
AZ ÖT KENYÉR

Az ítélet

Így elindultak el ők is tovább az úton, azzal az 
elhatározással, hogy igazságot tetetnek. Ahogy elértek egy 
helyre ahol bíróság volt, bekérezkedtek a bíró elé, s 
kezdték elmondani a körülményeket végig mindketten, 
egymás után: 
Hogyan határozták el, hogy együtt indulnak útnak, hogyan 
álltak meg ebédelni együtt, hány kenyerük volt fejenként, 
hogyan evett az öreg vándor is velük együtt, miként adott 
nekik öt lejt köszönettel és a háromkenyeres hogyan 
találta ki, hogy ő ossza fel a pénzt. 
A bíró, miután mindkettőt figyelmesen meghallgatta így 
szólt Stefanhoz:
– És maga nem elégedett ezzal az elosztással, amit Ioan
csinált?
– Nem, bíró úr, mondta Stefan elégedetlenül. Mi nem is 
gondoltunk arra, hogy elfogadjuk a pénzt az öreg 
vándortól amit az ebédért nekünk adott, de mégis így 
hozta a véletlen, ezért szükséges, hogy igazságosan két 
részre osszuk amit a vándor ajándékozott nekünk. Én úgy 
hiszem, van egy olyan út, ami az igazságról szól.
– Ha az igazságosságról szóljon, – mondta a bíró,- akkor 
legyen szíves, adjon vissza egy lejt Ioannak, akinek három 
kenyere volt.
– De erre a döntésre ugyancsak elfog a csodálkozás bíró 
úr, mondta az elégedetlen Stefan merészen. Mi azért 
jöttünk a bíróság elé, hogy igazságot szolgáltasson, s én 
úgy látom, hogy ön, aki ismeri a törvényt, engem még 
jobban elmarasztal.
De legyen, legyen minden úgy, és akkor az Isten előtt is! 
De aztán, jaj, a világnak!
– Maga így gondolja,- mondta a bíró csendesen,- de 

kérem, lássa be, nem így van. Magának volt két kenyere?
– Igen bíró úr, kettő volt.
– És magának Ioan, három kenyere volt?
– Igen bíró úr, három volt.

Ez a történet negyedik része.
Olvassátok el, aztán alkossátok újra!

Jegyzeteljétek ki a legfontosabb 
információkat a szövegből!

A jegyzet lehet:
Gondolattérkép
Táblázat
Rajz, stb.
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– Valami ital volt valakinél?
– Semmi bíró úr, csak az üres kenyér és a hideg víz a kútból, 
ez volt, amit ott útközben magához vehetett a három vándor.
– Az imént mintha azt bizonygatták volna nekem, – szólt a 
bíró, – hogy végig mindent egy emberként fogyasztottatok el. 
Így van?
– Így van bíró úr.
– Most állapodjunk meg a rend kedvéért a következőkbe, 
tudni lehet-e határozottan, hogy ki mennyi kenyeret evett? 
Tegyük fel, hogy el lett vágva mindenik kenyér három egyenlő 
nagyságú darabra, hány darab volt a magáé, Stefan?
– Hat darab kellett, hogy legyen bíró úr.
– És magánál Ioan, aki azt mondja három kenyere volt?
– Kilenc darab kellett, hogy legyen bíró úr.
– Na, már most, mennyit tesz ki hat darab és kilenc darab?
– Tizenöt darabot, bíró úr.
– Hány ember ette meg ezt a tizenöt kenyérdarabot?
– Három ember, bíró úr.
– Jól van! Hány darab esik akkor egy emberre?
– Öt- öt darab, bíró úr.
– Akkor most azt mondja meg hány darab volt a magáé?
– Hat darab, bíró úr.
– De megenni hány jutott magának?
– Öt darab, bíró úr.
– És hány maradt fölöslegben? 
– Csak egy darab, bíró úr. 
– Na most álljunk meg itt, hogy megértse maga is, s vegyük 
most emezt a rész is sorra. Emlékszik hány darab kenyere volt 
a társának? 
– Kilenc darab, bíró úr.
– És mennyit evett meg ő összesen?
– Öt darabot épp, mint én, bíró úr.
– Akkor neki hány maradt fölöslegben?
– Négy darab, bíró úr.
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Jól van! Lám hamarosan meg fogjuk érteni amilyen jól csak 
lehet! Ezzel azt akarom mondani, magának egy darab 
fölöslege volt, a társának pedig négy. Vagyis a maga egy 
darabja és a társa négy darabja kitette ott helyben az öt 
darabot?
– Pontosan ötöt, bíró úr. 
Igazságos dolog az, hogy ezek a kenyérdarabok, amit a maguk 
vendége megevett és adott érte öt lejt köszönetképpen 
megfelelő ellenérték lenne? 
– Valóban az, bíró úr.
– Ezek szerint, Ioan magának csupán egy lejt kell, hogy 
adjon, mivel, hogy csak egy maradék kenyérdarabja volt, és 
ebből következően csak az az egy darab volt eladó, amiért 
megkapta az árat a vendégüktől. Így tehát Ioannak négy lej 
jár, mivel négy maradék kenyérdarabja volt.
Most tehát legyen szíves visszaadni az egy lejt a társának. 
és ha ezt úgy érzi, hogy igazságtalan, mehet akár a 
Jóistenhez, hogy lássa, ő tud-e igazságosabban dönteni 
ennél!
Stefan, hogy nincs értelme tovább vonakodni, visszaadta 
társának az egy lejt, kissé rossz szájízzel, és szégyenkezve 
ment el.
Ioan meglepődött ezen a döntésen, megköszönvén a bírónak, 
és távozott csodálkozással szólva:
– Bárcsak minden bíró ehhez hasonlóan becsületes lenne; 
amit nem szeretek az, akinek kakukk lakik az arcában, aki nem 
mond igazat, aki nem törekszik az örök és megdönthetetlen 
igazságra.


