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Bevezető

ez a könyv minden magyar gyereknek szól, aki a 21. században született. De szól ez a 
könyv a gyerekek szüleinek, s az ő szüleiknek, akik tanúi voltak annak a korszaknak, 
amelyről tanulni fogunk.  

Száz évvel, hetven évvel, s utoljára hatvan évvel ezelőtt magyarok százezrei menekül-
tek el Magyarországról a világ szinte minden tájára. Ők tudják a legjobban, hogy: 

Lehet bárhol a nagyvilágban szép nagy házad, de hazád csak itt lehet, a Kárpát-me-
dencében. Lehet bárhol a nagyvilágban kényelmes otthonod, de honod csak itt lehet, az 
anyaországban! ezt neked is fontos tudni, hiszen tantárgyunk, a hon- és népismeret ép-
pen erre a tudásra épül.

A hon- és népismeret órákon olyan időutazáson vehetsz részt, amelynek során leg-
alább 100 évvel megyünk vissza az időben. Megismerheted az akkori gyerekek játékait, 
szokásait. Bepillanthatsz az akkori felnőttek életébe, hogyan dolgoztak, miben hittek, 
milyen ünnepeket tartottak meg. A tananyag feldolgozása 
és a feladatmegoldások során olyan élményekhez juthatsz, 
amelyekkel megérzed és megérted, hogy a hagyományok 
ápolása összeköt téged az őseiddel, a múlt megértése pe-
dig segít eligazodni a jelenben. A tankönyv anyaga a nép-
rajzi kutatások eredményei által ismerteti meg veled a ré-
gi világot.

A feladatokat sárga noteszlapokra írva találod meg a lec-
kékben, igyekezz megoldani valamennyit!

Jegyezd meg!
A Jegyezd meg! vonalas noteszlapjaira kerültek a lec-
kék végén azok a kifejezések, szavak, amelyek segítsé-
gével felidézheted a tanultakat. 

*-gal jelöltük, és a Kislexikonba gyűjtöttük össze azoknak a szavaknak, kifejezéseknek 
a magyarázatát, amelyeket még nem biztos, hogy ismersz.

A tankönyv végén a Jeles napok a naptárban címmel érdekes szokásokat, hiedelme-
ket találsz akár a te névnapodra vonatkozóan is. 

Jó tanulást kíván:
a szerző és a kiadó
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 „Üzent utánam az ősi világ, vérembe lopta áramát.
Az utat én akartam, mert engem akart az út.
Magyar dicsőségünket, kérlek, keressétek!”  
(Kőrösi csoma Sándor 1784–1842)

„Szülőföldem szép határa!
Meglátlak-e valahára?
Ahol állok, ahol mégyek, 
Mindenkor csak feléd nézek.”
(Kisfaludy Károly 1788–1830)

„Vigyázzunk, hogy ne haljanak ki az éneklő népek, a mítosz-
alkotó népek, a képíró asszonyok és faragó emberek, mert az 
ember hal ki velük. 
Őrizzük, gyűjtsük, terjesszük műveiket, tanuljunk tőlük, le-
gyen eleven lelkünk eleven része; a népléttől el nem különült 
művészete, amely önmagát mondja, mint a természet.
S épp ezért bizonyossága a múltnak és maradandóságnak.”
(Juhász Gyula 1853–1902) 

„Csak ami tanít, csak azt érdemes őrizni, védeni, mint az 
érdemet.
Nem regék habja, nem szépmesék: asszonyok szőtték az 
idő köntösét, 
az idő arcát férfi ak faragták, vetését vetették, termését 
aratták, 
nem raktak falat itt az óriások, a föld népe rakta, soha 
mások.”
(Magyari Lajos 1942–) 

Amelyik nemzet a múltját nem ismeri, a jelenét nem ké-
pes megérteni, s a jövőjét nem tudja megteremteni! 

„Vigyázzunk, hogy ne haljanak ki az éneklő népek, a mítosz-
alkotó népek, a képíró asszonyok és faragó emberek, mert az 

Őrizzük, gyűjtsük, terjesszük műveiket, tanuljunk tőlük, le-
gyen eleven lelkünk eleven része; a népléttől el nem különült 
művészete, amely önmagát mondja, mint a természet.
S épp ezért bizonyossága a múltnak és maradandóságnak.”

„Csak ami tanít, csak azt érdemes őrizni, védeni, mint az 

Nem regék habja, nem szépmesék: asszonyok szőtték az 

az idő arcát férfi ak faragták, vetését vetették, termését 

nem raktak falat itt az óriások, a föld népe rakta, soha 

Amelyik nemzet a múltját nem ismeri, a jelenét nem ké-
pes megérteni, s a jövőjét nem tudja megteremteni! 

Üzenetek a múltból
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Családom és lakóhelyem
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1. Rokonok, műrokonok, szomszédok 

A család, a családfa

ti, 5. osztályos tanulók már a 21. században születtetek, az ezredforduló után. vajon                                                 
mikor születtek az elődeitek? Számoljatok! ha szüleitek 1970–1980 között, akkor 
nagyszüleitek 1940–1950 táján születhettek. ezt a számítást követve, dédszülei-
tek 1910–1920 között látták meg a napvilágot, de őket már nem ismerhettétek. vagy 
mégis? Dédszüleitek szülei – az ükapátok, ükanyátok – 1880–1890 között jöttek a vi-
lágra. Ők a 19–20. század fordulóján éltek, és életkörülményeik gyökeresen eltértek 
a mai (21. századi) életmódtól. 

A tanév során azoknak az embereknek az életkörülményeit, környezetét fogjuk meg-
ismerni, akik 50-100 évvel ezelőtt éltek. ezt az időszakot hasonlítjuk össze mai korunk-
kal, életkörülményeinkkel. Akik a családodban előtted születtek, éltek, a felmenőid, 
akik majd utánad következnek, közöttük a te gyerekeid, a lemenőid. A családod tagjait,  
az ősök és az utódok kapcsolatát a családfa segítségével lehet a legjobban áttekinteni.

Családfa

1. Hány emberöltővel* ezelőtt éltek az ükszüleid, ha egy emberöltő 35 év? 
2.  Helyettesítsd be a képen látható családfán a te családodat nevekkel! Hány nevet 

tudsz felsorolni?
3.  Kutass a családod korábban élt tagjai után! Kérd szüleid, nagyszüleid segítségét! 
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A rokonok 

Rokon az, akivel valamilyen vérségi kapcsolatban állunk. Szüleitek testvérei a nagy-
bácsik és a nagynénik. Az ő gyermekeik az unokatestvéreitek. Őseink már a honfog-
lalást megelőzően is számon tartották a rokonságot. erre utal a nagycsaládba és a nem-
zetségbe tartozás tudata. A nagycsalád 25-30 fős közösség volt, melyben egy fedél alatt 
élt három generáció (nagyszülők, szülők és gyerekek). A nagycsalád élén a családfő, 
a legidősebb, legtekintélyesebb férfi  állt. több nagycsalád (vérségi alapon) nemzetség-
be tömörült. élén a legtekintélyesebb férfi , a nemzetségfő állt. Idővel a nemzetségek 
is szövetségre léptek, de már nem vérségi 
alapon. ez volt a törzs. Amikor a magyar 
törzsek több mint 1100 évvel ezelőtt meg-
kötötték a vérszerződést, létrejött a ma-
gyar nemzet. 

Régen a családtagok számon tartották 
egymást. A világról talán kevesebb isme-
retük volt, de név szerint fel tudták sorol-
ni a család két-háromszáz tagját. A mai 
emberek már a dédszüleik nevét sem tud-
ják. A gyermekek szüleiket édesanyának 
és édesapának szólították, nagyszüleiket 
mamának és papának. Sok családban ez 
ma is így van.

Az apóst régen ipamnak mondták, az anyóst pedig napamnak. A sógor régi megne-
vezése a süv, a sógornőé pedig az ángy volt.

Családi összejövetel napjainkban

Családi összejövetel ötven évvel ezelőtt A régi nagycsalád feje, a leg-
idősebb férfi 

4. Kutass a rokonságod után, és a megismert családtagok nevét írd le a füzetedbe! 
5. Kit neveztek násznak, és kit nászasszonynak? Kutass a könyvtárban! 
6.  Határozd meg, hogy a te családodban melyik tekinthető felmenő ágnak, melyik le-

menő ágnak, s kik számítanak oldalági rokonnak!
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A műrokonok és a szomszédok 

A családok, közösségek életét a vér szerinti rokonság mellett például a műrokonság is 
összetartotta. Közéjük tartoztak a tejtestvérek. ha az édesanya nem tudta szoptatni az 
újszülöttjét, akkor egy másik anya, aki éppen akkortájt szült, ellátta anyatejjel a gyer-
meket. A műrokonság gyakori formája volt az örökbefogadás. ha egy házaspárnak 
nem születhetett gyermeke, örökbe fogadtak egyet (többnyire fi út), akit a rokonságból 
választottak. Később a család nevét vette fel, hiszen ő örökölte a földet, amelyen aztán 
tovább folytatta a gazdálkodást.   

A műrokonság legelterjedtebb formája a keresztszülőség, más néven a komaság. Ré-
gen a falusi közösségekben 4–35 komasági kapcsolat is előfordult. De édeskoma, tehát 
az a keresztszülőpár, aki keresztvíz alá tartotta az újszülöttet, csak egy volt. A műro-
konság számát gyarapították a már korábban említett sógorok és sógornők, az anyós és 
az após, a nász és a nászasszony. A házassági rokonság is műrokonság.

Arany János: Fülemile (részlet)

péter és pál (tudjuk) nyárban
Összeférnek a naptárban,
Könnyü nekik ott szerényen
Megárulni egy gyékényen;
hanem a mi péter-pálunk
háza körűl mást találunk:
Zenebonát, örök patvart,
Majd felfordítják az udvart;
Rossz szomszédság: török átok,
S ők nem igen jó barátok.
elannyira, hogy pál gazda,
Ki gyönyörrel ott hallgatta,      
Így kiáltott örömében:             
„Istenem uram,                                                                 
Beh szépen
Fütyöl ez az én madaram!”
„Kendé bizony az árnyéka!
Mert olyat mondok, hogy még a...”
hangzik átal a sövényen
egy goromba szó keményen.
„hát kié – pattogja pál –
Mikor az én fámra száll?” Arany János

7. Miről szól Arany János Fülemile című költeménye?
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Após (ipam), anyós (napam), nagyszülők, dédszülők, ükszülők, nemzetség, nem-
zet, generáció, törzs, nagynéni, nagybácsi, unokatestvér, sógor (süv), sógornő 
(ángy), felmenő ág, lemenő ág, oldalági rokonok, műrokonok, tejtestvér, örökbe-
fogadás, koma, keresztszülő, családfa, szomszédság.

Jegyezd meg!

A legtöbb faluban a szomszédok békében, egymást 
segítve élnek

Lakótelep

 8.  Kérdezd meg a szüleidet, nagyszüle-
idet, hogy vannak-e ma is tejtestvé-
rek! 

 9.  Sorold fel, milyen műrokonokat is-
mersz! 

 10.  Mi a különbség egy lakótelepi és egy 
falusi szomszédság között? 

 11.  Tudod-e – ha meg vagy keresztel-
ve –, hogy neked kik a keresztszü-
leid? Ha nem vagy megkeresztelve, 
kérdezd meg a szüleidet, miért nem 
kereszteltek meg téged!

egy-egy család életében fontos szerepet 
játszottak a szomszédok. „Rossz szom-
szédság török átok!” – tartja egy régi mon-
dás. egy-egy szomszéd gyakran fontosabb 
volt az emberek életében, mint egy rokon. 
ez sokszor ma is így van. hiszen napon-
ta találkoznak, egymásra vannak utalva, 
s éppen ezért, ha rossz a kapcsolat, megke-
serítheti a mindennapjaikat. A szomszéd-
ság az egymás mellett élés szabályain alap-
szik. Ide tartozik például a közös kerítés 
karbantartása, az egymásra fi gyelés, a má-
sik értékeinek védelme.
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2. Őseink élete a 19–20. század fordulóján

A magyar család

Az alsó képen látható szobor egy ötven vagy száz év-
vel ezelőtti falusi magyar családot ábrázol. Régen a fa-
lusi családok életében az egyik legnagyobb esemény az 
esküvő, illetve a lakodalom volt. ekkor egy újabb család 
jött létre. A fi atal pár vitte tovább a család nevét, a falu-
ban betöltött szerepét, a gazdálkodást, egyszóval a csa-
ládi örökséget. A városi családoknál már ebben az idő-
ben sem volt olyan szigorú a hagyományok ápolása, mint 
a falvakban. 

A családoknál gyakori volt a 7-8 gyerek. Minden ház 
körül volt egy-egy tehén, ló, baromfi udvar, konyhakert, 
gyümölcsös. A régi falusi emberek élelmiszerért nem a 
boltba jártak, hanem maguk termelték azt meg.

Józsa Judit: Magyar család

1. Mit jelképez a szobron a fatörzs, amelyet körbevesz a család? 
2.  Vitassátok meg, hogy a régi magyar családokban miért született átlagban 7-8 gyerek! 

Mi lehet az oka, hogy a mai családokban csak 1-2 gyerek születik?
3.  Nézz utána, hogy a településeden milyen rétegek és csoportok vannak! A lakosság élet-

kora szerint is vizsgálódj!

A települések társadalmi rétegződése

Az egy-egy településen élő emberek és családok vagyonuk, foglal-
kozásuk vagy iskolai végzettségük alapján, különböző rétegeket 
alkotnak. ezt az elrendeződést nevezzük a települések társadal-
mi rétegződésének. A települések társadalmát ugyanakkor cso-
portokra is oszthatjuk, például aszerint, hogy milyen nemzetisé-
gekhez, etnikai csoportokhoz vagy milyen vallási felekezethez 
tartoznak a lakói. ez a csoportosítás a települések lakosságának 
azonos vagy változatos összetételét mutatja meg. Meghatározó 

lehet ezeken kívül az is, hogy milyen korúak az adott település 
lakói. ennek a vizsgálatával állapítható meg például, hogy 
elöregedőben van-e a település, szükség van-e olyan intéz-

kedésekre, amivel segítik a fi atal családok letelepedését.

A gyimesi csángóknál a két sudár 
fenyőtörzs azt jelzi, hogy esküvő lesz 
a házban
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A régi városi világ 

nyolcvan-száz évvel ezelőtt, az akko-
ri Magyarországon többen laktak falun, 
mint városon. Ma viszont már több ember 
él a városokban, mint falun. Régen sem 
volt mindegy, hogy valaki nagyvárosban 
(például Budapesten, Szegeden) vagy kis-
városban (például Baján, cegléden) élt. 
A nagyvárosokban már abban az időben is 
nyüzsgő élet folyt. Az utcákon villamosok 
közlekedtek, iparosműhelyek, vendéglők 
és üzletek sorakoztak egymás mellett. Az 
utcák, terek zajosak voltak, s a levegő sem volt olyan tiszta, mint a kisebb településeken. 

A régi településeken – falun és városban egyaránt – nagy szerepet töltött be a tűzol-
tóegylet. egyrészt azért, mert a korabeli házak gyakran kaptak lángra, másrészt azért, 
mert ennek az egyletnek tekintélye volt, s a településen a legszervezettebb, a legössze-
tartóbb közösségnek számított. Ide minden legény be akart kerülni.  

A kisvárosok hangulata más volt. Itt is 
voltak műhelyek, kocsmák és üzletek, de 
nem volt olyan nagy zaj, mint a nagyvá-
rosban, és az emberek legfeljebb lovas 
kocsin közlekedtek. A lakosok többnyi-
re ismerték egymást, s ez meghatározta 
életvitelüket, viselkedésüket. Az emberek 
tiszteletben tartották a város vezetőit, és 
a többi a felső rétegbe tartozó értelmiségit. 

Szabadka belvárosa nyolcvan-száz évvel ezelőtt

Utcakép a száz évvel ezelőtti Újcsanálosról 

A marosvásárhelyi 
Közigazgatási palota

A tűzoltóegylet tagjai, felszerelésük
A települések legnépszerűbb közössége – falun és városban egyaránt – a tűzoltók egy-
lete volt. Ebben is érvényesült a társadalmi rétegződés, hiszen a parancsnok és helyet-
tesei a város vezető emberei voltak, a legénység tagjai pedig az alsóbb rétegekből ke-
rültek ki. Már az is rangnak számított, hogy valaki, akár mint legény, bekerülhetett az 
egyletbe. Az egylet a település nagyságának megfelelő számú legénységgel és eszköz-
zel rendelkezett. A marosvásárhelyi tűzoltóegyletnek például 8 alparancsnoka, 62 má-
szója, 81 szivattyús legénysége, 66 rendfenntartó tagja, valamint négy szivattyúja, két 
szerkocsija, hat lajtkocsija és ezer láb hosszúságú kendertömlője volt.

4. Mely tűzoltó eszközöket ismernéd fel a nevük alapján?
5. Kutass a könyvtárban a számodra ismeretlen eszközök után!
6.  Nézz utána az interneten, hogy miből áll egy modern tűzoltóautó felszerelé-

se! Hasonlítsd össze a régi tűzoltóegylet kocsijának felszerelésével! Melyek a ha-
sonlóságok és a különbségek?
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Élet a régi falvakban 

A régi paraszti világban az emberek nagyon sokat dolgoztak, mégis szegényen éltek. er-
ről az életmódról a következő leckékben részletesen fogtok tanulni. Annyit azonban 
tudni kell, hogy a szegénység ellenére a paraszti világban az egyik legnagyobb bűn a 
lopás volt. A régi falusi közösségben a legkisebb, már dolgozni tudó gyerektől az idős 
családtagokig mindenkinek volt feladata. Az föl sem merült, hogy valaki nem végzi el 

a dolgát, mert nagy szégyen lett volna. Be-
csülete volt a munkának, az idősebb em-
bereknek, az ételnek. A gyerekek nem vá-
logattak, örültek, ha volt mit enniük. nem 
volt szabad az idősebbekkel – különösen a 
szülőkkel – feleselni, a felnőttre hangosan 
rászólni. Az így felnövekvő gyerekek pon-
tosan tudták a szerepüket, helyüket a falu 
közösségében. A család jóban, rosszban 
összetartott. Nem volt jellemző a válás, 
a családon belüli erőszak, nem volt olyan 
nagymértékű a bűnözés, mint ma. Az em-
berek, bár szegények voltak, megtanulták 
a becsületes életet, a rendszeres munkát, s 
eltűrték az élet mindenféle nehézségét.

A kisvárosi élet
A településeken, így a kisvárosokban is számított, hogy ki melyik val-
lási felekezethez, nemzetiségi réteghez tartozott. Külön temp-
lomba jártak a katolikusok, a reformátusok, a görögkeletiek (ortodo-
xok) és az izraeliták. A település más-más részében laktak a szlovákok, 
a horvátok, a szerbek, a cigányok és más nemzetiségek. Közéjük tar-
toztak például a Gyergyószentmiklóson élő, jó kereskedők hírében 
álló örmények is. 

7.  Mondd el néhány mondattal a képek és az olvasmányok alap-
ján, hogy mi a legfőbb eltérés a nagyváros és a kisváros között! 
Kérdezd a szüleidet!

8. Sorolj fel néhány várost lakóhelyed környékéről!

Falusi utcarészlet

 9.  Miért nem volt a régi falvakban, városokban szemét, műanyag és egyéb hulladék az 
utcákon és a köztereken?

 10.  Kérdezd meg a nagyszüleidet, idősebb rokonaidat arról, hogy ők hogyan éltek, mi-
lyen szokásokat követtek, mit tanultak otthon és az iskolában! Mit ettek, hogyan szó-
rakoztak gyermekkorukban? 

 11.  Száz évvel ezelőtt hazánkban falun éltek többségben, ma pedig a városi lakosok 
vannak többségben Magyarországon. Milyen okai vannak a változásnak?

Szent Miklós szobra  Gyergyószentmiklóson
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Erkölcsi normák*

nagyszüleitek, dédszüleitek még vallásos, 
templomba járó, istenfélő emberek vol-
tak. Életüket, mindennapi cselekedete-
iket a tíz parancsolat határozta meg. ez 
azt jelen tette, hogy csak nagyon ritkán kö-
vettek el bűnt. A legnagyobb bűn a gyil-
kosság volt, de a lopást, a gyengébbek bán-
talmazását, az idősebbek megszólását is 
nagy véteknek tartották. Ugyanakkor a le-
gények közötti erőfi togtatás, a kocsmában, 
bálokon történő összetűzések néha véres 
következményekkel jártak. ez azonban 
része volt a falusi életnek.

A család erkölcsi magatartása – a ha-
gyományokra épülve – a családfő akarata 
szerint alakult. Ő gondoskodott a szigo-
rú munkamegosztásról. A férfi ak végez-
ték a nehéz fi zikai munkát, az aratást, favágást, szántást, fuvarozást. Az asszonyok 
mostak, főztek, nevelték a gyermekeket, gondozták a kertet. A munkából az öregek és a 
gyerekek is kivették a részüket, erejüknek megfelelően. A férfi  rendelkezett a család va-
gyona fölött, bár a pénzt a napi kiadásokra a ház asszonya kezelte. A szülők közösen ha-
tározták meg gyerekeik sorsát, amikor házastársat választottak nekik. Kiadták az örök-
ségüket, s ezzel útjukra bocsátották a fi atalokat. 

A szigorú paraszti erkölcs akkor kezdett lazulni, amikor megjelent a családok éle-
tében a városi, a polgári gondolkodás. A régi paraszti világban a gyerekek magázták a 
szüleiket, idősebb rokonaikat.

 12.  Mi volt a régi paraszti erkölcs előnye a mai magyar családi életformával összehasonlítva?
 13.  Mi volt a régi paraszti erkölcs hátránya egy átlagos mai magyar családi életformával 

összehasonlítva?
14.   Képzeld magad egy estére a régi paraszti világba! Beszéld meg a szüleiddel, hogy 

magázni fogod őket! Írd le röviden a füzetedbe, hogyan érezted magad ebben a 
helyzetben!

 15. Mi volt az eltérés régen a falusi és a városi életforma között?  
 16. Milyen hasonlóság van a mai falusi és városi életforma között?
17.  Olvasd el Móra Ferenc A két forintos vagy A vásár című elbeszélését!

Nyolcvan évvel ezelőtt a család minden tagja részt vett 
az aratásban és a többi munkában

Kisváros, nagyváros, falu, tűzoltóegylet, családi örökség, erkölcsi normák, 
munkamegosztás, paraszti erkölcs, rétegződés, magázás.

Jegyezd meg!
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3. A szülőföld 

A szülőföld vonzása 

Manapság gyakran előfordul, hogy egy-egy család felkerekedik, s elköltözik egy má-
sik helyre. Az utóbbi évtizedekben leggyakrabban faluból városba költöztek az embe-
rek. ennek egyik oka a megélhetést jelentő munkahely, a másik pedig a gyerek isko-
láztatása. De számos más dolog is késztetheti az embereket a lakóhelyük elhagyására. 

Régen a lakóhely megváltoztatására nagyon ritkán került sor. A parasztemberek 
egész életüket ott élték le, ahol megszülettek, s végső nyugodalmat is a falu temető-
jében találtak. Igaz, nem volt lehetőségük arra sem, hogy utazzanak, világot lássanak. 
Falujuktól, hazájuktól távolabbra csak azok a férfi ak jutottak el, akiket a háborúk ide-
jén elvittek katonának. 

A természeti környezet 

Sík vidékek
A legtöbb ember ahhoz a tájhoz ragaszkodik, ott szeret élni, ahol született. Az a táj, 
az a falu vagy város áll szívéhez a legközelebb, ami a születése pillanatától kezdve élete 

részévé válik. Mások megváltoztatják lakó-
helyüket, elhagyják szűkebb szülőföldjüket, 
sőt elhagyják hazájukat, de ezt legtöbbször 
kényszerből teszik. A szülőföld iránti szere-
tet, ragaszkodás szép példája petőfi  Sándor 
Az Alföld című versének részlete.

„Mit nekem te, zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
S képzetem hegyvölgyedet nem járja.”

1.  Kutass a könyvtárban vagy az interneten, hogyan éltek a falusi emberek nyolcvan-
száz évvel ezelőtt! 

2.  Régen minden családban a férfi  volt a családfő. Ma is így van ez? 
3.  Régen a falvakban az emberek úgy élték le az életüket, hogy a világ dolgairól szinte 

semmit nem tudtak. Ma viszont folyamatosan ömlenek ránk az információk. Melyik 
kornak mi volt az előnye, illetve a hátránya? 

4. Olvasd el Petőfi  Sándor Az Alföld című versének a többi versszakát is!

A magyar Nagyalföld Európa különleges természeti 
területe
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A vizek világa
A magyarok egyik legkedveltebb, a leg-
több ember által keresett helye a Balaton, 
a magyar tenger. A Balaton mellett szü-
letett emberek büszkék arra, hogy ők ide 
tartoznak, hogy itt van az ő szűkebb szü-
lőföldjük. 

Közép-európa legnagyobb taváról a leg-
szebben az írók, költők alkotásai szólnak. 
A tájat, a tó környéki élővilágot gyakran 
megörökítették festményeken, rajzokon is.

A hegyvidék varázsa
hazánkban számos olyan tájegység van, 
amely a hegyeiről nevezetes. Ilyenek a Ba-
la ton-felvidék jellegzetes vulkanikus  
kép    ződményei, melyek sok magyar (és 
kül  föl  di) turista kedvelt kirándulóhelyei. 
Még ma  is sokan ismerik a régi mondókát: 
„Tá ti  ka, Somló, Szigliget, badacsonyi hegy-
hát integet.” 

A Bakony hegyvonulatát  nemcsak ter-
mészeti ritkaságai, hanem gyönyörű vár-
maradványai s a hozzájuk fűződő legen-
dák (például a bakonyi betyárokról* szóló 
történetek) teszik különlegessé.

A Balaton, a magyar tenger 

A Bakony legismertebb erődítménye a cseszneki várrom

Várnai Zseni: Balatoni alkony

Az ég a vízre ráhajol
a láthatáron valahol…
az ég a vízzel összeér,
az ég, a víz
gyöngyházfehér.

Így látom én fektemben itt
a táj elnyugvó fényeit,
miközben percem elrepül…
az ég, a tó
elszenderül.

Oly nyugodalmas most a táj,
boldog vagyok… semmi se fáj…
tükörsima a Balaton,
sellők énekét
hallgatom.

Kasza Béla: Nem oltár

Pannon táj közepén ragyogó tenger
színe elé járul a rajongó ember.
Napfénnyel teleszórt kéklő ég alatt
tiszták az érzések, tiszták a szavak.
(…)
Mosolyod gyönyörű, hullámzó öröm,
felemeli lelkem, szívből köszönöm.
Isteni Balaton, tavak között bajnok,
fenséged előtt alázattal hajlok.

Mire a szép tó gyengéd lendülettel
választ suttog az ébredő szelekkel:
Ölembe bújhatsz, gyermeki eretnek,
nem oltárod vagyok, hanem a szerelmed!

5.  Miről tanúskodik az idézett két vers? 
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A másik magyarországi hegyvonulat az 
északi-középhegység. ennek része a Mátra, 
a Bükk és a Zemplén. A Mátrában van ha-
zánk legmagasabb csúcsa, a Kékes, s itt ta-
lálható Mátraháza, Galyatető, Mátrafü-
red. ez a három falu a legtisztább levegőjű 
üdülőhely az or szágban. A Bükk a Mátrához 
hasonló vonzó adottságokkal rendelkezik. 
A táj Miskolc felőli kapujában található Lil-
lafüred, majd tovább haladva eljutunk Szil-
vásváradra, Bélapátfalvára, Bánkútra és 
számos más helyre. értékeiben, látnivalói-

ban nem marad el semmiben az előző hegységektől a Zemplén. Itt van a Tokaji bor-
vidék, Sárospatak, Sátoraljaújhely, a boldogkői, a regéci és a füzéri vár. A környék 
kastélyai, templomai mind-mind hazánk értékes kultúrkincsei közé tartoznak.

A költők, írók, festőművészek változatos eszközökkel tudják kifejezni szülőföldjük 
iránti szeretetüket. erre nem képes mindenki. De az egyszerű emberek munkája, akik 
tevékenységükkel nap mint nap gazdagítják szülőföldjüket, legalább olyan hasznos le-
het, mint a művészeké. 

A bemutatott tájegységek hazánk sokszínűségének csupán kis szeletét szemléltetik. en-
nek a sokféleségnek egyik fontos terepe a skanzen*. Magyarországon minden nagy táj-
egységben van egy-egy skanzen, amely bemutatja a tájegység jellemző építményeit, esz-
közeit. 

egyre több faluban található tájház, itt őrzik a település tárgyi emlékeit.

A füzéri vár a Zemplén egyik legszebb fekvésű 
műemléke

6.  Mutasd be a saját szűkebb hazádat! Írj rövid fogalmazást lakóhelyedről, de gondolj ar-
ra, hogy olyan emberekkel kell megismertetni a lakóhelyedet, akik még nem jártak ott!

7.  Készíts fotókat lakóhelyed legjellemzőbb részeiről, s mutasd be a települést a fotók 
segítségével!

 8.  Tervezd meg a településed címerét a te elképzelésed szerint! Nézz utána, milyen a 
hivatalos, és hasonlítsd össze a te címereddel!

 9.  Kutass a lakóhelyedhez legközelebbi tájház tárgyi emlékei vagy valamelyik skanzen 
építészeti öröksége után! Mutasd be, hogy a megismert épületek, eszközök miben 
hasonlítanak, és miben különböznek a mai épületektől, használati tárgyaktól!

 10. Olvass el Gönczi Ferenc A somogyi betyárvilág című kötetéből egy rövid részletet!

A szülőföld megtartó ereje, a szülőföld földrajza, Alföld, a vizek világa (Balaton), hegy-
vidék (Balaton-felvidék, Bakony, Északi-középhegység), vulkanikus képződmény, be-
tyárok, skanzen, tájegység, tájház.

Jegyezd meg!
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4. Lakóhelyem nevezetességei

Neves személyek, akikre büszkék vagyunk 

1.  Nézz utána, van-e a te településednek díszpolgára! Gondolkodj el, te milyen embert 
jelölnél díszpolgárnak! Írd le a füzetedbe, hogy kit és milyen tettei, jellemvonásai alap-
ján választanál!

Az én falumban, Monokon született Kossuth 
Lajos, az 1848–1849-es szabadságharc vezére. 
Kossuth a reformkor nagy alakja, a magyar tör-
ténelem legismertebb személyisége.

A mi házunktól nem messze van az a kú-
ria Söjtörön, ahol Deák Ferenc szüle-
tett. 

Az én szülőhelyem, Kiskőrös sem szé-
gyenkezhet, hiszen itt látta meg a napvi-
lágot Petőfi  Sándor.

én pedig arra vagyok büszke, hogy itt, Szatmár-
csekén élt Kölcsey Ferenc, s a sírja is itt talál-
ható a falu temetőjében.

Mi pedig itt, Niklán rendszeresen meg-
emlékezünk „a niklai remetéről” ha zánk 
nagy költőjéről, Berzsenyi Dánielről. 

honismeret_2013_puha.indd   17 9/11/13   10:49 AM



18

Helytörténeti értékek, amikre büszkék vagyunk 

2.  Van-e a te városodban, faludban (vagy a közelben) olyan műemlék, amire büszkék 
vagytok, ahol a település közössége megemlékezéseken, ünnepi rendezvényeken 
szokott összejönni?

3.  Készíts képes beszámolót a helyi (vagy országosan is ismert) műemlékekről, amelyek 
a te lakóhelyeden (vagy annak közelében) vannak! 

Az én városom, Debrecen híres a Nagy-
templomról, amelyhez hasonló sehol 
sincs a Kárpát-medencében.

Az én városom, Gyula sok más mellett 
arról is nevezetes, hogy itt áll az Alföld 
egyetlen téglából épült vára.

Keszthely is sok dologról híres, de leg-
szebb, legismertebb épülete a Festetics-
kastély.

Az én szülőfalum Nagycenk, ahol a legna-
gyobb magyar, gróf Széchenyi István kastélya 
áll. Az épület ma múzeum. 

Az én városom Eger. Az egri vár és a város más 
látnivalói (a minaret, a székesegyház) hazánk 
leglátogatottabb műemlékei közé tartoznak.
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