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4. oldal Botond és  Emőke  

 

Hol volt, hol nem volt, heted-hét országon is túl, volt egyszer 

egy gyönyörű szép ország. Selymes volt itt a mezőkön a fű, 

csillogó tiszta viz folyt a patakokban. Édes gyümölcs érett a 

fákon, madárdaltól volt hangos a kék égbolt. Ezen a csodálatos 

tájon lakott a MAGYAROK nemzetsége. 

Réges-régen történt, talán ezer év telt már el azóta. Akkor 

még nem volt televizió és repülőgép, holdrakéta és gépkocsi. 

Lóháton jártak az emberek és nagy tágas sátrakban laktak. 

Halásztak, vadásztak,állatokat legeltettek. 

A rokon családok együtt éltek, ez volt a TŐRZS. Az egyik 

ilyen tőrzsben élt szüleivel a két testvér, Botond és Emőke. 

Ekkor még nem jártak iskolaba a gyerekek, mégis sokat 

tanultak az idősebbektől. Botondot és Emőkét az öreg tanitómester 

és a bölcs Táltos tanitotta, aki pap volt. Ők voltak a legügyesebbek 

a gyerekek közül, mert mindent MEGFIGYELTEK, UTÁNOZTAK 

és GYAKOROLTAK. Szorgalmukért kaptak egy-egy piros pajzsot a 

törzs vezérétől! 

A törzs vezére és a legöregebb emberek esténként leültek a 

tábortűz köré. Itt tanácskoztak és beszélgettek. Botond és Emőke 

gyakran felmásztak egy nagy fára, ahonnan mindent jól láttak és 

hallottak, és onnan figyelték meg az öregek összejövetelét. 
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A harcosok elöször köszöntötték egymást: Jó egészséget! Jó 

munkát! Jó estét! A vezér a törzs jelszavával válaszolt: A 

LEGJOBBAT! Ezután kezet fogtak BAL kézzel; ez volt a törzs 

titkos jele. Majd körülállták a tüzet és tisztelegtek, jobb kezüket a 

süvegükhöz emelve. Igy mutatták meg, hogy szeretik es tisztelik 

egymást. 

Botond és Emőke másnap már úgy köszönt pajtásainak, ahogyan 

a harcosok tették. 
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Botond és Emőke sokszor hallotta a fa tetején, amikor az 

öregek a törzs törvényeiről tanácskoztak. A vezér arról beszélt, 

hogyan kell jót tenni. Vigyázni kell arra, hogy ne tegyünk rosszat. 

Aki a TÖRVÉNYEKET nem tartja be, az sokszor bajba kerül! 

Az öreg tanitó mester a gyerekeknek is elmesélt három történetet. 

1. Egyszer egy pásztor a szomszéd törzshoz terelt három bárányt. 

Az öreg juhász figyelmeztette, hogy az erdőben farkasok 

tanyáznak. Inkább a hosszabbik úton menjen, a réten keresztül. 

A pásztor lusta volt, a rövidebb utat választotta. Az erdőben 

megtámadták a farkasok és elvitték a bárányokat.Ő meg alig 

tudott elszaladni. Megjárta, mert nem volt ENGEDELMES. 

2. Történt aztán, hogy egy vadász meg egy halász eltévedt a 

hegyekben. A halásznak fájt a lába,mert tüske ment a talpába. A 

vadász nem törődött a halász bajával, nem segitett neki. Egyszer 

a vadász belebotlott egy nagy kőbe és nagyon megütötte a 

bokáját. A halász segitett neki felállni. Vágott egy botot, átfogta a 

vadász derekát, úgy mentek tovább. Szerencsésen haza is értek, 

mert a halász SEGITŐKÉSZ volt. 

3. Volt a törzsben egy leány, aki lefekvésnél mindig szerte-széjjel 

hagyta a ruháit. Egyszer az egyik éjszaka nagy vihar kerekedett. 

A sok esőtől kiáradt a patak. A sátrakból menekülni kellett. A 

rendetlen lány a sötétben nem találta a csizmáját, igy mezitláb 

kellett neki menni a hideg sárban. Azzal ez nem történhetett 

volna meg, aki SZERETI A RENDET! 
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Botond és Emőke sokat gondolkodtak és beszélgettek 

ezekről a törvényekről és soha nem felejtették el őket! Mindig 

engedelmeskedtek! Segitettek, ahol csak tudtak. Ők voltak a 

legrendesebbek. 

A törzs vitézei sokat jártak vadászni. Ilyenkor csoportokban 

indultak el. Egy--egy csoportot őrsnek neveztek. Mindegyik őrsnek 

volt egy vezetője. Az őrs mindig összetartott. Botond és Emőke is 

őrsöt  játszottak a barátaikkal. Kicsi zaszlókat készitettek maguk-

nak.  
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A fiúk mokust rajzoltak a zászlójukra, ezért őket Mókus Őrsnek 

hivták. A lányok tulipánt varrtak a zászlójukra, igy ők lettek a 

Tulipán Őrs. 

Történt egyszer, hogy az öreg tanitómester magához intette a 

gyerekeket .   -Botond es Emoke!- szolt hozzájuk. 

-Már elég nagyok vagytok a komoly beszédre. Megismertétek 

a törzs szokásait és törvényeit. Ismeritek a törzs jelszavát, és 

köszönni is szépen tudtok mindenkinek. Eljött az ideje annak, hogy 

komoly igéretet tegyetek, továbbra is jó gyerekek maradjatok! 

Felcsillant erre a beszédre Botond és Emőke szeme. Alig 

várták már ezt a napot! Örömmel kezdtek készülődni. Édesanyjuk 

kikészitette legszebb ruhájukat, patyolat fehér inget adott rájuk. 

Botond új tollat tűzött a süvegébe, Emőke selyem pántlikát font a 

hajába. 

Végre elérkezett az ünnepélyes pillanat. A törzs apraja-

nagyja ott állt a tábortűznél. Előhozták a nagy zaszlót is, amit 
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száz csatát látott izmos vitéz tartott. A vezér odaszólitotta a két 

gyereket. 

-Akartok-e igéretet tenni? 

— kérdezte. 

-Akarunk! -válaszoltak 

egyszerre. 

A vezér ekkor felolvasta 

az igéretet. Botond és 

Emőke pedig hangosan 

utána ismételte: 

 -Én Emőke..., Én Botond... igérern, hogy jó leszek. Ismerem a 

törvényeket, és azokat megtartom! 

Közben mindenki tisztelgésre emelte a 

kezét. Az igéret után a  vezér kezet 

fogott a gyerekekkel. 

Most a vén Táltos lépett elő, és 

imádkozott az Egek Urához, hogy adja 

áldását. Ezután a többiek még 

magasabbra rakták a tüzet. Mindenki 

énekre zenditett, régi magyar dalokat 

énekeltek együtt. Késő éjfélig tartott az 

ünnepélyes tábortűz. Botond és Emőke 

soha sem felejtette el ezt az estét. 



10. oldal Botond és  Emőke  

Egyik reggel búgó kürtszóra ébredt Botond és Emőke. Kilestek 

a sátorból.  

Nagy volt kint a sürgés-forgás. A törzs vitézei sorakoztak 

éppen, nagy vadászatra készü-lődtek. Szép egyenes sorban álltak 

fel. 

-Őrs vigyázz! — kiáltották az örsvezetők. 

Erre mindenki feszesen, mozdulatlanul állt. Hozzájuk lépett a 

vezér. 

-Vitézek, indulj! --kiáltotta. 

Egyszerre indultak, mindenki a saját lovához. Felpattantak a 

nyeregbe. A vezérrel az élén vágtatott el a csapat. 
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-Jaj de szép volt! —lelkendezett Emőke. 

Történt egyszer, hogy egy öreg látogató érkezett Botond és 

Emőke családjához. 

-Hát te ki vagy fiam? — kérdezte Botondot, amikor elöször 

találkoztak. 

Botond bátran előre lépett. 

-Botond a nevem —válaszolta hangosan. 

-Derék legény vagy — mondta a bácsi. Ezután férfiasan kezet 

is fogtak. 

-Én meg Emőke vagyok, Botond testvére — szólalt meg 

Emőke. 

Derék kicsi lány vagy te is — 

nyújtott kezet a bácsi Emőkének. 

Délután Botond és Emőke a Táltos 

sátorához ment. Maga köré ültette 

a gyerekeket és igy tanitotta őket. 

-Látjátok a Napot? A nap az örök 

tűz. Az egész Világnak ad meleget 

és világosságot. A Napot Isten 

teremtette. 

-Titeket is Isten teremtett. A földet, 

a fákat, a virágokat, madarakat és 

állatokat, mindent Ő teremtett. 
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A jó Isten szeret minket. Ezért hálával tartozunk neki. 

Ezután énekelni kezdtek a Jó Istenről. Dicsérték az Egek Urát 

jóságáért. Végül a Táltos egy szép imát is megtanitott a 

gyerekeknek: 

Mindenható Atyánk, köszönjük a teremtett világot, benne az 

embert és magunkat. Add, hogy sose feledkezzünk meg a minden 

szépről és jóról, ami körülvesz bennünket. Segits, hogy tudjunk 

vigyázni egyrnásra és a természetre, hisz tudjuk, hogy Te 

mindannyiunkra vigyázol. 

Légy minden gondolatunkkal és lépésünkkel, Te fogd kezünk 

mindenhol, s akkor mi el nem tévedhetünk az úton. 

Maradj velünk. Ámen. 
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