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Köszöntő

Egy izgalmas, kalandos útra hívunk. Fedezzük fel együtt egy elmúlt világ szépségeit, 
életmódjának nehézségeit, minden értékét, amelyre a mi korunk ráépülhetett!

A te életed fája most van rügyezőben, és – mint minden fa – akkor borul virágba, ha 
gyökerein át az anyaföld táplálja. A szülőföld megtartó ereje, szeretete elsősorban azokon a 
gyökereken át jut el hozzád, amelyek dédszüleid, nagyszüleid életéből, koruk szokásaiból, 
hagyományaiból fakadnak. Ismerd hát meg szülőföldednek minden kincsét, mert csak így 
tudod igazán becsülni, szeretni!

Játsszátok el!

Készítsétek el!

Olvassátok el!

Meséljétek el!

Gyűjtsetek!

Beszélgessetek róla!

Közösen dolgozzatok!

Feladat

4
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 1. fejezet

AZ ÉN VILÁGOM
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

Kisgyermek ringőben (Patvarc)
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Családunk története

A családi közösség: család, rokonság

Az első és egész életen át a legfontosabb közösséged a családod. A szűkebb és a tágabb 
család jelenti számodra a biztonságot. Ahol a családod él, ott van az igazi otthonod. Az a 
hely jelenti elsősorban a hazát. Ismerd meg először családodat, mert általuk juthatsz el 
tágabb közösségedhez, a nemzethez. 

n Rokonság

A rokonainkhoz erősen kötődünk. Számíthatunk rájuk, ha segítségre van szükségünk. 
Velünk vannak örömeinkben, bánatainkban.

Mindig így volt ez. A legfontosabb mezőgazdasági munkáknál, a búza aratásánál, a 
kukoricatörésnél, a szüret idején is elsősorban a rokonok segítettek.

Részt vettek a disznóvágáson, elvárták őket köszöntőként a névnapokon. Jelen voltak az 
újszülött keresztelőjén, a fiatalok lakodalmában és az eltávozott családtagok temetésén is.

Kik is tartoznak a rokonságba?
Egyenes ágon a legközvetlenebb rokonaink a szüleink, az édesanyánk és az édesapánk. 

Az ő szüleik a mi nagyszüleink, a nagyanyánk és a nagyapánk. Sokan olyan szerencsések, 
hogy még élnek a nagyszüleinek a szülei is, a dédanyjuk és a dédapjuk.

Lakodalom (Mezőkövesd)
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ükszülők

dédszülők

nagyszülők

szülők

ükunokadédunoka
unoka

gyerek

Az őket megelőző generációkat már csak kevesen ismerik. Talán már a nevüket sem 
tudják az ükapjuknak, ükanyjuknak.

Az oldalági rokonsághoz tartoznak a testvéreink, akiket már koruk szerint is különböző 
névvel illetünk. Az idősebb fiútestvér a báty, a fiatalabb fiútestvér az öcs. Az idősebb lány-
testvér a nővér, a fiatalabb a húg.

 Beszélgessetek arról a társaiddal, hogy te kikkel élsz együtt egy családban 
(szülők, testvérek, nagyszülők)!

 Nálatok hogyan zajlik a karácsony vagy egy születésnap? Kik vesznek részt 
a rokonságból egy ilyen nagyobb családi ünnepen?

Matyó nagycsalád (Mezőkövesd)
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Élettörténetem.  
Ki vagyok én?

n A te meséd

 Mit tudsz elmondani az életed történetéről?
 Mesélj róla a kérdések segítségével!

n Mikor születtél?
n Hol születtél?
n Hol laksz?
n Kikkel laksz együtt?
n Hol jártál óvodába?
n Kik voltak az óvodai barátaid?
n Mi volt a neve az óvó nénidnek?
n Hogyan hívják az elsős tanító nénidet?
n Milyen emlékeid vannak alsó tagozatos korodból?
n Mesélj a legérdekesebb osztálykirándulásodról!

n Idézd fel életed egy tökéletes napját, amire mindig 
örömmel emlékszel! 

n Miért olyan emlékezetes ez a nap? 
n Milyen jó dolgok történtek veled?

n Volt-e olyan nap az életedben, amire nem szívesen emlékszel? 
n Mi történt ezen a napon?
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Tükrös Kata (részlet)

A szeme szelídkék volt 
Tükrös Katának, a haja puha 
volt, mint a selyem, ragyogó, 
mint az arany.

Azt is megmondom, mi-
ért hívták Tükrös Katának. Ha 
kinyitotta az ablakot, mindjárt azt 
nézegette az üvegjében: illik-e a kék 
szalag a hajába. Ha tejet forralt a kony-
hán, nem bánta, ha kifut is, csak megláthassa 
magát a kék mázos lábosban.

– Soha ilyen tükrösködő gyereket! – pörölt 
az anyukája. – Nem csoda, ha már a verebek is 
Tükrös Katának hívnak.

Azt meg ki se lehet mondani, hogy mit csinált, 
mikor az új tavaszi kalapját megkapta. Igaz, hogy 
azt se lehet kibeszélni, micsoda szép kalap volt az! 
Olyan vadrózsabimbók voltak rajta, hogy a vad-
rózsabokron se nőnek különbek. A méhecskék 
nem győztek csodálkozni, mikor először látták.

– Nini, de korán kibimbózott idén a vad-
rózsa!

No de Kata nem azt nézte, hogy a virág 
szép-e a kalapon, hanem azt, hogy a kalap 
szép-e őrajta. Sorra járta a tükröket, levet-
te a kis falitükröt, de még a rézkilincset is 
megkérdezte:

– Tükör, van-e nálam szebb?
Kis tükör, nagy tükör, rézkilincs, vaslábas mind azt 

mondta: soha ilyen szépet! Ahogy a konyhaajtóba kiállt, 
liba azt gágogta, kakas azt kukorékolta, de Kata ügyet se 
vetett rájuk. Csak azon törte a csöpp fejét, miben nézhet-
né még meg magát.

Móra Ferenc

9

 Olvasd el a Tükrös Katáról szóló mese részletét!
 Milyen tulajdonságait ismerted meg Katának?
 

 Beszélgessetek arról, hogy te milyennek látod magad! 
 Milyen külső és belső tulajdonságaid vannak?
 Milyennek látnak a társaid? 
 Ők is olyannak ismernek, amilyennek te ismered magad?
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A család múltja, története

Édes anyaföldem (részlet)

Kicsiny falu az én falum, legkisebb az egész vidéken s a legszebb. Gyermekkorom-
ban alig hatszáz lakója volt, s ennek is jó felerészét az én nemzetségem tevé.

– Ez a falu, ennek a falunak erdeje, mezeje – emlegette gyakorízben édesapám –, 
ősfoglalás. Három nemzetség az ősfoglaló: a Benedek-, a Benkő- s a Boda-nemzetség. 
A többiek: a Gálok, a Vajnák, a Bakók, a Putnokiak, a Lakatosok mind jövevények.

Két-háromszáz esztendeje éltek már itt a Gálok, a Vajnák, a Bakók, a Putnokiak, a 
Lakatosok, s édesapám szemében még mindig jövevények voltak. Nincs e mondásban 
kicsinylés, egyszerűen a történeti igazság megállapítása ez. Szegről-végről csaknem 
valamennyi jövevény famíliával atyafiságba keveredtünk, s hogy messzebb ne menjek, 
édesapám anyja Gál Rebeka volt.

Vajon az én unokáim gondolnak-e majd azzal a könnyező meghatottsággal az én 
gyümölcsöskertemre, mint ahogy én gondolok András nagyapáméra, mely századrésze 
sem volt az enyémnek? Az ő kertje – kert volt, semmi egyéb. Kert, amelynek minden 
fáját maga ülteté, a XIX. század hajnalán. Minden fa egy-egy óriás, kik szép sorjában 
álltak, s hirdették a dédunokáknak is András nagyapó meleg szívét. 

Ezt a kertet nem őrizte senki más, csak Isten s a még romlásnak nem indult 
 Becsület. Magas, födeles kerítés vette körül, nem a tolvajok ellen, csupán azért: ha 
kert – legyen kert. Illő, hogy a képnek rámája is legyen, ugyebár? Galambbúgos, ősrégi 
módi székely kapu szabta meg az elejét; madár- és virágdíszét nagyapó véste, faragta.

Benedek Elek

 Benedek Elek szépen emlékezik az őseire, 
a családját alkotó nemzetségekre.  
Kérdezd meg te is otthon, hogy kik voltak 
az őseid! 

 Itt éltek-e mindig, vagy máshonnan 
költöztek ide?

 Tudj meg minél többet családod 
múltjáról!

 Ha maradt fenn olyan szép emlékezés 
nálatok valamelyik családtagról, mint 
ahogy Benedek Elek ír András nagyapja 
kertjéről, meséld el az osztálytársaidnak!
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 Nézd meg az alábbi régi családi életképeket! Beszélgessetek róla, milyen  
eseményeket ábrázolnak!

 Voltak-e hasonló események a te családodban? Meséld el a társaidnak!
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Anna Mihály

József

Botond Luca AndrásZsófiaCsengeMárton

Mária Ferenc Zsuzsanna

Családfa

Képzeld magad dédszüleid gyermekkorába! Vajon a nagyszüleid szülei is olyan körül-
mények között éltek, mint most te? 

Ismerd meg az ő életüket! Ismerd meg az őket körülvevő világot! 

Ha a valóságban is odaülhetsz melléjük, biztosan szívesen mesélnek majd neked a 
gyerekkorukról. 

Kérdezd meg őket mindenről, amiről itt az iskolában is hallasz.
Az ő emlékezetükből tanulhatsz a legtöbbet.

A családfán három nemzedék látható. Anna és Mihály a nagyszülők. Az ő két gyermekük 
Mária és Ferenc. Már mindketten házasok és három-három gyermek szülei.

Lássuk, hogy milyen rokonságban állnak egymással!
n Botond, Márton és Csenge testvérek. Az ő szüleik József és Mária.
n Luca, András és Zsófia az unokatestvéreik. 
n Zsuzsanna a nagynénjük, Ferenc pedig a nagybátyjuk. 
n Mind a hat gyermek nagymamája Anna, és a nagypapája Mihály. 
n Az ő menyük Zsuzsanna, aki Mária sógornője.
n A vejük pedig József, aki Ferenc sógora. 

 Te is fel tudod sorolni a rokonaidat? Nevezz meg közülük legalább ötöt  
(nagyszülő, testvér, unokatestvér, nagynéni, nagybácsi)!
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Az én városom, falum

Nevezetességeink

Magyarországon sokféle nevezetességet láthatunk. Számtalan értékünk a világörökség 
részét képezi.

Az Alföldön található a Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta.

1. Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta Kilenclyukú híd

7.

6.

5. 8.

2.

3.

4.

1.
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Az Északi-középhegység területén találjuk Hollókő Ófaluját és környezetét, az Aggtele-
ki-karszt és a Szlovák-karszt barlangjait és a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidéket.

A Dunántúlon található az ezeréves Pannonhalmi Főapátság és természeti környezete, 
Pécs ókeresztény temetője és a Fertő tó.

2. Hollókő Ófalu házsora

3. Az Aggteleki-karszt cseppkövei

5. Pannonhalmi látkép

4. Szőlőültetvény a Tokaj-hegyen
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7. Nádas a Fertő tavon6. Sírkamra a pécsi ókeresztény temetőben

Fővárosunk három világörökséggel is büszkélkedhet. Budapesten a Duna-partok, a Bu-
dai Várnegyed és az Andrássy út nyerte el ezt a kitüntető címet.

Andrássy út

8. Budapest – Duna-partok

Budai Várnegyed
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Hazánk gyönyörű helyszínei mellett minden település rendelkezik valamilyen neveze-
tességgel, szépséggel. Ahogyan a család az első közösséged, úgy a lakóhelyed a szűkebb 
hazád. Tudj meg róla minél többet, ismerd meg értékeit, hogy igazán becsülhesd, szeret-
hesd szülőhelyed!

Radnóti Miklós Nem tudhatom című versében így ír gyermekkora szülőföld jéről:

 Te tudod milyen fák, növények nőnek a település határában? 
 Ismered az ott élő embereket? 

A honismeret, a haza megismerésének első lépése a közvetlen környezetünk, a helyi sa-
játosságok felfedezése. Úgy tudunk kapcsolatot teremteni a múlttal, jelennel és a jövővel, 
ha megismerjük az otthonunkat, lakóhelyünket, a szülőföldünket, felfedezzük az értékeket, 
és megbecsüljük azokat.

Nyisd ki a szemed, és tárd ki a szíved! Vedd észre, és fogadd be a sok kincset, amit szü-
lőfölded rejteget! 

 Gyűjts fényképeket, képeslapokat a településről, ahol élsz! Két-három 
 társaddal együtt készítsetek egy tablót, amire a gyűjtött képek kerülnek!

 Ha vállalkozó kedvűek vagytok, készíthettek közösen egy képeslapot is.
 Mindannyian rajzoljátok rá a kedvenc helyeteket! 
 Amikor bemutatjátok a többieknek, meséljétek el, miért szeretitek ezeket!

 Válaszd ki a kedvenc fádat, és rajzold le egy rajzlapra! Rajzaitokból 
 létrehozhatjátok a közös erdőtöket, amivel a terem falát is díszíthetitek.
 

Nem tudhatom (részlet)

Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton,
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom.

Radnóti Miklós
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Településünk elhelyezkedése,  
földrajzi fekvése

Magyar vagyok (részlet)

Magyar vagyok. Legszebb ország hazám
Az öt világrész nagy terűletén.
Egy kis világ maga. Nincs annyi szám,
Ahány a szépség gazdag kebelén.
Van rajta bérc, amely tekintetet vét
A Kaszpi-tenger habjain is túl,
És rónasága, mintha a föld végét
Keresné, olyan messze-messze nyúl.

Petőfi Sándor

A mi hazánk Magyarország. Európa közepén, a Kárpát-medencében élünk. Itt hegyek, 
lankás dombok ölelik körül a folyókkal szabdalt alföldi síkságot.
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Pest
Budapest

Heves

Szabolcs-
Szatmár-
Bereg

Hajdú-
Bihar

Jász-
Nagykun-
Szolnok

Békés

Csongrád

Bács-
Kiskun

Baranya

Tolna

Fejér

Somogy

Komárom-
Esztergom

Veszprém

Zala

Vas

Győr-Moson-
Sopron

Nógrád

Borsod-
Abaúj-
Zemplén

A Magyar Köztársaság területe 19 megyére tagolódik. Közülük az egyik a lakóhelyedet 
is magába foglalja.

 Válaszd ki a térképen azt a tájat, ami a te tágabb szülőfölded!
 Keresd meg Magyarország térképén azt a megyét, ahol a te településed  

található!

Ebben a védett medencében helyezkedik el Magyarország. Nagytájait már te is jól 
ismered.
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Szülőföldemen (részlet)

Itt születtem én ezen a tájon Mint nyugtalan madár az ágakon,
Az alföldi szép nagy rónaságon, Helyrül-helyre röpköd gondolatom,
Ez a város születésem helye, Szedegeti a sok szép emléket,
Mintha dajkám dalával vón tele, Mint a méh a virágról a mézet;
Most is hallom e dalt, elhangzott bár: Minden régi kedves helyet bejár...
„Cserebogár, sárga cserebogár!” „Cserebogár, sárga cserebogár!”

[…] Petőfi Sándor

Petőfi Sándor az Alföldön található Kiskunfélegyházáról írta ezeket a szép gondolato-
kat. Felidézte gyermekkorának emlékeit.

Te is biztosan bejártad már lakóhelyed sok részét. Biztosan vannak olyan helyek, ame-
lyekhez személyes emlékeid kötődnek. 

	 Gyűjtsd	össze	gondolatban	ezeket	az	emlékeket,	ahogyan	a	méh	 
virágról	virágra	szállva	gyűjti	a	virágport!

 

	 Meséld	el	osztálytársaidnak	a	legszebb	élményed,	ami	olyan	helyhez	 
kötődik,	amit	ők	is	ismernek!

 

Id. Markó Károly: Alföldi táj gémeskúttal, 1853. Magyar Nemzeti Galéria, Budapest
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Szülőföldemen (részlet)

Gyermek vagyok, gyermek lettem újra, Megkondúl az esteli harangszó,
Lovagolok fűzfasípot fújva, Kifáradt már a lovas és a ló,
Lovagolok szilaj nádparipán, Hazamegyek, ölébe vesz dajkám,
Vályuhoz mék, lovam inni kiván, Az altató nóta hangzik ajkán,
Megitattam, gyi lovam, gyi Betyár… Hallgatom s félálomban vagyok már…
„Cserebogár, sárga cserebogár!” „Cserebogár, sárga cserebogár!”

Petőfi Sándor

Hagyományaink

Falun egyetlen ház két-három 
helyiségében zajlott a család egész 
élete, a születéstől a halálig. Az ün-
nepek, a munkafolyamatok min-
den mozzanata a gyermekek szeme 
előtt és legtöbbször részvételükkel 
történt. Játékaik nagy része is a fel-
nőttek munkáját, szokásait utánoz-
ta. Így nőttek bele a játék segítsé-
gével a hagyományos paraszti élet 
rendjébe.

A legkisebb gyermekek szíve-
sen mondtak állathívogató, -riasztó 
mondókákat.

„Ülj le, lepke, babot adok,
Ha megetted, többet adok.”

„Csiga-biga, told ki szarvadat, én is tolom talicskámat,
Majd megmondom, hol apád, kertek alatt kutat ás.”

„Katicabogárka, reppenj el, jőnek a törökök, visznek el.
Mély kútba vetnek, onnét is kivesznek,
Kerék alá tesznek, utána a tűzbe tesznek.”

 Tudsz olyan mondókát, amit szüleidtől, 
nagyszüleidtől tanultál?

 Érdeklődj otthon, hogy szüleid  
gyermekkorukban milyen mondókákat 
ismertek! 

 Tanulj meg egyet!

Babázó kislányok (Boldog)

Kislányok (Hollókő)
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n Tárgykészítő játékok

Régen a gyerekek szinte minden játékszerüket szüleik, testvéreik segítségével vagy 
maguk készítették el. Ismerj meg ilyen játékokat!

Lányok játékai:

Fiúk játékai:

Napraforgó-paripa

Virágkoszorú

Nyaklánc  
pattogatott  
kukoricából

Bojtorján- 
bútorok Csutkababa

Homokkemence

Csontcsikó

Jármos ökör

Cirokszekér

Tökmalac
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n Mozgásos játékok

 Kérdezd meg nagyszüleidet, 
hogy mik voltak a kedvelt 
játékaik! Próbáljátok ki 
osztálytársaiddal!

Hangkeltő eszközök, hangszerutánzók:

Zúgattyú

Bodzapuska

Kukoricamuzsika

Fűzfasíp

PányvázásUgrálókötelezés

Abroncshajtás

Kukoricamuzsika (Nagydobrony)
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Édes anyaföldem (részlet)

Az én falum szinte félve húzódik meg Barót-patak jobb és bal partján, igen szűk 
völgyecskében. Nemcsak a falu kicsiny, de a neve is: Kisbacon. Nem csuda, ha szűk völ-
gyecskében húzódott meg, ugyebár? Olyan emelkedő, lankás hegyoldalra tolta-tologatta 
idők során a szaporodás. Észak, kelet s dél felől szelíden, csendesen emelkedő hegyek 
karimázzák, s ha nyugati oldalára is vet még egy kis hegyet a Világteremtő, tökéletes 
volna a kép rámája, legteljesebb a nép nyugodalma: nem háborítaná a nyugati szél…

Benedek Elek

23

Települési értékek

 Beszéljétek meg társaiddal, mire lehettek büszkék a településeteken?
 (Jeles személyek, nevezetes épületek, emlékhelyek, jelentős intézmények 

stb.)

Minél többet tudsz lakóhelyedről, annál több aranyszálat fonsz meg, amely a szülőföl-
dedhez köt téged.

Ezekből a szálakból szövődik a hazaszeretet erős vászna, amely vitorlád lesz életed 
hajóján, és mindenkor haza tud repíteni biztonságos otthonodba.
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Mi a haza? (részlet)

„Édes anya, édes apa!
Mondjátok csak, mi a haza?
Tán e ház, amelyben vagyunk?
Amelyben mindnyájan lakunk:
Ez a haza?” […]

„Ez a föld, mely drága nekünk,
Melyet legjobban szeretünk,
Ahová, bármerre járunk,
Mindig vissza-visszavágyunk:
Ez a haza!”

Majthényi Flóra

24

A játékban a kikiáltó kivételével minden játszó egy-egy helyi nevezetesség nevét vá-
lasztja magának.

Körülállják a labdát, egyik kezüket fölé tartják.
A kikiáltó szólítja az egyiket, például: „falu múzeum”, vagy: „Jöjjön az a híres-nevezetes 

– falumúzeum!” Erre a többiek szétrebbennek, csak az marad ott, aki a választott nevét 
hallotta. Ő fölkapja a labdát, és megpróbál megdobni valakit. Ha sikerül, az a játékos esik 
ki, ha nem, akkor ő. Aki utoljára marad, ő lesz a következő játékban a kikiáltó.

  
„Nevezetes” (játék)

 Próbáljátok ki osztálytársaiddal!
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Itthon vagyok (részlet)

Itthon vagyok ...! haza jöttem valahára, Haza felé még csak e táj halma kéklett,
Lelkem ezt az édes órát alig várta; Forró vágyam ölelé a messzeséget;
Megpihenni csendes élet, hű öledben: Fel se tűnt még házam tája, s már előre
Jöttem, mint a siető hab, hogy jöhettem. Megcsapott a boldogságnak lágy szellője!

Tompa Mihály

Hazai táj – helyi tudás

 Készüljetek fel tanárotok segítségével egy tanulmányi sétára!
 Tájékozódjatok lakóhelyetek honlapján a látnivalókról!
 Ha van a településeteken helytörténeti kiállítás, látogassátok meg!
 Gyűjtsetek érdekességeket a településsel, a helyi iskola történetével  

kapcsolatban!
 Keressetek fényképeket, képeket a helybeli szép régi épületekről! 
 Fényképezzetek le különleges növényeket, fákat a környezetetekben!
 Ha már voltatok a tanulmányi sétán, beszéljétek meg a látottakat!
 Készítsetek tablót a gyűjtött képek felhasználásával! Jelenítsétek meg azokat 

az értékeket, amiket megismertetek! Hárman-négyen dolgozzatok együtt!
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Alföld Északi-középhegység

Dunántúli-középhegység Dunántúli-dombság

Kisalföld Alpokalja

Hazánk természeti értékei

Már ismered Magyarország nagytájait. Az alábbi képeken is megjelennek ezek a tájak. 

 A te szülőfölded milyen tájon helyezkedik el? Mi jellemzi ennek a tájnak  
az élővilágát? 
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 Gyűjts képeket olyan védett növényekről, állatokról, amelyek a ti  
környéketeken is előfordulnak! 

Fecsketárnics Kakasmandikó Keleti gyertyán Piros sisakvirág

Magyar vadkörte Magyar kikerics Óriás útifű Kék szamárkenyér

Gyurgyalag

Európai vidra

Túzok

Kék meztelencsiga
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 Gyűjtsetek minél több információt helyi hagyományokról, történelmi 
eseményekről!

 
 Ismerjétek meg a településen élő vagy onnan elszármazott híres emberek 

életútját!
 Beszélgessetek róluk!

A tápióbicskei hídi csata

A helyi tudás: településünk közösségei,  
jeles személyei

Dobó István emlékműve az egri Dobó István téren
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Diákélet a múltban

Az iskola története, múltja

Üzenet egykori iskolámba (részlet)

Én iskolám, köszönöm most neked, Tápláltad tovább bennem az erőt,
Hogy az eljött élet-csaták között Szeretni az embert és küzdeni
Volt mindig hozzám víg üzeneted. S hűn állni meg Isten s ember előtt.

Ady Endre

Édes anyaföldem! (részlet)

Októberben nyílt meg az iskola, de az egész hónapban csak két növendéke volt: 
Anikó meg én. Anikó az én nővérem. Ő már egy telet járt a Szotyori keze alá, túl volt a 
palatáblán, s irkája vonalai közé oly szép kerek betűket körmölgetett, amely kerekség-
hez – sok esztendő ide-oda próbálgatása után – csak öregedő esztendeimben jutottam 
el. Eleven eszű leányka volt, de amikor az új tanító kipróbált az olvasásban, ő még si-
labizálgatott, mutatóujjacskájával végigtapogatott a betűkön, én meg mutatóujj nélkül, 
mint a gyorsan folyó víz a medrében, úgy szaladtam végig Indali ábécéskönyvének 
apró olvasmányain. Az én első könyvem nem az ABC volt, hanem az első igazi magyar 
gyermekkönyv: Flóri könyve. Az a könyvecske, melyet Bezerédj Amália írt egyetlen le-
ánykájának, Flórikának, s vele egy fél század gyermeknemzedékeinek…

Benedek Elek

Régi falusi osztálykép (Kisvárda)
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n Milyen is volt a régi iskola?

A dédszüleid korában épült, régi iskolában a gyermekeknek hatéves koruktól tizenkét 
éves korukig kötelező volt iskolába járni. A legtöbb településen csak egyetlen osztályterem 
volt. Egy tanítóra gyakran 60-70 különböző korú gyerek is jutott. Tanszerek, tankönyvek 
alig voltak. A tarisznyába a palatábla, palavessző mellé legfeljebb egy olvasókönyv került.

A tanító végtelen szeretettel és nagy szigorral tanította a kicsiket és a nagyokat egyszer-
re. Egymást is segítették az olvasás, írás, számolás elsajátításában.

Minden tanév a májusi vizsgával zárult. Aztán jött a nyári szünidő. Ősztől ismét egész 
nap folyt a tanítás. A téli időszakban a ruha, lábbeli, élelem hiánya miatt gyakran hiányoz-
tak a szegényebb családok gyermekei.

Hetente két délután volt szabad. Később a szombat szünnap lett, de ezeken a napokon 
is jöttek az osztályismétlők, a gyenge tanulók. Vasárnap pedig az egyház szervezett „vasár-
napi iskolát” a gyerekeknek.

A dédszüleid korában a hatosztályos elemi iskola nyolcosztályossá alakult. Megnőtt a 
tanítók létszáma is. 

Nagyszüleid gyermekkorában már csak félnapos volt a tanítás. Az alsó tagozatosok még 
sok helyen összevontan, de a felső tagozatosok már osztályonként külön-külön tanultak.

Palatábla palavesszővel

 Keress meg idős, nyugdíjas pedagógust, és beszélgessetek a munkájával 
kapcsolatos emlékeiről!

 Még jobb, ha segítséget kérsz tanárodtól a szervezésben, és meghívjátok 
egy délutáni összejövetelre a településeteken élő idős pedagógust. 
Osztálytársaiddal együtt vegyél részt ezen a beszélgetésen!

 Gyűjts régi fényképeket a településeteken lévő iskoláról, régi osztályképeket, 
nagyszüleid gyermekkorából származó iskolai tárgyakat, tanítási és tanulói 
eszközöket, tankönyveket, okleveleket, ellenőrző könyveket, bizonyítványokat!

 Az így összegyűjtött anyagból iskolatörténeti kiállítást rendezhettek 
osztálytársaiddal közösen.

30

Régi tanterem
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 2. fejezet

TALÁLKOZÁS  
A MÚLTTAL

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

Kislány állókában (Homokmégy)
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Nagyszüleink, dédszüleink világa

Élet a falun és a városban

Sokat változott az élet az elmúlt száz év alatt falun és városban egyaránt. 
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Gá-bor-ka, Gá-bor-ka

Mert csak olyan foltozóvarga volt az 
a Cötkény, annak se valami kapós. […] 
Nem tudott az ez istenadta Cötkény ren-
des lábbelit varrni senkinek a kerek vilá-
gon, csak a tulajdon kisfiának. Hanem az 
aztán olyan remekbe készült ám, hogy az 
angyalok is eljárkálhattak benne.

Ahogy hűvösödni kezdett az idő, a 
tündérke átvezetett a kis csizmák híres 
mesteréhez, aki alig látszott ki a három-
lábú széken a sok rossz csizma közül. 
Malvinka elmondta neki a kívánságomat, 
mire ő rábiccentett a fejével. […] Egy hét múlva készen hozták haza a csizmát, kis paj-
tásom, Gáborka meg az apja. Fölrántom: puha, mint a patyolat, mégis feszül, mintha 
öntve volna.

33

A Falusi iskolások olvasó- és tankönyve 1908-ban így mutatja be a parasztportát a Szűcs 
Istvánék háza tája című olvasmányban: 

Vidéken a gazdálkodó életmód volt jellemző, de többen választottak maguknak mes-
terséget, és iparosként dolgoztak. Az ő munkájuk is nélkülözhetetlen volt a falu közösségé-
ben. A városokban pedig a legtöbben ipari munkából éltek. Sokan dolgoztak gyárakban, 
vagy saját műhelyükben gyakorolták tanult mesterségüket.

Móra Ferenc írásaiból válogatott részletekben néhány iparos munkájából kaphatsz íze-
lítőt.

Varga

Varga

Szűcs Istvánék házát lombos fák árnyékolják. Hófehér fala kivillog a zöld lomb kö-
zül. Előtte kis virágoskert van. Mögötte nagy veteményes és gyümölcsöskert. Az egész 
telket sövénykerítés választja el a szomszéd telektől.

A ház végében van az istálló, a pajta és a fészer. Az istállóban vígan viháncolnak a 
lovak. Örülnek a jó abraknak. Ott vannak a tehenek is a kis borjúkkal. A jászlak alatt 
házi nyúl tanyázik seregestől. Azokat a kis Szűcs Gyuri nagyon szereti.

Az udvar hátulsó végében van a disznóól. Onnan haragos röfögés hallatszik. Bizo-
nyára összevesztek a disznók a moslékon.

Valamivel előbbre a baromfiólat látjuk. Lent van a ludak és a kacsák lakása, fönt 
pedig a tyúkoké.

Az udvar közepén áll a gémeskút. Mellette hosszú vályú. Itt itatják a lábasjószágot.
A veteményeskertben bőven terem zöldség, uborka, paradicsom, saláta. Még a  

piacra is kerül belőle. Itt van a méhes is. Szűcs gazda ezt nagyon jól gondozza.
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Az utolsó öltés

Még szerteszéjjel hevertek a göndör 
selyemszőrű báránybőröcskék, melyek-
ből a kincskereső gúnyának készülni 
kellett. Minden villanását láttam a görbe 
szűcskésnek, mely egybeszabdalta őket, 
s íróasztalom fiókjában ma is megvan 
még azon fényesen a nagy szűcstű, mely 
hetekig bujdokolt köztük, hol elveszve, 
hol felcsillanva, mint egy játékos napsu-
gár. Magam törtem és áztattam a bárso-
nyos diófagombát, mellyel aranybarnára 
festettük a fehér bőröket, míg szülém a 
színes irhák legszebbjeit válogatta össze. 
A varázsfüvek, amiket én szedegettem 
össze erdőn-mezőn, finom selyemszállal kivarrva mind rákerültek a ködmönkére, a 
legszebbre, amely Márton szűcs műhelyében valaha készült. Volt rajta kökörcsin és 
varádicskóró, pipacs és búzavirág, és az alját sárga peremérvirág szegte be, a mi szegé-
nyes kertünk egyetlen ékessége, az apám legkedvesebb virága.

Nekopogi kovács

Balogh Demeter lett volna a becsüle-
tes neve, de az egész falu aranykovácsnak 
hívta a régi jó világban. Azért hívták így, 
mert aranyat ért a mestersége. Egész nap 
búgott a fújtató, szállt a szikra, csattogott 
a pöröly a kovácsműhelyben. Üllője előtt 
soha üres kézzel nem dologtalankodott az 
aranykovács. Hanem akárhányszor éjsza-
kával toldotta meg a nappalt, ha sok volt 
a munka. Ennek örült ő nagyon, mert így 
gyarapodott a gazdaság. Volt már háza, 
földje, szőleje s rakással az ezüstforint a 
ládafiában.

34

 Biztosan a te családodban is maradtak fenn történetek arról, milyen  
munkát végeztek a nagyszüleid, dédszüleid. Talán egy-egy érdekes családi 
történet is őrzi az életük fontosabb eseményeit, emléküket.  
Érdeklődj a felmenőid életmódjáról, és jegyezd le, amit megtudtál!

Szűcs

Szűcs

Kovács

Kovács
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A paraszti ház és háztartás

Falusi élet a múltban.  
A ház és berendezése

n A népi építészet táji  
jellegzetességei

Minden vidéken elsősorban a hely-
ben fellelhető természetes építőanyago-
kat hasznosították. Az erdős vidéken a fa, 
a hegyvidéken a kő, az alföldi területeken 
az agyag, a nád felhasználásával építették 
a házakat.

Alföldi ház (Átány)

1. Alföldi (közép-magyar) házterület
Az Alföldön agyagot, szalmát kevertek 

össze vízzel, és ebből építették a földfalú 
házakat. A tetőt többnyire náddal fedték. 

A konyhában, a szabadkémény alatt, 
a kemence szája előtti földpadkán főztek. 
A lakószobát kemencével fűtötték, amely-
nek a konyhában volt a tüzelőnyílása.

3. Felföldi (északi) házterület 
Az Északi-középhegység erdeinek fáit 

és az itt található követ is felhasználták 
az építkezéshez. Hagyományos tetőfedő 
anyag itt is a zsúp volt. 

A szobai kemencét belülről fűtötték, 
és a szája előtti padkán főztek. A füst a ke-
mence szája elé épített kürtőn át távozott 
a padlásra. A ház lakói fűtetlen hálókamrá-
ban aludtak.

2. Délnyugat-dunántúli (nyugati)  
házterület
A fenyőerdők közelében a hosszú, egye-

nes fenyőfarönköket használták építkezés-
re. Ezekből készültek a boronafalú házak. 
A tetőt szalmazsúppal fedték. 

A konyha közepén lévő kemencében 
főztek, a füst pedig az ajtó feletti nyíláson 
át távozott a szabadba. A szobát a konyhá-
ból fűthető cserépkályha melegítette.

Délnyugat-dunántúli ház (Rinyakovácsi)

Palóc ház (Hollókő)
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4. Erdélyi székely (keleti) házterület
Az erdélyi fenyvesek is jó alapanyagot 

adtak a boronafalú házakhoz. A sok csapa-
dék miatt magas, meredek tetőt építettek, 
amit fából készült zsindellyel vagy zsúp-
szalmával fedtek be. A székely ház jelleg-
zetes tüzelőberendezése a kandalló volt. 
A füstöt egy csövön keresztül a padlásra 
vezették.

Székely ház (Magyarvalkó)

Munkasarok

Vízjárta területeken építettek vesszőből 
font, sövényfalú házakat. Ha jött az áradás, 
nem dőlt össze a ház.

A szemben lévő sarokban állt a sarokpad, előtte pedig az asztal. Ez volt a szentsarok, a 
szoba legmegtiszteltebb része. A közös étkezések és az ünnepi események helye.

Az ország egész területén hasonló volt a szoba berendezése. Az ajtó melletti sarokban 
állt a tüzelőberendezés. Ennek környéke volt a munkasarok. Itt végezték az asszonyok a 
benti munkáikat.

Szentsarok

Sövényfal, zsúptető (Kisalföld)
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Az ágyak a fennmaradó két szögletbe kerültek. A díszes vetett ágy előtt voltak a székek. 
Az ágyak és az asztal közötti üres falszakaszok előtt helyezték el a tárolóbútorokat.

Ácsolt láda (Kémes)

Sublót (Kapuvár)Tálas (Homoródalmás)

Vetett ágy (Sárköz)

Sifon (Veszprém)
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A paraszti ház népe

A házban együtt él a család. A szülők és a gyerekek a kiscsalád tagjai. Ezt mindannyian 
jól ismeritek, hiszen a legtöbbetek családja ilyen. A dédszüleitek gyermekkorában még 
jellemző volt a nagycsaládi forma, amelyben 3-4 nemzedék élt együtt, nagyszülők, szülők, 
gyerekek, unokák. Közösen gazdálkodtak, egy telken, gyakran egy házban laktak.

n Munkamegosztás a családban

Ismerkedjünk meg a családtagok mindennapi feladataival!
A nagycsalád feje, a gazda, mindig a legöregebb, legtapasztaltabb férfi volt. Ő határozta 

meg, hogy aznap ki milyen és mennyi munkát végezzen. Ő maga a ház körüli teendőkkel, 
munkaeszközök javításával foglalatoskodott. 

A nőtlen legények és a nős férfiak biztosították a család munkaerejét. Állatokat gondoz-
tak, a mezőn dolgoztak.

A gazdasszony látta el lányai és menyei segítségével a házbeli és a ház körüli munkákat. 
Legfontosabb feladata a főzés, a kenyérsütés, a tejfeldolgozás volt. 

Az eladókorú lányok a mezei munkákban segítettek. Otthon a virágoskertet gondozták. 
Részt vettek a kender feldolgozásában is. 

Az idegen családból bekerült menyecske a férje családjának tagjává vált. Minden me-
zőgazdasági munkában részt vett. Gyermekeit a gazdasszony vagy a legidősebb menyecske 
nevelte.

A gyermekek a játék mellett az erejükhöz mérten bekapcsolódtak a mindennapi felada-
tokba. A kislányok segítettek a gazdasszonynak, boltba mentek, vizet hordtak a kútról, libát 
őriztek. A kisfiúk malacokra, bárányokra vigyáztak.

Négygenerációs nagycsalád (Mezőkövesd)
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Libapásztorlány  
(Nógrád megye)

Házépítés kalákában  
(Kiskomárom)

Kukoricafosztás (Hódmezővásárhely)
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n A napi, a heti és az éves munkarend

A házban és a ház körül végzett munkák szabályos időközönként ismétlődtek.
A naponta szükséges munkákat a nap meghatározott órájában végezték. Az állatok 

etetése korán reggel, öt óra tájban történt. A gazdasszonynak 11 órára el kellett készíteni az 
ebédet, hogy déli harangszóra ki tudják vinni a mezőn dolgozóknak. A tehenet este fejték 
meg, amikor a csorda hazatért a legelőről.

A hetente ismétlődő feladatokra a hét egy meghatározott napján került sor. A hétfő a 
mosás napja volt, és szombaton sütötték a kenyeret.

Reggeli baromfietetés (Galgamácsa)

Füstöskonyha (Kadarkút)
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A termések betakarítása, feldolgozása pedig elsősorban közösségben végzett munkák 
voltak. Ezekre mindig az év meghatározott hónapjában került sor. Az aratás júliusban, a 
szőlőszüret októberben történt.

Aratóünnep (Boldog)

Szüret (Tolna)
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A hétköznapok rendje

A régmúlt idők étkezési szokásai

A paraszti táplálkozásban fontos szerepet játszó ételeket a maguk termelte alapanya-
gokból készítették el az emberek.

n Ételfélék

Tésztaételek 
Legalább hetente egyszer került tészta 

az asztalra. Legelterjedtebb formája a főtt 
tészta, amit túróval vagy mákkal megszór-
va fogyasztottak. 

Húsételek
A háztartások tartósított húskészletét 

disznóhizlalással biztosították. A húst, sza-
lonnát, kolbászt füstölték. A hurkát frissen, 
megsütve ették. 

A húsételek közül országszerte ismer-
ték a káposztás húst és a töltött káposztát. 
Kásaételeket is fogyasztottak hússal. Nép-
szerű volt a gulyás és a pörkölt. 

A friss húsból zöldséggel, tésztával főtt 
húsleves ünnepi ételnek számított. 

Tejes és tojásételek
A tejes és tojásételek a böjti napok jel-

legzetes ételei voltak. Friss tejet fogyasz-
tottak kukorica- és köleskásához, de télen 
reggeliként is gyakran került az asztalra. 
A tehéntúrót leginkább főtt tésztával ették. 

Zöldségfélék 
A borsót, babot, lencsét, káposztát, 

főzelékrépát, tököt és később a burgonyát 
levesek, főzelékek készítéséhez használták.

Sült tészták, sütemények
Sütemények csak az ünnepi asztalra 

kerültek. Közülük a legnépszerűbb a rétes 
és a kalács volt.

Ebéd az udvaron (Átány)

Oldalszalonnák a padláson (Lajosmizse)
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n Az étkezések rendje

A heti étrend
Katolikus vidéken a hétfő, szerda, pén-

tek tésztaevő nap (böjtös), a kedd, csütör-
tök, vasárnap húsevő nap, szombaton pe-
dig valamilyen gyors, hústalan ételt ettek. 

A téli és a nyári étrend különbsége
Télen nem kellett olyan nehéz munkát 

végezni, mint nyári időben. Az ország nagy 
részén ilyenkor naponta csak kétszer ét-
keztek. Délelőtt 9-10 óra körül ették az ebé-
det, amit 4-6 óra körül követett a vacsora. 
Az ételek sem voltak olyan táplálóak, mint 
nyáron.

A napi étkezés rendje
A parasztcsaládokban a dédszüleid korában már általános volt a naponta háromszori 

étkezés. A főétkezések (ebéd, vacsora) hétköznapokon egy-, ünnepnapokon kétfogásosak 
voltak.

A földműves ember napi étkezése 8 óra körül a reggelivel kezdődött. Ez általában ke-
nyérből, szalonnából, túróból, hagymából állt. A mezei munkák idején a délebéd valami-
lyen tartalmas leves volt. Vacsorára 9 óra körül borsót, kásafélét tálalt a gazdasszony, ami-
kor a férje hazatért a munkából. 

Ünnepnapokon többfogásos ebédet ettek, ilyenkor leggyakrabban húsleves, főtt hús 
mártással, húsos káposzta vagy pörkölt és sütemény került az asztalra.

Pásztorcsalád (Hajdúszoboszló)
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n Kendertermesztés  
és feldolgozás

A hétköznapi viselet ruhái házilag elő-
állított vászonból készültek. Alapanyaguk a 
kender volt.

A gazdasszony lányai segítségével vé-
gezte a kenderfeldolgozást.

Minden település határában voltak 
kenderföldek. Itt kézzel vetették el a ken-
dermagot. Amikor beérett a növény, töves-
től kihúzták, „kinyűtték”.

A kender szárát egy-két hétig áztató-
gödrökben áztatták. Így leváltak a belső fás 
részről az értékes külső rostok.

Kúp alakban széthúzva szárították a ké-
véket. Az áztatás során elkorhadt belső fás 
részt tilóval összetörték, hogy a pozdorja 
kihulljon a rostszálak közül.

A kemény rostokat dörzsöléssel mun-
kálták hajlékonnyá, puhává. A gereben se-
gítségével a szélesebb rostszalagokat véko-
nyabb szálakra hasogatták.

A tiszta, simára fésült rostokat fonallá 
sodorták. Ebből a fonalból szőtték meg a 
ruhák alapanyagát, a vásznat.

Ruházkodás a régmúlt időkben

Áztatás (Penyige)

Kenderszárítás (Törökkoppány)

Gereben (Ketesd)

Vászonszövés (Komádi)Fonó asszony (Boldog)
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n Hétköznapi viselet

A hétköznapokon mindenki vászonból 
készült ruhában járt.

Nők
A női alsóruhák közül az ing volt a leg-

fontosabb. Az alsótestet takaró pendelyt 
a gyakori mosás miatt durvább anyagból 
szabták.

Az ing felett vászonpruszlikot (mel-
lényt) viseltek. A pendely fölött pedig szok-
nyát hordtak. 

A kötény eltakarta a szoknya elöl lévő 
hasítékát, és megvédte a ruhadarabot a 
szennyeződéstől. 

A nők kislány koruktól kendőt hordtak 
a fejükön.

Rövid derekú, bevarrott ujjú ingek:

Szűk ujjú, fodros nyakú  
ing (Kalocsa vidéke)

Bő, hosszú ujjú, darázsolt 
nyakú ing (Bukovina)

Hosszú, mellévarrott  
ujjú ing (Zsére)

Korcos pendely  
(Érsekvadkert)

Vállas pendely 
(Lábod)

Vászonszoknya 
(Torockó)Fejkendő Szabott hátú pruszlik
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Férfiak
A férfiak „fehér öltözete”, inge és gatyá-

ja is vászonból készült. Nyáron mást nem 
is viseltek. A kézelős ing ujja csuklónál ösz-
szeszűkült, a borjúszájú ingnek bő ujja volt. 

Köznapi ruháikat munkára szánva 
gyakran feketére vagy kékre festették.

Hűvösebb időben mellényt (lajbi) is fel-
vettek. A férfiujjas elöl záródó, változatos 
formájú kabátféle volt.

A szűk, illetve a ráncolt bő gatya egy-
aránt elterjedt.

Gyermekek
A kicsi gyermekek hosszú inget visel-

tek kis főkötővel, sapkával. Amikor már 
megtanultak járni, egészen iskoláskorukig 
a lányok egybeszabott, hátul gombolódó 
ruhát, obonyt viseltek, a fiúk pedig hosszú 
inget.

Galléros, kézelős, hosszú ujjú, rövid ing (Martos)

Kisfiúk hosszú ingben (Radostyán)Lányka obonyban (Boldog)

Borsodi szabott hátú mellény

Vászondolmány (Kalotaszentkirály)

Borjúszájú ing (Tard)

Szűk gatya (Panyola) Ráncos bő gatya (Tard)
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Az emberek mindennapjai

n Gabonamunkák

Vetés (Hódmezővásárhely)

Fogasborona (Nyíri)

Henger (Átány)

Tövisborona (Alföld)

Faeke (Csököly)

A táplálkozásban mindig a kenyérnek 
volt a legfontosabb szerepe. A hozzá szük-
séges gabonát a parasztcsaládok maguk 
termelték meg. 

Termesztéséhez a talaj megmunkálása 
az első lépés. Ősszel vagy tavasszal, ekével 
szántották fel a földet. 

A szántás után fogasboronával elsimí-
tott földbe vetették a gabonát.

A vetés után előkerült a tövisborona 
vagy a fahenger, hogy betakarják a magot. 
Aratásig nem is volt vele gond.

Szánt a babám, csireg-csörög sej, haj,  
 a járom,
Szánt a babám a benedeki határon.
Száraz a föld, a hármas eke nem állja,
Szép a babám, Benedeken sej, haj,  
                                           nincs párja.

Békésgyulai népdal
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Ha beérett a gabona, a munka nem tűrt 
halasztást. Ilyenkor az aratók csak néhány 
órát alhattak. Már hajnalban talpon voltak. 
Az arató kaszával vágta a gabonát. A marok-
szedő kézzel vagy sarlóval az ölébe szedte a 
levágott búzát. Ebből kötötte meg a kévét. 
A kévékből a föld végén keresztet raktak.

Az aratás utolsó napján a lányok arató-
koszorút kötöttek búzakalászból, virágok-
ból. Aratóbált tartottak a jó termés megün-
neplésére.

Aratókoszorús menet (Szatmár megye)

n Pásztorélet

Már honfoglaló őseink is állataikat terelve érkeztek ide a Kárpát-medencébe. Minden-
féle jószáguk (ló, szarvasmarha, sertés és juh) télen-nyáron a szabadban volt. Pusztán, er-
dőben vagy nádas réten legeltek a nyájak. Ennek az állattartásnak az emlékét őrzi a szilaj 
pásztorkodás. 

A háznál gondozták, istállóban tartották azokat az állatokat, amelyeknek a munkaere-
jét is hasznosították. A kezes tartásban nevelt állatokat legfeljebb reggel csapták ki a közeli 
legelőre, és estére hazahajtották. 

A legjellemzőbb a félszilaj tartás volt. Az állatokat tavasszal kihajtották a legelőre, és 
ősszel hajtották vissza. A telet istállóban töltötték.

Csikóslegény vagyok,
Hortobágy eleje.
Gulyás, ha nyalka is,
Utánam a helye.

Kampós juhászokkal
Ritkán parolázok,
Sáros kondásokkal
Még csak szót sem váltok.

Aratás (Kecskemét)
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Pásztoraik a rájuk bízott állatok szerint különbséget tettek maguk között. Legtöbb te-
kintélye a lovak pásztorának, a csikósnak volt, aki a ménest őrizte. A gulyába terelt szarvas-
marhákra a gulyás vigyázott. Rangban csak utánuk következett a juhokra vigyázó juhász. 
A sáros disznókat kondában hajtó kondásnak (kanásznak) volt a legkevesebb becsülete.
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Hagyományos és népi (vallási)  
ünnepeink eredete

Az ünnep különleges időszak az emberek életében. Ilyenkor a mindennapi munka he-
lyébe az ünnepi cselekmények lépnek.

Karácsony, húsvét, pünkösd és más ünnepek idején eltért az emberek élete a hétközna-
poktól. Ilyenkor csak a legszükségesebb munkákat végezték el (pl. állatok etetése), templom-
ba mentek, meghatározott ünnepi ételeket fogyasztottak, az ünnephez méltó ruhát vettek fel.

A karácsonyi ünnepkör

n Advent

Karácsony előtt négy héttel, az And-
rás-naphoz (november 30.) legközelebb eső 
vasárnappal kezdődik az advent. Ilyenkor 
tilos volt a zajos mulatság, tánc, lakoda-
lom. Több jeles napot is számon tartottak 
advent idején.

n Miklós napja (december 6.)

Az ünnep előestéjén a püspöki ruhára 
emlékeztető piros köpenyben, fehér sza-
kállal álcázva járta körbe a Mikulás a gyer-
mekes házakat. Vizsgáztatta, megimád-
koztatta, majd viselkedésük szerint meg- 
jutalmazta vagy virgáccsal megfenyegette 
őket. Ez utóbbit gyakran a vele együtt érke-
ző krampusz végezte el.

Miklós-napi alakoskodók (Horvátkimle)

Mikulás-járás (Jóka)

Rontom bontom csontom,
Csörgő, börgő lánccal jöttem.
Van-e rossz gyerök a háznál?
Van-e jó gyerök a háznál?
A jónak kaláccsal,
A rossznak virgáccsal.

(Szegedi Mikulás-járás köszöntő)

NT_98749_Honismeret5.indd   50 2020. 06. 16.   14:46



51

n Luca napja (december 13.)

n Karácsonyi népszokások

A régi naptár szerint ez volt az év leg-
rövidebb nappala, leghosszabb éjszakája. 
Emiatt gonoszjáró napként tartották szá-
mon. Ezen a napon tilos volt varrni, fonni, 
kenyeret sütni. 

A férfiak lucaszéket kezdtek faragni, 
mert úgy hitték, hogy karácsonykor erre 
állva meglátják a boszorkányokat.

A házról házra járó lucázó gyerekek 
szalmát vittek a kezükben, letérdeltek az 
ajtó elé, és úgy mondták el bőségvarázsló 
versüket.

Luca-napon férjjósló, időjárásjósló szo-
kások is éltek. Ezekről a munkafüzetben ol-
vashatsz.

Karácsony estéjén együtt a család min-
den tagja. Ez talán az év legszebb ünnepe, 
amikor mindenkinek szeretettel telik meg 
a szíve. 

December 24-e eseményei a karácso-
nyi asztal körül történtek. Ezen a napon 
az asztal alá vagy közelébe helyezett tár-
gyak, eszközök különleges, mágikus erőt 
nyertek. A karácsonyi abroszt (szép terítőt) 
csak ezen az ünnepen terítették fel. Az év 
során vető- vagy sütőabroszként használ-
ták, hogy bő termésük, jó kenyerük legyen. 
A karácsonyi asztalra tett ételek, illetve az 
alatta lévő eszközök, termények a család 
tagjainak egészségét, szerencséjét, a gaz-
daság jó működését biztosították.

Luca, Luca, kity-koty, tojjanak a tikjok, 
                                                            lúdjok.
Annyi kolbászuk legyen, hogy kerítést 
                                            lehessen fonni.
Annyi csibéjük legyen, mint égen a csillag,
annyi zsírjuk legyen, mint kútban a víz.

(Vas megyei Luca-napi kotyolás)

Lucázó gyerekek (Újkér)

Karácsonyi asztal (Kapuvár)

Luca széke (Vál)
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 Olvassátok el a munkafüzet mellékletében a betlehemes játék szövegét!  
Készüljetek fel karácsonyra a játék előadásával! 

Betlehemezők (Mezőkövesd)

A karácsony nemcsak a csa-
lád, hanem a közösség ünnepe is 
volt. Ilyenkor számtalan jókívánság 
hangzott el a házban a különböző 
köszöntő csoportoktól. Fogadták a 
betlehemeseket, a regölőket, a Já-
nos- és István-napi köszöntőket. 

Regösök (Garabonc) KöcsögdudaCsörgősbot
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Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőbe,
Jobb időt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben.
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt,
Ez új esztendőben.

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben,
Zsíros esőt, kövér hót
Ez új esztendőben.
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben.

(Páké)

n Újévi köszöntés

Január első napján a gyerekek újévi jókívánságokkal jártak házról házra.

Újévi kolompolás (Balmazújváros)

n Vízkereszt (január 6.)
A vízkereszt vagy háromkirályok nap-

ja a karácsonyi ünnepkör zárónapja, és 
egyben a farsangi időszak kezdete. Ilyen-
kor vizet szenteltek. Katolikus vidékeken 
a házakat is ezen a napon szentelték meg. 
Fiúgyerekek díszes süvegben, kiugratható 
szerkezetre szerelt csillaggal jártak házról 
házra köszönteni.

Háromkirályok (Alsójózsa)Háromkirályok kiugratható csillaga
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n Farsang

A farsangi időszak vízkereszt napjától hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tart. Eb-
ben az időszakban gyakoriak voltak az álarcos, jelmezes alakoskodások. A Mohácson lakó 
délszláv férfiak farsangkor fából faragott álarcokat viselnek. A busójárás során zajkeltéssel 
űzik el a telet és a gonosz szellemeket.

Busójárás (Mohács)

Farsangi szalmamedve (Szügy)

Fa kecskemaszk (Hajdúdorog)
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Nagyböjt

A nagyböjti idő hamvazószerdától hús-
vétig tartott. Ilyenkor egyszerű, többnyire 
hústalan ételeket fogyasztottak. Tilos volt 
a zajos mulatság. A böjti vasárnapokon a 
fiatalok összegyűltek, és énekszóra táncol-
tak, játszottak. 

Az iskolai szokások jeles napjai is ekkor 
vannak. Balázs-napon (február 3.) és Ger-
gely-napon (március 12.) a diákok végig-
járták a kisgyermekes házakat, hogy ado-
mányt gyűjtsenek a tanítónak, és diákokat 
toborozzanak az iskolába. 

Húsvéti ünnepkör

A húsvét változó időpontú ünnep. A húsvéti ünnepkör a húsvétvasárnapot megelőző 
virágvasárnappal kezdődik. Ezt követi a nagyhét, húsvétvasárnap, húsvéthétfő, és végül 
fehérvasárnappal zárul a kéthetes időszak. 

n Virágvasárnap

A húsvét előtti vasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékünnepe. Ezen 
a napon barkát szentelnek a katolikus templomokban.

Pest megyében és Magyarország északi megyéiben virágvasárnap tartották a kiszehaj-
tást. Egy szalmabáb jelenítette meg a telet, a betegséget, mindenféle bajt, amit a bábbal 
együtt elégettek vagy vízbe dobtak. Sok helyen visszafelé zöld ágat hoztak be a faluba. 
A villőzésnek nevezett szokással a tavasz érkezését segítették elő.

Kiszehajtás (Boldog) Villőzés (Cigánd)

Karikázás (Hollókő)
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n Nagycsütörtök

Ezen a napon elhallgatnak a harangok. 
Az idő és a szertartások kezdetének jelzé-
sére kereplőt használtak. Az egyházi szer-
tartás része a lábmosás. A pap 12 férfi lábát 
mossa meg, emlékezve arra, hogy Jézus is 
megmosta tanítványainak lábát az utolsó 
vacsora estéjén.

A nagycsütörtököt zöldcsütörtöknek is 
nevezték, mert a Délvidéken ezen a napon 
fiatal csalánt vagy spenótot ettek, hogy jó 
termésük legyen.

Kereplő

Sóska

n Nagypéntek

Jézus kereszthalálának emléknapja, 
a böjt és a gyász ideje. Ilyenkor a legtöbb 
templomban passiójátékot rendeznek, 
amiben bemutatják a szenvedéstörténetet. 

Nagypéntek hajnalán a fiatalok a pa-
takra mentek mosakodni, hogy egész év-
ben egészségesek legyenek. Ugyanilyen 
céllal a lovakat is levitték a patakra inni.

Lovak itatása, fürdetése

NT_98749_Honismeret5.indd   56 2020. 06. 16.   14:46



57

n Húsvétvasárnap
A húsvéti ünnepi mise keretében ételt szenteltek. Ilyenkor tojás, sonka, kalács, torma, 

só került a kosárba, amit elvittek a templomba. 
Katolikus és protestáns falvakban egyaránt szokásban volt a húsvéti határkerülés, ame-

lyen elsősorban férfiak vettek részt. Zászlókkal, énekszóval körmenetet tartottak a mezőn, 
hogy elősegítsék a bővebb termést.

n Nagyszombat

Krisztus feltámadásának ünnepe. 
A szertartás elején tüzet és vizet szentel-
nek. Megszólalnak újra a harangok. Ilyen-
kor tartják a feltámadási körmenetet. 

Nagyszombaton ér véget a negyvenna-
pos böjt. A templomból hazatérő családok 
elfogyasztják a sonkából és tojásból álló 
húsvéti vacsorát.

Körmenet (Boldog)A megszentelt ételek hazaszállítása (Domaháza)

Jézus-keresés
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n Fehérvasárnap
A húsvéti ünnepkör zárónapja a fehérvasárnap. A Dunántúlon és a moldvai magyarok-

nál ezen a napon tartották a komálást, mátkálást. A nagyobb lányok a komatálra hímes 
vagy piros tojást, süteményt, gyümölcsöt, bort tettek, és egy kisebb lánnyal elküldték vagy 
maguk vitték el választott barátnőjüknek.

A tálat vivő lány verssel köszöntött be 
a házba:

A választott barátnő a kapott ajándé-
kért cserébe hasonlókat küldött vissza. 
Ezzel pecsételték meg életre szóló barát-
ságukat. Később, amikor férjhez mentek, 
születendő gyermekük keresztanyjának is 
a lánykorukban választott komájukat, mát-
kájukat hívták. Komatál átadása (Csököly)

Komatálat hoztam,
Fel is aranyoztam,
Koma küldte komának,
Hogy váltsa ki magának.
Ha nem váltja magának,
Küldje vissza komának.

(Tápiómente)

n Húsvéthétfő

Húsvét másnapja világi szokásairól nevezetes. A locsolkodás elsősorban a fiatalság 
ünnepe.

Én kis kertészlegény vagyok,
rózsavízzel locsolkodok,
szépen kérem az anyját,
de még jobban a lányát,
hagy locsoljam meg a göndör haját.

(Tápiómente)

Húsvét másodnapján mi jutott eszembe?
Egy üveg rózsavizet tettem a zsebembe.
Elindultam vele piros tojást szedni,
Engedelmet kérek, szabad-e locsolni?

(Hármasfalu)
Húsvéti locsolás  

(Acsa)
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A pünkösdi ünnepkör

n Pünkösd

n Pünkösdikirályné-járás

A Szentlélek alászállásának ünnepe a húsvétot követő 50. napra esik. Több régi búcsú-
járóhelyen búcsút tartottak pünkösdkor.

A pünkösdi szokások egy része az egyházi ünnephez kötődött. Több szokás azonban a 
tavasz eljöveteléhez kapcsolódott. Ilyenkor a házakra, kerítésekre, istállókra zöld ágakat 
tűztek. Egyes vidékeken ilyenkor állítottak májusfát. Ahol ennek ideje május elseje volt, ott 
a fa ünnepélyes kidöntésére többnyire pünkösdkor került sor.

Az ünnep legnevezetesebb szokásai a pünkösdikirályné-járás és a pünkösdikirály- 
választás voltak.

A Dunántúlon négy lány vezetett egy kisebbet. Ő volt a pünkösdi királyné. Fehér ru-
hát, koszorút viselt, a kezében virágszirmokkal telt kosár volt. Feje fölött egy piros kendőt 
tartottak, vagy fátyollal borították le. A házaknál köszöntőket énekeltek, majd felemelték 
a kiskirálynét, és azt mondták: „Ekkora legyen a kendtek kendere!” Legtöbbször tojást, sza-
lonnát, pénzt kaptak. 

„Emeljük fel királynénkat!” Pünkösdikirályné-járás (Tótszentpál)
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n Pünkösdikirály-választás

n Pünkösdölés

A legények többnyire lóversennyel vagy 
más ügyességi versennyel választottak ma-
guk közül pünkösdi királyt. A győztest és 
lovát beborították virágokkal, fűzfaágak-
kal. A pünkösdi király nagy úr volt. Egy évig 
minden lakodalomra, minden mulatságra 
meghívták. Állatait társai őrizték helyette. 
A következő év pünkösdjén azonban át kel-
lett adnia helyét az akkori verseny győzte-
sének. 

A „pünkösdi királyság” szólásunk a rö-
vid ideig tartó dicsőséget jelenti.

Pünkösdkor házról házra jártak jó kívánságaikkal a pünkösdölők. Gyakran lakodalmas 
menethez hasonlóan vonultak végig az utcákon. 

Pünkösdi lovaglás (Ecseny)

Pünkösdölő lányok (Maconka)

Máma van, máma van
Piros pünkösd napja.
Holnap lesz, holnap lesz
A második napja.
András, bokrétás jól megfogd
Lovadnak a zabláját,
Hogy ne tapossa, hogy ne tapossa
A pünkösdi rózsát.

(Tura, Pest megye)
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Szent Iván napja – a nyári napforduló

n Tűzgyújtás

n Tűzugrás – szentiváni ének

Az év leghosszabb nappala és legrövidebb éjszakája (június 24.) a szertartásos tűzgyúj-
tás jeles alkalma. Az ekkor gyújtott tűzről azt tartották, hogy megvéd a természeti károktól 
és elősegíti a jó termést. 

Általában szabályos négyszög alakúra rakták a máglyát, és rátették az előző évi arató-
koszorút is. Egy leány háromszor körüljárta, vízzel „megszentelte”, majd egy legény három-
szor körülfutotta égő fáklyával, és azután meggyújtotta.

Régen úgy hitték az emberek, hogy aki átugorja a Szent Iván napján gyújtott tüzet, az 
egészséges lesz. Ha egy fiú és egy lány együtt ugrotta át, akkor belőlük egy pár lett. Közben 
párosító dalokat énekeltek a tűz körül ülők. Ezek igen hosszúak voltak, mert a falu összes 
fiatal párját összeénekelték. Ismert szólásunk is erre utal: „Hosszú, mint a szentiváni ének.”

Sok szentiváni szokás kapcsolódott még a nyári napfordulóhoz. A lányok búzavirágból 
fontak koszorút, ezzel ugrották át a tüzet. Később a legközelebbi fűzfára sorban feldobálták 
a koszorúkat, és úgy tartották, hogy akié fenn marad, még azon az őszön férjhez megy.

A házasságjósláson kívül a tűz egészségvarázsló erejében is hittek. A lángok fölött meg-
pörkölt virágos bodzafaágat tisztító és gyógyító erejűnek tartották. A néphit szerint a tűzbe 
dobált gyümölcs is megóvta elfogyasztóját a betegségektől.

Szent Iván-napi tűzugrás (Buják)
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Hitélet és közösségi élet

Közösségek az ember világában

Az életünk akkor teljes, ha közösségben éljük meg.
Mit jelent egy közösséghez tartozni?

n Elfogadni a közösség világról alkotott elképzelését (eszmeiségét).
n Megőrizni a közösségi értékeket, hagyományokat.
n Betartani az alapvető szabályokat.
n Részt venni a közös tervek, célok megvalósításában.
n Hűségesnek lenni közösségünkhöz.

n Család

n Baráti közösség

Elsődleges, biztonságot adó, szeretettel átölelő közösségünk a családunk, amelyben 
felnövünk. Ez a szoros kötelék egész életünket végigkíséri.

Ahogyan növekszünk, a kortárs kö-
zösségek is egyre fontosabb szerepet 
töltenek be mindennapjainkban. Bará-
tokat szerzünk az óvodai csoportban, az 
iskolai osztályunkban. Ezek a barátsá-
gok gyakran elkísérnek minket felnőtt-
korunkig.
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n Vallási közösség
Dédszüleink korában a település minden lakója tartozott egy vallási közösséghez. 

A gyerekek belenevelődtek szüleik hitéletébe. 

Ma a népszámlálási adatok alapján Magyarország lakosságának több mint fele vallja 
magát vallásosnak. Legnagyobb lélekszámú a római katolikus egyház. Az ország különböző 
részein azonban jelentős számban élnek reformátusok, evangélikusok, görögkatolikusok is. 
Több kisebb egyház is számlál tagokat. 

Egy településen többféle felekezethez tartozó vallási közösség is élhet. A vallásos em-
berek életében a hit támaszt jelent az emberi kapcsolatok ápolásában, a mindennapi gon-
dok megoldásában.

Karácsonyi rege (részlet)

Harang csendül, A templomba
Ének zendül, Hosszú sorba’
Messze zsong a hálaének Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban Az én kedves kis falumban
Karácsonykor Hálát adnak
Magába száll minden lélek. A magasság Istenének.

Minden ember Mintha itt lenn
Szeretettel A nagy Isten
Borul földre imádkozni, Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban Az én kedves kis falumban
A Messiás Minden szívben
Boldogságot szokott hozni. Csak szeretet lakik máma.

Ady Endre
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n Nemzetiségi csoportok

n Helyi értékteremtő közösségek

Nemzeti hovatartozásunk szintén nagyon fontos kötelék az életünkben. Amint az or-
szághatárainkon kívül rekedt magyarok őrzik saját nyelvüket és kultúrájukat, a Magyar-
országon élő, más nemzethez tartozó csoportok is megőrizték anyanyelvüket, jellegzetes 
szokásaikat.

A velünk élő nemzetiségek történelmünk különböző időszakaiban költöztek be az or-
szág területére. A törvény azokat a népcsoportokat ismeri el nemzeti kisebbségként, ame-
lyek legalább száz éve élnek Magyarországon. Lélekszámuk szerinti sorrendben ők a né-
metek, szlovákok, horvátok, románok, szerbek, szlovének, ukránok, lengyelek, görögök, 
örmények, bolgárok. A tizenkettedik, legnagyobb lélekszámú nemzetiség Magyarországon 
a cigányság. Őket etnikai kisebbségnek nevezzük, mert nem tudjuk meghatározni az anya-
nemzetüket.

Lakóhelyünkön számtalan olyan szerveződéshez is csatlakozhatunk, amely a település 
múltját, hagyományait kutatja, őrzi. Ezekben a közösségekben jobban megismerhetjük szü-
lőföldünk értékeit. Tagjai lehetünk többek között helyi néptánccsoportnak, népdalkörnek, 
természetvédő egyesületnek, gyermek és ifjúsági szervezeteknek, településiértéktár-közös-
ségnek. Ezek a helyi értékteremtő közösségek szerveződhetnek azonos érdeklődési körű 
baráti csoportokból, vallási felekezethez vagy nemzeti kisebbséghez tartozás alapján.

A Dunánál (részlet)

Anyám kún volt, az apám félig székely,
félig román, vagy tán egészen az.
Anyám szájából édes volt az étel,
apám szájából szép volt az igaz.

József Attila

64
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 3. fejezet

MAGYARORSZÁG  
HELYZETE

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

Légi felvétel (Megyeri híd és környéke)
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Az ősi magyar kultúra hagyatéka

A magyarok őseinek életmódja

A magyarok őshazája az Urál hegységtől keletre lehetett. Onnan jutottak el hosszú ván-
dorlás után mai hazánk területére, a Kárpát-medencébe.

Elődeink az őshazában elsősorban állattenyésztéssel foglalkoztak. Vándorló legeltetés-
re alkalmas juhokat, szarvasmarhákat, lovakat tartottak. A nyájakra pásztorok vigyáztak. 
Lakhelyeik az állatok legeltetése idején a jurták voltak.
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Kaszpi-tenger
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Ebben a farácsokból, rudakból összeállított, gyapjúból készült nemeztakaróval fedett 
sátorban együtt lakott az egész család.

A téli szállásokon állandó építményeik is voltak. Földbe ásott veremházakban éltek. 
A házak környékén földműveléssel foglalkoztak. Élelmiszerkészletük biztosítására halász-
tak és vadásztak is. Íjjal, csapdákkal, hurkokkal ejtették el a vadakat, a madarakra sólyom-
mal vadásztak.

A jurta felállítása

Veremház építése
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A magyarok társadalma vagyoni kü-
lönbségek alapján elkülönülő csoportokból 
állt. A társadalom élén helyezkedtek el az 
előkelők. Ide tartozott a fejedelem és csa-
ládja, a törzsfők (urak) és a nemzetségfők 
(bők). A középréteget az előkelők védelmét 
biztosító fegyveres kíséret tagjai alkották. 
A köznép tartotta el az előkelőket termény- 
és munkaszolgáltatással. A szolgáltatóné-
pek foglalkozásuk alapján alkottak falukö-
zösséget, és termékeikkel adóztak uruknak. 
A szolgák (ínek) az előkelők tulajdonában 
álltak. A szabadságukat elvesztett embe-
rek vagy a meghódított területeken ejtett 
foglyok uruk háza táján éltek, és szolgálták 
annak családját.

A férfiak és a nők viselete hasonló volt, 
legfeljebb a nők finomabb anyagból készült 
ruhadarabokat hordtak. 

Kényelmes, bő köpenyt (kaftán) és nad-
rágot viseltek. Nemezből készült süvegeik 
és puha talpú csizmáik voltak.

A magyar társadalom a 10. században

fejedelem
urak  

(gyula, harka, 
törzsfők)

H
É

T
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harcosok harcosok

fejedelmi  
szolgáltató  
népek:
szántóvető
lovász
halász
solymász
méztermelő
kovács
ötvös
ács
szűcs
fazekas
szakács

szabad  
köznép

(rab)szolgák
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A magyarok őseinek hitvilága

A magyarok őseinek kereszténység 
előtti hitvilágáról csak töredékek maradtak 
fenn, amelyeket megtalálunk a néphit, a 
népmese és a népszokások körében. Bepil-
lantást engednek ebbe a világba a régészeti 
feltárások, a korabeli szerzők leírásai is.

Elődeink egyetlen istent imádtak, a vi-
lágegyetem teremtőjét. A népi szóhaszná-
latban Öregisten, Atyaisten, Magyarok Iste-
ne, Hadak Ura néven is nevezték.

Mellette megjelenik egy nagy tisztelet-
nek örvendő istenanya, akinek neve Bol-
dogasszony (Babba), az élet adója, a bő-
ség, termékenység védelmezője. Alakja a 
kereszténység felvétele után egybeforrott 
Szűz Mária alakjával.

Napba öltözött Szűz Mária-szobor (Csíksomlyó)

A csodaszarvas üldözése

A végtelen rónákon barangoló, a termé-
szettel együtt élő emberek hitvilágában az 
egyetlen főisten mellett fontos szerepet ját-
szottak a természet erőit megszemélyesítő 
szellemvilág képzetei is. Ezek gyakran ál-
latalakban jelentek meg az emberek előtt, 
amelyek mondavilágunkban, népművé-
szetünkben is fellelhetőek. Ilyen a Hunort 
és Magyart, a hunok és magyarok őseit az 
új hazába vezető csodaszarvas regéje, vagy 
az Álmos vezér születéséhez kapcsolódó  
turulmadár mondája.

Rege a csodaszarvasról (részlet)

Már a nap is lemenőben,
Tüzet rakott a felhőben;
Ők a szarvast egyre űzik, –
Alkonyatkor ím eltűnik.

Értek vala éjszakára
Kur vizének a partjára;
Folyóvíznek partja mellett
Paripájok jól legelhet.

                            Arany János 
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Emese álma (részlet)

Az éjszaka közepén Emese 
fölébredt. Szeme végigjárta a 
sátor félhomályát, melyet csak 
a kintről beszűrődő fáklyák fé-
nye világított meg. […] Egyszerre 
csak úgy tetszett, mintha hatal-
mas szárnyak suhogását hallot-
ta volna az éjszaka csöndjében. 
A sátor bejáratát fedő nehéz 
szőnyeg mögül mintha két tüzes 
szem, egy óriási madár szemei 
néztek volna reá. Sikoltani szere-
tett volna, de nem jött ki hang a 
torkán. Mozdulni akart, hogy föl-
ébressze álmából urát, Ügyeket, 
de nem tudta mozdítani karjait. 
Az óriási sas, a szent turulmadár, reáereszkedett, és betakarta széles, fekete szárnyai-
val. A hatalmas szárnyak alatt Emese álmot látott.

Kristálytiszta folyó indult el testéből, és folyni kezdett nyugat felé, egyre duzzadva, 
növekedve, míg valóságos áradattá válva áthullámzott hólepte hegyeken, és elöntötte a 
hegyeken túli gyönyörű rónaságot. Ott megállt a folyó, s vizéből kinőtt egy csodálatos 
fa. Tiszta aranyból volt minden ága és minden levele annak a fának, és ágain aranygyü-
mölcsök nőttek.

Álmában Emese lefeküdt a csodálatos fa alá, a szépséges szép ország kellős köze-
pén, és álomba merült.

Amikor fölébredt, ura sátrában találta magát. Napsugaras, szép reggel volt, tudta, 
hogy csak álom volt az egész, de annak a különös álomnak az emléke vele maradt egy 
életen át.

Kilenc hónapra rá fia született Emesének.

Magyar monda

70

n A táltos
A magyarság vallási életének legfonto-

sabb szereplője a táltos, aki nemcsak pap, 
hanem egy személyben tudós, gyógyító, 
tanácsadó is volt. Őseink hite szerint köz-
vetlen kapcsolatba tudott kerülni istennel. 
Ezt jelképezi a szarvasagancs-ábrázolás is. 
Különleges képességét már születésekor je-
lezte egy fölös csont (fog vagy hatodik ujj). 
Alakja gyakran jelenik meg népmeséinkben 
(táltos ló). Táltos
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n Ősök tisztelete
A magyarok ősei tisztelték elhunyt elődeiket. Segítő védőszellemeknek tartották őket, 

akik gondoskodnak a föld termékenységéről és az élők jólétéről. Képmásukat, emléktár-
gyaikat a lakóházban vagy szent helyeken őrizték, emléküket imában, énekben tartották 
fenn. Jóindulatuk megtartása érdekében áldozatokat mutattak be számukra. A közös lako-
mánál az első falat ételt a tűzbe vetették, felajánlva az elhunyt ősöknek.

Az ősök tiszteletére felállított házi oltár
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Magyarok a történelmi  
és mai Magyarország területén

Néprajzi tájak – Alföld

Most betekinthetsz hazánk nagytájainak sokszínű világába. Megfigyelheted, hogyan alkal-
mazkodtak az emberek a természeti körülményekhez, hogyan alakították életmódjukat a táj 
adottságaihoz. Megismerheted a nagytájakon élő legismertebb néprajzi és táji csoportokat.

A néprajzi csoportokra jellemző a sajátos történeti hagyomány, kultúra és egyedi nyelv-
járás, ami elkülöníti őket a környezetüktől. A táji csoportok tagjait elsősorban az köti össze, 
hogy egy földrajzilag meghatározott tájon vagy vidéken laknak.

Az Alföld a Kárpát-medence legnagyobb tája, ahol vízjárta és száraz területek váltják 
egymást. A Tisza és a Körösök halban gazdag folyók. Jó megélhetést biztosítottak mindig 
a halászatból élőknek. Az Alföld gabonatermelésre alkalmas száraz, meleg éghajlatú terü-
let. Bármerre megyünk, a sík vidéken elterülő hatalmas szántóföldeket látunk. Sok alföldi 
népdalban találkozhatunk az aratás nehéz munkájával.

Alföld

Búza, búza, de szép tábla búza,
Kihajlik az a váncsodi útra.
Kerek arcú, barna lány aratja,
Babájával keresztbe rakatja.

Népdal (Váncsod, Bihar)
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A saját szükségleten túl meg-
termelt javakat országos vásáro-
kon értékesítették. Legismertebb 
vásáros központok: Debrecen, Sze-
ged, Hódmezővásárhely, Kecske-
mét.

A Hortobágy rónáin lovak, ma-
gyar szürke marhák, sodrott szar-
vú fürtös juhok legeltek. Az Alföld 
középső területén gyakoriak a ta-
nyák. A déli részeken nagy kiterje-
désű falvakban, mezővárosokban 
éltek az emberek. A Kalocsai-Sár-
közben színpompás virágokkal dí-
szítették az asszonyok a ruháikat 
és a házak falát.

Alföldi tanya

Kalocsai pingálás

Aratás
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n Ismertebb néprajzi tájak az Alföldön

n Néhány alföldi néprajzi csoport

Kalocsai-Sárköz, Kiskunság, Nagykunság, Jászság, Galga mente, Tápió mente, Sárrét, 
Hortobágy, Hajdúság, Nyírség, Rétköz, Bodrogköz, Tiszahát.

Az Alföldhöz kapcsolódó, a jelenlegi országhatárokon kívül eső külhoni magyar területek: 
Bácska, Bánság nyugati része, Temesköz, Fekete-Körös völgye.

Jászok
A jászok iráni eredetű nomád nép. Szál-

láshelyük a Jászság, amely az Alföld északi 
részén, a Tarna és a Zagyva folyók völgyé-
ben helyezkedik el. 

A jászok előfordulását a jász- előtagú  
vagy jászból képzett helynevek jelzik (pl. 
Jászapáti, Jászdózsa, Jászárokszállás, 
Jászkisér).

A jászok legféltettebb kincse az elefánt-
csontból faragott jászkürt, amelyet Lehel 
kürtjeként is emlegetnek. Jászkürt

Az alföldi falvak gazdag népmesekinccsel rendelkeznek. Szép számmal maradtak fenn 
történeti mondák, népballadák, betyárdalok is.

A pünkösdölés a 20. század közepéig élő népszokás volt az alföldi falvakban. A lako-
dalmi szokások sok eleme még ma is őrzi a régi hagyományokat. A táncos mulatságokon 
citeraszóra, tekerőlant hangjára járták az ugrós, oláhos táncokat.

Gulyások cifraszűrben (Karcag) Utcarészlet (Jászárokszállás)
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Kunok
A kunok török nyelvű nomád nép. 

A mongolok elől menekülve jutottak el a 
Kárpát-medencébe. A pogány, nomád ál-
lattartó népesség két nagy táborban tele-
pedett le. A Tisza és Körös mentén jött létre 
a Nagykunság. Az itt élőket nevezzük nagy-
kunoknak. A Duna–Tisza közén letelepülő 
kiskunok területe a Kiskunság. 

Jelentősebb központjai: Kiskunhalas, 
Kunszentmiklós, Kiskunfélegyháza.

Hajdúk
A hajdúk a Közép-Tiszántúlon élő ma-

gyar néprajzi csoport. A hajdúk kezdetben 
tehénpásztorok voltak.  Fegyverrel védték a 
nyugat-európai városok piacaira lábon haj-
tott szarvasmarhákat. 

Később a marhapásztorkodás helyett 
katonai szolgálatot vállaltak királyi várak-
ban, erdélyi fejedelmeknél, földesúri ma-
gánhadseregekben. 

Szerződésük szerint háború idején ka-
tonáskodtak, ennek fejében közösen ne-
mesi szabadságot kaptak, és mentesültek 
mindennemű földesúri szolgáltatás alól. 

A hat hajdúváros (öreg hajdúvárosok): 
Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Haj-
dúnánás, Hajdúdorog, Hajdúhadház és Vá-
mospércs.

Kunsüveges férfi

Hajdúk

Szent László legendája (A székelyföldi fülei templom freskójának részlete)
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Néprajzi tájak – Dunántúl

A Dunántúl a Kárpát-medence közel egynegyedét kitevő nagytáj. Az itt élő emberek 
életmódja igazodott a változatos felszíni formákhoz. A Kisalföld és a Mezőföld természeti 
körülményei az Alföldéhez hasonlóak, ahol jelentős a gabonatermesztés és az állattartás. 
A Kisalföld vízjárta területein és a Balaton környékén az emberek egy jelentős csoportja 
halászatból tartotta fenn magát.

Dunántúl

Balatoni halászat
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A Dunántúl más részein dombságok, középhegységek magasodnak. Egykor a tölgyer-
dőkben a kanászok disznókat makkoltattak. Itt élt egyik őshonos állatfajunk, a bakonyi 
sertés. Híresek a dunántúli pásztorfaragások.

Az erdős területek egy részét kiirtották, hogy szántóföldhöz jussanak. Ilyen irtásfölde-
ken termeltek gabonát. A fafeldolgozásnak sokféle gyakorlata alakult ki. A nyugati területe-
ken boronafalú házakat építettek. Országszerte ismertté váltak a komáromi bútorok.

Szalonnasütő bakonyi kanászok

Boronafalú házKomáromi láda
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A jeles napok, ünnepek szokásai közül a Dunántúlon élt legtovább a regölés, a koma-
tálküldés, a pünkösdikirályné-járás. 

Regösök (Garabonc)

n Ismertebb néprajzi, táji csoportok a Dunántúlon

n Néhány dunántúli táji csoport

Szigetköz, Hanság, Rábaköz, Őrség, Göcsej, Hetés, Somogy, Ormánság, Sárköz, Bala-
ton-vidék, Mezőföld.

A Dunántúlhoz kapcsolódó, a jelenlegi országhatárokon kívül eső külhoni magyar terüle-
tek: Csallóköz, Burgenland, Muraköz, Drávaszög, Szlavónia.

Rábaköz
A Rábaköz a Rába, a Hanság és a Nagy erdő közé eső, 

mély fekvésű, vízjárta terület. A honfoglalás óta magyar-
lakta táj. 

Paraszti gazdálkodásában a szántóművelés mellett 
jelentős az állattenyésztés. 

Mezővárosi közösségei a 20. század közepéig megtar-
tották viseletüket. Nevezetessé vált a rábaközi kereszt-
szemes és a höveji hímzés. Ismertebb központi települé-
sek: Kapuvár és Csorna.

Menyecske ünnepi viseletben 
(Kapuvár)Madaras keresztszemes hímzés
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Őrség
Az Őrség a Zala forrásvidékén, a Kerka folyó völgyében fekvő történeti-néprajzi táj. Egy-

kori lakói feltehetően székely eredetű határőrök voltak. Kezdetektől önálló közigazgatással 
rendelkeztek, élükön őrnagyukkal. Az itt élő emberek mindennapi életét meghatározta az 
Alpokalja jellegzetes éghajlata. Az erdős területeken égetéses irtásgazdálkodással nyert 
szántóföldeken gabonát termeltek. Jelentős volt a szarvasmarha-tenyésztés. A fazekas-
mesterség több településen is kialakult. Fazekasok, vagy helyi elnevezésük szerint geren-
csérek dolgoznak Magyarszombatfán, Gödörházán, Velemérben.

Kistáji központja Őriszentpéter.

Tolnai-Sárköz
Sárköz Tolna megyében, a Duna jobb 

partján, Szekszárd és Báta közötti ártéri te-
rületen található. Mai településeinek (Decs, 
Alsónyék, Báta, Őcsény, Sárpilis) határa a 
dombvidék területére is átterjed. A honfog-
lalás óta lakott vidék. 

A 19. században végbement ármentesí-
tés után az emberek megélhetésében a ha-
lászatot felváltotta a szántóföldi művelés. 

A paraszti lakosság körében gyors gaz-
dagodás ment végbe. Itt alakult ki az ország 
legpompásabb viselete.

Kerített ház (Farkasfa)

Sárközi asszonyok (Váralja)
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Néprajzi tájak – Felföld (Észak-Magyarország)

A Kisalföldtől északra elterülő tájakon és az Északi-középhegység területén a hegyvidé-
ki környezet határozza meg az életmódot. A falvak völgyekben, az erdőtől elnyert terüle-
teken, úgynevezett irtványföldeken jöttek létre. Az itt élő emberek mindig hasznosították 
a természet kínálta lehetőségeket. Az erdei gyűjtögetéssel beszerzett gyümölcsöt, gombát 
aszalással tartósították. A mészhegységek területén mészégetéssel, faszénégetéssel is fog-
lalkoztak.

Felföld

Mészégető kemence (Bükkszentkereszt)
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A fában gazdag vidékeken a bútorkészítés nevezetes központjai alakultak ki. A lombos 
erdők alacsonyabb törzsű fáiból készültek a házak. Felhasználták azonban a követ és a 
földet is az építkezés során.

A zárt völgyek falvaiban a népviselet változatos formái alakultak ki. Az itt élő emberek 
megőrizték gazdag hagyományaikat. A Felvidék településein élő hagyomány volt még a 
20. század derekán is a kiszehajtás, Szent Iván-napi tűzugrás, a lakodalmi szokások. Jelleg-
zetesek a dudanóták.

A hűvösebb éghajlatú, csapadékosabb tájon a rozs az elsődleges kenyérgabona. A To-
kaji-hegyvidék déli lejtőin hatalmas szőlőültetvények sorakoznak. 

Utcarészlet (Hollókő)

Tokaji hegyvidék
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n Ismertebb néprajzi csoportok és tájak a Felföldön

n Néhány felföldi néprajzi csoport

Ide tartozik a Kisalföld Duna fölötti területe és az Alföld fölötti peremek: palócok, 
matyók, barkók, Cserhát, Szilágyság.

A Felföldhöz kapcsolódó, a jelenlegi országhatárokon kívül eső külhoni magyar területek: 
Mátyusföld, Zoboralja, Medvesalja, Gömör.

Palócok
A Mátrától és a Bükktől északra fekvő medence és az Ipoly völgye településeinek la-

kosságát nevezik palócoknak. A török hódoltság alatt több falut felégettek, és az emberek 
elhagyták otthonaikat. A palócok dél felé vándoroltak, és a török után elnéptelenedett 
alföldi és a déli országrészek területeit népesítették be.

Gazdálkodásukban fontos szerepet töl-
tött be a rideg, makkoltató sertéstartás, a 
méhészet, a halászat, a gyümölcsfeldolgo-
zásban a pálinka- és lekvárfőzés, valamint 
az aszalás.

Jellegzetes a bujáki, hollókői, kazári, 
őrhalmi, rimóci viselet.

Építkezésükben gyakori a zsilipelt falú 
ház, füstlyukas vagy vízvetős tetőforma al-
kalmazása. 

Néhány nagyobb városuk: Balassagyar-
mat, Eger, Miskolc, Gyöngyös, Salgótarján, 
Szécsény.

Közös jellemzőjük a 20. század első felében is fennmaradt nagycsaládrendszer. A paló-
cok elsősorban római katolikus vallásúak. Jellegzetes nyelvjárásukban kétféle „a” hangot 
használnak. 

Palóc menyecskék (Maconka)

Vízvetős tetejű házak (Hollókő)
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Matyó üstökös ház (Tard)

Matyók
A matyók a Borsod megye nyugati fe-

lében található három szomszédos telepü-
lés: Mezőkövesd, Tard, Szentistván lakói. 
Környezetükben reformátusok éltek, ők vi-
szont mindannyian római katolikusok. 

Helyi gazdálkodásuk mellett távoli 
nagybirtokra szegődtek summásnak. Így 
kenyerüket sokan mezőgazdasági bérmun-
kával keresték. 

Építkezésükben jellegzetes az üstökös 
tetőforma alkalmazása. 

Országosan ismert viseletük és hímzés-
kultúrájuk a 19. század második felében 
alakult ki.

Matyó lányok (Mezőkövesd)
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Néprajzi tájak – Keleti magyar nyelvterület

Partium (Részek)
A történelmi Máramaros, Szilágy, Szatmár, Bihar, Arad megyéket és a Bánság keleti 

részét érintő terület elnevezése Partium, vagy másként Részek. A trianoni békeszerződés 
után a Romániához csatolt alföldi területek összességét jelöli. Az itt élő emberek jellemző 
életmódja, kulturális jegyei az Alföldéhez hasonlóak. Legnagyobb városa Nagyvárad. A tér-
képen a zöldes színű terület.

Erdély és a Részek (Partium)

Segesvár
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A falvakban elsősorban állattartással, 
földműveléssel foglalkoznak. Legnagyobb 
városa Kolozsvár.

A néprajzi tájak viselete, a hagyomá-
nyos életmód fontos elemei, az ünnepek-
hez kapcsolódó szokások, a jellegzetes 
nyelvjárások többnyire napjainkig megma-
radtak.

Erdély Székelyfölddel együtt 1920-ban 
Romániához került. 1940–44 között északi 
része Magyarországhoz tartozott, 1945 óta 
ismét Románia része. Székely legénykék

Erdély
Az Erdélyi-medence földrajzilag elzárt, 

magas hegyek által határolt terület a mai 
Románia nyugati részén. Évszázadokon át 
Magyarországhoz tartozó, de önálló feje-
delemség volt. Ásványkincsekben és fában 
gazdag vidék. A térképen a barnás színű te-
rület.

Három nemzet élt itt együtt: a széke-
lyek, a szászok és a románok. Belső-Erdély 
keleti felén, a borvízforrásokban gazdag 
Székelyföldön élnek a legnagyobb szám-
ban magyarok.

n Ismertebb néprajzi, táji csoportok Erdélyben

n Néhány erdélyi táji csoport

Kalotaszeg, Mezőség, Torockó, Szé-
kelyföld (Aranyosszék, Marosszék, Udvar-
helyszék, Csík, Gyergyó, Háromszék), Gyi-
mes (gyimesi csángók).

Bukovinából visszatelepített csopor-
tok: hétfalusi csángók, dévai csángók, 
al-dunai csángók.

Kalotaszeg
Kalotaszeg Erdély Kolozsvártól nyu-

gatra eső részén található. Közel negyven 
magyarlakta falu tartozik ide. Vásáros köz-
pontja Bánffyhunyad.

Lányok (Kalotaszeg)
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Mezőség
A Mezőség a Szamos, a Sajó, a Maros és az Aranyos folyók közötti erdőtlen dombság 

Erdély középső részén. Jellegzetes magyarlakta helysége a Szamosújvár közelében talál-
ható Szék. Jelentős sóbányái miatt kiváltságokkal rendelkező város volt. Népviselete eltér 
a viszonylag egységes, visszafogott színű, kevés díszítéssel ellátott mezőségi viseletektől. 
A tájra jellemzőek a gazdagon hímzett lakástextíliák, szőttesek, és a fejlett zene-, illetve 
tánckultúra. Legjelentősebb zenészközpontja Magyarpalatka.

A parasztság elsősorban földművelésből él, de sovány földjei miatt régóta foglalkozik 
fakitermeléssel, szarvasmarha-tenyésztéssel, kézműves tevékenységgel (pl. hímzések – ka-
lotaszegi varrottasok). Népművészete igen gazdag, népviselete a magyar nyelvterület leg-
pompásabb viseletei közé tartozik. Táncai közül kiemelkedik a kalotaszegi legényes.

Széki viselet

Kalotaszegi legényes tánc
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Székelyföld
A székelyeket a honfoglalást követő 

időkben a Kárpát-medence peremvidé kein 
telepítették le, ahol a határok védelmét 
biztosították. A 12–13. század folyamán 
népesítették be jelenlegi lakhelyüket. Szé-
kelyföld Erdély délkeleti részében, változa-
tos felszínű vidéken található. A székelyek 
kezdetben állattartással foglalkoztak. Ké-
sőbb, a végső letelepedés után megindult 
a földművelés fejlődése. A szűk területen 
lévő szántóföldeken elsősorban burgonyát, 
zöldségféléket termelnek. 

Jelentős megélhetési forrásuk a fakiter-
melés. 

A székely falvakban szép számmal lát-
hatunk még ma is boronafalú tornácos há-
zakat, amelyek előtt díszesen faragott szé-
kelykapu áll. 

Szőtteseik ismert fajtája a geometrikus 
mintákkal díszített pokrócféle, a festékes. 
A férfiviselet jellegzetes darabja a fehér 
posztóból készült harisnya.

Székelykapu (Sepsiszentgyörgy)

Székely ház udvara (Gyergyótekerőpatak)

Székely favágók

A székelyek kedvelik a tréfás beszédet, 
a meséket, mondákat. Népköltészetük leg-
szebb alkotásai a népdalok, a balladák. 
Önállóan kialakult írásfajtájuk, a rovásírás 
a 16. századig fennmaradt.Festékes szőnyeg
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Kárpátokon kívüli terület

A Keleti-Kárpátokon kívül eső terület. Már a honfoglalás előtti időkben magyar törzsek 
szálláshelye volt. A 12. században telepedtek meg itt a Kelet-Erdélyből kiszorult magyar 
népcsoportok. Ők a csángó magyarok. 

A Moldva északnyugati területén található Bukovinában Csíkból menekült székely cso-
portok telepedtek meg.

A Moldva területén élő magyar népcsoportok teljes elszigeteltségben élnek, ezért a 
hagyományos népi kultúra régies elemeit őrizték meg. 

Ismertebb néprajzi csoportok Moldvában: bukovinai székelyek, moldvai csángó ma-
gyarok.

Moldva

A Békási-víztározó és a Csalhó-hegység a Keleti-Kárpátokban

n Moldva
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A bukovinai székelyek Csíkból menekültek a Kárpátokon kívülre. 1764-ben Mária Te-
rézia határőrezredek szervezésére adott ki parancsot. Az ellenálló szabad székelyeket Ma-
défalván a császári katonák megtámadták. Négyszáz székely esett áldozatul. Az életben 
maradtak elmenekültek, és moldvai falvakban rejtőztek el. Végül Bukovina gyéren lakott 
területén kerestek új otthont maguknak.

1941-ben csaknem az egész Bukovinában maradt székelységet a magyar állam Bácská-
ba költöztette. A háborús események miatt azonban innen is menekülniük kellett. 

Végül 1946–47-ben Tolna, Baranya és Bács megye kiürített német falvaiban kaptak há-
zat és földet. A bukovinai székelyek népi kultúrája hosszú ideig tartó nyelvi elszigeteltségük 
miatt nagyon sok régi szokást őrzött meg.

A székelyektől különvált népcsoportokat összefoglalóan csángóknak nevezik. Elsősor-
ban azonban a moldvai magyarokat értjük az elnevezés alatt. A sík vidékre települt ka-
tolikus magyar falvak lakosai főként 
kukoricát és szőlőt termeltek. Na-
gyobbrészt halban gazdag folyók, pa-
takok mellett kerestek szállást. „A víz 
a szegény ember fejőstehene”, tartja 
egy mondásuk. A halászathoz szinte 
mindenki értett.

Még ma is a magyar nyelv nyelv-
újítás előtti változatát beszélik. Háza-
ikat fából építették.

A csángók elszigeteltségük miatt 
rendkívül gazdag, régies hagyomá-
nyokkal rendelkeznek. Népviseletük 
a kelet-európai hagyományokat őrzi. 
Népzenéjük sok vonásában emlékez-
tet az erdélyi népzenére. Általáno-
san elterjedtek a lánc- és körtáncok.

n Bukovinai székelyek

n Csángók

Bukovinai székelyek – csobánolás

Csángó család (Trunk)
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Minden országban vannak olyan kiemelkedő természeti értékek, amelyeket érintetle-
nül szeretnének megőrizni a jövő nemzedékei számára. Magyarországon tíz nemzeti park 
területén találhatóak azok a tájvédelmi körzetek, ahol kiemelkedően fontos feladat a táj-
képi és a természeti értékek megőrzése. Az első nemzeti parkot a Hortobágy területén hoz-
ták létre 1973-ban, csaknem 50 évvel ezelőtt. Utoljára, 2002-ben, az Őrségi Nemzeti Park 
alakult meg.

n Nemzeti parkjaink

Örökségeink

Természeti és épített örökségünk

 Keresd meg a térképen, hogy lakóhelyed melyik nemzeti park területéhez 
tartozik! 

 Tudj meg minél több érdekességet erről a nemzeti parkról!

 Gyűjts képeket az itt található természeti értékekről! 
 Készítsetek közösen tablót az összegyűjtött képekből!
 Ismerkedjetek meg más nemzeti parkok természeti értékeivel is! 
 Ha van rá módotok, nézzétek meg közösen a nemzeti parkokat bemutató 

rövid videót! https://www.youtube.com/embed/XztkOYYTOP8

Hortobágyi
Nemzeti Park

Kiskunsági
Nemzeti Park

Körös–Maros
Nemzeti Park

Bükki Nemzeti Park

Aggteleki
Nemzeti Park

Fertő–Hanság
Nemzeti Park

Duna–Ipoly Nemzeti Park

Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

Duna–Dráva Nemzeti Park

Őrségi
Nemzeti

Park

Nemzeti parkjaink
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Épített környezetünk folyamatosan 
változik, átalakul. Az évszázadok során 
azonban létrejöttek olyan különleges, szép 
épületek, amelyeket szeretnénk megőrizni 
a jövő számára. A műemlékvédelem segít-
ségével a különböző korok épületeit még 
nagyon sokáig megcsodálhatják az embe-
rek. Hazánkban több mint 10 000 műemlé-
ket tartanak számon.

n Épített örökségeink

A jáki templom

Magyarország nagytájai

Pannonhalmi Főapátság

A térképpel már találkoztál a 6. leckében. Akkor a saját településedet helyezted el a nagy-
tájak egyikén. Most minden nagytájról megismerhetsz egy-egy kiemelkedő épített örökséget.

Az Alpokalja különleges értéke a jáki templom. Ez a hatalmas méretű épület a magyar-
országi középkori építészet épségben megmaradt, különleges alkotása.

A Kisalföld jelentős műemléke a Pannonhalmi Főapátság. 996-ban Géza fejedelem te-
lepítette le itt a bencés szerzeteseket. Apátságuk azóta is működik.
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Pityerszer – múzeumfalu

Kilenclyukú híd Kékestető – kilátó és tévétorony

A veszprémi Szent István völgyhíd

A Dunántúli-középhegység területén, Veszprémben található Magyarország első és 
egyik legnagyobb, legszebb ívszerkezetű völgyhídja, az 1937-ben épült Szent István völgy-
híd.

A Dunántúli-dombsághoz tartozó őrségi táj legrégiesebb települése Szalafő, amely 
nyolc, egymástól távol eső szerből áll. Ezek közül Pityerszer múzeumfalu.

Az alföldi puszta ismert építménye a kilenclyukú híd, amely a Hortobágy folyón ível át.
Az Északi-középhegységben, Kékestetőn található Magyarország egyik legmagasabb 

építménye, a 180 méteres tv-torony. Csúcsa eléri az 1200 méter magasságot.
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Ezen a tájon számos különleges vár is megtalálható. Boldogkő vára a Hernád folyó kö-
zelében emelkedő sziklaszirten álló középkori vár. Füzér vára a Zemplén kiemelkedő vul-
kanikus csúcsára épült. 

A megismert épített örökségek közül néhánnyal találkoztál már az 5. leckében is, a vi-
lágörökségek között. Meg tudod nevezni, melyek voltak ezek?

Füzér vára

Boldogkő vára
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Matyó hímzés és viselet

Szellemi kulturális örökség

Szellemi kulturális örökségnek nevezzük az élő közösségekhez kapcsolható kulturális 
gyakorlatot. A nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szokásokat a közösségek állan-
dóan újrateremtik. Az általuk éltetett hagyományok megerősítik bennük az összetartozás 
és a folytonosság érzését.

Ezeknek a közösségi értékeknek a védelme segít megőrizni hazánk kulturális sokszínű-
ségét.

2019-ben 40 elem szerepelt a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén. Megis-
merheted, melyek ezek a közösségeket éltető hagyományok:

http://szellemikulturalisorokseg.hu/index0.php?name=f24_nemzeti_jegyzek_elemei

Néhányról már biztosan te is hallottál.

Mohácsi busójárás Mezőtúri fazekasság
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A hungarikum a magyarság kiemelkedő teljesítményét jelölő gyűjtőfogalom. Olyan 
megkülönböztetésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző különlegesség és 
minőség.

A nemzeti értékek elsődleges nyilvántartása a települési értéktárakban történik. A helyi 
értékeket innen ajánlják a megyei értéktárakba. Ezután kerülhetnek a Magyar Értéktárban 
található kiemelkedő nemzeti értékek közé, végül a Hungarikumok Gyűjteményébe, a hun-
garikumok közé.

A Nevezetességeink című leckében (13. oldal) megismerted a magyar világörökségeket. 
Ezek mindegyike egyben hungarikum is.

A Hungarikumok Gyűjteményében jelenleg 70 különleges értéket tartanak nyilván. Szá-
mos magyar élelmiszerre, termékre, különleges ipari megoldásra, kulturális és épített örök-
ségre és természeti környezetre lehetünk büszkék.

n Hungarikum
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A magyar tudomány és kultúra eredményei a világban

Magyarország mindig nagyon gazdag 
volt kiemelkedő tudásban, nemzetközileg 
elismert tudományos eredményekben. 
Nagyjaink méltók rá, hogy minden időben 
példaképeink legyenek. Ismerjünk meg kö-
zülük néhányat: 

Bolyai Farkas és fia, Bolyai János kiváló 
matematikusok voltak. Kőrösi Csoma Sán-
dor nyelvtudós a magyarok őshazáját ke-
reste. Jedlik Ányos megalkotta az első vil-
lanymotort. Ő indította el Magyarországon 
a hungarikumként számon tartott szódavíz 
gyártását.

n Híres magyar tudósok

„A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Nem termékeny la-
pály, hegyek, ásványok, éghajlat s a többi teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat 
józanon használni tudja. Igazibb súly s erő az emberi agyvelőnél nincs. Ennek több 
vagy kevesebb léte a nemzetnek több vagy kevesebb szerencséje.”

Széchenyi István

Jedlik Ányos motorja

Neumann JánosSemmelweis Ignác

Semmelweis Ignác orvost az anyák 
megmentőjeként emlegetik. Puskás Tiva-
dar feltalálta a telefonközpontot. Neumann 
János a modern számítógép elvi alapjait 
fektette le.

Wigner Jenő és Szilárd Leó az atom-
energia hasznosítását kutatta. Az űrkuta-
táshoz kapcsolódik Kármán Tódor, a szu-
perszonikus (hangsebességnél gyorsabb) 
repülés atyjának, Pavlics Ferenc, a Hold fel-
színét kutató holdjáró jármű tervezőjének, 
és Bejczy Antal, a marsjáró megalkotójának 
munkássága.

 Nézz utána, kik kapták meg ezt 
a rangos elismerést a magyarok 
közül!

 https://slideplayer.hu/slide/ 
2234140/

Számos Nobel-díjassal is büszkélked-
hetünk.

Pavlics Ferenc is részt vett  
a holdjáró tervezésében
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A tudomány mellett a kultúra számos területén is születtek olyan alkotások, amelyek 
hazánk hírnevét növelték. Kiváló költők, írók, zeneszerzők, képzőművészek, sportolók vív-
ták ki a magyarság megbecsülését a világban. Néhányukkal találkozhattál már A helyi tu-
dás: településünk közösségei, jeles személyei című (28. oldal) leckében is. 

Madách Imre Az ember tragédiája című művét negyvennél is több nyelvre fordították le. 
Márai Sándor és Kertész Imre könyveiből pedig több mint kétszáz fordítás készült.

n A magyar kultúra világhírű eredményei

Liszt Ferenc magyar zeneszerző, minden idők egyik legkiválóbb zongoraművésze volt. 
Hazánkon kívül számos országban ismerik Bartók Béla műveit, és alkalmazzák Kodály Zol-
tán zenepedagógiai módszerét. Mindketten kiváló népzenekutatók voltak.

Márai Sándor  
író, költő, újságíró

Kertész Imre,  
irodalmi Nobel-díjas író

Kodály Zoltán

Bartók BélaLiszt Ferenc
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Munkácsy Mihály, Rippl Rónai József képei több európai kiállítóterem falát is díszí-
tették. Csontváry Kosztka Tivadar alkotásai főleg Nyugat-Európában váltak híressé. Vic tor 
Vasarely Franciaországban is hírnevet szerzett alkotásaival.

Victor Vasarely köztéri szobra  
(Pécs)

Csontváry Kosztka Tivadar:  
Zarándoklat a libanoni cédrushoz

Munkácsy Mihály: Rőzsehordó nő

Rippl Rónai József: 
Medgyessy Ferenc mintáz
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Puskás Ferenc nevét az egész világon ismerik a labdarúgás rajongói. Tagja volt az egy-
kori legendás hírű aranycsapatnak is. Büszkék lehetünk Polgár Juditra is, aki a sakktörténet 
legjobb női sakkozója.

Az aranycsapat,  
minden idők legjobb magyar labdarúgó-válogatottja

Polgár Judit  
nemzetközi sakknagymester

„…emelkedjünk fel lehúzó gondjaink közül, nyújtsuk egymásnak jobbunkat, fog-
junk össze, hogy egyszerre gazdagítsuk a magyarságot és az emberiséget, hogy kreatív 
együttműködéssel teremtsünk világraszóló alkotásokat.”

Bolyai János

Kovács Katalin 
olimpiai bajnok kajakozó

Egerszegi Krisztina 
olimpiai bajnok úszó

Rubik Ernő, a bűvös kocka feltalálója
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Kislexikon
abrosz  
Az asztal leterítésére szolgáló lakástextília. 

advent  
A karácsony napját megelőző negyedik vasár-
naptól karácsonyig számított időszak.

aprójószág  
A tyúk, lúd, kacsa, pulyka, galamb, gyöngytyúk 
(baromfi) összefoglaló neve.

aratás  
Az érett kenyérgabona betakarítása.

aratókoszorú  
Az aratóünnepségre készített, búzakalászból 
font koszorú.

Benedek Elek  
Erdélyi újságíró, mesegyűjtő, meseíró.

bocskor  
Egyetlen bőrdarabból szabott, szíjakkal össze-
fűzött könnyű lábbeli. A bokára és a lábszárra 
erősítették.

boronafal  
Fenyőgerendákból készített házfal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

böjt  
Meghatározott időszakokban a hús- és zsírfo-
gyasztás mellőzése egyházi előírásra.

bölcső  
A bölcső a szoba ideiglenes tartozéka volt. Ami-
kor gyermek született a családban, legtöbbször 
az apa által készített bölcsőbe fektették. Egy-
szerűbb változata a kemencepadkára állított 
teknőbölcső volt. Az ágy végénél elhelyezett 
talpas bölcsőt az anya a lábával tudta ringatni 
az ágylábhoz erősített kötél segítségével.

búcsú  
Katolikus vallásgyakorlat.

cibere  
Gabonából erjesztéssel készített savanyú lé. 
A belőle készült leves a böjti időszak gyakori 
étele.

családfa  
Az ősök és az utódok közötti kapcsolatok áb-
rázolása.

csapda  
Vadfogó eszköz.

csorda  
Naponta a legelőre hajtott szarvasmarhák.

életfa  
Termékenységet jelképező almával és dióval, 
esetleg pattogatott kukoricával feldíszített 
faág, örökzöldág.

faszénégetés  
Erdei mesterség. Elsősorban a vas előállításá-
hoz volt szükség faszénre.

fazsindely  
Tetőfedésre alkalmas, fenyőfából hasított vé-
kony lemez. Elsősorban fenyvesekkel borított 
hegyvidéki területen (Székelyföld) terjedt el.

fonó  
A kenderfonás közös munkaalkalma.

födém  
A lakóhelyiséget a padlástértől elválasztó ge-
rendavázzal alátámasztott mennyezet.

földpadka  
Földből, sárból, vályogból készült építmény, 
amely tűzrakásra, ülésre, tárolásra, különféle 
munkaműveletek elvégzésére szolgált.
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Csapolt boronafal

Keresztboronás fal

Bölcső
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fújtató  
Tűz élesztésére használható fúvóeszköz.

generáció  
Ugyanazon korban élő, közel azonos korú em-
berek összessége.

gereben  
A kenderrostok kifésülésére alkalmas eszköz.

guzsaly  
A kender fonásánál használt, talppal ellátott fa-
rúd. Erre kötötték fel a növényi rostokat.

hamvazószerda  
A húsvétot megelőző nagyböjti időszak kezdő-
napja.

házioltár  
Katolikus családok házában a szentsarokban 
elhelyezett szekrényke, amelyben gyakran Má-
ria-szobor vagy szentkép található.

honismeret  
Az egész országra, az egész nemzetre vonatko-
zó információk felkutatása és gyűjtése. Felada-
ta az ismeretszerzés és az ismeretnyújtás.

hungarikum  
A magyarságra jellemző, megkülönböztetésre, 
kiemelésre méltó érték.

hurok  
Vadfogásra alkalmas eszköz.

irha  
Prémes állat szőrös bőre.

jurta  
Farácsokból, rudakból összeállított, gyapjúból 
készült nemeztakaróval fedett sátor.

kaláka  
Kölcsönösségi alapon szerveződő társas mun-
ka. A rokonok, ismerősök gyakran szórakozás-
sal egybekapcsolt közös munkavégzése.

kanapé  
Fából készült, gyakran festéssel díszített hát-
támlás, karfás pad.

 
 
 
 
 

kemence  
Sárból rakott tűzhely, amit sütésre, főzésre, 
melegedésre használtak.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kender  
Fonal készítésére alkalmas rostnövény

kereplő  
Fából készült zajkeltő eszköz (idiofon hang-
szer).

kéve  
Összekötött növényi szálak kisebb-nagyobb 
csomója.

körtánc  
Tánc, amelyet a résztvevők körben forogva jár-
nak.

krampusz  
A Mikulást kísérő kis ördög alakja.

kürtő  
Tölcsérszerű nyílás egy nyitott tűzhely fölött, 
amely egy felfelé szűkülő részen át vezeti a ké-
ménybe vagy a szabadba a füstöt.

lánctánc  
A táncosok láncot alkotnak kézfogással, vállfo-
gással, derékfogással, övfogással, vagy eszkö-
zök segítségével.

marokszedés  
A kaszával learatott gabona összegyűjtése. 
A munkát mindig nők végezték. 3-4 marokból, 
felnyalábolt gabonakötegből kötöttek egy kévét. 

méhes  
Méhek elhelyezésére szolgáló építmény.

menyecske  
Fiatal férjezett nő.
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Búbos  
kemence

Kanapé
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mészégetés  
Mészkő hevítésével égetett építési kötő anyag-
alapanyag készítése.

mezőváros  
Kiváltságokkal rendelkező nagyobb település.

mosósulyok  
A vászon mosására használt nyeles lapátszerű 
eszköz. A vízbe helyezett textíliát a mosósu-
lyokkal csapkodva tisztították. Díszes változa-
tai jegyajándékba készültek. 

nagycsalád  
Gyakran 20–25 tagot is számláló rokoni és 
 gazdasági közösség, amelyet egy közös őstől 
származó férfiak és feleségeik, gyermekeik, 
uno káik alkotnak. 

násznagy  
Házassági tanúnak meghívott közeli rokon, 
vagy a közösség megbecsült tagja. 

nemzedék  
Egy családban az egymást felváltó utódok cso-
portja.

nemzet  
Azonos nyelvű, kultúrájú, közös történelmi gyö-
kerű, egy államot alkotó nép.

nemzeti park  
Természetvédelmi terület, amelynek természe-
ti szépségeit vagy ritka állat- és növényvilágát 
védik és megőrzik.

nemzetiség  
Egy adott állam területén az államalkotó nem-
zethez képest kisebbségben élő, eltérő nyelvű, 
kultúrájú csoport.

nemzetség  
Több, egymással vérrokonságban lévő nagy-
családból áll. Összetartozásukat a közös ős és 
a közös szokások biztosítják.

nomádok  
Állandó lakhely nélküli, főleg állattenyésztés-
sel, vadászattal foglalkozó nép. Új legelőket, 
vadászterületet keresve az egyik helyről a má-
sikra vándorolnak.

nyelvjárás  
A nyelv kissé módosult változata. Különböző 
földrajzi területeken kialakulhatnak eltérő sza-
vak, amelyek mégis ugyanazt jelentik.

obony  
Kisgyermekek egybeszabott ruhája.

őshaza  
A legkorábbi vagy legelsőnek tekintett terület, 
ahonnan máshová került egy nép.

palatábla  
Palakőből készített tábla, amit régen írásra 
használtak az iskolában.

palavessző  
Palatáblához használt íróvessző.

passiójáték  
Jézus Krisztus szenvedéstörténetének elő adása.

pendely  
Az alsótestet szoknyaszerűen körülfogó, fehér-
neműként használt női ruhadarab. 

pitvar  
A lakóház előtere, belépőhelye, de jelentheti 
a konyhát vagy a konyha bejárati ajtaja felőli 
részt is.

pöröly  
A kovácsok által használt nagy méretű, fanyelű, 
súlyos ütőszerszám.

protestáns  
A katolikus egyháztól különvált keresztény (ke-
resztyén) egyházak összefoglaló neve (evangé-
likus, református, unitárius).

regölés  
Főleg a Dunántúlon gyakori, karácsony más-
napjától január 6-ig terjedő időszakra jellemző 
téli köszöntő szokás.

rétes  
Vékonyra nyújtott tésztából, sokféle töltelékkel 
készíthető sütemény.

rideg  
Télen-nyáron a szabad ég alatt élő nyáj és pász-
toruk megnevezése.

rokonok  
Azok az emberek, akikkel leszármazás alapján, 
házasságkötés útján egy családba tartoznak.

róna  
Sík vidék, hatalmas mezőkkel.

sódar  
Pácolt, füstölt vagy főzött, önálló hideg ételnek 
szánt sertéshús.
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sövény  
Vesszőből font falazat.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

summás  
Bérért dolgozó mezőgazdasági idénymunkás.

szabadkémény  
A konyha mennyezetébe beépített szabadba 
vezető, nyílt füstelvezető építmény.

szentelés  
Egyházi pap általi áldás.

szertartás  
Az egyház által meghatározott formájú ese-
mény.

szűcs  
Juhok gyapjas bőréből meleg, szépen díszített 
kabátot készítő mesterember.

takács  
Kender- vagy lenvásznat készítő szövőmester.

tájvédelmi körzet  
Természeti, tájképi adottságokban gazdag na-
gyobb, általában összefüggő terület.

táltos  
A magyarság vallási életének legfontosabb sze-
replője, aki egy személyben pap, tudós, gyógyí-
tó, tanácsadó.

tiló  
Kender kemény  
rostjainak törésére  
használt eszköz.

tornác  
A lakóház homlokzata mellé épített, oszlo-
pokkal, pillérekkel, boltívekkel alátámasztott, 
fedéllel ellátott térség. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

trianoni békeszerződés  
Az első világháborút lezáró békeszerződés, 
amely meghatározta Magyarország új határait.

turulmadár  
Egy sólyomféle, a magyar eredetmondák legen-
dás madara.

üstökös tető  
Elsősorban a matyó községekben használt te-
tőforma, melynél a ház elejét védő, domborúan 
hajlított tetőzetet, üstököt alakítottak ki.

varga  
Cipőt készítő és javító mesterember.

veremház  
Földbe süllyesztett lakóépület.

világörökség  
Egy ország kulturális vagy természeti szem-
pontból egyedinek számító értéke.

virgács  
Egyik végén összefogott vesszőnyaláb, amit ré-
gebben gyermekek fenyítésére használtak.

vőfély  
A lakodalom szervezője és lebonyolításának 
vezetője.

zsilipelt fal  
Olyan fából készült fal, amelynél a függőleges 
tartóoszlopokba vésett vájatba illeszkednek a 
vízszintes gerendák, pallók vagy deszkák.

zsúp   
Tetőfedésre használt kézzel csépelt rozsszalma.

103

Favázas  
sövényfal

Tilolás
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Képjogok:

Néprajzi Múzeum, Budapest / A borítón: Gönyey Sándor, 1942, Désháza; Gönyey Sándor, 1932, 
Nagybörzsöny (5. oldal); Vadas Ernő, 1930-as évek, Mezőkövesd (6. oldal); Weissbach Rilly és testvére, 
1910-es évek, Mezőkövesd; Vadas Ernő, 1930-as évek,  Hollókő (20. oldal); Kankovszky Ervin, 1933, Boldog 
(20. oldal); Dincsér Oszkár, 1939, Nagydobrony (22. oldal); Ismeretlen, Kisvárda (29. oldal); Ismeretlen, 
Homokmégy (31. oldal); Raffay Anna, Kiskomárom, 1953 (39. oldal); Gönyey Sándor, Kadarkút, 1931 
(40. oldal); Réger Endre, Galgamácsa, 1950 (40. oldal); Balogh Rudolf, 1930-1940, Boldog (41. oldal); 
Hofer Tamás, 1954, Átány (42. oldal); Gönyey Sándor, 1927, Hajdúszoboszló (43. oldal); Vadas Ernő, 1938 
körül, Csömör (43. oldal); Molnár Balázs, 1952, Komádi (44. oldal); Magyar Film Iroda, Boldog (44. oldal); 
Manga János, 1942, Egerbocs (46. oldal); Györffy István, 1932, Boldog (46. oldal); Eperjessy Ernő, 1966, 
Horvátkimle (50. oldal); Ismeretlen, Mezőkövesd (52. oldal); Palotay Gertrúd, Alsójózsa (53. oldal); 
Gönyey Sándor, Szügy (54. oldal); Molnár Balázs, 1963, Domaháza (57. oldal); Szöllősy Kálmán, 1939, 
Boldog (57. oldal); Gönyey Sándor, 1931, Maconka (60. oldal); Gönyey Sándor, 1933 előtt, Buják (61. oldal); 
Erdődi Mihály, 1940, Alföld (74. oldal); Gönyey Sándor, 1929, Budapest (74. oldal); Sági János, 1905, 
Keszthely (76. oldal); Semayer Vilmos, 1900, Garabonc (78. oldal); Gönyey Sándor, 1924, Váralja (79. oldal); 
Gönyey Sándor, 1934, Farkasfa (79. oldal); Magyar Film Iroda, Hollókő (81. oldal); Gönyey Sándor, 1924, 
Maconka (82. oldal); Gönyey Sándor, 1928, Mezőkövesd (83. oldal); Erdődi Mihály, 1940, Kalotaszeg 
(85. oldal); Erdődi Mihály, 1941, Gyergyótekerőpatak (85. oldal); Ismeretlen, Kecsetkisfalud (86. oldal); 
Erdődi Mihály, 1940, Székelyföld (87. oldal); Erdődi Mihály, 1941, Gyergyótekerőpatak (87. oldal); 
Gönyey Sándor, Sepsiszentgyörgy (87. oldal); Veress Sándor, 1931, Trunk (89. oldal)

Fortepan / Ebner (11. oldal), Konok Tamás id (11. oldal), Lissák Tivadar (11. oldal), 73. oldal,  
Erky-Nagy Tibor (99. oldal) 

Herman Ottó Múzeum, Miskolc (38. oldal)

Magyar Nemzeti Múzeum (28. oldal)

Shutterstock 4., 13-15., 25., 26-27., 62., 65., 81., 82., 84., 88., 91-93. oldal
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