéztem, mintha végérvényesen meg akarnék gyõzõdni errõl,

még a szemeimet is megdörzsöltem. Aztán, mintegy magamat is megnyugtatva, hogy nem ál-
modom, folytattam a dialógust:

– Hogyhogy nem vettelek észre eddig?
– Pedig régóta itt vagyok már.
– Mióta?
– Attól a naptól fogva, hogy a nagyanyád felszedett egy közeli szemeteskuka mellõl. Kipucolt,

fertõtlenített, végül is teljesen újjávarázsolt. Olyan szép volt a keze! S oly gyengéd! Nyomban
megszerettem. Aztán elkezdett simogatni – és ettõl eleven macskává változtam azonmód.
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– Vigyázz – szóltam hangosan magamhoz – képtelen történetekbe bonyolódsz. Méghogy meg-
elevenedhet egy plüsscica? Megbolondultam, nem vitás.

– Plüsscica maradtam volna, ha meg nem simogat a nagymamád.
– Elég, elég! Istenem, rosszul vagyok máris.
– Furcsállom, hogy nem tudod: életet ád a simogatás. Próbáld meg. Vagy annyira nehe-

zedre esik?
Félénk kíváncsiság fogott el, noha egy kút mélyén éreztem magam. Attól tartottam, hogy

elment az eszem, s ezek a hallucinációk már az õrület jelei. Hogy is beszélhetne egy plüsscica?
Szegény én – mormoltam –, úgy végzem, ahogy Nick, a környék bolondja, aki a cipõivel társalog,
és arra vár, hogy levelet kap egy holdbéli öreg grófnõtõl.

III. fejezet

Lehúnytam a szememet, még be is fogtam  a két kezemmel. Nyugalomra volt szükségem,
arra, hogy gondolkodhassak. Az utóbbi napok eseményei nagyon megzavarhatták az agyamat,
s pillanatnyi elmezavar okozhatja, hogy olyan beszélõ macskát képzelek ide, amilyen csak a
mesékben létezik. Amikor levettem a kezemet az arcomról és kinyitottam a szemem, úgy találtam,
hogy a macska ugyanolyan, mint kezdetben volt. Igen, talán csak a pofikája látszott enyhén mo-
solygósnak, de... Mindenesetre elmúlt a rosszullétem, kezdtem felélénkülni. Biztos voltam abban,
hogy ha most szólnék hozzá, semmiféle választ nem kapnék.

– Kétségtelen, volt egy pillanat – leheltem magam elé, csak magamnak mintegy.

– Amely nem múlt még el – jött a kéretlen válasz.
– Tehát mégis igaz, hogy beszélsz?
– Ezerféle módon próbálom ezt megértetni veled, de te dacosan ellenállsz. Már szinte sért a

hitetlenséged.
– Ideges és fáradt vagyok, túl sokszor engedtem szabadjára a fantáziámat és minden eset-

ben bánattal, csalódással fizettem ezért.
– Nagyanyád az elsõ perctõl hitt nekem – és boldogan élt amíg meg nem halt.
– Nem beszélt nekem rólad.
– Hittél volna neki?
– Nem. Igazad van.
– És ha te elmeséled a mi találkozásunkat, hinnének neked?
– Kinek mesélhetném én el?
– Ne légy ennyire kétségbeesett, minden nap megvirrad, minden nap változhatnak a dolgok.
– Számomra már nem.
– Mindenki számára.

10



– Hogyan lehetsz ennyire biztos abban, amit állítasz?
– A tapasztalat teszi. Nagyon öreg vagyok én már.
Fecsegése kezdett már a terhemre lenni, ám nem volt bátorságom felkapni õt és kihajítani

az ablakon vagy a szemétkosárba dobni. Inkább színleltem, hogy hiszek neki a simogatás tekin-
tetében: fejétõl a farkáig végighúztam rajta a kezemet. És a plüss lassan-lassan átalakult, a két
foszforeszkáló göböcske a képén gyönyörû szempárrá változott. És akkor Emil – mert ez lett a
cica neve – ugrándozni kezdett, fürgén mozgatta a fülét, majd hempergett a padlón.

– Nyújtózkodnom kell egy kicsit.
– Azon túl, hogy beszélsz, nyávogni is tudsz?
– Egyébként milyen macska lennék?
Azonnyomban rázendített a macskazenére, két furcsa dalt miákolt (megnevettetett velük), majd

ritmikus, féktelen táncot járt el. Medvebocsnak tûnt föl, amely mézeshordóra bukkan, és szinte
megháborodik a boldogságtól.

Mulatságos volt, ahogy a bokám köré gomolyodott.
Nyomott hangulatom egyik pillanatról a másikra eltûnt, a gyomrom korogni kezdett.

– Megéheztél? – kérdezte.
– Egy kissé.
– Magam is szívesen bekapnék néhány falatot.
Visszaszomorodtam. A házban nincs egy morzsa sem. A fridzsider üres volt, az éléskamra

nemkülönben.
– Ne bánkódj emiatt, emeld fel a földig nyúlt képedet. Minden gond megoldható. Húzd ki a

komód alsó fiókját, ott megleled, amire szükség van.

– Tele van pénzzel!
– Légy nyugodt, senkinek sem kell elszámolnod vele, minden további nélkül elköltheted az

utolsó garasig. Ûzd el a komor gondolatokat, a szeretetlenséget, a haragot, a vádaskodást: nem
boldogítanak és nem oldanak meg semmit. Marco egy beképzelt alak, üres is, ha akarod, de nem
méltó a gyûlöletedre.

– Mit tegyek, hogy ne utáljam?
– Ha utálod, mit nyersz vele? Megoldod a problémáidat vagy netán fájdalmat okozol neki?
– Nem tudom.
– Minden energiánkat mozgósítjuk, ha szerelemrõl van szó. És ha szerelmünk tárgya méltatlan-

nak bizonyul lobogásunkra, bánkódunk nagyon, de elherdálni azért nem kell a napjainkat komor
gondolatokba süppedve, a semmire várva. Egyre inkább az a tévhit hatja át a gondolkodásodat,
hogy a bosszúság magukban a dolgokban rejlik és hogy fájdalmadért mások okolhatók. Ami meg-
maradt az energiánkból – él és gyarapodik bennünk.

– No, de rengeteg mindenrõl beszélünk mi még, meglátod.
– Szeretlek Emil.
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Koala Iskola

Másold át és színezd ki a lenti ábrákat!
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Összesen hány lába van az itt látható állatoknak?

A kicsi vagy a nagy labdából van több?

Almából, barackból vagy körtébõl van több?
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Jelöld be, hogy hová illeszthetõ be a törött üvegdarab!

Írd be a kérdõjelek alá, hogy melyik ábrával folytatódik a sor!
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Folytasd, töltsd ki a táblázat többi részét is!

Haladj ábécé sorrendben A-tól Zs-ig, a betûlabirintusban!

Számold meg és írd be ide, hogy hány betûbõl áll a magyar ábécé!



Az állatvilág építõmesterei

Az óriás aknászpók

A rovarvilágban a legegyszerûbbnek látszó otthonok is nagyon gondosan, méricskélve ké-
szülnek el. Gondoljunk csak a méhekre vagy a darazsakra, akik rágójukkal mérik a lépek falának
vastagságát. Talán minden bogárotthon közül a legbiztonságosabb a nõstény aknászpók lakhelye.

A két és fél centiméter nagyságú aknászpók a malajziai erdõk lakója. Otthonának megépíté-
sét úgy kezdi, hogy elõször egy 15 centiméter mély üreget ás a puha talajba. Mikor ezzel elké-
szült, hozzálát az odú kibéleléséhez. Pókfonalával kibéleli lakhelye falait, és kerek fedelet szõ a
tetejére. Ez lesz lakásának csapóajtaja. A fedelet pókfonállal egy ponton a bejárathoz rögziti és
kavicstörmeléket ragaszt rá nehezéknek, hogy alkalomadtán könnyebben becsukódjon.

Mivel a lakhely csupa helyi alapanyagból épül, jól beleolvad környezetébe, szinte lehetetlen
észrevenni. Az aknászpók pedig csak alkonyatkor tárja résnyire az ajtót, hogy megnézze, leszállt e
már az éj. Ha besötétedett, a pók kitámasztja a fedelet, és kidugja két elülsõ pár lábát. Ha egy
rovar arra talál sétálni, az ak-
nászpók megragadja és lecipeli
az üreg mélyére. A lakhely aj-
taja magától lecsapódik, a pók
pedig a lehetõ legnagyobb ké-
nyelemben és biztonságban
fogyaszthatja el vacsoráját.

Az aknászpók lakása any-
nyira biztonságos, hogy a ved-
lés idején is megvédi lakóját
a hívatlan vendégektõl. Mielõtt
szabályos idõközönként az ak-
nászpók levetné rugalmatlan
bõrét, néhány pókfonallal be-
lülrõl bekötözi az ajtót. Így tel-
jes biztonságban várhatja meg
új bõre megkeményedését.

Nemcsak vedléskor zárkó-
zik azonban be a nõstény ak-
nászpók, hanem akkor is, ha
peték lerakására készül. A be-
járat bezárása után abban a
biztos tudatban vonulhat be
belsõ termeibe, hogy sem rá,
sem a lerakott petékre nem le-
selkedik semmiféle veszély.

16

Nyomkeresõ

Az óriás aknászpók éppen bezárja fészke „ajtaját”



Legek birodalma

Nagy utazások

GYALOG A FÖLD KÖRÜL

Az amerikai David Kunst volt az elsõ ember, aki igazoltan körbe-
gyalogolta a Földet. 23 250 kilométert tett meg saját lábán, négy konti-
nensen gyalogolt keresztül. Útja több mint négy évig tartott, 1970 június
20-án indult el, és 1974. október 5-én érkezett meg. Hogy közben mennyi
lábbelit koptatott el, arról nem szól a fáma.

Egy másik nagy amerikai gyalogló, Arthur Blessitt 26 évet áldozott
arra, hogy mind a hét kontinensre eljusson gyalog. Még az Antarktiszon
is járt. Gyaloglása közben végig egy nagy keresztet hordott magával
és prédikált. Az itt látható képek mind az õ útját mutatják be.

KERÉKPÁRTÚRA

A leggyorsabb kerékpáros 77 nap alatt kerülte meg a Földet. Az iz-
raeli Tal Burt összesen 21 329 kilométert kerekezett, Párizsból indult
1992. június elsején és ugyanoda érkezett meg 1992. augusztus 17-én.

TANDEMMEL AUSZTRÁLIÁBA

A dupla kerékpárral valaha is megtett legnagyobb út 32 248 kilo-
méter. Laura Geoghegan és Mark Tong Londonból Sydneybe kere-
keztek el tandemjükön. Útjuk több mint egy évig tartott. 1995. november
11-én érkeztek meg az ausztrál nagyvárosba. Azt sajnos nem jegyez-
ték fel, hogy az óceánokon hajóval vagy repülõvel keltek át a bátor
biciklisták.

TAXI! DÉL-AFRIKÁBA MEGYEK!

Három angol 1994. június 3-án Londonban egy sárga taxiba szállt,
hogy Dél-Afrikába majd onnan visszautazzon. Még ugyanebben az
évben október 17-én érkeztek vissza Londonba. 34 908 kilométeres
útjukért a taxisofõr 40 210 fontot számolt fel.

LÉGGÖMB AZ ÓCEÁN FELETT

A Csendes-óceánon már sokféle jármûvel keltek át emberek, de
léggömbbel még senki sem próbálkozott, egészen 1995. február 17-ig.
Ekkor indult útnak Steve Fossett a dél-koreai Szöulból. Öt napig repült
héliummal töltött léggömbjével a végtelennek látszó víztükör fölött.
1995. február 21-én ért földet Kanadában, 8748 kilométer hosszú út
megtétele után.
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Arcképek a múltból

Julius Caesar

Gaius Julius Caesar nemesi családban született Kr. e. 102 körül a Római Birodalomban. Családi
neve Caesar annyit jelentett, hajas, ez azonban egy cseppet sem illett az államférfira, hiszen
idõsebb korában szinte teljesen kopasz volt. A középsõ név – Julius – nemzetségének neve, míg
– Gaius – a keresztneve: valószínûleg így szólították otthon.

A kalózok fogságában

Julius Caesar már fiatal korában sem ijedt meg a saját árnyékától, híres volt nagyratörõ terveirõl.
Egyszer hajóval tartott Rhodosz szigetére, ahol szónoklatot szeretett volna tanulni. De a hajót ka-
lózok támadták meg, és a fiatal diákot elrabolták. 20 talentum váltságdíjat követeltek érte, õ pedig
nagy bátran kijelentette, hogy ennél sokkal többet, legalább ötven talentumot ér meg. Megesküdött,
hogy ha kiszabadul, visszatér és mindnyájukon bosszút áll. A kalózok nem vették komolyan, csak
nevettek rajta. De Caesar nem tréfált, kiszabadulása után visszatért, és bosszút állt elrablóin.

Róma konzulja 

Kr. e. 49-ben Julius Caesar lett Róma vezetõje. Konzulnak választották meg, majd a had-
sereg vezetését is rábízták. A nép elõtt azzal vált népszerûvé, hogy fényes cirkuszi játékokat
rendezett. Zseniális hadvezér volt, sorra hódította meg a birodalom számára fontos területeket,
elfoglalta egész Galliát (a mai Franciaország, Belgium és Svájc területét) és két hadjáratot is
vezetett Britannia ellen.
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Koala Kódex

Julius Caesar hódításai

A Római Birodalom Julius Caesar elõtt



A kocka el van vetve

A Római Köztársaság vezetõi Julius Caesar sikereit látva félni kezdtek tõle, attól tartottak,
hogy megnövekedett hadseregét felhasználva átveszi tõlük a hatalmat. A római szenátorok
üzentek tehát Caesarnak, hogy hadseregét hátra-
hagyva jelenjen meg Rómában a szenátus elõtt.
Caesar habozott, szót fogadjon-e a szenátusnak,
vagy pedig vonuljon Róma ellen a hadseregével.
Az Itália határát jelentõ Rubicon folyó partján vert
tábort Caesar serege. A hadvezér két napig csak a
gladiátorok gyakorlatozását nézte, majd elvonult a
folyó északi partjára, hogy bizalmasaival tanács-
kozzon. Ekkor a monda szerint egy hatalmas szel-
lemalak jelent meg, aki az egyik katona kezébõl
kiragadta a kürtöt és riadót fújt. A hadvezér ezt isteni
sugallatnak tartotta és így kiáltott: A kocka el van vetve! Majd seregével átkelt a Rubicon folyón,
és Kr. e. 49. január 10-én Róma ellen indult.

Julianus-naptár 

A rómaiak naptára eredetileg 355 napból állt, de Caesar korában már jelentõs volt az eltérés
a jóval pontosabb egyiptomi naptárhoz képest. Ezért Julius Caesar Kr. e. 46-ban elrendelte, hogy
egy év ezentúl 365 napból álljon, és minden negyedik év februárját egy nappal (szökõnap) hosz-
szabbítsák meg. Az új naptár bevezetésekor a Kr. e. 46. évet, 445 naposra nyújtották. Ezt a
Julius Caesarról elnevezett naptárat máig használják az ortodoxok, és más keleti keresztények.

Merénylet március idusán

Sok római politikus vélte úgy, hogy Caesar kezében túl nagy hatalom összpontosul. Ezért
összeesküvést szõttek ellene. Marcus Brutus és Caius Cassius vezetésével Kr. e. 44 márciusá-
nak közepén a szenátus ülése után rátámadtak Caesarra és meggyilkolták. Halála után Rómában
kitört a polgárháború, amelybõl
került ki gyõztesen, õ lett

végül unokaöccse, Octavianus
Róma elsõ császára.
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Földön, vízen, levegõben

Kedves gyerekek! Az már nem meglepõ senki számára, ha a taxit, a buszt, a villamost nõi
vezetõ irányítja, de egy utasszállító repülõgép, az más. A Koala Magazin vendége Czigány Ildikó, a
Malév pilótája.

– Egy rendkívül törékeny, szép és csinos hölggyel beszél-
getek, s ha tippelni kellett volna, hogy mi a foglalkozása, akkor
azt mondom, manöken.

– Köszönöm a bókot. Egyvalami azonban közös a két fog-
lalkozásban, mégpedig a kifutó. A különbség az, hogy az egyiken
szép, elegánsan öltözött emberek, míg a másikon gyönyörû,
áramvonalas gépmadarak közlekednek.

– Gyermekkorában mindenkinek sok-sok felnõtt teszi fel ezt
a kérdést: Mi leszel, ha nagy leszel?

– A határtalan természet- és állatszeretetem miatt a vála-
szom állatorvos vagy biológus.

– Ez merész és nem mindennapi váltás! Mikor és miért
történt mindez?

– Mivel a családomban a zenének is igen fontos a szerepe,
így zeneelméleti tanulmányokat folytattam. Ha hihetõ, ha nem,
ennek köszönhetem jelenlegi foglalkozásomat.

– Azt hiszem, így röviden fogalmazva nem teljesen érthetõ. Lehetne bõvebben hallani errõl
a pálfordulatról?

– Párizsba utaztam, hogy a zenei tanulmányaim záró dolgozatát elkészítsem, és akkor történt
a csoda. A TU-154-es gép repített a francia fõvárosba, s a gépet látni és megszeretni egy pilla-

nat mûve volt. Már határozott
elképzeléssel érkeztem haza:
pilóta leszek.

– Mennyi idõbe került ennek
az álomnak a megvalósítása?

– Kilenc évbe, mivel ezen
a pályán „vérrel írott törvények”
uralkodnak, pontatlanságnak,
felszínes tudásnak nincs helye.
A szamárlétrát nekem is végig
kellett járnom fokról fokra. A tûz-
keresztséget vitorlázó géppel
éltem át, ezt az egy- és kétmo-
toros gépek, majd a fantasz-
tikus mûrepülés és az oktatás
követte.
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– A felsoroltak közül a kívülálló számára
a mûrepülés a legizgalmasabb, szinte fé-
lelmetes.

– Igen, gondolom, hogy a gyerekek is
láttak már a magasban bukfencezõ, piruette-
zõ gépeket repülõnapon vagy a televízió
képernyõjén. Érdekes, izgalmas és gyönyörû.

– Jelenleg milyen géptípussal szeli Euró-
pa légi útjait?

– FOKKER-70-es, két sugárhajtómûves,
hetvenszemélyes gép, amivel hat éve repü-
lök Európa-szerte.

– Apropó, vannak-e kedvenc helyek a
landolás szempontjából?

–Természetesen. Csodálatos feladat egy
katlanban, magas hegyek közé ékelt repü-
lõtérre letenni a gépet. Ilyen például Szalo-
niki, Dubrovnyik, Szarajevó, Tirana.

– A Földrõl nézve „csúcsforgalom” van
már a levegõben is. Így látja pilótaként is?

– Bizony, az égbolt teljesen megválto-
zott, rengeteg csík, úgy mondják, kondenz-
csík látható rajta, amit a repülõk rajzolnak.
A „légi KRESZ-táblák” száma is napról nap-
ra nõ. Persze ezek csak a pilóták fejében
léteznek.

– Ön a vízen is otthonosan mozog. Más szalvétát, bélyeget gyûjt, Önnek viszont „jogosítvány-
gyûjteménye” van földön, vízen, levegõben egyaránt?

– Igen, van motorcsónakjogsim is, a vízisízést pedig imádom.
– Más sportágban is jeleskedik?
– A földi sportom a karate, amelynek rejtelmeibe Megyeri Péter mesterem segít eligazodni, de

még sokat kell gyakorolnom, hogy az övem színe sötétedjék, hisz ebben a sportágban ez mu-
tatja, hogy ki mit tud.

– Természet- és állatszeretet, mi újság van ezen a téren?
– Ez bizonyára olthatatlan szerelem a részemrõl. Jelenleg vadbiológusi képzésben veszek

részt a Soproni Egyetem Erdõmérnöki Karán, otthon pedig kis kakasok, kecskék, kutyák, macs-
kák vesznek körül.

– Könyvírás, hisz errõl sem szabad elfeledkezni.
– Bizony, ez is nagy adomány az élettõl. Négy könyvem jelent meg eddig: „A kék világ”, a

„Négyezer napja a nyárnak”, a „Kutyaszívvel” és az „Induló madár” címet viselik. Van köztük
próza, verses kötet, de mindegyikben fontos szerepet kap a repülés és a természet iránti ko-
moly kötõdésem.

– A gazdag magyar nyelv sokféleképpen képes a boldogságot kifejezni. Például: „boldog
vagyok, tehát a fellegekben járok”. A fellegekben való közlekedést Ön napról napra megteheti,
ez irigylésreméltó. Kívánjuk, hogy ez így legyen még nagyon sokáig. S Ön mit üzen kis olva-
sóinknak?

– A gyermekkori álmok a legszebbek, tehát törekedjenek arra, hogy minél több megvalósul-
hasson. Ehhez kívánok sok sikert minden nebulónak.

Dr Szakály Márta
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Origami

Õszi fák levelekkel: 4x4cm-es, egyik oldalán sárga
vagy barna papírból készülnek a levelek.

1. A színes oldal néz lefelé. 2. Fordítsd meg, majd hajtsd
fel az alját!

3. Ismét fordítsd meg! Hajtsd be a széleket,
majd húzd ki középrõl a két alsó csücsköt!

4. Nyisd le a hátsó lapot! 5. Hajtsd rá a felsõt is! 6. Húzd ki belülrõl a két
csúcsot!

7. Hajtsd fel a felsõ sarkot!

8. Keskenyítsd a csúcsot,
ez lesz a levél szára!

9. Hajtsd be a két sarkot! 10. Fordítsd meg, és kész is van az
elsõ levél!
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11. A fa törzse 6x10 cm-es barna
papírból lesz. Készíts belõle hengert,

ragaszd össze, és vagdosd be az ábra
szerint 1 cm mélyen az egyik végét!

12. A fa lombjához 10x20 cm-es mindkét oldalán azonos színû
(sárga, zöld, barna) papírt használj! Legyezõhajtást alkalmazz

a rövidebb oldal mentén, az ábra szerint! 

13. Hajtsd félbe a legyezõt, majd a
belsõ oldalát ragaszd össze! A másik
oldalt viszont ragaszd a fatörzshöz!

14. Nagyon jól mutat, ha több fát állítva egy színes kartonra ragasztasz,
majd a tövükbe sok falevelet szórsz.
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http://www.jatekkatalogus.hu SZIMULÁTOR

Koala Processzor
LLuuddooRRaaccee
Win98 ! XP fgpludorace.exe 1.57 MB              9

AAll iieenn    KKiicckk
Win98 ! XP fgpalienkick.exe 1,02 MB              8

BBeeaattss     ooff     RRaaggee
Win98 ! XP fgpbor.exe 53.1 MB              9

Egy jól sikerült faltenisz, melyet egyszerre
akár négyen is lehet játszani.

A kapura lövéshez hasonló, de sokkal
viccesebb játék. Egy „kétlábú egyszemûvel”
kell a céltábla közepébe rúgni egy fura lényt.
Ahhoz, hogy a fenéken billentés pontosan
sikerüljön, a szóközbillentyût kell mindössze
használnod. Ennek segítségével állíthatod
be az irányzékot, a rúgás ívét és erejét is.

Obelix segítségével kell egy zászlóval
jelzett karót telibe találnod rómaiakkal. A fel
és le billentyûkkel állítod a dobás szögét, a
bal és jobb billentyûkkel az erõsségét, míg a
szóközzel tudod õket eldobni.
http://www.jatekkatalogus.hu HUMOR

!!

""

## Õrült, vad száguldás jellemzi ezt az anti-
gravitációs lebegõ motorokkal vívot versenyt.
A nagy sebesség és a jó irányíthatóság követ-
keztében rendkívül élvezetes a játék. A sárga
gömböket mindig érdemes felvenned, mert
felturbózzák a motorodat. A szép 3D-s grafika
következtében még élvezetesebb élményben
lesz részed.

AAsssstttteeeerrrr iiiixxxx -- TThhhhrrrroooowwww    aaaa    rrrroooommmmaaaannnn
Win98 ! XP      fgpasterixthrowaroman.exe  591 kB 7

$$

http://www.jatekkatalogus.hu ÜGYESSÉGI

Összesen négy karakter közül választhatsz:
Obelix, Asterix, Mrs. Geriatrix és Cocofonix
(azaz a jól ismert Hangjanix). A szokásos irá-
nyító kurzor billentyûkön kívül, az A tüzelésre
és a Q újratöltésre szolgál.
http://www.jatekkatalogus.hu HUMOR

A telepítés során lehetõséged nyílik extra
dolgok, például szerkesztõmodul felrakására
is, de értelemszerûen csak akkor, ha a játék
mellett azt is letöltötted. Így lehetõvé válik,
hogy „saját” pályáidat is elkészítsd a prog-
ramban. Sajnos egymás elleni küzdelemre a
hõsök között nincs lehetõség, de egyszerre
akár kettõt is indíthatsz közülük a rendes
játékban. Érdemes kipróbálni.

Jópofa, vicces játék. A feléd repkedõ tár-
gyakat, sziklákat kell semlegesítened úgy,
hogy a katapultodból kilõtt emberkékkel kell
õket eltalálnod. Veszélyt valójában csak a
kékeszöld színnel jelölt tárgyak jelentenek,
melyek közeledtét fenyegetõ zúgás is jelzi.
Érdemes a rómaiak mozgó lõtornyát is cél-
ba venni.

http://www.jatekkatalogus.hu HUMOR

http://www.jatekkatalogus.hu AKCIÓ

Játéktermek hangulatát idézi ez a vere-
kedõs játék, mely hat pályát, valamint egy
bónuszpályát is tartalmaz. Három hõs közül
választhatod ki, hogy melyikükkel fogsz küz-
deni a rosszak ellen, végighaladva a város
veszélyes utcáin. Az irányítás egész jónak
mondható. Elõre, hátra, le és fel a kurzorbil-
lentyûkkel mozgathatod a hõsödet. Ezeket
kombinálva a bal alt, ctrl és shift billentyûkkel
tud ugrani és ütéseket bevinni az embered.

freeware

freeware

freeware

freeware

AAsstteerr ii xx -- SShhoooott     ttoo     SSuurr vv ii vvee
Win98 ! XP fgpasterixshoottosurvive.exe 751 kB              8

""
freeware

VV yyrrooxx
Win98 ! XP fgpvyrox.exe 1,82 MB              7freeware
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Feladat az összeolvadó azonos színû sík-
idom leszedése, lehetõleg maradék nélkül.

Egy kitûnõ hangokkal rendelkezõ, angol
nyelvû oktatóprogram, melyben az erdõ álla-
taival ismerkedhetsz meg.
http://www.jatekkatalogus.hu OKTATÓ

A Harry Potter filmekben is látott játékot,
a Quidditchzet próbálhatod ki a számítógépen.
Az úgynevezett „arany cikesz” éri a legtöbb
pontot, ezt kell megszerezni. A többi golyó
közben téged próbál kiütni a nyeregbõl.
http://www.jatekkatalogus.hu ÜGYESSÉGI

http://www.jatekkatalogus.hu OKTATÓ

HHEERROOEESS
Win95 ! XP fgpheroes.exe 3,82 MB                      6

FFoorreesstt     FF iiee lldd     TTrr iipp
Win95 ! XP fgpforestfieldtrip.exe 1,06 MB                      7

AAsspp ii rr iinn     PPrrootteeccttoorr
Win95 ! XP fgpaspirinprotector.exe 8,65 MB 8

SSlleeeepp    DDrreeaammss
Win95 ! XP fgpsleepdreams.exe 1,36 MB 8

""

$$

$$

$$

Ez az ugrálós ügyességi játék állítólag
246 pályát tartalmaz. A program sajnos csak
kis ablakban fut. Akiknek ez kevés és elég
felkészültek, indíthatják a játékot parancs-
sorból a -scaleup kiegészítéssel az .exe
fájl után, így nagy ablakban is lehet játszani.
Azért, hogy az élmény még teljesebb legyen,
játék közben az alábbi segítségek, „csalások”
használhatók: jetpack, pogostick, lordofthefiles,
bunniesinspace, bloodisthickerthanwater.
http://www.jatekkatalogus.hu ÜGYESSÉGI

CCLL__mmaahhjjoonngggg
Win95 ! XP fgpcl_mahjongg.exe 1.14 MB                      8

QQuuiidddd ii ttcchhzz     TTrraa iinn iinngg
Win95 ! XP fgpquidditchztraining.exe  774 kB                    8

## ""

Will

Egy kiváló mahjongg játék, ahol az a lé-
nyeg, hogy az egyforma cserepeket párosával
levegyük. Hozzáférni viszont csak a tetején,
illetve a széleken lévõkhöz lehet.

Tetszetõs kis autóverseny, melyet akár
hatan is lehet játszani. Kezdéskor állítsd be
az idõt a csúszkával, majd válassz versenyzõt
és pályát. Irányítás a kurzor nyilakkal történik.
A programban lehetõség van rá, hogy saját
pályáidat is elkészítsd.
http://www.jatekkatalagos.hu SPORT

A játék teljes neve: Heroes Enjoy Riding
Over Empty Slabs. Egy fejlett kígyós játék,
sok lehetõséggel. A grafika is tartogat meg-
lepetéseket, mint például a hullámzás és a
képernyõforgatás.

Mint a Marióban, ha az ellenségek fejére
ugrasz, ezzel megsemmisíted õket. Az irányí-
tás egyszerû, ugrani a Shift gombbal lehet.
Kilépni a játékból, az Alt+F4 kombinációval
tudsz. Kellemes idõtöltés, érdemes kipróbálni.
http://www.jatekkatalogus.hu ÜGYESSEGI

Egy jól sikerült Mario-szerû játék, fõleg
kisebbeknek ajánlott. A kis Perryvel kell meg-
mentened Álom bolygót, melyet a gonosz
Morphicus akar elpusztítani. A tét tehát az,
hogy biztosítsd minden gyermeknek a nyugodt
alvást. A küzdelem a gonosz föld alatti biro-
dalmában zajlik.

Lényegében a  Moorhuhnhoz hasonló, de
teljesen speciális lövöldözõs játék. Itt nem
más, mint a véráram megtisztítása a felada-
tod. Tyúkok helyett, a vörös- és fehérvérsej-
tek közt úszkáló nagyszámú kórokozót kell
„levadásznod”. Az irányítás a már megszokott,
egérrel kell célozni és lõni. A játék elsõre szo-
katlan, de nagyon élvezetes.

http://www.jatekkatalogus.hu SZIMULÁTOR

http://www.jatekkatalogus.hu LOGIKAI

TT ii ll ee     FFaa ll ll
Win95 ! XP fgptilefall.exe 368 kB 7
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Win98 ! XP fgpgenerally.exe  1,06 MB 7
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Win98 ! XP fgpjumpnbump.exe 22,1 MB              9
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Meggyes csoda

Hozzávalók: 20 dkg vaj
10 dkg porcukor
10 dkg kristálycukor
20 dkg liszt
6 tojás
magozott meggy

A vajat a porcukorral keverd habosra, majd 6 tojás
sárgájával habosítsd tovább. A 6 tojás fehérjét verd habbá
10 dkg kristálycukorral és óvatosan keverd a vajas masz-
szába. Végül még 20 dkg lisztet is keverj a masszához.
Öntsd egy mélyebb sütõformába, és szórj bele magozott
meggyet. 180 fokos sütõbe 30-40 percig süsd. Ha elkészült,
a tetejét félbevágott meggyel saját elképzelésed szerint
díszítsd. Jó étvágyat!

Koala Karaván:
– Görögország

Nyomkeresõ:
– Az állatvilág építõmesterei

Koala Kódex:
– Arcképek a múltból

Mozaik:
– Száguldó cirkusz

Barkácsoló:
– Hóemberek és fenyõk

Fõ
zõcske

Megfejtések

Elõzetes

13. oldal: A kicsi labdából eggyel több van.
Almából van a legtöbb, összesen 9 darab.
Összesen 36 lábuk van az állatoknak.

Az egyik feladatban a „D”, míg a másik-
ban a „3”-as ábra kerül a kérdõjel helyére.

14. oldal:

Világbajnokunk a remekmûveivel, azaz „jó” társaságban látható

A magyar ábécé 44 betûbõl áll.


