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Húsvéti álom 

Illusztrációk: Szabó Enikő 

 

Tekla ötödikes. Osztályában tucatnyi leány és fél tucat fiú tanul. 

Már amikor tanulnak. Most nem, mert közel a tavaszi vakáció, és 

mindannyian a húsvéti ünnepre készülnek. A fiúk locsolóverset ke-

resnek a könyvekben vagy a világhálón. Azon fáradoznak, hogy mi-

nél csattanosabb rímekkel lepjék meg a lányokat. A bátrabbak saját 

maguk próbálnak verset írni. Minden szóra rímet keresnek, hogy a 

„költés” könnyebben menjen. Peti anyukája is értetlenül hallgatja a 

többnyire szótalan fiát, amint vacsora közben szavakat motyog: reg-

gel – kedvvel, lányok – állok, várok, barka – tarka, ibolya – katica, 

fecske – kecske, berkenye – tedd bele… 

A leányok nagymamáikat és a szomszédban lakó idősebb asszo-

nyokat faggatják a tojásfestés rejtelmeiről. Verseny ez is a javából, 

hisz senki nem akar lemaradni a többitől. A leányoknak – mivel ők 



 2

vannak többen az osztályban –, még inkább fontos, hogy elnyerjék a 

fiúk tetszését és a képzeletbeli díjat, ami a legszebb hímes tojásért járna.   

Tekla úgy érzi, jól felkészült a festésre, és itt az ideje munkához 

látni. Megtakarított pénzét nem költené tojásokra, ezért virágvasár-

nap – amikor az egész család falura látogat és ebéd után a szülők a 

nagyszülőkkel beszélgetnek –, felfedező útra indul: benéz mindenü-

vé, a tyúkólba, a libák és pulykák közé, a galambdúcba, feltúrja az 

istállóban a szénahalmot, és még a gazdáit váró fecskefészekbe is be-

kukkant, maradt-e ott tavaly őszről ki nem költött tojás. 

Tucatnyi tojást – mert minden fiúnak kettőt festene – egy kosár-

ban hazavisz, úgy tervezi, hogy a nagyhét minden napján két tojást 

fest meg. Papírra mintákat rajzol, hogy egyik tojás se hasonlítson a 

másikra. A díszítéshez felhasznál mindent, amit otthon talál: festés-

hez ecsetet, íráshoz lúdtollat, csövecskét és méhviaszt, főzéshez vö-

röshagyma héját és az öccse zokniját, ecetet, szalonnabőrt és piros 

festéket, filctollat, karcoláshoz rajztűt, papírt ollót és ragasztót… A 
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fáskamrában műhelyt rendez be, ahol fest, főz, olvaszt, ragaszt és ír: 

virágot, indát, barkaágat és koszorút, nyuszit, csibét, betűket és sza-

vakat, mindent, ami eszébe jut. 

Húsvét vasárnapra el is készül a munkával. Este a tojásokat fűvel 

bélelt kosárkába teszi, a szobájába viszi, és gondosan betakarja a 

hímzett terítővel, amit a nagymamájától kapott ajándékba. A jól vég-

zett munka örömével fekszik le, és maga elé képzeli a fiúkat, amint 

kipirosodott arccal verset mondanak, majd gondterhelten válogatnak 

a szebbnél szebb hímes tojások közül. 

Az ábrándozást azonban szokatlan hangok zavarják meg: egy fes-

tett tojás héja recsegni-ropogni kezd, megreped. A repedésből kis pi-

hés fej bújik ki, és előkerül a fej gazdája is, egy aranysárga pipe. A 

héjra festett szép virágnak mintha szirmai hullanának amint a jöve-

vény kilép a széttört tojásból, és érdeklődve néz körül a számára új 

világban. Teklának először sírásra görbül a szája, de hamar felvidul a 

kis állat óvatos léptei láttán. 

– Sebaj – kacagja el magát –, még épen van ____________ tojás, 

majd Péternek adom a hímzett pipét, ő úgyis állatorvos szeretne len-

ni.  

Ám ekkor újra zörren valami, egy írott tojáshéj repedezik. Ebből a 

tojásból csibe pottyan ki, és éktelen csipogásba kezd. – Anyátlan jó-

szág, a kotlót keresi – gondolja Tekla, és érdeklődve figyeli, amint a 

csibe a pipéhez totyog, hisz más testvért az íróasztalon nem talál. A 

két éhes állat felfedező útra indul, messzire azonban nem jut, amikor 

hosszú lábú fura madár csatlakozik hozzájuk: kis pulykafióka. Mö-

götte ott hevernek a hagymahéjas tojásdarabkák…  A három hívatlan 

jövevény Tekla tolltartójában kezd kotorászni, ennivalót keresnek, a 

pulyka a radírgumit csipkedi, a pipe pedig a zöld ceruza hegyét nézi 

fűszálnak, de nem tudja lecsípni.  
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Újabb és újabb reccsenések után az asztalon egyre több baromfi 

tipeg a füzetek és könyvek között, és egyre több pecsét jelzi az útju-

kat. Az igazi meglepetés azonban csak most következik: egy nagyobb 

tojásból négy lábon járó kockás mintázatú páncélos gurul elő, és rö-

vid nyakát előrenyújtva egyenesen Tekla táskája felé indul, ahová a 

húsvéti csokoládényuszit rejtette az öccse elől. – Teknősbéka – kiállt 

föl most már kétségbeesve Tekla, és hirtelen a kosárban maradt ép 

tojás után kap. A tojás kicsúszik a kezéből és darabokra törik. Ő be-

hunyja a szemét, hogy ne lássa, milyen állat érkezik: – talán egy gó-

lya, egy strucc, vagy egy krokodil, hisz azok is tojásból kelnek ki! – 

gondolja rémülten. Ám ekkor a nyitott ablakon éles hang ér a szobá-

ba: kakaskukorékolás. És a kakas hangja felkölti hősünket álmából. A 

kislány az ágyból egyenesen az asztalhoz fut, ahol a varrottas kendő 

alatt ott sorakoznak az érintetlen hímes tojások. – Egy, kettő …  – 

számol ____________-ig boldogan Tekla. – Megvan mind, jöhetnek a 

locsolók!  
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Kérdések és feladatok 

 

1. Hány fiú és hány leány van Tekla osztályában? Írd le mindkét 

számot számjegyekkel és betűkkel is! 

Fiúk száma: _______________________________________ 

Leányok száma: ____________________________________ 

 

2. Írd be betűkkel a szövegben üresen hagyott helyekre (piros 

vonalakra) az oda illő számot! 

 

3. Keresd meg a költ igét tartalmazó mondatokat, és másold le az 

alábbi táblázatba a szó jelentésének megfelelően! 

 

verset költ  

 

pénzt költ  

 

tojást költ  

 

alvó gyermeket költ  

 

 

4. A táblázatban melyek azok a mondatok, amelyekben a költ ige 

helyettesíthető az e hanggal ejtett, írt változatával? Írd be a bal 

oldali oszlopba a kelt szót a költ mellé!  
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5. Olvasd el a Nyelvművelő oldalon a Ki és mit költ? című írást. Az 

olvasottak alapján egészítsd ki a következő mondatokat! 

 

A lányok attól félnek, hogy a fiúk rossz hírüket _________, ha nem 

tudnak szép húsvéti tojásokat festeni. 

 

A kislányban vidámságot _________ a tojásból kikelő kis pipe.  

 

6.  Írd be a táblázatba a szó ellenétét (ellentéteit)! Segítségül 

választhatsz az alábbiak közül: óvatlan, megszokott, meggondolat-

lan, lassan, széttört, régen várt, szószátyár, meghívott, beszédes, 

szokványos, elővigyázatlan, fecsegő 

 

hívatlan  

szótalan  

szokatlan  

óvatos  

hirtelen  

érintetlen  

 

7. Olvasd el figyelmesen, hogy mit használt Tekla a tojások díszí-

téséhez. Írd le a felsorolásból az összetett szavakat! 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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8. Az alábbi szövegrészletben húzz vízszintes vonalat az össze-

tett szavak tagjai közé! 
…virágvasárnap – amikor az egész család falura látogat és ebéd 

után a szülők a nagyszülőkkel beszélgetnek –, felfedező útra indul: 

benéz mindenüvé, a tyúkólba, a libák és pulykák közé, a galambdúc-

ba, feltúrja az istállóban a szénahalmot, és még a gazdáit váró fecske-

fészekbe is bekukkant, maradt-e ott tavaly őszről ki nem költött tojás. 

 

9. Válassz ki hármat a megtalált összetett szavak közül, és a sza-

vak előtagjával írj öt más összetett szót!  
Például így: nagy|szülők – nagyhét –nagytakarítás – nagyokos – 

nagyvonalú – Nagyvárad  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

10. Építs a példákhoz hasonlóan! Az alapszavakhoz rendre tegyél 
egy-egy toldalékot! Úgy építs, hogy legalább 4 téglából álljon az 
építmény!  
 
Például: négy – negyed – negyedik – negyedikes 
tan – tanul – tanuló – tanulónak 
füzet – füzete – füzetei – füzeteiben 

 
öt ___________________________________________ 
 
tojás _________________________________________ 
 
fest __________________________________________ 
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kel ___________________________________________ 

 

út ____________________________________________ 




