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1. nap: 2019. 04. 10. kedd 
 
  9. 00 indulás az iskola elől külön busszal 
 

 
 
 
Érkezés a táborba, szobák elfoglalása, tábori házirend, tábori programok megbeszélése, kedveskedés, tábor körbejárása, megismerése. Kedveskedés, 
névsor, nevek kihúzása 
 

 
 
Népi hangszerkészítés 
 

 



     
Játék a táborban, tánc a színpadon 
     

 
 
Élményfüzet megírása, mese feldolgozása, palacsintázás 

 

 
 

2. nap: 2019. 04. 11. szerda 
Gyertyamártás, séta a táboron kívül, ebéd:  
 

 
 
 



 
 
Kemendi Ágnes népművész foglalkozásai – kenőcs, rózsavíz, teafilter készítése. Ismerkedés a gyógynövényekkel. 
 

 
 

 
 
Baba és virágkészítés 
 

 
 
 



Tanösvény végig járása – kirándulás 
 

 
 
Kézműves – vasalósgyöngyözés 
 

 
 
 

3. nap: 2019. 04. 12. csütörtök 
 
Tanyaprogram: lovaskocsizás, lovaglás, 50 féle állat, csikósbemutató 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

A tájra jellemző hagyományok megismerése – Húsvét - tojás díszítése 
 

    
 
 
 

Korongozás 
 

 
 



 
 

 
 
 
Születésnapozás 
 

 
 
 



4. nap: 2019. 04. 13. péntek 
Mézeskalács sütése 
 

 
 

 
 
 

Táborban és a foglalkozásokon hallgatott mesék: 
 

Gyógyító növények:  
 

  
 



Ő volt az, aki világgá ment, s útközben betévedt az óriások kastélyába. Az óriások észrevették, hogy idegen tévedt közéjük. Az egyik azt mondta:-Hű, 
milyen emberbűz van itt! Megkeresték Rózsa királyfit, összeaprították és az ablakon kiszórták. Reggel az óriások elmentek a dolgukra. Akkor a 
bokorból előmászott a szép leányfejű kígyó, aki Rózsa királyfi testének minden kicsi darabját összeszedte, összerakosgatta és csodálatos forrasztófűvel 
megkenegette. Rózsa királyfi egy perc alatt talpra szökött, a most hétszerte szebb és erősebb lett, mint azelőtt volt. Most persze azt gondoljátok, hogy 
ez csak mese. Olyan csodafű nincs a világon, ami a szétkaszabolt embert összeforrasztaná. Ez igaz is. De mégsem véletlen, hogy forrasztófűvel 
gyógyítanak a mesében. Volt olyan növény, nem is egy, amelyikkel régen az emberek sebeiket gyógyították, fájdalmukat enyhítették. Régen a falusi 
„füvesasszonyok” minden bajra tudtak ajánlani orvosságot. A gyógynövény szaküzletben még ma is sokféle gyógyhatású füvet árulnak, amelyeket 
forrázva vagy főzve használunk. Az évezredek óta ismert gyógynövények abban hasonlítanak egymásra, hogy orvoslásra használható hatóanyagokat 
tartalmaznak. Számos fűszernövény (fokhagyma, kömény, kakukkfű, mustár, sáfrány, stb.) és az asztalra gyakran kerülő ennivaló(retek, csipkebogyó, 
cékla, rebarbara, gabonacsíra) is gyógyhatású. Ezekből az előírásnál kevesebb hatástalan, a több pedig káros! Ma már nagyon sok embert kell 
gyógyszerrel ellátnunk. Főzetekkel ezt nem győznénk. Sok-sok tudós, gyógyszerész kutatta, hogy a gyógynövények főzeteiből hogyan lehetne kivonni 
azt a hatóanyagot, amely gyógyít. Ez sok esetben sikerült is. Régebben a gyógynövényeket az ország különböző területeiről gyűjtötték be. Ma 
nemesítve, nagy táblákon termesztik. Azelőtt katlanszerű edényben készítették a főzetet és üvegekben árulták. Most óriási gyárakban dolgozzák fel a 
sok gyógynövényt. Sokszor egytonnányi zöld levélből csak egy-két kilogramm kristályos por lesz. De ez az egy-két kiló por drágább, mint az 
ugyanannyi súlyú arany. Sok ezer injekció vagy csepp készül belőle és eljut a világ minden tájára. 
 
Akác   

  
Virágjából köhögéscsillapító tea készül. Az akácméz hatásai közül kiemelkedik fertőtlenítő hatása, ami miatt az egyik legjobb megoldás köhögésre , 
torokfájásra , a megfázás tüneteinek enyhítésére. Gazdag kalciumban, tartalmaz vasat, káliumot, ként, jelentős az A, B1, B2, B6, C, G és H 
vitamintartalma. 
 
Bodza  

 



A fekete bodza mindenhol elterjedt cserje vagy néha fa. Virágai aprók, sárgásfehérek, kellemes illatúak –május-júniusban nyílnak. Üdén nyíló 
virágzatát és az érett termését kell gyűjteni. Teája hűléses betegségekben használ, izzasztó, köhögéscsillapító, vértisztító és enyhe hashajtó-hatású. A 
bodzavirág tea sok embernek mindennapi reggeli vagy üdítő itala. 
 
Borsmenta: 

 
Termesztett évelő növény, melynek minden része kellemes illatú, hűsítő ízű mentol tatalma miatt. Teája mindennapi reggeli vagy üdítő italként, de 
gyógyszerként is egyaránt értékes. Használható magában vagy teakeverék-ben; étvágygerjesztőnek, idegnyugtatónak, görcsoldónak, torokbántalmak 
és rekedtség ellen öblögetésre, gyulladásokra borogatóként. 
 
Csipkebogyó 

 
A vadrózsa áltermése a csipkebogyó, amit hecsedlinek is neveznek. Bogyója meggypiros színű, savanykás ízű. Augusztus végétől szedjük. Gyakran 
teaként fogyasztják, de készítenek belőle ízt, szörpöt, mártást, levest is. A csipkebogyó készítmények nem csupán erősítő, üdítő és élvezeti célokat 
szolgálnak, hanem gyógyítanak is. 
 
Fokhagyma 

 
Vértisztító, vérnyomáscsökkentő, magas a tápanyagtartalma és segíti az emésztést, valamint bélfertőtlenítő hatású. 
 
 



Hárs 

 
Szép koronájú, illatos virágú fa, sokfelé díszíti a parkokat, szegélyezi városok és falvak utcáit, országutakat. A hársfavirág gyűjtésénél a fákat kímélni 
kell, róluk csak a virágzatokat szabad levágni. Teája népszerű házi szer. Meghűléseknél izzasztásra, köhögéscsillapításra, idegerősítőnek, 
vértisztítónak, enyhe szívműködést serkentőnek használják. 
 
 
 

  
 
„Csak egyetlen színt elgondolni tudnék / milyet még nem láttam soha” – írja Weöres Sándor, és Boldizsár Ildikó ciklikus meseregénye mintha 
kommentár lenne e weöresi sorokhoz. A könyv főhőse a szomorú és magányos Fekete Világkerülő Ember, akinek fogalma sincs a színekről. Színek 



nélkül élni azonban nemcsak nagyon szomorú, de egyenesen lehetetlen is. A főhős a meséknek köszönheti gyógyulását, amelyek csodás bőséggel 
találhatók a kötetben. 
E mesék külön-külön is remek elbeszélések, varázsos tündérmesék, ám együtt ennél sokkal többet nyújtanak. A Fekete Világkerülő Ember 
meghallgatja a meséket a világmindenség első virágairól, a színes árnyékokról, a Világvégi Gubbasztó Madárról, a repülni vágyó halról, hogy aztán 
maga tudjon felelni arra, kicsoda is ő tulajdonképpen, s mi dolga van a világon. 
Boldizsár Ildikó egészen különös, páratlanul egyedi meséket talált ki. Sokat tanult a legnagyobb mesemondóktól, alapjában véve azonban egy új, lírai 
meseválfajt fedezett fel. Vannak ezekben a mesékben egészen kivételes, szokatlan szürrealista áttűnések, ötletek, fantasztikumok, alaphangjuk 
azonban az otthonosságé. Líra és melegség van ezekben a történetekben, de soha nem válik szentimentálissá. Sok a vidám, a tréfás elem is, ám nem 
vicces, nem humoros mesék. Sokkal inkább meghittek, egyszerre modernek és nagyon ősiek.  
A kitűnő meseregény minden olvasni tudó gyereknek kedves olvasmánya lehet, nem beszélve a felnőtt olvasókról. 
 
 
Boldizsár Ildikó: A CSODAKERT 
 
  
Élt valamikor két szegény jóbarát: Aszán meg Hászen. Aszán kis darabka földjét művelgette, Hászen nyájacskáját legeltette. Így szerezték meg 
szűkösen a betevő falatot. Mindketten özvegyemberek voltak, de Aszánnak volt egy szép, kedves leánya — ő volt minden vigasztalása, Hászennek 
pedig egy deli, szófogadó fia — minden reménysége. 
Egyik tavasszal, mikor Aszán éppen arra készült, hogy kimenjen a földecskéjére, nagy bajba jutott Hászen: tönkretette a sztyeppet a dzsút, és 
Hászennek minden juha elpusztult. Könnyezve, fia vállára támaszkodva tántorgott el a barátjához, és így szólt hozzá: 
—        Azért jöttem, Aszán, hogy búcsút vegyek tőled. Nyájam elpusztult, és nélküle nekem is hamarosan el kell pusztulnom. 
Sírva fakadt Aszán e szavak hallatán, megölelte barátját, és azt mondta neki: 
—        Kedves barátom, a szívem fele a tiéd, hát ne ellenkezz, fogadd el a földecskémnek is a felét. Nyugodj meg, és láss munkához! 
Attól kezdve Hászen is földműves lett. Teltek a napok, múltak a hónapok, az esztendők. Egyszer, amint Hászen a földjén kapálgatott, hirtelen különös 
zaj ütötte meg a fülét. Ott, abban a helyben ásni kezdett szaporán, s hát egy régi üst termett a szeme előtt. Színültig volt az üst aranypénzzel. Magáról is 
megfeledkezett Hászen az örömtől, kiemelte az üstöt a földből, és máris futott vele a barátjához. 
—        Örvendezz, Aszán! — kiáltotta futtában. — Örvendezz, mert bekopogtatott hozzád a szerencse! A földeden egy arannyal tele üstöt találtam. Most 
már bizton megszabadulsz a szegénységtől! 
Aszán barátságos mosolyai fogadta, és így válaszolt: 
—        Ismerem az önzetlenségedet, Hászen, de ez az arany a tiéd, nem az enyém, mert a kincset a saját földeden találtad. 
—        Ismerem a nagylelkűségedet, Aszán — vetette ellen Hászen —, de amikor nekem ajándékoztad a földedet, nem adtad nekem azt is, amit a föld 
rejteget magában. 
—        Kedves barátom — mondotta Aszán —, a föld minden kincse azé, aki azt a földet verejtékével öntözte. 
Így vitázgattak még sokáig a jóbarátok. Végül azt mondja Aszán: 
—        Vessünk véget a vitának, Hászen! Van neked egy vőlegénynek való fiad, nekem meg egy eladó sorban lévő leányom. Már régóta szeretik egymást. 
Házasítsuk össze őket, és adjuk nekik az aranyat. Bár a gyermekeink ne tudják, hogy mi a szegénység! 
Mikor a jóbarátok bejelentették elhatározásukat, gyermekeik épp hogy meg nem haltak örömükben. Még aznap vidám lakodalmat ültek. A fiatal pár 
Hászen kunyhójában telepedett meg, Hászen pedig átköltözött Aszánhoz. 
Másnap, még alig pirkadt, a fiatal házasok már az apai kunyhóban voltak. Gondterhelt az arcuk, kezükben az arannyal tele üst.  



—        Mi történt, gyermekeim?! — kiáltott fel Aszán meg Hászen. —  Miféle nagy baj költött fel ilyen jókor? 
—        Eljöttünk, hogy megmondjuk nektek — felelték a fiatalok —, nem lehet a gyermeké az, amivel nem sokat törődtek a szülők. Mi arany nélkül is 
gazdagok vagyunk. A mi szerelmünk többet ér a világ minden kincsénél. — És letették az üstöt a földre, a kunyhó közepébe. 
Akkor újból elkezdődött a vita, hogy kié is legyen a kincs. És addig vitatkoztak, míg csak eszükbe nem jutott, hogy menjenek el az arannyal egy híres 
bölcshöz, aki valahol messze, a sztyeppen lakott. 
A bölcs egy elnyűtt sátor szakadozott vászondarabján üldögélt. Mellette ült négy tanítványa is. 
—        Miféle nagy szükség vezetett hozzám, jó emberek? — kérdezte a bölcs az érkezőktől. Akkor azok elmesélték, miről vitáztak. Miután meghallgatta 
őket, sokáig töprengett a bölcs, aztán így szólt idősebbik tanítványához: 
—        Mondd, ha a helyemben lennél, hogyan döntenéd el ezeknek az embereknek a vitáját? 
Az idősebbik tanítvány így felelt: 
—        Megparancsolnám, hogy vigyék el az aranyat a kánnak, hiszen ő a föld minden kincse fölött az úr. 
Összevonta a szemöldökét a bölcs, és megkérdezte második tanítványát: 
—        Hát te hogyan döntenél az én helyemben? 
A második tanítvány így felelt: 
—        Én megtartanám az aranyat magamnak, hiszen minden, amiről a vitázó felek lemondanak, a bírát illeti meg! 
Még jobban összevonta szemöldökét a bölcs, de ugyanolyan nyugodtan tette fel a kérdést a harmadik tanítványának is:  
—        Most te mondd el, hogyan kerülnél ki ebből a kényes helyzetből? 
Azt mondja a harmadik tanítvány: 
—        Ha már az az arany senkié, mert mindenki lemond róla, én megparancsolnám, ássák el újból a földbe. 
Egészen elkomorodott a bölcs, és megkérdezte a negyediket — a legfiatalabb tanítványát: 
—        Nos, te mit szólsz hozzá, gyermekem? 
— Ó, tanítómesterem! — kezdte a legkisebbik tanítvány. — Én ebből az aranyból a sivár pusztában nagy, árnyas kertet ültetnék, hogy ott minden 
szegény vándor megpihenhessen, gyümölcseit élvezhesse. 
E szavak hallatán felállt a helyéről a bölcs, könnybe lábadtak szemei, úgy ölelte át az ifjút. 
— Valóban igazuk van azoknak — szólt a bölcs —, akik azt mondják: Tekintsd idősebbnek magadnál azt a fiatalt, aki okos. Igazságos a döntésed, 
gyermekem. Vedd hát ezt az aranyat, menj vele a kán fővárosába, vásárold ott meg érte a legjobb magvakat, és, miután visszatérsz, csináld meg azt a 
kertet, amelyről beszéltél. Hadd emlékezzenek örökké reád a szegények, meg ezekre a nagylelkű emberekre, akik az aranyat hozták. 
Rögvest zsákba öntötte az ifjú az aranyat, és a zsákot a hátára vetve, útnak indult. 
Amint megérkezett a városba, mindjárt a vásárba sietett, ott bolyongott a zsibongó forgatagban — a magárusokat kereste. 
Soká bolyongott, megbámulta a kirakott portékát, a színes kelméket. Egyszerre csak a háta mögött karaváncsengettyűk csendültek, hangos kiáltozás 
hallatszott. Az ifjú megfordult, és mit látott! A vásártéren végeláthatatlan karaván haladt át, nem mindennapi rakománynyal terhelve. A tevék hátát 
áruval teli bálák helyett élő madarakkal, ezernyi madárral rakták meg, melyek a hegyekben, az erdőkben és a pusztán fészkelnek. A madarak lábai 
összekötözve, törött, tépett szárnyaik rongyok gyanánt csüngtek alá, színes tollacskáik felhőként szálltak a karaván fölött. A karaván minden egyes 
lépésénél a madárfejecskék a tevék oldalához csapódtak, és kitátott csőrükből panaszos hangok törtek fel. Az ifjúnak a szíve is összeszorult, mikor ezt 
meglátta. Átvergődött a kíváncsiskodó sokaságon, odament a karavánbasihoz, és tisztelettudóan meghajolva, megkérdezte: 
—        Uram, ki ítélte ezeket a gyönyörű madárkákat ily kegyetlen kínra, és merre visz velük az utatok? - így felelt a karavánbasi: 
—        A kán udvarába megyünk. A madarak a kán asztalára kerülnek. Ötszáz cservonyecet fizet értük a kán. 
—        Szabadon engeded-e őket, ha kétszer annyi aranyat adok? — kérdezte a fiú. 



A karavánbasi csúfondárosan nézett végig rajta, és rá se hederítve folytatta útját. Akkor az ifjú ledobta a hátáról a bőrzsákot, és a karavánbasi előtt 
kioldozta. A karavánbasi megállt, nem jött, hogy higgyen a szemének, de amikor észhez tért, hogy milyen kincset is ajánlanak neki, nyomban 
megparancsolta a karavánhajtóknak, oldozzák el a madarakat. 
A madarak alig érezték meg a szabadságot, egy szempillantás alatt az ég felé vették röptüket. Annyian voltak, hogy minden elsötétült tőlük, akárcsak 
éjjel, a szárnyak suhogásától pedig hatalmas szélvész kerekedett a földön. 
Hosszasan nézett az ifjú a távozó madarak nyomába, aztán, mikor már eltűntek a szeme elől, felemelte a földről az üres bőrzsákot, és hazafelé vette 
útját. A szíve ujjongott, lábai könnyedén mozogtak, ajkáról vígan csendült a nóta. 
De minél közelebb jutott szülőföldjéhez, egyre keserűbb gondolatok lettek úrrá rajta, és a bűntudat mind jobban szorongatta a szívét. 
—        Ki adott jogot nekem arra, hogy kényem-kedvem szerint rendelkezzek a mások kincsével? Hát nem én magam javasoltam, hogy ültessenek 
kertet a szegényeknek? Mit is tudok most mondani tanítómesteremnek és azoknak a jóhiszemű embereknek, akik várják, hogy visszatérjek a 
magvakkal? 
Így dorgálta az ifjú önmagát. Már-már teljesen úrrá lett rajta az elkeseredés, a földre vetette magát, és a halált hívta, szegény feje! Végül úgy 
elbágyasztotta a kesergés, hogy mély álomba merült. 
És lám, mit álmodott: nem tudni, honnan, honnan nem, a mellére szállt egy gyönyörű, tarka kis madár, és így kezdett dalolni csodálatos hangján: 
„Ébredezz szaporán, mert amit látni fogsz, az egyszeriben felszárítja a könnyedet!“  
Miután így énekelt, a madárka felröppent, és elszállt. Az ifjú kinyitotta a szemét — mozdulni sem bírt ámulatában. A pusztát széltében-hosszában 
csodálatos madarak lepték el, serényen tettek-vettek, nem tudni mivel szorgoskodtak. A madarak lábacskáikkal gödröcskéket vájtak, csőrükből fehér 
magvacskákat hullattak azokba, aztán szárnyaikkal ismét betakargatták a földet. 
Megmozdult az ifjú, és a madarak abban a pillanatban felröppentek, az ég felé repültek. És megint sötét lett, akárcsak éjjel, és a szárnyak suhogásától 
szélvész kerekedett a földön. De ezután még nagyobb csoda következett: mindenik gödröcskéből, melyeket a madarak vájtak, egyszerre csak zöld 
hajtások sarjadtak, nőttek, nőttek, és hamarosan terebélyes, lombos fákká változtak, melyeket pompásan borítottak be a csillogó levelek. Alig telt el 
egy szempillantás, a fák ágain már sosem látott, gyönyörű virágok nyíltak, édes illattal töltötték be a levegőt. Aztán lehulltak a virágszirmok, s 
helyükön máris aranyszínű almácskák csüngtek alá az ágakon. 
Se szeri, se száma, mennyi terebély almafa volt ott; olyan volt a kérgük, mint a borostyánkő. A vaskos fatörzsek között mindenfelé dús szőlőtőkék, 
barackfaligetek, gyönyörű rétek voltak, melyeket buja fű és színes tulipánok borítottak. A széles ösvények bársonyos virágszirmokkal voltak 
telehintve, melyek éppen hogy lehullottak a fákról. Az ösvények mellett hűs vizű öntözőcsatornák csobogtak-csörgedeztek, partjuk színes 
drágakövekkel kirakva. Fenn pedig — az ifjú feje fölött — amúgy röpködtek, csiviteltek a madárkák: éppen olyanok voltak, olyan szépek, olyan 
kellemes hangúak, mint az, amelyiket álmában látott. 
Ámuldozva tekintett körül az ifjú; alig hitte, hogy ébren van és ébren látja azt a kertet. De, hogy mégis meggyőződjék, hangosan felkiáltott — és tisztán 
hallotta a saját hangját, melyet-megsokszorozott a visszhang. De a látomás csak nem tűnt el. Akkor minden erejét összeszedve elindult, meg sem állott 
a bölcs öreg kibitkájáig, és ott mindent elmondott, ami vele történt. Amint meghallották a történteket, a bölcs és másik három tanítványa, meg Aszán 
és Hászen is, meg az ifjú pár is, szerették volna azon nyomban megtekinteni azt a kertet. 
A kerthez pedig szegény emberek sokasága özönlött mindenfelől. Az ösvényeken sétáltak, a virágszirmokat taposták, de a virágszirmok nem hervadtak 
el. Ittak az öntözőcsatornák vizéből, de a víz nem lett zavaros. Gyümölcsöt is szakítottak a fákról, de a gyümölcs nem fogyott. Naphosszat csengett a 
kertben a vidám nóta, a jókedvű kacaj. 
Mikor pedig beesteledett, és sötétség borult a földre, az almácskákból kékes színű, kellemes fény kezdett szüremleni, a madarak pedig dalolni kezdtek 
— édesen, csöndesen. Akkor a szegény vándorok leheveredtek a fák alá, a buja fűre, és mély álomba merültek, elégedetten és boldogan — először 
életükben. 
 



  
Húsvéti mese 
 
Hol volt, hol nem, a Zsámbék melletti zsombékos réten élt három festőnyúl: Sára, Karcsi és Piroska. Sára sárga festőköpenyben sárga tojásokat festett, 
Karcsi kék köpenyben kékeket, Piroska piros köpenyben pirosakat. 
Szorgalmasan dolgoztak, mert közeledett a húsvét. A zsámbéki tyúkok, nehogy odalegyen a becsület, kosárszám hordták nekik a tojást. A tyúkok 
mögött naposcsibék masíroztak. Apró csőrükkel ők is tojásokat görgettek. 
A festőnyulak meg festettek, festettek és festettek.  
Lassan az egész rét megtelt száradó színes tojásokkal. Minden állat gyönyörködve nézte. A zsombékok alól békák bámulták boldogan, a füvek hegyéről 
csigák lesték lelkesen, az ég tetejéről röpködő madarak számlálták önfeledten. 
– Hess innen! – kergette Sára a kíváncsiskodókat. – Meg ne lássam, hogy valamelyiktek hozzáér a tojásokhoz! 
Nem is esett baja egyetlen tojásnak sem. Rendben ment minden – egészen addig, amíg Piroska csuklani nem kezdett. 
Úgy kezdődött, hogy Piroska elmerülten dolgozott. Egyszer csak megállt a kezében az ecset, annyit mondott, hogy: – Hukk! – és egy nagyot ugrott. 
Aztán visszahuppant, és akkor azt lehetett hallani, hogy: RECCS! 
– Jaj, oda egy tojás! Egy szép piros tojás! – jajveszékelt Sára. Karcsi döbbenten hallgatott. 
Piroska mondani akart valamit, de csak annyit tudott szólni, hogy: – Hukk! – és ugrott egy újabbat. Megint visszahuppant, és megint csak azt lehetett 
hallani, hogy: RECCS! 
Aztán megint: – Hukk! – és megint: RECCS! És: – Hukk! – és: RECCS! 
– Állítsd meg, Karcsikám! – könyörgött Sára. – Csinálj már valamit! 
Karcsi rohant, és hozta Nyúl doktort. 
A doktor máris vizsgálta volna Piroskát:  
– Semmi baj, mondd szépen, hogy: – Á! – ám Piroska egyre ugrált. Szegény doktor kénytelen volt együtt szökdécselni vele. Mikor Piroska azt mondta, 
hogy: – Hukk! – arra mind a ketten felugrottak. A levegőben a doktor megnézte Piroska torkát: – Semmi baj, mondd szépen, hogy: – Á! – Aztán mind a 
ketten visszahuppantak: RECCS-RECCS! RECCS-RECCS! 
– Semmi baj – lihegte a doktor. – Csak egy kis csuklás! – és elszelelt. 
Piroska meg folytatta: – Hukk! – RECCS!... – Hukk! – RECCS!... 
– Jaj nekünk, nem marad tojás! – siránkozott Sára. – Ilyen szégyent! Csinálj valamit, Karcsikám! 
Karcsi a homlokára csapott: – Sót ide! – mert a nagymamájától hallotta egyszer, hogy a só jó a csuklás ellen.  
– És citromot ide! – kapott észbe Sára is, mert a dédmamájától hallotta, hogy a citrom jó a csuklás ellen. 
Karcsi elfutott a zsámbéki öregtemplomhoz. A harangozótól kapott egy kis sót. Fordult, és nyargalt vissza máris a zsombékos rétre. 
Sára elrobogott a zsámbéki Lámpamúzeumba. A gondnoknénitől kapott egy fél citromot. Rohant vissza ő is Piroskához. 
Piroska megnyalta a sót, és csak annyit mondott, hogy: – Hukk! – majd ugrott egyet: RECCS! 
Aztán megkóstolta a citromot, és megint csak annyit mondott, hogy: – Hukk! – és megint ugrott egyet: RECCS! 
– Ó, egek! – keseredett el Sára. 
– Végünk van! – jelentette ki Karcsi. 
Arra sompolygott a róka. Megérezte a nyúlszagot. Elrejtőzött a bokrok között, és bajszát nyalogatva figyelt.  
– Melyik nyulat szeressem a három közül?... A kéket?... Az túl izmos! A pirosat?... Az túl ugrálós! A sárgát?... Az az ijedtségtől egészen elgyöngült... Az jó 
lesz! – és kúszni kezdett Sára felé. 
– Sára éppen könyörgőre fogta a dolgot: – Állj meg, állj meg, Piroskám! – Állj meg, mert megesz a szégyen! 



– Miért a szégyen? Inkább majd én! – vigyorodott el a róka. Abban a pillanatban Piroska minden addiginál magasabbra ugrott és meglátta a rejtőzködő 
ravaszdit. 
– Róka! Róka! – kiáltotta, és az ijedségtől menten elállt a csuklása. 
– Menekülni! – kiáltotta Karcsi, mire mindhárman futni kezdtek. Zsámbék felé vették az irányt. 
A róka nem merte a városig követni őket, mert félt, hogy a zsámbéki polgárok kiporolják a bundáját. 
– Illa berek, nádak erek, legjobb, hogyha hazamegyek! – gondolta, és sebtében eltakarodott. 
Sára, Karcsi, a zsámbéki tyúkok meg a naposcsibék akkor vállukra ültették Piroskát, és úgy vitték vissza a zsombékos rétre, mint a nap hősét. Piroska 
már nem csuklott, csak örömében szipogott egy kicsit. 
Ha a Zsámbék melletti zsombékos réten jártok, különösen húsvét táján, nézzetek jól körül: talán meglátjátok a három festőnyulat. De óvatosan 
keresgéljetek, nehogy egy száradó színes tojásra lépjetek! 
 
 A tojásból született lány meséje 
Volt egy király s annak egy fia. Amikor a fiú már nagy lett, mondja néki az apja: 
- Fiam, ideje lenne megnősülnöd. De feleségül csak olyan lányt vehetsz el, mint amilyen az anyád volt! Olyant, aki nem született meg soha, hanem 
megteremtődött! 
A királyfi útnak indult feleséget keresni magának. 
Ahogy megy, mendegél az úton, már minden ennivalója elfogyott éppen. Ekkor az útszélen egy nagyobbacska tojást vett észre, ott gurult előtte. 
Felemelte, nézegette, már-már arra gondolt, hogy éhét csillapítja vele. Feltörte, de legnagyobb csodálkozása közepette abból egy gyönyörű szép lány 
bújt elő. 
- Vizet, vizet, mert mindjárt meghalok!- mondta a királyfinak. 
A királyfinál nem volt víz, ezért a lány, ahogy megteremtődött, ott nyomban meghalt. 
Búsan mendegélt tovább a királyfi. De ismét melléje szegődött a szerencse, és megint talált egy tojást. A lány itt is kibújt a tojásból, és ahogy 
megteremtődött, úgy azonnal meg is halt, mert a királyfinak most sem volt vize. 
A királyfi tovább búsult. Ahogy ment az úton, ismét egy tojást talált, ott gurult előtte szép lassan. A királyfi óvatosan megfogta a tojást, s gondolta, ő 
bizony fel nem töri addig, amíg az aranykúthoz nem ér.  Amikor odaért az aranykúthoz, vizet mert a vödörbe, és feltörte a tojást. A harmadik lány is 
vizet kért a királyfitól, az meg adott neki inni. 
- Köszönöm, megmentőm - mondta a lány, és átölelte, megcsókolta a királyfit. 
A két fiatal egymásba szeretett ott nyomban. Csak az volt a baj, hogy a lány anyaszült meztelen volt. 
- Itt várj rám, majd visszajövök érted! - mondta neki a királyfi. 
Azon nyomban hazafele vette az útját, hogy ruhát hozzon a tojásból teremtett lánynak. A lány felmászott a kút mellett lévő fára, és elrejtőzött a 
fakoronában. 
A kútra éppen akkor jött oda vízért egy cigánylány, akinek ördöngös anyja volt. Ahogy benézett a kútba, észrevette a lány tükörképét. 
- Honnan kerültél ide ilyen meztelenül? – kérdezte a tojásból teremtett leányt. 
A lány mit sem sejtve sorjában elmesélte a történteket, hogyan mentette meg őt a királyfi. A cigánylány gondolt egyet, és lerántotta a fáról a gyönyörű 
szép leányt. Ekkor a tojásból teremtett leány a kút vizébe esett, a cigánylány meg szépen felmászott a fára. 
Visszaért a legény és látja a fán ülő meztelen cigánylányt. 
- Veled meg mi történt? – kérdezte ámulva-bámulva a királyfi. 
- Túl sokáig voltál távol. A nap erősen sütött és fekete lettem, de majd újra megszépülök, ha elveszel feleségül - válaszolta a cigánylány a fa lombjában 
ülve. 



A királyfinak nem volt mit tennie, és a cigánylányt hintaján hazavitte. Ám még mielőtt hazavitte volna, az öreg király meghalt, így hát a megüresedett 
királyi trónra ő került királynak. 
A királyfi nem tehetett mást, feleségül vette a cigánylányt. 
Másnap reggel egy öreg cigány jött a királyi palotába, és ezeket mondta: 
- Felséges királyom, nézd, mit fogtam ki  az aranykútból? – és egy aranyhalat mutatott a királyfinak. – Mivel nincs hol tartanom, elhoztam hát 
kegyelmednek! 
- Köszönöm – mondta néki a királyfi, és gazdagon megjutalmazta. 
A szolgákkal forrásvizet hozatott egy üvegedénybe, abba tette az aranyhalat. 
A fiatal király szívesebben tartózkodott a trónteremben, ahol a vízzel telt üvegedényállott, mint bárhol másutt. 
Elment akkor a lányához az ördöngös asszony, és azt mondta neki: 
- Tedd magad betegnek, halálos betegnek, és mondd, hogy ha te ennek az aranyhalnak a húsából nem eszel, meghalsz. Ne félj semmit, a király mindent 
elkövet, hogy életben maradj, mert amíg a menyasszony után volt, meghalt az édesapja, most gyászlobogó alatt áll a vár. 
Úgy is történt. Bemegy a király a csúf feleségéhez, és mondja neki: 
- Kelj fel, nézd meg, micsoda gyönyörű aranyhalat kaptam. 
De az a csúnya királyné tizenkét párnán feküdt, és nem akart róla leszállni, csak annyit felelt: 
- Ha én ennek az aranyhalnak a húsából nem eszem, én mondom neked, hogy rövid idő alatt meghalok. 
Gondolkozik a király, mit csináljon, már egy éve lesz, hogy gyász alatt van a vár, most meghal a felesége, az másik év. Odaadta neki a halat, egye meg. 
De hát mikor az asszonyok pucolták az aranyhalat, kinyitották az ajtót, huzat lett, és a huzat egy kis pikkelyt valahogy kikapott a szobából. Odakünn 
esős idő volt, tovább nem mehetett a pikkely, mint az eresz csorgásáig. Ott az eső beverte a sárba a kis pikkelyt. 
Hát, csodák csodája történt másnap reggelre! Amikor felkel az inas, látja, hogy olyan nagy gyémánt körtefa van az ereszcsorgásban, hogy a tetejét nem 
lehet látni. Gyönyörű gyémánt körték függnek rajta, és minden levélre ez van írva: „Aki eztmegszagolja, megfiatalodik, aki ebből a körtéből eszik, 
bármilyen beteg is, meggyógyul.” 
- Felséges király atyám, jöjj ki azonnal, a világ legszebb dolgát látod, amilyet még sosem láttál! 
Kifut a király, nézi, és meghajol a fa előtt, mert ő még olyan szépet nem látott. De már közben a boszorkány bement a lányához, és azt mondta neki: 
- Te büdös, mit cselekedtél? Most jelentsd a királynak, hogy ha azt a fát ki nem vágja, és boglyába nem rakatja, le nem petróleumoztatja, és egyszerre 
lángba nem borítja, te meghalsz. 
Akkor bement a király a feleségéhez, és azt mondta: 
- Kelj fel, jöjj ki, és nézd meg, micsoda szép dolgot látsz! 
Azt feleli a királyné: 
- Vesztedre van az neked. Ha te azt ki nem vágatod, boglyába nem rakatod, és petróleummal le nem öntöd, hogy egyszerre boruljon lángba, én rövid 
idő alatt meghalok. 
Azt feleli a király: 
- Hát halj meg, de ezt a szép fát én ki nem vágatom! 
Óriási nagy nyögéssel fogott hozzá a kedves királyné lélegzetet szedni. Elszomorodott a király, hogy nem bírja ki ezt a sok szenvedést a házasságában. 
Most mit tegyen? Ha kivágatja a fát, örökös szép látvány tűnik el előle. Ha meghal a felesége, ismét másik gyász üt be. Összeszorította a fogát, és kiadta 
a parancsot: 
- Vágjátok ki a fát, rakjátok garmadába, égessétek meg, és pusztuljon egyszerre minden! 
Hozzá is fogtak a parancsot teljesíteni, ki is vágták a fát. Mivel nagy volt, igen nagyot zuhant a földre. Mikor ledőlt, a tetejéből egy kicsi faforgács a 
király kerítésén kívül hajítódott. Ment arra egy szegény ember hazafelé, hát épp elébe került az a kicsi faforgács. De az olyan szépen világított, hogy a 



szegény ember felkapta, s gondolta: jó lesz majd a gyerekeinek játszani. A király meg lángba borította a fát, s az elégett. Nagy csendesség lett a 
környéken, akik látták, sírtak, és sajnálták ennek a világszépséges fának a pusztulását. 
A szegény ember meg ment hazafelé, és vitte a kicsi világító faforgácsot. A gyerekek nagyon megörültek neki, s amikor jól kijátszották magukat, a 
szegény ember föltette a gerendára a faforgácsot. Közeledett az este, s mikor lámpát kell gyújtani, bizony mondom, száz lámpa sem adott akkora 
világosságot, mint ez a kis faforgács a gerendán. Meglátja a szegény ember: 
- Jaj, ezt az Isten adta. Nem győzöm világítóval magam, milyen jó lesz, nem kell többet venni, ez a kis faforgács mindig fog nekünk világítani. 
Másnap reggel mindenki elment otthonról, s minden úgy maradt a házban: az ágy vetetlen, a ház seperetlen, semmi étel az asztalon. De mire 
hazajöttek, az ágy szépen felvetve, a ház kisepergetve, az étel elkészítve, s az asztalra téve. Csak álltak, és álmélkodtak, hát vajon kijárt itt, ez még 
sohasem történt az ő házukban. Másnap ugyanezt találták. Akkor a szegény ember gondolkozni kezdett: „Hát, akárki járhat ide, az nekem nagy 
segítségre van.” – De már nem tudott megnyugodni: – „Hogy én ne tudjam, hogy kijár ide! Na, megállj – gondolta magában –, megtudom én!” 
Másnap reggel, amint kiment, úgy tett, mintha becsukta volna az ajtót, és a kulcsot kivette, hogy a kulcslyukon beláthasson. Letérdelt az ajtóhoz, és 
benézett a kulcslyukon. Egyszer csak mit lát? Leesik a kis faforgács a gerendáról, és válik egy gyönyörű szépség belőle, tiszta gyémánt a haja. Akkor az 
ember villámgyorsan kinyitotta az ajtót, és derékon kapta a meztelen lányt. Vállott az a kezében kígyónak, békának, mindenféle csúf állatnak. De az 
ember azt mondta: 
- Semmi ne légy, csak az, ami voltál! 
Akkor annak kellett maradni, ami volt. A szépséges lány attól kezdve ott élt a szegény ember házában, s mindenben segített neki. 
No, de mi történt? Jártak a királyhoz tollat fosztani. A király mindenkit meghívott, mindenkinek kellett menni tollat fosztani. És mit csináltak a 
tollfosztók, azt találja ki valaki! Hát azt, amit én csinálok most: meséltek. Elébb az egyik, aztán a másik. Elvitte a szegény ember felesége is a lányát a 
királyhoz tollat fosztani, azt a világ szépségét. Az arcát eltorzította, bekente valamivel, rossz ruhában ment. Mikor bemegy a király palotájába, hát 
látja, hogy a felséges királyné anyám tizenkét párnán fekszik, huszonnégy párna a feje felett, nagy fényességben, nagy dicsőségben pihen. Egyszer 
csak bejött a király, s leült mesét hallgatni. Mindenki mesélt már, csak a széplány nem. Odamegy hozzá a király, s mondja neki: 
- Na, gyermekem, most te mesélj. 
Feleli a lány a királynak: 
- Felséges király atyám, én nem tudok mesélni. 
- No, ha nem tudsz mesélni, beszéld el az életed sorát. 
Akkor elkezdett mesélni a fiatal lány: 
- Hol volt, hol nem volt, volt, egyszer voltam, tojásban gurultam, csak gurultam és gurultam, amikor egyszer csak megfogott és fölemelt egy kéz, elvitt 
az aranykúthoz… 
A királynak nyitva maradt a szeme-szája: honnan tudja ez a lány ezt a dolgot, hát, ez velem történt, hát, most rólam beszél. 
A lány meg mondta tovább a mesét, és amikor odaért, ahol felültette a királyfi a világszép asszonyt a fára, akkor a lány lekapta a kendőt a fejéről, és 
felállott: 
- Én vagyok az, felséges atyám, akit a vízbe dobtak. 
A királyfi a nyakába ugrott, ölelte-csókolta: 
- Szívem szép szerelme, te az enyém, én a tiéd, sose hagyjuk el egymást! 
Akkorára már az inasok ott voltak, és a királynét összekötözték, a ruhát lehúzták róla. De a felséges menyasszonynak nem kellett ruha sem, mert volt 
neki szép ruhája is, csak eddig nem járhatott benne. 
Börtönbe vitték a gonoszt, katonaságot állítottak melléje. Másnap összehívatta a király a hercegeket, bárókat, grófokat a világ minden részéről, hogy 
adjanak tanácsot: mit érdemel, aki a világszép asszonyt képes volt elveszejteni. Eljött a nagy sokaság, nézni, hogy néz ki az ókirályné, én mondom, hogy 



a rossz, rögös útnál is csúnyább volt. Az egyik mondott egyet, a másik mondott mást, egy öregember meg azt mondta, hogy kössék két szilaj csikónak a 
farkához a két lábát, vigyék ki az erdőbe, ostorozzák meg a két szilaj csikót, és bocsássák el. 
Úgy is történt. A király pedig megesküdött a menyasszonyával, aki lám, nem anyától született, hanem úgy teremtődött, s nagy boldogságban éltek 
együtt békességben, szépségben. 
 
 
Tavasztündér meséje 
 
A Tavasztündér egy öreg, odvas fa mélyén alussza téli álmát az erdő közepén. Őszanyó, vastag, színes levelekkel díszített mohapaplannal takarja be 
december elején, nehogy megfázzon, míg Télapó kint fújdogálja a jégcsapokat, havat meg a deret. Nem is árt a meleg takaró a lenge, nárciszszirom 
szoknyás, barkatopánkás, törékeny lánykának, aki a langyos, tavaszi napsütéshez szokott. Mikor március elején felkel, bizony gyakran lesz kék a 
kezecskéje Télapó ott felejtett minuszaitól. Ilyenkor magára húzza Őszanyó köd köntösét s le sem veszi magáról, míg a nap fel nem szárítja a tavaszi 
harmatot.  
Tavasztündérnek nagyon sok a dolga, március első napjától fáradhatatlanul járja a tájat, varázspálcájával ébresztgeti az alvó természetet: fákat, 
bokrokat, virágokat, állatokat.  
A növényeknek és állatoknak azonban nincs ám kedve felkelni a hidegben. Olyanok, mint a kis óvodások, akik este sokáig játszottak, s nem akarnak 
reggel kibújni a takaró alól. Várják, hogy Tavasztündér finom, langyos szellőt keverjen szélből és napsugárból, s megitassa őket simogató, illatos 
tavaszi esővel. Ilyenkor álmosan, de huncutul mosolyogva elkezdik bontogatni rügyecskéiket, sőt, a szorgalmasabbak rögtön virágba is borulnak.  
Tavasztündér minden hajnalban kedves ébresztő dallal kelti fel virágait, s mosolyogva gyönyörködik bennük még májusban is, mikor legjobb 
barátnőjével, Nyárral találkozik egy kis csevegésre az öreg, odvas fa tövében, az erdő közepén:  
- Olyan feledékeny az öreg Télapó, gyakran még áprilisban is a hófelhőit kell terelgetnünk a széllel. Képzeld tavaly képes volt lefagyasztani az alma 
meg a cseresznyefa szirmait. Majdnem sírtam, mikor megláttam milyen bajt csinált. Pedig nem akar ő rosszat, csak nehezen alszik, s néha álmában jár 
kel szegény.  - mesélte Tavasztündér egy májusi eleji délután, mikor Nyár megérkezett hozzá, s együtt megittak egy eperturmixot uzsonnára. 
- De jut is eszembe. Olyan hamar érkeztél az idén is. Te sem tudsz aludni, kedvesem?  
- Tudod Tavasztündér, mostanában Őszanyó gyakran már augusztusban betoppan. Nem tudok rá haragudni, kedves, szorgos, öreg anyóka. Ő is kicsit 
bolondos már, meg nehezen jár szegény. S hát, hogy ilyen korán jön nekem meg annyi dolgom van, úgy gondoltam, tán te sem haragszol, ha kicsit 
hamarabb látok neki a munkának. Lombot növeszteni, zöldséget, gyümölcsöt, gabonát érlelni, vizet melegíteni a gyerekeknek a strandon. Minden 
percem drága. Pláne, hogy mostanában olyan gyakran kiömlenek a zivatarfelhők az üvegből. Hiába, már a zivatarkészítők sem a régiek. Aztán van 
csim-bum, riccs-reccs, alig győzöm felszárítani utánuk azt a sok vizet. Meg megvigasztalni a rémült gyerekeket napsütéssel, szivárvánnyal. - ráncolta 
össze homlokát Nyár. 
- A zivatarok valóban szörnyűek. Nem is értem, te hogy nem félsz tőlük. Még jó, hogy tavasszal csak záporok vannak. Azok olyan kedves, finom dolgok. 
Jót is tesznek a virágaimnak. Attól ilyen szépek. A tavaszi zápor talán a legjobb öntözővíz egész évben. A csigák ilyenkor örömtáncot járnak, s a 
gyerekek is nagyon élvezik a kicsi pocsolyákat, amikbe összegyűlik. - lelkendezett Tavasztündér, majd fogta a pálcáját, megigazította nárciszszirom 
szoknyáját és felröppent.  
- Dolgozz csak bátran Nyár, a te munkád mégiscsak a legfontosabb. Én még gyönyörködöm kicsit a tájban, mielőtt lefeküdnék aludni. Már nagyon 
elfáradtam.  
Tavasztündér körberepült a mezők, erdők, kertek felett, s varázslatos sziromhullató tánccal búcsúzott el boldogan mosolygó, zöld ruhás növényeitől. 
Lefekvés előtt megmosta kezecskéit és arcocskáját az öreg, odvas fa mellett csörgedező patak vizében, aztán lefeküdt, a puha virágszirmokkal bélelt 
odúba és hallgatta a madarak vidám énekét, míg el nem aludt.  



 
 

    
 
 


