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Derek Munson: Az Ellenségsüti 

Tökéletes nyár volt, amíg Fekete Jancsiék nem költöztek legjobb barátom, Sanyiék közvetlen 

szomszédságába. Nem kedveltem Jancsit. Bulit tartott, és még csak meg sem hívott. De a 

legjobb barátomat, Sanyit igen. 

Sosem volt ellenségem, amíg Jancsi a környékre nem költözött. Apa azt mondta, hogy az én 

koromban neki is voltak ellenségei. De ő tudta, hogyan szabaduljon meg tőlük. Apa kihúzott 

egy elmaszatolódott papírfecnit egy szakácskönyvből. 

– Az Ellenségsüti – mondta elégedetten. 

Most persze azon tűnődtök, mi is lehet pontosan az Ellenségsütiben. 

Apa azt mondta, a recept annyira titkos, hogy még nekem sem mondhatja meg. 

Könyörögtem, hogy mondjon valamit, bármit. 

– Annyit elmondhatok neked, Tomi – mondta apa –, hogy az Ellenségsüti segítségével lehet a 

leggyorsabban megszabadulni az ellenségeidtől. 

Ezen elgondolkodtam. Milyen gusztustalan dolgot lehetne az Ellenségsütibe tenni? Vittem 

apának gilisztát meg kavicsokat, de rögtön visszaadta őket. 

Kimentem játszani. Egész idő alatt hallgattam, milyen zajok szűrődnek ki a konyhából, míg apa 

dolgozik. Lehet, hogy végül egész jó lesz ez a nyár. 

Megpróbáltam elképzelni, milyen borzasztóan büdös lehet az Ellenségsüti. De nagyon jó illatot 

éreztem. Amennyire meg tudtam ítélni, a konyhánkból jött. Ettől összezavarodtam. Bementem 

megkérdezni apát, mi a baj. Ennyire nem lehet jó illata az Ellenségsütinek. De apa ravasz volt. 

– Ha büdös lenne, az ellenséged soha nem kóstolna bele – magyarázta. Látszik, hogy nem 

először süt ilyen sütit. Megszólalt a sütő csengője. Apa fogókesztyűt húzott, és kivette a sütit. 

Étvágygerjesztően nézett ki! Kezdtem érteni. De még mindig nem voltam biztos abban, hogyan 

is működik az Ellenségsüti. Mit is csinál pontosan az ellenséggel? Lehet, hogy kihullik tőle a 

haja, vagy büdös lesz tőle a szája. Megkérdeztem apát, de nem segített. Amíg a süti hűlt, apa 

kioktatott, mit kell csinálnom. 

Ezt suttogta: – Ahhoz, hogy működjön a süti, egy teljes napot el kell töltened az ellenségeddel. 

És ami rosszabb, még kedvesnek is kell lenned vele. Ez nem könnyű. De csak így működhet az 

Ellenségsüti. Biztos vagy benne, hogy ezt akarod? 

Persze, hogy biztos voltam. Hiszen csak annyit kellett tennem, hogy eltöltök egy napot 

Jancsival, és örökre eltűnik az életemből. Átbringáztam hozzá, és bekopogtam. Amikor Jancsi 

ajtót nyitott, meglepettnek tűnt. 

– Kijöhetsz játszani? – kérdeztem. 

Zavartnak tűnt. – Megkérdezem anyát – mondta. A cipőivel a kezében jött vissza. Egy darabig 

bicikliztünk, aztán megebédeltünk. Ebéd után átmentünk hozzánk. Fura volt, de jól éreztem 

magam az ellenségemmel. De nem mondhattam meg apának, hiszen annyit dolgozott a sütivel. 

Társasoztunk, amíg apa nem szólt, hogy menjünk vacsorázni. Apa a kedvencemet főzte. Ez volt 

Jancsi kedvence is! Végül is lehet, hogy Jancsi nem is olyan rossz fej. Kezdtem azt gondolni, 

hogy el kellene felejtenünk azt az Ellenségsütit. 

– Apa –mondtam –, tök jó, ha az embernek új barátja van. – Próbáltam 

a tudtára adni, hogy Jancsi már nem az ellenségem. De apa csak mosolygott és bólintott. 

Szerintem azt hitte, hogy csak színlelek. De vacsora után apa behozta a sütit. Kirakott három 

tányért, egyet nekem adott, egyet Jancsinak. 



– Azta! – mondta Jancsi, amikor meglátta a sütit. 

Pánikba estem. Nem akartam, hogy Jancsi egyen az Ellenségsütiből! Hiszen a barátom volt! 

– Ne egyél belőle! – kiáltottam. – Rossz! 

Jancsi villája megtorpant a szája előtt. Furán nézett rám. Megkönnyebbültem. Megmentettem 

az életét. 

– Ha annyira rossz – kérdezte Jancsi, – akkor apukád miért falta már be a felét? 

Hát igen, apa tényleg ette az Ellenségsütit. 

– Fincsi – csámcsogta apa. Én csak ültem ott, és néztem, ahogy esznek. 

Egyiküknek sem hullott egyáltalán a haja! Veszélytelennek tűnt, úgyhogy ettem egy harapást. 

Ínycsiklandó volt! Desszert után Jancsi áthívott hozzájuk másnapra. Ami az Ellenségsütit illeti, 

még mindig nem tudom, hogyan kell készíteni. Még mindig nem tudom, hogy az ellenségek 

tényleg utálják-e, 

kihullik-e a hajuk tőle, vagy büdös lesz-e a szájuk. És kétlem, hogy valaha választ fogok kapni 

ezekre a kérdésekre, mert épp elvesztettem a legkedvesebb ellenségemet 

  

1. Ki meséli el a történetet? 

a) Jancsi 

b) Apa 

c) Sanyi 

d) Tomi         

  

 2. A történet elején miért hitte Tomi, hogy Jancsi az ellensége? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

 3. Nevezz meg egy összetevőt, amelyről Tomi úgy gondolta, kellhet 

az Ellenségsütihez! 

___________________________________________________________ 

 

 4.Hogyan mondanád más szóval, vagy szavakkal? 

tűnődtök: ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

átbringáztam: ___________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________   

színlelek: ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

1p  

2p  

1p  



megkönnyebbültem: _____________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

könyörögtem: __________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

5. Hogy érezte magát Tomi, amikor először megérezte az Ellenségsüti 

illatát? Magyarázd meg, miért érezte így magát! 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

  

 

6. Mire számított Tomi, mi történik azzal, aki megkóstolja az Ellenségsütit? Nevezz meg 

egy dolgot! 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

  

 

7. Mi volt az a két dolog, amit apa Tominak mondott, hogy meg kell tennie ahhoz, hogy 

az Ellenségsüti működjön? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

   

8. Vacsora közben miért gondolta Romi, hogy el kellene felejteni az Ellenségsütit? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

9. Hogy érezte magát Tomi, amikor apa adott egy szeletet az Ellenségsütiből Jancsinak? 

a) rémült volt 

b) elégedett volt 

c) meglepett volt 

d) zavart volt         

  

10. Mit tartott titokban apa az Ellenségsütivel kapcsolatban? 

a) Azt, hogy egy sima süti. 

b) Azt, hogy az íze undorító. 

5p  

2p  

1p  

2p  

2p  

1p  



c) Azt, hogy ez a kedvenc étele. 

d) Azt, hogy mérgező süti.        

11. Nézd meg ezt a mondatot a történet végén: „Desszert után Jancsi áthívott hozzájuk 

másnapra.” Mit sugall ez a fiúkkal kapcsolatban? 

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 

12. Az olvasottak alapján magyarázd meg, valójában miért sütötte Tomi apja az 

Ellenségsütit! 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

  

 

 13.. Milyen ember Tomi apja? Támaszd alá a véleményed egy példával a történetből! 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

  

 

14.. Mi lehet ennek a történetnek a tanulsága? 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 15.. Írj 5 mondatot arról, hogy mit szeretsz legjobban a barátodban! 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

         Összesen:  

1p  

2p  

2p  

3p  

3p  

7p  

35p  


