Tündérmese
I. Kis hercegnő
született.

II. A tündérek
megajándékozzák
a hercegnőt.

„Messze, messze, még
az Óperenciás-tengeren is
túl, szép Csodaországban
egy kis hercegnő született. Bölcsője köré gyűltek
a tündérek meg a tündérkirálynő. Nézték a kislány
álmodó arcocskáját, majd
a királynő fölemelte a kezét, s így szólt:
– Ajándékozzátok meg
ezt a gyermeket azzal,
amit a legértékesebbnek
gondoltok.
Az első tündér az ágya
fölé hajolt, s ezt suttogta:
– Én varázserőmből
olyan szépséggel ajándékozlak meg, hogy aki rád
néz, úgy véli, tavaszi virágot lát.
– Én – mondta a második – olyan szemmel ajándékozlak
meg, mely áttetsző és mély, mint a tenger kékje.
– Én olyan sudár alakot adok neked, mint amilyen a fiatal
pálma törzse – ígérte a harmadik.
– Tőlem – szólt a negyedik – földbe rejtett aranykincseimet
kapod.
A tündérkirálynő elgondolkozott.
– Az emberek s a virágok szépsége elhervad – mondta
halkan. – A szem bűbája kihuny az ifjúsággal, de fiatalon is
gyakran borítja homályba a könny. A szélvihar derékba töri
a pálmát, a hajlott kor meghajlítja a karcsú alakot. Az emberek meggyűlölik, aki aranyát nem osztja szét köztük, aki meg
szétosztja, maga marad szegény. Semmi maradandót nem adtatok ennek a gyermeknek.
– De hát mi maradandó az emberben? Mivel ajándékozod
meg őt te, tündérkirálynő? – kérdezték a többiek.
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– Én jóságot ajándékozok neki – válaszolta mosolyogva a
tündérkirálynő. – A Nap pompás és fényes, de csupán világító
szikla volna, ha nem melegítené a Földet. A szív jósága olyan,
mint a Nap melege: életet ad. Jóság nélkül olyan a szépség,
mint illat nélkül a virág. Jóság nélkül a gazdagság csupán az
önzés gondozója. Jóság nélkül még a szerelem is csak tűz,
mely pusztít és éget. Tudjátok meg, hogy a ti ajándékaitok mulandók, de a jóság maradandó: olyan, akár a forrás, melyből
minél többet merítesz, annál bőségesebben buzog. A jóság?
Az egyetlen kiapadhatatlan kincs! S itt ráhajolt az alvó gyermekre, szívét gyengéden megérintette, s ezt suttogta:
– Légy jó!”

III. A tündérkirálynő
ajándéka a jóság,
amely
kiapadhatatlan.

Henryk Sienkiewicz [senkjevics] – Sebők Éva átdolgozása – részlet

7.

Gyűjtsétek össze, milyen ajándékokat adtak a tündérek a kis
hercegnőnek! Hogyan lehetne csoportosítani őket?

8.

Te milyen tulajdonsággal ajándékoztad volna meg a tündérhercegnőt? Indokold meg!

9.

Vitassátok meg, miért szerepelnek pont ezek a mondatok a me–
se margóján! Miben lehetnek a segítségetekre?

10.

Mondjátok el a mese tartalmát a kiemelt mondatok alapján!

„Tündér nem csak a mesében él…
Sőt. Nem is ott él. Hanem a valóságban. Bár először talán észre sem
veszed, hiszen nincs szárnya és varázspálcája, olyan, mint bárki más.
Látszólag. Kora reggel álmosan ébred, munkába siet, végzi a feladatát, bevásárol, otthon mos, főz, takarít. Nem olyan, mint mesebeli
társa. Mégis, Tündér. Aki nem szárnyakon röppen, és nem pálcával
varázsol. Hanem valami mással. A szívével. Elvarázsol. Teljesen.
Mert Ő valóságos Tündér.”
Csitáry-Hock Tamás – részlet
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Boszorkányok
Mesekincsünk rejtélyes, rosszindulatú asszonyalakjai a boszorkányok. Vajon miért nem jóra használják a varázserejüket? Tényleg
léteznének a valóságban is? Ezekre a kérdésekre keressük a választ
ebben a részben.

Banya
Rút banya vagyok, orrom csupa vas!
Körmöm fekete: lesz majd nemulass!
Vasorrú bába, fekete ruhába,
seprűnyélen lovagolok el a banyabálba!
Rút banya vagyok, piszkafa a lábam,
kendőm denevér, vipera a sálam.
Vasorrú bába, fekete ruhába,
seprűnyélen lovagolok el a banyabálba!
Gryllus Vilmos

1.

Melyik szókapcsolat nem illik a többi közé? Miért?
vén boszorkány
vasorrú bába

gonosz boszorka

öreg néne

rút banya

2.

Gyűjtsetek minél több olyan kifejezést, amely a boszorkányokhoz kapcsolódik!

3.

Fejezzétek be a mondatot többféleképpen!
Én már hallottam vagy olvastam olyan boszorkányról, aki…

4.

Gyűjtsétek ki a boszorkányok jellemzőit a következő meserészletekből!
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„Mert nem szelíd lámpafény csalta ám oda, hanem boszorkánytűz
fénye. Boszorkánytűz fölött fortyogó fekete katlan, s a fortyogó fekete
katlan fölé hajolva maga a Vasorrú Bába nézett szembe vele. Borzas haján denevérek csüngtek. Két fekete macska kucorgott a vállán. Hosszú,
görbe orra álláig fityegett, s háromlábú boszorkányszéke alatt csigák
mászkáltak, kígyók sziszegtek és varasbékák1 undorkodtak.”
Wass Albert: Szerencsés Pista – részlet

„A vén boszorkány éppen a sütőkemence előtt ült. Kapja a szénvonó
lapátot, rápattan a nyelére, s a táltos még neki sem iramodhatott, ott
volt a sarkában.
Hej, nekikeseredett a táltos! A két hátulsó lábával rúgni kezdi a földet, de úgy, hogy nagy fergeteg kerekedett egyszeriben. Telerúgta földdel a vén banya szemét-száját, s amíg letisztogatta magáról, repült a
táltos a levegőégben, s kiabálhatott utána a vén boszorkány.”
Benedek Elek: Hamupipőke királyfi – részlet

„– Ugye csodálkozol, te legény. Hát tudd meg, hogy én voltam az a vén
banya, aki neked a virágot s a keszkenőt adta. Az Isten vezérelt ide, mert
én elátkozott királykisasszony voltam, s az is maradok, ha te ide nem jössz.
Te az enyém, én a tied, ásó, kapa s a nagyharang válasszon el minket.”
Benedek Elek: A banya – részlet

„Ott állt a vén boszorkány a világvégi háza előtt, a tornácnak2 támasztva egy elhasznált villám, cipője mellett egy elrongyolódott égiháború, cakkos szegélyű, csak azért nem dobta a szemétdombra, mert
fösvény volt az istenadta, hátha jó lesz még valamire.”
Lázár Ervin: A legkisebb boszorkány – részlet

5.

Válasszatok ki egy meserészletet! Mi történhetett előtte? Hogyan folytatódik? Mondjátok el! Használjátok a mesekártyákat!

6.

Foglald össze a boszorkányokról eddig megismert jellemzőket!
Mondd el, hogy milyen lehet egy boszorkány a szókártyák alapján!
fortyog

vasorrú

bibircsók

1 varasbékák: rücskös bőrű békák, varangyos békák
2 tornácnak: oszlopsoros, felülről fedett, oldalról nyitott folyosónak
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varasbéka

Boszorkánydal
„Üst, üst, gyűlj tele!
Férget, mérget üss bele!
Kő alatt kit harminchárom
éjjel izzaszt hideg álom,
legelőször buta béka,
te kerülsz be a fazékba!
Szikra pattan, olthatatlan,
ég a munka, forr a katlan.
Nádi kígyó az övem:
sülj meg, főj meg odabenn;
gőte szeme, egy marok
denevérszőr, gyíkfarok,
siklófullánk, eb foga,
villanyelvű vipera:

bűvös erőd bonthatatlan
bugyorogjon a pokolban.
Szikra pattan, olthatatlan,
ég a munka, forr a katlan.
Lócsont, sárkány pikkelye,
éji konkoly gyökere,
múmialé iszonya,
cápa sózott uszonya,
vaksötétben letépett
holdfényittas beléndek.
Szikra pattan, olthatatlan,
ég a munka, forr a katlan.”
Shakespeare [sekszpír] – Szabó Lőrinc fordítása – részlet

7.

Játsszátok el, hogy éppen varázsfőzetet készítetek! Kántáljatok
közben saját varázsigéket vagy a fenti boszorkánydal egy részletét!

Minden boszorkány ismer és használ varázsigéket, legtöbbjüknek van varázsbotja vagy varázspálcája. Sőt, rendelkeznek
más varázserejű tárgyakkal, és varázsfőzeteket is tudnak készíteni. A varázsfőzet készítése közben pedig
egy rendes boszorkány varázsigéket mormol az orra alatt, vagy hangosan kántál.
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Amit az igazi boszorkányokról tudni kell
„Gyerekmesékben a boszorkányok mindig fura, fekete kalapot és fekete köpönyeget viselnek, valamint seprűnyélen lovagolnak.
Ez azonban nem egy gyerekmese, itt most az igazi boszorkányokról
lesz szó. A legfontosabb dolog, amit az igazi boszorkányokról tudni kell,
a következő. Nagyon figyeljetek, és sose felejtsétek el, amit most mondok. Az IGAZI BOSZORKÁNYOK hétköznapi ruhákat hordanak, és nagyon hasonlítanak a hétköznapi nőkhöz. Hétköznapi házakban élnek,
és HÉTKÖZNAPI ÁLLÁSUK van. Ezért olyan nehéz nyakon csípni őket.”
Roald Dahl [roáld dál]: Boszorkányok – részlet

8.

Vitassátok meg, hogy valóban léteznek-e ilyen „igazi boszorkányok”! Mit gondoltok ezekről a boszorkányokról?

Ártatlan boszorkányok
– Mi újság az iskolában, kisfiam?
– Képzeld, apu, ma a boszorkányokról olvastunk!
– Boszorkányokról? Anya, tündérem, gyere csak! Rólad olvastak a
gyerekek az iskolában!
– Na, apu, ne vicceld el, tényleg izgalmas volt. És… félelmetes is.
– Félelmetes? Kisfiam, te tényleg azt hiszed, hogy a boszorkányok
léteznek?
– Hát, nem is tudom. Amikor becsukom a szemem, igen.
– Fiam, figyelj csak! Vannak dolgok, amelyek léteznek ugyan, de
csak a képzeletünkben. Tudod, amit nem tudunk megmagyarázni, azt
félelmetes, gonosz varázslatnak képzeljük el. Vagy valami rossz történik velünk, és ráfogjuk a másikra, hogy ő tehet róla.
– Úgy, mint ma, amikor Sári a konyhás nénire fogta, amiért nem
ette meg a levest, apu?
– Nem egészen. Nagyon régen megtörtént, hogy egy özvegyasszony
pénzt kért kölcsön egy másik asszonytól. A pénz viszont hamar elfogyott, ezért ráfogta a másikra, hogy boszorkány. Mivel az emberek
hittek a boszorkányokban, így hát elhitték neki a történetet. Hiába
hozott Könyves Kálmán királyunk törvényt arról, hogy boszorkányok
pedig nincsenek, sokáig üldözték is őket.
– Kálmán király?
– Fiúk! Kész a vacsora!
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Mátyás udvarában
Utazzunk vissza az időben Mátyás király udvarába! Mit lehetett kezdeni a corvinákkal [korvinákkal]? Illett-e kézzel enni? Ehettek-e az
akkori emberek rizst vagy krumplit? Ezeknek járunk utána.

1.

 mlékezz! Milyen madár látható Hunyadi Mátyás családi címeE
rében? Miért őt választotta a monda szerint Mátyás?

2.

Mondd el, milyennek találod a Mátyás
könyvtárából való könyvet!

Mátyás király, a korának divatja szerint a gazdag könyvgyűjteményének értékes darabjait bársonyba, bőrbe köttette, ezüst- és aranykapcsokkal
díszíttette. A könyveket ekkor kézzel írták, mert a
könyvnyomtatást még nem találták fel. Ezeket a
könyveket kódexnek nevezzük. A kódexeket gyönyörű kézi rajzokkal illusztrálták. A könyveket
hatalmas méretű, díszes kezdőbetűk, idegen szóval iniciálék, tették még ékesebbé a könyveket.

3.

 ilyen lehetett egy királyi lakoma? Mondd el részletesen, kerek,
M
összefüggő mondatokban a kép alapján!
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Királyi lakomák, felséges ételek
Jó ötszáz évvel ezelőtt, Mátyás király idején az emberek
villát nem használtak, a húsokat leginkább kézzel ették. Díszes mosdótálakat hordtak a szolgák körbe, hogy a kezüket a
lakomázók megmoshassák étkezés előtt és után is. Az urak
gyakran a zsíros kezüket a szolgák hosszú hajába törölték.
Általában egy nagy tálból ettek, nem volt mindenkinek külön tányérja. A középkor kezdetén az asszonyok és a gyerekek
még nem ehettek együtt a férfiakkal. Mindez akkor illő és
elfogadott volt.
A húsokhoz köretnek mártásokat és kenyeret, valamint
gyümölcsöket adtak fel az asztalra, mivel a krumplit és a rizst
még nem ismerték. A krumpli Amerika felfedezése után is sokáig csak a királyok eledele volt, annyira ritkának és értékesnek számított. A mártás is ezekben az időkben kapta a nevét:
a húst és a kenyeret mártották, mártogatták bele. A hosszú
asztalok rogyásig voltak rakva húsokkal és mártásokkal. Az
ételeket és a süteményeket mézzel készített ék, mivel ekkortájt
még a cukrot sem ismerték.
A vendégeket különböző szolgálók látták el, akik irányították a szolgákat, és rangos udvari méltóságoknak számítottak.
A pohárnok az ura és a vendégek poharát, serlegét, kupáját
töltögette. A pincemester a bor minőségére és kellő mennyiségére ügyelt. Az étekfogók, asztalnokok a konyhát és az étkezést felügyelték, az ételeket, étkeket fogták meg, és hordták
az asztalokhoz. Az uralkodók az udvari szakácsmestereket is
nagyon megbecsülték, tudták, hogy sok múlik a mesterek tudásán és ügyességén.

I. Étkezési
szokások

II. Középkori
ételek

III. A szolgálók
hada

5.

 asonlítsátok össze a társaddal a régi ételeket, étkezési szokáH
sokat a maiakkal! Vitassátok meg, hogy melyik szokás miért
változott meg!

6.

 épzeld magad a király, egy vendég vagy az étekfogó helyébe!
K
Mesélj a lakomáról a vázlat alapján!
I. Étkezési szokások

II. Középkori ételek
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III. A szolgálók hada

Vármonda
Most következik az a rész, amikor a történet egy valóban, ma is
létező erdélyi várban zajlik. Számtalan várhoz kötődik érdekesebbnél érdekesebb monda. Egy ilyet olvashatsz most.

1.

Soroljatok fel valóságos dolgokat, személyeket, eseményeket az általatok másutt vagy az olvasókönyvetekben olvasott mondákból!

2.

Értelmezd a szöveg kiemelt szavait! Ha valamelyik szó jelentése
nem ismerős, nézd meg a monda végén található mondaszótárban!

Fütyer vára

I. Bevezetés

II. Tárgyalás

Aranyosszék katonai és közigazgatási központja Tordavára
volt a tatárjárás előtti időkben. Ez volt a legerősebb és legjobb
helyen fekvő vár. Akkoriban, amikor a tatárok pusztítottak,
sűrű erdő övezte, így teljesen rejtve maradt. Parancsnoka
Fütyer volt, innen ered mai elnevezése is.
A tatárok egyik betörése idején Fütyer szigorú rendet parancsolt:
‒ Sem asszonyt, sem gyermeket a várba nem fogadunk be!
‒ parancsolta. ‒ Még csak az hiányozna, hogy sírásukkal magunkra vonjuk a kutyafejűek figyelmét!
Az asszonyok és gyermekek a sűrű erdőkbe menekültek,
hogy ott vészeljék át a dúlást, Fütyer pedig állig felfegyverzett
vitézeivel a pillanatra várt, amikor rátörhet az elvonuló tatárokra, hogy ‒ amennyire
tőle telik ‒ gyengítse
erejüket.
Amint hírét vette,
hogy Székelykőnél
megf utamítot tá k
a rablókat, kivezényelte katonáit a
vár elé, mert sejtette, a megvert horda
arra fog elvonulni.
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Nem is csalódott. Amint az őrszem jelentette, hogy a menekülő sereg közeledik, embereit elbújtatta az út két oldalán.
‒ Kivárjátok, amíg parancsot nem adok a rohamra ‒ szólt
Fütyer. ‒ Amint azt megkapjátok, tudjátok, mi a dolgotok.
A tatárok vágtatva közeledtek. Már látszott a vezérük riadt
arca is, és a tajtékcseppek lova szügyén, amikor Fütyer felállt,
és magasba emelte fokosát.
‒ Támadás! ‒ kiáltotta, és emberei azonnal körbezárták a
rémületből kétségbeesésbe eső tatárokat. A rajtaütés gyorsasága és a székely vitézek harci tudása ellen a fosztogatóknak
nem volt megoldásuk. Egymásba ütköztek, egymást taszigálták
a menekülés reményében. A fokosok, kaszák és kardok, harci
szekercék pedig tették a dolgukat, kaszabolták az ellenséget,
ahogy csak bírták. Kevesen úszták meg ép bőrrel.
A győztes sereg visszavonult a várba, hatalmas lakomát csaptak, és a várat a vezér emlékére Fütyer várának nevezték el.

III. Befejezés

erdélyi népmonda

3.

Indokold meg a szöveg alapján, hogy vármondát olvastál!

4.

Keress a szövegben – a tagolásoknak megfelelően – egy-egy olyan
mondatot, amely összegzi a bevezetést, a tárgyalást és a befejezést!

Mondaszótár
Aranyosszék: Erdélyben található terület, amely olyan, mint Magyarországon egy megye, csak ott nem megyének, hanem széknek nevezik. Aranyosszék a rajta átfolyó Aranyos folyóról kapta a nevét.
fokos: baltára hasonlító, de annál kisebb méretű, régi magyar fegyver.
harci szekerce: rövid nyelű, bárdra emlékeztető fegyver.
horda: hadjárat céljából alkalmilag összeállt sereg.
közigazgatási: az állam vagy az önkormányzat nevében közfeladatokat ellátó.
kutyafejűek: a tatárok gúnyneve.
Székelykő: kopár hegycsúcs Erdélyben, nevét a tatárjárás idején kapta.
szügy: ló mellkasa.
tajtékcsepp: verejtékcsepp.
tatárjárás: a tatárok által folytatott folyamatos harci tevékenység a régi Magyarország területén, Mátyás uralkodása előtt 200 évvel.
tatárok: mongol nyelven beszélő, ázsiai eredetű népcsoport.
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MAGAZIN
TUDOD-E, KIK AZOK
Ő
R
Ö
T
A MESEI SZEREPLŐK,
FEJ
AKIKNEK A MEGNEVEZÉSÉT

KITÖRÖLTE EGY KOBOLD A SZÖVEGBŐL?
A mesék …, csakúgy, mint a … számunkra elképzelhetetlen, csodás dolgokat véghezvivő személyek, akik megfejthetetlen titkok tudói. A varázslók a mágiához
gyakran titkos va
rázsműhelyt ala
kítanak ki.

A műhelyben megfelelő hely kell a különleges
tudományt hordozó könyvek számára. Elengedhetetlen egy kandalló vagy kemence, amely a
varázsfőzet elkészítéséhez nyújt nagy segítséget.
Ki kell alakítani egy jól szellőző lakrészt, ahol a
varázsfőzethez szükséges gyógynövényeket száríthatják, fellógathatják. Különleges, jól zárható tárolóedényekre is szükség van: idekerülnek a kígyók,
békák, pókok és egyéb, varázsláshoz
szükséges hüllők.

A FŰSZEREKET (vagy régiesen: a fűszerszámokat, azaz füvekből álló, növényi eredetű „kellékeket”) nemcsak ételeink ízesítésére, hanem gyógyításra is használhatjuk. Az ősi gyógymódok között
kiemelt helyet foglalt el a gyógynövények használata.
A bazsalikom, a rozmaring és a majoránna – bár magyarosan cseng a nevük – mind idegen nyelvekből származnak (basileus, rosmarinus, majorana), és számos idegen nyelvben hasonló alakban
megtalálhatók, azaz vándorszók. Levelük főzetét gyógyteaként isszák.
A majoránna étvágygerjesztő, gyomorerősítő, nyugtató hatású szer. Teáját fejfájás, köhögés, légzési
zavarok enyhítésére is használják.
A rozmaring is étvágygerjesztő és görcscsillapító hatású.
A gyomorerősítő bazsalikom csillapítja a köhögést, és enyhíti a torokfájást is.
A borsnak nem a levelét, hanem a termését használjuk fűszerként. Baktériumölő hatása van. Jó
székrekedés, émelygés és szédülés ellen is.
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A SÁRKÁNYFŰÁRUS

EZERJÓFŰ

Nagy Bandó András

„Süsü eltakarta magát, a királyfi
meg tovább figyelte azt a valakit, akit
az előbb meglátott. Nagy kosár lógott a
nyakában, s hajlongva szedett valamit
a földről. A királyfi kíváncsian figyelte,
hogy mit is szed, majd rájött, hogy az ott,
a kosárral a nyakában, a füvet szedegeti,
csipkedi.
– Minek neki a fű? – tűnődött a királyfi. –
Hiszen ez csak közönséges fű!
És ekkor a füvet csipkedő harsányan dalra
fakadt:

„Itt van a jázmin, és ott van a zsálya,
gazdag a rétnek zöld patikája.
Ott van a tárkony, és itt van a mályva,
gyűjti a gyógyfüvet mind, aki látja.
Kankalint és májfüvet,
galagonyát, iglicet.
Fodormentát, babhéjat,
fehér mályvát, fahéjat.
Almamentát, tarackot,
aranyvesszőt, papsajtot.
Itt van a jázmin, és ott van a zsálya,
gazdag a rétnek zöld patikája.
Ott van a tárkony, és itt van a mályva,
gyűjti a gyógyfüvet mind, aki látja.”

Egy szál fű, két szál fű,
egyszerű, egyszerű!
Nekem terem a határ is,
tele lesz a bugyelláris!
Egy szál fű, két szál fű!

részlet

De nem elég, hogy énekelt, hanem harsány hangon kiabálni
kezdett jobbra-balra, pedig senki se volt ott, a királyfiékat meg nem
láthatta.
Itt a valódi sárkányfű! Sárkány ellen sárkányfű! Itt a valódi, itt a fű! Sárkány-sárkány-sárkányfű! Katonáknak, diákoknak fél áron! […]
– Parancsolj sárkányfüvet! Itt a valódi, itt a fű! Sárkány ellen sárkányfű!
S nagy kosarát a királyfi elé tolta, s mézesen mosolyogva rendezgette a füvet.
A királyfi is elmosolyodott, s azt kérdezte:
– És használ?”
Csukás István: Süsü, a sárkány – részlet

NYELVÖLTŐ
A tárkonyról egykor úgy tartották, hogy
védelmez a sárkánykígyó- és a mérgeskígyó-harapással szemben, még a neve
is – sárkányfű – innen ered.
Más feltevések szerint elnevezése leveleinek formájára utal, amelyek a kígyó
nyelvéhez hasonlítanak.
Biztosan tudod, a dragon szó több
nyelvben is a sárkányt és a kígyót jelö-

li. Nálunk a növényhatározókban a tárkonyt latinul Artemisia dracunculusnak nevezik, amelyből a dracunculus
rész a sárkányokra utal. A franciáknál
és németeknél estragon, az olaszok a
dragoncello, az angolok a taragon nevet használják – ebből is látszik, hogy a
világon nagy az egyetértés a sárkány és
a tárkony összefüggéseit illetően.
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