
AZ ÖT KENYÉR

Az ítélet

Elindult a két vándor, hogy igazságot találjanak. Ahogy 
elértek a bíróságra, elkezdték a bírónak előadni a 
történetüket, mindegyik a magáét egymás után. Miután 
mindkettőt figyelmesen meghallgatta a bíró, így szólt 
Stefanhoz:
És te jóember, nem elégedtél meg azzal az elosztással, 
amit Ioan tett?
Nem bíró uram! -felelte Stefan -Nem is akartuk elfogadni 
a pénzt az öreg vándortól, de így hozta a sors, ezért 
szükséges, hogy igazságosan osszuk két részre a kapott 
pénzt. Én hiszek abban, hogy van igazság az ügyemben.
Valóban igazságos osztozkodást szeretnél? – kérdezett rá 
a bíró – Ioannak ugye három kenyere volt? Akkor adj 
vissza Ioannak egy lejt!
Bíró úr – kezdte csodálkozva Stefan – hol itt az 
igazság? Mi azért jöttünk a bíró úr elé, hogy igazságot 
szolgáltasson, s én úgy látom, hiába ismeri a törvényt, 
engem még jobban elmarasztal. De legyen így, Isten előtt 
is! De innentől jaj a világnak, mert nincs igazság a földön!
A bíró csendesen válaszolt:
Stefan, neked volt két kenyered, ugye?
- Igen bíró úr, kettő volt! – felelte Stefan
És neked Ioan, három kenyered volt, ugye? – kérdezte a 
bíró
- Igen bíró úr, három volt!-felelte Ioan
És ital volt-e valakinél? – kérdezte újra a bíró
Semmi bíró úr, csak az üres kenyerek és a hideg víz a 
kútról. Ezeken osztoztunk.
A bíró folytatta:
Tehát megosztottátok egymás között a kenyereket, együtt 
ettétek meg azokat hárman, igaz?
Így van bíró úr!

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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Ha közösen ettétek meg a kenyereket - folytatta a bíró -
lehet-e azt tudni, hogy pontosan ki mennyi kenyeret evett 
meg? Tegyük fel, hogy mindegyik kenyeret elvágtátok három 
egyforma darabra. Hány darab volt akkor a tiéd Stefán?
- Hat darab kellett, hogy legyen bíró úr- felelte döbbenten 
Stefan
És neked Ioan, neked hány darab volt így? – kérdezte a bíró
Kilenc darab kellett, hogy legyen bíró úr.- felelte figyelmesen 
Ioan
Mondd csak, mennyi hat darab és kilenc darab kenyér 
összesen? – kérdezte tovább a bíró
Tizenöt darab bíró úr – válaszolta Ioan
Hány ember ette meg ezt a tizenöt darab kenyeret? –
faggatta őket tovább a bíró
Három ember bíró úr – felelte halkan Stefan
Jól van! – mondta a bíró – Hány darab jut akkor egy emberre 
Stefan?
- Öt darab bíró úr.
Akkor most azt mond meg, hány darab volt a tiéd Stefán?
Hat darab bíró úr.
De ebből mennyi jutott neked, hogy megehesd Stefan?
Öt darab bíró úr
És hány maradt fölöslegbe- faggatta tovább Stefant a bíró
Csak egy darab bíró úr.
Na akkor álljunk most meg itt, hogy megértse Stefán, nézzük 
meg Ioan részét is! Emlékszik, hány darab kenyere volt 
Ioannak?
Kilenc darab, bíró úr-válaszolta Stefan
És ebből mennyit evett meg Ioan összesen?
Öt darabot bíró úr, épp annyit, mint én – válaszolt Stefan
Akkor neki hány maradt fölöslegben? -kérdezte tovább a bíró
Négy darab, bíró úr.
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Jól van! Lám, hamarosan meg fogjuk érteni amilyen jól csak 
lehet- folytatta a bíró – Stefan, neked egy darab fölösleged 
maradt, Ioannak pedig négy. Tehát a te egy darab fölösleged 
és Ioan négy darab fölöslege összesen épp öt darab volt 
ugye? Igazságos dolog-e hogy ezekért a kenyérdarabokért, 
amit a ti vendégetek megevett, pontosan öt lejt kaptatok 
köszönetképpen?
A legigazságosabb bíró uram – felelte Stefan
Ezek szerint Stefan, neked csupán egy lej jár, mivel csak egy 
fölösleges kenyérdarabod volt, így az az egy darab volt 
eladó, amiért meg is kaptad a fizetséged. Ioannak viszont 
négy lej jár, mivel négy fölösleges kenyérdarabja volt. Most 
tehát legyen az igazság szerint. Stefan, adj vissza egy lejt a 
társadnak! Ha pedig úgy érzed, ez igazságtalan, akkor akár a 
Jóistenhez is mehetsz, hogy meglásd, ő vajon ennél 
igazságosabban döntene.
Így aztán Stefán is belátta, hogy nincs értelme tovább 
civakodni, visszaadta társának az egy lejt és szégyenkezve 
ment el.
Ioan meglepődött ezen a döntésen, de megköszönte a 
bírónak:
Bárcsak minden bíró és ember ilyen alapos, igazságos és 
becsületes lenne!


