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HOGYAN TERMELTEK SÓT BOLONDFALVÁN? 

 
Hol volt, hol nem volt, messze fenn északon, az Ezer tó országában, rengetek erdı 

közepén, volt egy híres-neves falu: Bolondfalva. 
Hogy, hogy nem, az egyik télen Bolondfalván elfogyott a só. Nosza, mind a 

nagyokosok, hétszerbölcsek, agyafúrtak összegyőltek, tanakodtak. Tanakodtak, mit tegyenek, 
hol kerítsenek sót ételükhöz. Töprenkedtek, okoskodtak, törték a fejüket éjjel-nappal, végül is 
kitőnı gondolatuk támadt. Sebtében összehívták a falu apraja-nagyját, és fennszóval 
kihirdették a bölcs határozatot: 

„A sót, melyet messze tengerek partjáról temérdek fáradtsággal, még nagyobb 
költséggel hoznak a városba, a városi boltosok pedig méregdrágán árulnak a falunak, ezentúl 
mi, bolondfalviak magunk fogjuk termelni. Szigorúan meghagyjuk mindenkinek, akinél 
néhány maroknyi só találtatnék, meg ne egye, jól eltegye. Tavasszal földbe vetjük, ısszel 
szépen learatjuk, kicsépeljük, zsákba tesszük, sónak nagy bıvében legyünk!” 

A bolondfalviak megfogadták az okos szót, és amikor eljött a szép tavasz, nekiláttak a 
munkának. Nagydarab föld volt a falu szélén, azt közös erıvel felásták. Kerítettek egy hosszú 
fogú boronát, hogy elboronálják. Igen ám, de nehéz volt a boronát húzni, hosszú fogai minden 
bogba-rögbe, göröngybe beleakadtak. Hanem volt eszük a bolondfalviaknak, segítettek a 
bajon, megfordították a boronát! Most már könnyedén húzhatták, fölfelé állt a foga, nem 
akadt meg semmiben. 

Mikor a földet szépen elegyengették, bevetették sóval. Attól fogva folyton lesték, 
figyelték, vajon kicsírázik, gyökeret ver-e az elvetett só. Jó, pihent föld volt az ugar, 
hamarosan zöldellni kezdett. Nıtt azon csalán, bogáncs, szamártövis, beléndek meg 
mindenféle gizgaz, ami csak van a kerek világon. 

- Ó, be gyönyörően zöldell a mi sóvetésünk! – örvendeztek a bolondfalviak a buján 
zöldellı dudvatenger láttán. 

Hanem egy nap nagy baj történt! Honnan, honnan nem, egy kódorgó ló beszaladt a 
bolondfalviak sóvetésébe, és lelegelte, tapodta a drága növényt.  

Egyikıjük oda akart szaladni, hogy elkergesse a mezırıl a lovat, de a többiek nagy 
lármával útját állták:  

- Oda ne menj! Tágulj onnét! Bolond vagy, le akarod gázolni az egész vetést? Ahová 
csak lépsz, mindenütt kárt teszel benne! 

Fıtt a fejük a nagyokosoknak, hétszerbölcseknek. Töprengtek, tanakodtak, miképpen 
lehetne elhajtani a mezırıl az elszabadult lovat anélkül, hogy aki elkergeti, összegázolná a 
vetést.  

Vitatkoztak, okoskodtak, még ebédelni is elfelejtettek, annyira törték a fejüket. Végül 
mégis kitalálták, hogy mit tegyenek. 

- Keríteni kell egy erıs saroglyát, * azt négy ember emelje a vállára, az ötödik meg álljon 
rá, s vigyék be a mezı kellıs közepére. Így aztán annak, aki a lovat elkergeti, nem kell 
átgázolnia a földön, s nem tapossa le a drága vetést – mondta a bölcsek bölcse. 

Így is tettek. Négy ember felkapta a saroglyát, bevitte az ötödiket a mezıre, az meg egy 
nagy ostorral a kezében szerencsésen kikergette onnan a cudar pejkót. 

Egyre dúsabban, egyre magasabban nıtt a bolondfalviak sóvetése. Jónak látták hát, ha a 
legbölcsebbet, legtapasztaltabbat megbízzák, kóstolja meg, elég sós-e már a vetést. Az le is 
tépett egy csalánlevelet, szájába vette, de rögtön fel is kiáltott: 

- Jaj, jaj, de még milyen sós! Csak úgy égeti a szám, csípi a nyelvem. Ebbıl lesz ám a 
finom só!  

Azon nyomban összedobolták a falu népét, s közhírré tétették, hogy a sóvetés bevált, 
lesz só bıven.  
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Mikor aztán nyár derekán úgy gondolták, hogy most már elég érett a vetésük, 

Bolondfalva egész népe nekiállt, hogy learassa, betakarítsa a drága termést. Hanem ahogy 
hozzányúltak a csalánhoz, bogáncshoz, az úgy csípte, égette, szúrta a kezüket, hogy még! 
Fújták a markukat, vakarták a kezüket, de hiába! Végül is dühösen otthagyták a gonoszul 
égetı sóvetést.  

Egyesek azt állították, hogy rossz volt a mag, amit elvetettek, mások váltig azt 
hajtogatták, hogy túl sokáig hagyták érni a termést, azért lett ilyen kegyetlenül, ilyen csípısen 
sós. 
 
*saroglya: rudakkal ellátott szállítóeszköz. 
 
 
1. feladat 
Kik voltak a szereplık? 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
2. feladat 
Mi okozta a bolondfalviak problémáját? 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………... 

 
Mit eszelt ki megoldásként a falu vezetısége? 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
3. feladat 
Húzd alá a szövegben a kérdésekre válaszoló mondatokat vagy mondatrészleteket! 
 

- Milyen növények jelentek meg Bolondfalviak földjén? 
- Hogyan kergették el a földjükre tévedt lovat? 
- Miért hagyták abba a betakarítást a falubeli emberek? 
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4. feladat 
Győjts tulajdonságokat, amelyek Bolondfalva lakóit jellemzik! 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
5. feladat 
Keresd meg a szövegben az alábbi szavak, szókapcsolatok megfelelıit, majd írd le! 
 

- a falu legértelmesebb emberei 

……………………………………………………………………………………………….. 

- összetapadt nagyobb földarab, amely szántás során keletkezik 

……………………………………………………………………………………………….. 

- betévedt:……………………………………………………………………………… 

- gondolkodtak:………………………………………………………………………… 

- összehívták:…………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
6. feladat 
Az alábbi feladatban szólások, közmondások szavait kevertük össze! 
Melyek ezek? Mit jelentenek? 
 
-Bolond szél lyukból bolond fúj:……………………………………………………………... 

Jelentése:……………………………………………………………........................................ 

 

- A nem mégis terem bolondot vetik:…………………………………………………………. 

Jelentése:………………………………………………………………………………………. 
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7. feladat 
Egészítsd ki a hiányzó vázlatot! 
 

1. ………………………………………………………………………............................... 

2. A falu vezetıinek terve 

3. A vetés 

4. ………………………………………………………………………………………….. 

5. ………………………………………………………………………………………….. 

6. A balszerencsés aratás 

 
 
 
 
8. feladat 
Adj új címet a történetnek! 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
9. feladat 
Mibıl adódik a mese komikuma, legnagyobb tévedése? 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
10. feladat 
Hogyan jutunk hozzá a sóhoz? 
Milyen lelıhelyekrıl jut el a leggyakrabban hozzánk? 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 Összesen: 
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