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Első epizód
J. K. ROWLING: HARRY POTTER ÉS A BÖLCSEK KÖVE

(RÉSZLET)
(Harry és Ron) Hálóköntöst húztak, magukhoz vették varázspálcáikat, és kiosontak a to-
ronyszobából. Lementek a csigalépcsőn, és beléptek a Griffendél klubhelyiségébe. A kan-
dallóban még izzott néhány zsarátnok; fényük púpos, fekete árnyékokká változtatta a 
karosszékeket. Már majdnem elérték a portrélyukat, amikor egy hang szólt feléjük az 
egyik szék felől.

– Nem hittem volna, hogy képes vagy erre, Harry.
Lámpa gyulladt, s pislákoló fénye megvilágította a beszélőt: Hermione  Granger volt az. 

A lány rózsaszín köntöst viselt, és igencsak mérges arcot vágott.
– Mit keresel itt!? – sziszegte Ron. – Azonnal menj vissza aludni!
– Örülj, hogy nem szóltam a bátyádnak, Percynek – vágott vissza Hermione. – Ő pre-

fektus, tőle megkapnátok a magatokét.
Harry fel sem bírta fogni, hogyan lehet valaki ilyen minden lében kanál.
– Menjünk! – bökte meg Ront, azzal gyorsan félre tolta a Kövér Dáma portréját, és ki-

mászott a lyukon.
Hermione azonban nem adta fel ilyen könnyen. Követte Ront a portrélyukon át, s köz-

ben egyfolytában sziszegett, mint egy mérges liba.
– Ti nem törődtök a Griffendéllel! Ti csak magatokkal törődtök! Nem akarom, hogy a 

Mardekár kapja meg a házkupát! Elvesztitek az összes pontot, amit McGalagony profesz-
szortól kaptam, amiért tudtam, mik azok az oda-vissza varázsigék!

– Tűnj már el!
– Jól van, de holnap, amikor majd a vonaton ültök, jusson eszetekbe, hogy én fi gyelmez-

tettelek benneteket! Ti… ti…
Nem derült ki, hogy minek tartja őket Hermione. A lány sarkon fordult, hogy vissza-

másszon a klubhelyiségbe, de egy üres vászonnal találta szembe magát. A Kövér Dáma 
látogatóba ment valahová – így Hermione egyelőre nem térhetett vissza a Griffendél-to-
ronyból.

– Most mit csináljak? – nyafogott. 
– Az a te gondod – vonta meg a vállát Ron. – Nekünk mennünk kell, különben elké-

sünk.
Még a folyosó végéig sem értek el, mikor Hermione utolérte őket.
– Veletek megyek – jelentette ki.
– Kizárt dolog.
– Talán azt hiszitek, ott fogok ácsorogni, amíg Frics meg nem talál? Inkább kapjon el 

veletek együtt, akkor majd megmondom, hogy én csak vissza akartalak tartani titeket.
– Neked aztán van bőr a képeden! – csattant fel Ron.

(Tóth Tamás Boldizsár fordítása. Animus Kiadó, Budapest, 2006, 147–149. o.)

TANULÓI BARÁTSÁG FIÚK ÉS LÁNYOK KÖZÖTT – 4. ÉVFOLYAM 71



72 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI

D2

Mondatok, mondattöredékek
„…magukhoz vették varázspálcáikat, és kiosontak a toronyszobából…”

„Lementek a csigalépcsőn, és beléptek a Griffendél klubhelyiségébe.”

„Már majdnem elérték a portrélyukat, amikor egy hang szólt feléjük az egyik szék felől.”

„A lány rózsaszín köntöst viselt, és igencsak mérges arcot vágott.”

„Harry fel sem bírta fogni, hogyan lehet valaki ilyen minden lében kanál.”

„Hermione azonban nem adta fel ilyen könnyen.”

„…holnap, amikor majd a vonaton ültök, jusson eszetekbe, hogy én fi gyelmeztettelek ben-
neteket!”

„A lány sarkon fordult, hogy visszamásszon a klubhelyiségbe, de egy üres vászonnal ta-
lálta szembe magát.”

„A Kövér Dáma látogatóba ment valahová – így Hermione egyelőre nem térhetett vissza a 
Griffendél-toronyból.”

„Még a folyosó végéig sem értek el, mikor Hermione utolérte őket.”

„Talán azt hiszitek, ott fogok ácsorogni, amíg Frics meg nem talál?”

„Inkább kapjon el veletek együtt, akkor majd megmondom, hogy én csak vissza akartalak 
tartani titeket.”

„Neked aztán van bőr a képeden! – csattant fel Ron.”
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D4

A történéseket kísérő érzelmek
Mi történt ebben 
az epizódban?

Mit szeretett volna 
Hermione, hogy 
megtörténjék ebben 
az epizódban?

Mit érzett Hermione ebben 
az epizódban?
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Az első epizód kulcsfogalmainak 
magyarázata

Mit kell tudni róla? Ki ő? Mi az? Mire való?

Griffendél klubhelyisége

Portrélyuk

Prefektus

Kövér Dáma

Griffendél

Mardekár

McGalagony

Roxfort expressz

Frics

Varázspálca
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D6

Második epizód
J. K. ROWLING: HARRY POTTER ÉS A BÖLCSEK KÖVE

(RÉSZLET)
Egy borzalmas kutya nézett velük farkasszemet. A szörnyeteg akkora volt, hogy teljesen 
kitöltötte a padló és a plafon közti helyet. Nem is egy, hanem három feje volt, három pár 
vérben forgó szemmel, három lengő cimpájú orral és három gőzölgő pofával, melyekből 
nyáltól csöpögő, nagy, sárga agyarak villantak ki.

A szörnyeb mozdulatlanul állt, és hat szemével rájuk meredt. Harry tisztában volt vele, 
hogy csak azért élnek még, mert a bestiát meglepte hirtelen felbukkanásuk. Ha azonban 
magához tér meglepetéséből, beváltja, amit mennydörgő morgása ígér.

Harry a kilincs után nyúlt. Ahogy kihátráltak a lezárt folyosóról, kis híján átestek kü-
szöbön. Harry gyorsan becsapta maguk mögött az ajtót, azután csatlakozott társaihoz. 
Nem is szaladtak, hanem szinte repültek a folyosón. Csak egyet akartak: minél messzebb 
kerülni a szörnyetegtől. Addig rohantak, amíg visszaértek a Kövér Dáma portréjához a 
hetedik emeletre.

– Ti meg hol jártatok? – kérdezte csodálkozva a Dáma, rendetlenül lógó köntösük és 
verejték lepte, kipirult arcuk láttán.

– Nem érdekes – zihálta Harry. – Disznóorr, disznóorr.
A portré utat engedett. A szökevények átmásztak a lyukon, és remegő tagokkal lerogy-

tak a klubhelyiség karosszékeibe.
Jó ideig egyikük sem szólt semmit.
– Hogy juthat valakinek az eszébe, hogy egy ilyen szörnyet tartson egy iskolában? – 

szólalt meg végül Ron. – Pont az ilyen bestiáknak találták ki a kutyaiskolákat.
Hermione is kilihegte magát, és újra volt ereje pörölni velük.
– Ti nem láttok a szemetektől? – csattant fel. – Meg se néztétek, hogy mi van a bestia 

alatt?
– Gondolom, padló – tippelt Harry. – Nem a lábát néztem, hanem a három fejét.
– Nem a padlóra gondolok. A kutya egy csapóajtón állt. Világos, hogy őriz valamit.
Hermione felállt, és lesújtó pillantást vetett a fi úkra. 
– Remélem, elégedettek vagytok magatokkal. Meghalhattunk volna, vagy ami még 

rosszabb, kicsaphattak volna minket. És most, ha nem veszitek zokon, lefekszem.
Azzal faképnél hagyta őket. Ron tátott szájjal bámult utána.
– Nem vesszük zokon – mondta. – Úgy csinál, mintha mi kértük volna, hogy jöjjön ve-

lünk!

(Tóth Tamás Boldizsár fordítása. Animus Kiadó, Budapest, 2006, 152–154. o.)
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Szereplők–cselekedetek–érzések
Kösd össze egy vonallal, hogy melyik szereplőhöz melyik cselekedet vagy történés 
tartozik!
Milyen érzései lehettek a szereplőknek, miközben az alábbiak történtek velük? Töltsd ki 
a táblázat hiányzó részeit!

Szereplők Cselekedetek
A szereplő érzése 

a cselekedet közben

Harry

Mozdulatlanul állt.

Remegő tagokkal lerogytak a 
klubhelyiség karosszékeibe.

Újra volt ereje pörölni velük.

Ron

Hat szemével rájuk meredt.

A kilincs után nyúlt.

Szinte repültek a folyosón.

Hermione

Beváltja, amit mennydörgő 
morgása ígér.

Tisztában volt vele, hogy 
azért élnek még, mert a 
bestiát meglepte hirtelen 
felbukkanásuk.

Kis híján átestek a küszöbön.

Kövér Dáma

Becsapta maguk mögött az 
ajtót.

Egyet akartak, minél 
messzebb kerülni a 
szörnyetegtől.

Utat engedett.

Háromfejű kutya

Lesújtó pillantást vetett a 
fi úkra.

Tátott szájjal bámult utána.

Faképnél hagyta őket.
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Harmadik epizód
J. K. ROWLING: HARRY POTTER ÉS A BÖLCSEK KÖVE

(RÉSZLET)
Amíg Piton a szörnyet vizsgálta, McGalagony elfehéredett szájjal nézett Ronra és Harryre. 
Harry még soha nem látta ilyen mérgesnek a professzor asszonyt. A remény, hogy ötven 
pontot nyernek a Griffendélnek, egy szempillantás alatt szertefoszlott. 

– Mi volt ez? – McGalagony hangja szinte csikorgott a jéghideg dühtől. – Hatalmas sze-
rencséjük van, hogy még élnek – sziszegte. – Miért nincsenek a hálókörletükben?

Piton szúrós pillantást vetett Harryre.
Ekkor vékony hang csendült egy homályos sarokban.
– Tanárnő, kérem… értem jöttek.
– Granger kisasszony!
Hermionének végre sikerült feltápászkodnia.
– Elindultam megkeresni a trollt, mert azt hittem… azt hittem, egyedül is el tudok vele 

bánni. Sok könyvet olvastam a trollokról.
Ron kezéből kiesett a varázspálca. Hermione Granger a szemébe hazudik egy tanárnak?
Ha nem jöttek volna utánam, már nem élnék. A troll már éppen végezni akart velem, 

amikor ideértek. 
Harry és Ron igyekeztek olyan arcot vágni, mintha nem most hallanák először ezt a 

történetet.
– Nos… ha így áll a dolog… – nézett rájuk McGalagony professzor. – Granger kisasz-

szony, hogy lehetett olyan ostoba, hogy azt higgye, egymaga le tud győzni egy kifejlett 
hegyi trollt? 

Hermione lehorgasztotta a fejét. Harrynak egy szó se jött ki a torkán. Hermione, aki 
mindig kínosan betartja a szabályokat, most itt áll, és bemártja saját magát, hogy Ront és 
őt megmentse… Ez olyan, mintha Piton cukorkát kezdene osztogatni a gyerekeknek.

McGalagony professzor most Harryhez és Ronhoz fordult. 
– Még mindig azt mondom, hogy szerencséjük volt, de azért nem sok elsőéves tudott 

volna elbánni egy trollal. Ezzel fejenként öt pontot szereztek a Griffendélnek. Dumbledo-
re professzor értesülni fog a történtekről. Most elmehetnek.

Harry és Ron szó nélkül kisurrantak a lányvécéből. Amikor megérkeztek a Kövér Dáma 
portréja elé:

– Disznóorr – mondták kórusban, és bemásztak a lyukon.
A klubhelyiség zsúfolásig tele volt. A diákok javában falták a nagyteremből felküldött 

ételeket. Csak Hermione várakozott magányosan az ajtó mellett, míg a fi úk oda nem lép-
tek hozzá. Egy ideig zavart hallgatásba burkolózva álldogáltak, majd lesütött szemmel 
mindhárman elmotyogtak egy-egy „köszönöm”-öt. Azután szaladtak tányért szerezni 
maguknak. 

Attól a perctől Hermione Granger a barátjuk volt.
Vannak helyzetek, amelyekben az ember akarva-akaratlan is megkedveli a másikat. 

Egy négyméteres hegyi trollal szembenézni – nos, ez pontosan ilyen helyzet.

(Tóth Tamás Boldizsár fordítása. Animus Kiadó, Budapest, 2006, 167–169. o.)
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Kártyák a dramatizáláshoz
Amíg Piton a szörnyet vizsgálta, 
McGalagony elfehéredett szájjal nézett 
Ronra és Harryre. Harry még soha 
nem látta ilyen mérgesnek a professzor 
asszonyt. A remény, hogy ötven 
pontot nyernek a Griffendélnek, egy 
szempillantás alatt szertefoszlott. 
– Mi volt ez? – McGalagony hangja 
szinte csikorgott a jéghideg dühtől. 
– Hatalmas szerencséjük van, hogy még 
élnek – sziszegte. – Miért nincsenek a 
hálókörletükben?

Piton szúrós pillantást vetett Harryre.
Ekkor vékony hang csendült egy 
homályos sarokban.
– Tanárnő, kérem… értem jöttek.
– Granger kisasszony!
Hermionének végre sikerült 
feltápászkodnia.
– Elindultam megkeresni a trollt, mert 
azt hittem… azt hittem, egyedül is el 
tudok vele bánni. Sok könyvet olvastam a 
trollokról.
Ron kezéből kiesett a varázspálca. 
Hermione Granger a szemébe hazudik 
egy tanárnak?
Ha nem jöttek volna utánam, már nem 
élnék. A troll már éppen végezni akart 
velem, amikor ideértek. 
Harry és Ron igyekeztek olyan arcot 
vágni, mintha nem most hallanák először 
ezt a történetet.

– Nos… ha így áll a dolog… – nézett 
rájuk McGalagony professzor. – Granger 
kisasszony, hogy lehetett olyan ostoba, 
hogy azt higgye, egymaga le tud győzni 
egy kifejlett hegyi trollt? 
Hermione lehorgasztotta a fejét. 
Harrynak egy szó se jött ki a torkán. 
Hermione, aki mindig kínosan betartja a 
szabályokat, most itt áll, és bemártja saját 
magát, hogy Ront és őt megmentse… Ez 
olyan, mintha Piton cukorkát kezdene 
osztogatni a gyerekeknek.
McGalagony professzor most Harryhez és 
Ronhoz fordult. 
– Még mindig azt mondom, hogy 
szerencséjük volt, de azért nem sok 
elsőéves tudott volna elbánni egy trollal. 
Ezzel fejenként öt pontot szereztek a 
Griffendélnek. Dumbledore professzor 
értesülni fog a történtekről. Most 
elmehetnek.

Harry és Ron szó nélkül kisurrantak a 
lányvécéből. Amikor megérkeztek a Kövér 
Dáma portréja elé:
– Disznóorr – mondták kórusban, és 
bemásztak a lyukon.
A klubhelyiség zsúfolásig tele volt. A 
diákok javában falták a nagyteremből 
felküldött ételeket. Csak Hermione 
várakozott magányosan az ajtó mellett, 
míg a fi úk oda nem léptek hozzá. Egy 
ideig zavart hallgatásba burkolózva 
álldogáltak, majd lesütött szemmel 
mindhárman elmotyogtak egy-egy 
„köszönöm”-öt. Azután szaladtak tányért 
szerezni maguknak. 
Attól a perctől Hermione Granger a 
barátjuk volt.
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Emlékeztek-e olyan eseményre az 
életetekből, amikor ki kellett állnotok 
a barátotokért? Játsszátok el, hogyan 
történt!

Emlékeztek-e olyan eseményre az 
életetekből, amikor a barátságotok 
érdekében valami kellemetlen 
igazságot kellett bevallanotok? 
Játsszátok el, hogyan történt!

Emlékeztek-e olyan eseményre az 
életetekből, amikor rosszul mértétek 
fel képességeiteket, korotokat, 
és valami veszélyes dologba 
keveredtetek? Játsszátok el, hogyan 
történt!

Emlékeztek-e olyan eseményre az 
életetekből, amikor kialakult egy 
fontos barátságotok? Játsszátok el, 
hogyan történt!



D10

Hogyan sikerült az együttműködés?
Értékeld a csoport együttműködését a mosolygó fejecskék segítségével! Annál több 
fejecskét színezz ki, minél inkább egyetértesz az állítással!

Jól gazdálkodtunk az idővel.

☺☺☺☺☺

Jó ötleteink voltak, véghez is vittük őket.

☺☺☺☺☺

Sikerült elérnünk céljainkat.

☺☺☺☺☺
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