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Tantárgyspecifikus ötletek

Az itt látható feladatokat egy vagy több tantárgyhoz is megajánljuk. Használd fel,
alakítsd át kreatívan és bátran a legkülönbözőbb tantárgyak esetében is,

amelyekre mi esetleg most nem is gondoltunk. Sőt, a játékosítás során pontot,
jelvényt vagy bármi mást érhet, ha a gyerekek megcsinálják őket. 

A) Turandot három kérdése
Ismerkedjetek meg Giacomo Puccini Turandot című operájával, különösen azzal a résszel,
amikor Kalaf Turandot elé járul, hogy megfeleljen annak három kérdésére. 
Érveljetek: Turandot kérdései vagy Kalaf válaszai voltak bölcsebbek?
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7. foglalkozás - PERSPEKTÍVA
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Turandot:

Ti hercegek, kik véghetetlen sorban,

minden égtájról özönölve jösztök,

hogy álljátok a próbát:

azért véreztek el,

hogy beteljék a bosszúm

az én holt ősanyámért,

halálos jajszaváért.

(Keményen.)

Tudjátok meg hát!

Hasztalan a versengés,

szívemnek gyűlölsége

vág, mint a tőrdöfés.

Senkié nem leszek soha!

Ah, tirátok lesújt

a bosszúm kegyetlen ostora. 

(A herceghez, fenyegetőn.)

Gondold meg! Sorsodat ne kísértsd meg!

Három a próbatét, de egy a Végzet.

A herceg:

Nem, nem! Három a próbatét,

de egy az Élet!

   

Turandot:

Nem, nem, három a próbatét, de egy a Végzet!

A tömeg:

Ím kihívja a sorsát,

tárd elé hát a próbát,

ó Turandot! Turandot!

(Megharsannak a trombiták. Csend.)

Turandot (kihirdeti az első talányt):

Nos vendég, hát halljad:

„Sűrű éjhomályból

ébred egy kósza, lidérces fantom.

Széttárja fénylő szárnyát,

lengve szárnyal a nagyvilágon át.

Reszket érte, ki látja,

esengve hívja és várja.

De tovatűnik, ha jó a hajnalóra,

hogy a szívükben újra éljen,

Föltámad minden éjen,

és meghal virradóra.”

A herceg:

Úgy van, föltámad!

Szívemben újra éled

és hív és vonz feléd, Turandot

A REMÉNYSÉG.

https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/
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Idő: 15 perc
Tantárgyi kapcsolódás: 

ének-zene
Módszer, munkaforma: kérdés-

felelet, megbeszélés
Eszközigény: szöveg, internet

A tudósok (ütemes mozdulattal széttárják az első

tekercset):

A Reménység! A Reménység! A Reménység!

Turandot (haragos kitöréssel):

Az, a Reménység, mely mindig ámít!

(Ingerülten jön lefelé, a lépcsőzet

felemagasságáig.)

„Forrón ég, mint a láng;

és mégse láng.

Néha részeg, vad mámor,

mely lázong, lüktet és tombol.

A tétlenségben eltesped, elernyed,

hogyha meghalsz, megdermed, mint a jég.

De föllobog hatalmasan a vágyban.

A hangja; mint messzi rianásé,

a színe izzó, mint alkonyi bíbor.”

A császár:

Ifjú vitéz kár érted!

A tömeg:

Gondold meg ifjú!

Élet-halál a válasz!

Válassz!

Liu (könyörög):

Szerelmem éltet!

A herceg:

Úgy van, Nap leánya,

mi tűz is, jég is egyben:

éretted lázadoz erembem

A VÉR.

A tudósok (kibontják a második tekercset):

A Vér! A Vér! A Vér!

 

A tömeg:

Csak rajta, fejtsd meg azt, mi hátra

van még!

 

Turandot (a testőrökhöz):

Némuljon el a csürhe!

(Lejön egészen a lépcsőn. A herceg

fölé hajlik, aki

térdre borult.)

„Jég, mely lángra gyújt téged,

s a te tüzedtől még jobban megfagy.

Szűzfehér s mégis éjsötét.

Ma szabadonbocsájt, hogy légy a rabja,

holnap szolgájává tesz s tiéd a trón!”

(A hercegnek eláll a lélegzete.

Turandot fölébe hajolt, mintegy prédára

lesve, gúnyos, fojtott kacajjal.)

Félelemtől halotthalvány az orcád,

tán a vesztedet érzed?

Most adj választ:

a jég, mely lángragyújt, nos mit

jelent?

A herceg (talpraszökken, kiált):

Enyém az élet,

enyém a győzelem!

Tüzem fölolvaszt ma téged:

TURANDOT!

 

A tudósok (kibontják a tekercseket):

Turandot! Turandot! Turandot!

 

A tömeg:

Turandot!

Éljen, éljen a győztes!

Int feléje az élet,

int feléje a szerelem!

Élj ezerszáz évig,

urunk, hatalmas császár!

Fénylő, fölséges fia a mennynek!

Tipp! 
A libretto:  http://www.tarjangz.eu/libretto/szovegek/turandot.txt
Nézzétek meg operát élőben is!
Olvassátok el úgy a szövegrészletet, hogy csak Turandot kérdéseit látjátok
és próbáljatok megfelelni rájuk!

https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/
http://www.tarjangz.eu/libretto/szovegek/turandot.txt


Bodnár László beszéde
Bodnár László, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium végzős diákja megható beszéddel búcsúzott
2020-ban osztálya nevében a legendás épülettől .
 
Mit tudtok a bencésekről? Mit tudtok Pannonhalmáról? Ki járt már ott?
Hallgassátok meg a közel 10 perces beszédet!
https://777blog.hu/2020/06/17/gyonyoru-beszeddel-bucsuzott-pannonhalmatol-a-bences-
diak-video/
(9:46)
 
Mit gondolsz, életkorához képest László bölcs beszédet tartott-e? Retorikailag mikben
bővelkedik az előadás, amitől hat az érzelmekre?
 
Képzeljétek el, hogy eljött az idő és már végzősök vagytok. Ott álltok az érettségibizonyítvány
osztás végén és rajtatok a sor, hogy egy bölcs beszédet tartsatok meg.
Írjátok meg!

Idő: 25 perc
Tantárgyi kapcsolódás: etika,

erkölcs, magyar nyelv 
Módszer, munkaforma:

szemléltetés, munkáltatás
Eszközigény: internet
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B) Búcsúbeszéd

https://777blog.hu/2020/06/17/gyonyoru-beszeddel-bucsuzott-pannonhalmatol-a-bences-diak-video/
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C) A bölcsesség elvesztése?

4
https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/

Tipp! 
Mit gondolsz, van kapcsolat a boldogság és a bölcsesség
között?
Nézd meg Barry Schwartz másik előadását 2011-ből,
amiben a gyakorlati bölcsességre hoz példákat!
https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_using_our_p
ractical_wisdom
(23:08)

Idő: 30 perc
Tantárgyi kapcsolódás:

történelem, etika, filozófia,
magyar, idegen nyelv

Módszer, munkaforma:
szemléltetés, megbeszélés

Eszközigény: internet

„Beiktatási beszédében Barack Obama felhívást intézett hozzánk, hogy tegyünk meg minden
tőlünk telhetőt a gazdasági válságból való kilábalásért. De mire is kért minket? Szerencsére
nem csupán annyit kért, elődjével ellentétben, hogy csak vásároljunk. Nem is azt mondta,
hogy »Bízzatok bennünk. Bízzatok a hazátokban. Fektessetek be, fektessetek be.« Ehelyett
arra kért, hogy tegyük félre a gyerekes dolgokat. Felhívta figyelmünket az erényre. Az erény
régimódi szó. Azt hinnénk, semmi keresnivalója egy ilyen élvonalbeli környezetben.
Sokukban felmerülhet a kérdés, mi a fenét is jelent ez a szó?”

Így kezdődik Barry Schwartz pszichológia professzor 2009-es TED előadása.
Nézzétek meg szakaszokra bontva!
https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_our_loss_of_wisdom (16:30)

Beszéljétek meg, hogy szakaszonként melyek az előadás kulcsszavai? Ha szükséges,
hallgassátok meg ég egyszer és gyűjtsétek ki!

Nézzetek utána, hogy Arisztotelész hol beszél a gyakorlati bölcsességről! 

Mit gondoltok erről az állításról: „A bölcs ember tudja, mikor és hogyan tegyen kivételt a
szabályok alól. A bölcs ember olyan, mint a jazz zenész: felhasználja a hangjegyeket, de
táncol körülöttük, kigondol kombinációkat a helyzethez és a közönséghez igazítva. A bölcs
ember tudja, hogyan használja a morális képességeket a jó szolgálata érdekében. Másokat
szolgálni, és nem másokat manipulálni. Végezetül, ami talán a legfontosabb, a bölcs ember
alakul és nem születik. A bölcsesség alapja a tapasztalat, és nem akármilyen tapasztalat.
Szükség van időre, hogy megismerd azokat, akiket kiszolgálsz. Szükség van a
hozzájárulásukra, hogy improvizálhass, új dolgokat próbálj ki, alkalmanként elbukj és tanulj
a hibáidból. És szükség van bölcs tanárok tanácsára.”

https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/
https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_using_our_practical_wisdom
https://www.ted.com/talks/barry_schwartz_our_loss_of_wisdom
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Tudtad?
Lippmann, aki „az ember tudatában lévő képeket” értett alatta, amelyeket a minket körülvevő
világról alkotunk. Ezek a leginkább képek, sémák formájában elraktározott információk
később, hasonló körülmények között gyorsan, gyakran tudat alatt aktivizálódnak, gyors
döntést, reakciót váltva ki az emberből. Ha például valaki többször megtapasztalta
gyerekkorában, hogy a kontyos idős nagymamája mindig kedves vele, és illatos finomságokkal
halmozza el, akkor valószínűleg amint egy, a nagymamájára hasonló kinézetű, kontyos idős
nénivel találkozik, ezek a tudatunkban tárolt lenyomatok jutnak azonnal eszünkbe, pozitív
érzéseket és elvárásokat keltve bennünk. De ha rossz tapasztalatink voltak például a
nagytestű kutyával szemben bizalmatlanok leszünk, és nem szívesen leszünk a
társaságukban, függetlenül attól, mennyire szelíd és barátságos állatról van szó. 
   Mire lehetnek jók ezek a mélyen elraktározódott információk? A köztudatban a sztereotípia
fogalmához gyakran negatív értelmet társítunk, aminek persze van is alapja. Ugyanakkor
evolúciós szerepe is van: a minket körülvevő világ hihetetlenül összetett, információgazdag.
Ha minden helyzetben arra várnánk, hogy a rendelkezésünkre álló információkat alaposan
mérlegelve döntsünk, majd ennek megfelelően, tudatosan cselekedjünk, akkor valószínűleg
már kihaltunk volna. Az, hogy a tömérdek ingert, tulajdonságot, jellemvonást, helyzetet
kategóriákba, sémákba rendezzük, nagyban megkönnyíti és felgyorsítja az új, döntési
helyzeteket igénylő szituációk értelmezését, hiszen a már meglévő, megtapasztalt
ismereteinkre támaszkodunk. Azonban sajnos a gyors reakciónak ára van: a sztererotípiák
nagyon szubjektívek, és torz ítéletek tartós berögzüléséhez is vezethetnek. Ezt nevezzük
negatív sztereotípiának. Ezek megdöntése igen nehéz, de nem lehetetlen feladat, és alapja az
önismeret. Ha tudjuk magunkról, hogy bizonyos emberek, állatok vagy jelenségek, szituációk
felé már eredendően negatívan, elítélően állunk, amely nélkülözi a valós tényeket, akkor
tudatosan igyekezzünk minél jobban megismerni, minél több szemszögből megvizsgálni a
negatív sztereotípiánk tárgyát, miközben figyeljük meg, hogyan változik az értékítéletünk.

D) Te hogyan döntenél?
Te hogyan döntenél? 
Nézd meg a következő, elgondolkodtató videót, amellyel a készítők azt próbálják
demonstrálni, hogy mennyire könnyen hozunk hamis ítéletet, és bélyegzünk meg embereket
pusztán első benyomásra.
https://www.youtube.com/watch?v=G3ncSFnnkBE (4:00)

Mit üzen neked a film? Milyen érzések, gondolatok vannak most benned?
Amikor úgy érzed, nem állsz elég nyitottan, előítéletektől mentesen más emberek felé, gondolj
arra, hogyan esne, ha téged is csak a sztereotípiák alapján ítélnének meg, anélkül, hogy
valóban megismernének!

Idő: 15-20 perc
Tantárgyi kapcsolódás: etika,

erkölcs, filozófia, biológia
Módszer, munkaforma:

szemléltetés, megbeszélés,
csoport

Eszközigény: internet

https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/
https://www.youtube.com/watch?v=G3ncSFnnkBE


E) Tanmese
A három gyűrű
Olvassátok el a következő történetet!
Milyen matematikai feladványok találhatóak ebben a mesében?
Írjatok egy rap számot a mese alapján és adjátok elő!
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Richard Willmott: Az irigy törpe és a Bölcsesség Köve

(Mese)

Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás tengeren is túl, a törpék országában, ott is a törpekirály

udvarában élt egyszer egy irigy törpe. Ennek az irigy törpének nagyon tetszettek a színes

kövek. Össze is gyűjtött belőlük rengeteget, naphosszat rakosgatta őket, s bár tömérdek színes

köve volt, meg nem engedte volna senkinek sem, hogy féltett kincseihez akár egy ujjal is

hozzáérjen.

Történt egyszer, hogy egy Merlin nevű vándor matematikus vetődött a királyi udvarba.

Szörnyen nagy tudományával még a királyt is ámulatba ejtette. Meg is kérte őt a király,

maradjon még az országában, és tanítsa törpe alattvalóit a matematika tudományára. Igent

mondott Merlin a szíves marasztalásra, és tüstént meg is kezdte a tanítást. A törpéknek

nagyon tetszettek Merlin órái. Ott tolongtak a tudós előadásain mind egy szálig - kivéve az

irigy törpét, aki folyton csak a színes köveit rakosgatta.

Egyszer aztán észrevette, hogy társai nem jönnek hozzá többet, és nem kérlelik, mint azelőtt,

amikor még mindenki az ő színes köveivel szeretett volna játszani, persze hiába. Rájött, hogy a

többiek mostanában mind Merlint hallgatják. Furdalni kezdte a kiváncsiság, ugyan mi lehet

olyan nagyon érdekes azokon az előadásokon? Elhatározta, hogy márpedig ő utánajár ennek.

Így is történt. Egy szép napon besurrant az irigy törpe is a terembe, ahol Merlin az előadásokat

tartotta. Hát látja ám, hogy a katedrán Merlin előtt egy csodálatosan szép, ragyogó kristály

hever. Padszomszédjától megtudta, hogy a gyönyörű kristály a Bölcsesség köve, amitől Merlin

soha egy percre sem válik meg, és mások is csak előadásai közben láthatják. Olyan csodálatos

volt a kristály, hogy az irigy törpe alig tudta a szemét levenni róla, és nem is figyelt Merlin

előadására.

Merlin éppen a számosságokról beszélt. Arról, hogy a számlálás tulajdonképpen egy

kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés objektumok és egy számosság elemei között. Az irigy

törpe ezt nem nagyon értette, de amit felfogott belőle, az arra késztette, hogy megszámlálja

színes köveit. Eltervezte, hogy számokat ír a kövekre, s rögtön hozzá is látott. Néhány nap

múlva - bár igen gyorsan írt, és már a 3 429 200 728-as számig jutott el - úgy látta, hogy még

ugyanannyi kő vár megszámlálásra, mint kezdetben. Mivel a megszámlálás ötlete Merlin

előadásán merült fel, elhatározta, hogy Merlintől kér tanácsot, miként fejezhetné be a kövek

megszámlálását. Merlin tudta, hogy a törpe nagyon gyors: tetszőlegesen rövid idő alatt tud

egy-egy követ megszámozni. Azt tanácsolta tehát a törpének, hogy minden egyes újabb követ

pontosan fele annyi idő alatt számozzon meg, mint a megelőzőt.

https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/
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Az irigy törpe azt válaszolta, hogy megpróbálja követni a tanácsot, és egyúttal felajánlotta

Merlinnek az addig megszámozott köveit cserébe a Bölcsesség kövéért. Ezt nem kis áldozatnak

érezte, de nagyon szerette volna megkapni a kristályt. Ugyancsak meglepődött és meg is

mérgesedett, amikor Merlin visszautasította az ajánlatot. Rosszkedvűen ment vissza a

számlálást befejezni.

Merlin tanácsát követve az irigy törpe egy másodperc alatt számozta meg a soron levő követ,

fél másodperc alatt a következőt, s az utána következőt pedig negyed másodperc alatt, és így

tovább. Meglepetéssel tapasztalta, hogy pontosan két másodperc alatt fejezte be a munkát, és

hogy az összes számot felhasználta az eljárásban. Mivel azonban még mindig nem tudta,

hány színes köve is van valójában, visszament Merlinhez, aki azt mondta:

- Ha jártál volna az előadásaimra, akor most tudnád: színes köveid száma ,,alef-null''.

Az irigy törpe ismét felajánlotta összes színes kövét cserébe a Bölcsesség kövéért, ami után

egyre erősebben sóvárgott. Merlin azonban most is visszautasította az ajánlatot, mondván: A

Bölcsesség kövét csak bölcsesség révén lehet megszerezni. Azt tanácsolta a törpének, járjon

inkább az előadásokra. A válasz fölpaprikázta az irigy törpét, s duzzogva ment vissza a

szobájába. Csak egy icipicit vidította föl, hogy irigységében nemet mondhatott egy törpe

kérésére, aki csak egyetlen követ szeretett volna kérni tőle. Pedig ez a törpe azzal érvelt, hogy

semmit sem vesztene, ha egy követ elajándékozna, hiszen akkor is ugyanannyi maradna neki,

mint azelőtt volt. (Ez a törpe természetesen járt Merlin előadásaira.)

Néhány nap múlva Merlin váratlanul megjelent az irigy törpe szobájában, kezében a

Bölcsesség kövével.

- Azért jöttem - mondta -, hogy üzletet kössek veled. Két feladatot adok, és eldöntheted,

végrehajtod-e azokat, vagy sem. Ha pontosan elvégzed mindkettőt, akkor elcserélem a

kristályt egyetlen színes kövedért.

A törpe rövid gondolkodás után úgy vélte, semmit sem veszthet, hiszen bármikor

visszautasíthatja a feladatok végrehajtását. Megkérdezte tehát, mik volnának azok.

- Először az első feladatot mondom - válaszolta Merlin. - Itt van egy nagy, és alef-null darab

kis doboz. Ezek ugyanúgy meg vannak számozva, mint a színes köveid. Most szépen

beleteszem a köveket a nagy dobozba, majd a dobozt megfordítom, hogy te is sorrendben

vehesd ki a köveket.

Így is tett. Amint végzett, becsukta a nagy dobozt, és a másik végén nyitotta ki, ahol az egyes

számú kő tűnt elő.

- Most jön az első feladat. Egy perccel tíz óra előtt kiveszed az egyes számú követ a nagy

dobozból, és az egyes számú kis dobozba teszed. Fél perccel tíz óra előtt veszed a kettes számú

követ a nagy dobozból, beteszed az egyes dobozba, majd innen a nagyobb sorszámú követ

átteszed a kettes dobozba. Erre az egész második műveletre negyed perced van. Negyed

perccel tíz előtt kiveszed a hármas számú követ a nagy dobozból, beleteszed az egyes

dobozba, majd ebből a nagyobb sorszámú követ átteszed a kettes dobozba, majd ebből a

nagyobb sorszámút a hármas dobozba. Minderre egynyolcad perced van. Ezt az eljárást kell

folytatnod - az egymás utáni lépésekre felhasznált időt mindig a felére csökkentve - egészen

tíz óráig, amikor készen leszel. Meg akarod próbálni a feladatot?

https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/
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A törpe gyorsan végiggondolta: Az egyes követ az egyes dobozba; a kettes követ az egyes

dobozba, majd a kettes követ a kettes dobozba; a hármas követ az egyes dobozba, majd a

hármas követ a kettes dobozba, s végül a hármas követ a hármas dobozba. Ez ugyanaz,

mintha egyszerűen a hármas dobozba tenném a hármas követ. Miért ilyen bonyolultak az

utasítások?

Mindez olyan egyszerűnek tűnt, hogy egy pillanatra azon is eltűnődött, nincs-e valami csel

az ajánlatban. De ismét eszébe ötlött, semmi veszteni valója nincs, még akkor sem, ha a

feladatot rosszul hajtaná végre. Így aztán az irigy törpe úgy döntött, vállalkozik a feladat

végrehajtására.

Merlin nagy zsebórát húzott elő, és egy perccel tíz előtt meadta a jelet a kezdésre. Az irigy

törpe lázasan dolgozott, tette-vette a köveket, egészen addig, míg az óra tízet nem ütött.

Ekkor megnézte a dobozokat, és - várakozásának megfelelően - az egyes számot viselő kő az

egyes dobozban, a kettes kő a kettes dobozban, a hármas kő a hármas dobozban volt. Sőt, a

nagy doboz üres lett, és minden egyes színes kő az ugyanolyan sorszámot viselő kis dobozba

került. Egy kicsit meglepődött ugyan, hogy a nagy doboz kiürült, de Merlin elmagyarázta,

hogy minden kőnek volt egy sorszáma, és az n-edik követ 1/2n perccel 10 óra előtt kivette a

nagy dobozból, ezért tíz órára mindegyik kőnek ki kellett kerülnie onnan.

A törpe nagyon boldog volt, amikor Merlin elismerte, hogy az első feladatot pontosan

hajtotta végre. Megkérdezte, mi lenne a második feladat. Tulajdonképpen valami olyasmit

várt, amit nem akarna vagy nem tudna végrehajtani. Ezért igencsak meglepődött Merlin

szavain:

- A másik feladatod ugyanúgy indul, mint az első - s Merlin eközben ismét beletette a

köveket a nagy dobozba - de az egyik lépés megváltozik. Jól figyelj! Egy perccel tizenegy

előtt kiveszed az egyes követ a nagy dobozból, és beleteszed az egyes számú kis dobozba. Fél

perccel tizenegy előtt kiveszed a kettes követ, és beleteszed az egyes dobozba, majd veszed a

kisebb sorszámú követ, és átteszed a kettes dobozba. Negyed perccel tizenegy előtt kiveszed

a hármas követ a nagy dobozból, és beleteszed az egyes dobozba, ezután onnan a kisebb

sorszámút átteszed a kettes dobozba, ezután onnan a kisebb sorszámút a hármas dobozba.

Ezt egészen tizenegy óráig folytatod, s akkor abbahagyod. Meg akarod próbálni ezt a

feladatot is?

A törpe ismét töprengett egy keveset.

- Az utasítások ugyanazok, mint az előbb, csak most mindegyik dobozból a kisebb sorszámút

kell áttenni a következő dobozba a nagyobb sorszámú helyett. Ez nem lényeges különbség.

Tulajdonképpen mindig ki kell venni egy követ a nagy dobozból, beletenni az elsőbe, aztán

egyet az elsőből a másodikba, és így tovább. Ez lényegében nem más, mintha kivennék egy

követ a nagy dobozból, és beletenném az első üres dobozba. Az öreg Merlin nyilván olyan

ostobának tart, hogy nem tudom követni bonyolult utasításait, s nem látom át, hogy

pontosan mit is kell tennem.

Így aztán a törpe örömmel vállalkozott a második feladatra is. Ha egy kicsit jobban tiszteli

Merlint, akkor hosszabban elgondolkodik, vajon miért ad neki Merlin ilyen egyszerű

feladatot. De magabiztos volt, és nagyon meg akarta szerezni a kristályt. Ismét úgy érvelt,

hogy semmit sem veszthet, még akkor sem, ha hibát vétene.

https://boldogsagora.hu/erossegek-bajnokai/
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Egy perccel tizenegy előtt tehát nekilátott a munkának. Amikor az óra tizenegyet ütött, a nagy

dobozt - elképzelésének megfelelően - üresnek találta. Belepillantott az egyes dobozba, és

meglepődve látta, hogy az is üres! Gyorsan megnézte a többi dobozt is. Hát mindegyiket

üresen találta! Mind üres volt, az utolsó szálig!

A törpe felhördült meglepetésében és felháborodásában.

- Hogy lehet üres az összes doboz? Hol vannak a köveim?

- Az első kérdésedre egyszerűen válaszolhatok - mondta Merlin. - A nagy doboz ugyanazért

üres most is, mint az előző feladat után. Az összes többi doboz pedig azért üres, mert

bármelyik követ is tetted valamelyikbe, rövidesen újból kivetted.

- De mindig hagytam követ a dobozban!

- Ez igaz, de lényegtelen - felelte Merlin. - Gondold csak végig! Vegyük például a k-adik

dobozt. Ha maradt volna kő benne, akkor annak volna sorszáma, legyen ez mondjuk n. De ez

lehetetlen, hiszen az n-edik követ 1/2n+k perccel tizenegy előtt kivetted ebből a dobozból. Így

az n-edik kő nem maradhatott a k-adik dobozban. Ez az érvelés bármely doboz és bármely kő

esetén érvényes, tehát egyetlen dobozban sem lehet kő. A második kérdésedre pedig csak te

tudhatod a választ, hiszen egyedül te rakosgattad a köveidet.

A törpe arca elsötétült, mikor rájött, hogy színes kövei valóban eltűntek. De azután hirtelen

felragyogott.

- Megálltam a két próbát, megoldottam mindkét feladatot! - kiáltotta. - Enyém a kristály!

- Nem a tiéd, de nem ám! - válaszolta Merlin. - A feladatokat csakugyan megoldottad,

viszont nem maradt egyetlen színes köved sem, amit cserébe adhatnál a kristályért.

Csak most értette meg a törpe, hogy miként jártak túl az eszén, és majd megpukkadt a

méregtől.

- Te ostoba, irigy törpe - mondta neki korholóan Merlin. - A Bölcsesség kövéhez csakis az

juthat, aki elég bölcs hozzá.

Így bűnhődött az irigy törpe kapzsiságáért és tudatlanságáért.

(Fordította: Klukovits Lajos)

Forrás: http://www.cs.bme.hu/~zoli/bszfc/matek/torpe.html (Letöltés ideje: 2019. 09. 12.)
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