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„Érezd jól magad, és tégy meg mindent,
 hogy unokáid is szeressék tanyádat, ahol éltél!” 

(Kemény Bertalan)

     Mesél

A TANYA
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Kedves Olvasó!

Kalandos ismeretszerzésre hívunk!
Bence nagymamája egy fényképalbum segítségével idézi fel saját nagyszülei életét, egykori lakóhelyüket. 

Sok érdekességet mesél unokájának az alföldi tanyáról, az itteni állatokról és használati tárgyakról. Csatlakozz 
Bencéhez, tudj meg Te is minél többet erről a témáról! A következő jelek segítségedre lesznek:

azt jelzi, hogy izgalmas, egyúttal hasznos információkkal bővítheted ismereteidet. 
Itt például a magyar Alföldről olvashatsz:

Az Alföld Magyarország legnagyobb tájegysége, az ország több mint felét elfoglalja, sőt több irányban túlnyúlik az 
országhatáron is. Legfontosabb folyói a Duna és a Tisza, legnagyobb tájegységei a Mezőföld (1), a Duna-Tisza-köze 
(2) és a Tiszántúl (3).

jel mellett változatos feladatokat találsz, amelyek segítik elmélyíteni tudásodat. Most az a tennivalód, 
hogy a tájegységek számát írd be a fenti térkép megfelelő helyére és jelöld egy ponttal lakóhelyedet!

ikon azt jelenti, hogy az adott feladatnak nincs egységes megoldása, a feltett kérdésre sokféle válasz adható.  
Az ilyen jellegű feladatok szüleitekkel, tanáraitokkal való beszélgetésre, vagy az interneten való további infor-

mációszerzésre ösztönöznek benneteket. A saját „megfejtéseket” nem is kell leírnotok a füzetbe, megbeszélhetitek 
szóban, vagy dolgozhattok önállóan akár külön papíron is.

Ha kíváncsi vagy a feladat megoldására, elég, ha az okostelefonoddal beolvasod a minden téma után megtalálható 
QR-kódot, így eljutsz a www.natura-hungarica.hu weboldalra. Itt a helyes megfejtéseken kívül további érdekessé-
gekre bukkanhatsz.

A füzetben látható rajzok nagy része  valódi műtárgyak, fényképek alapján készült, ezeket     jelzi.  
Az ábrázolt tárgyak eredetijét megnézheted a Kiskun Múzeumban (Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 9.). 

Azokat az értékeket, hagyományokat, termékeket, élőlényeket, amelyek kifejezetten Magyarországra jellemzőek 
és hazánk hírnevét öregbítik, amelyek különlegesek és az egész magyarság számára fontosak, hungarikumoknak 
nevezzük. Ezek közül számos kapcsolódik az Alföldhöz, a tanyához.
 A füzetben kiemeléssel jelezzük a HUNGARIKUMOKAT*. Az így jelölt szavakat gyűjtsd össze a füzet végén! 

Jó szórakozást és hasznos ismeretszerzést kívánunk!
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Egy borongós őszi napon a nagymama fényképalbumot 
lapozgatott unokájával. Bence ámulva nézegette szülei, 

nagyszülei és többi rokona gyerekkori, fiatalkori fotóit. Rábukkant 
azonban számára ismeretlen emberek képeire is. 
– Mami! Kiket ábrázol ez a kép? – kérdezte Bence.
– Ők az én nagyszüleim, vagyis a te ükszüleid – felelte  
a nagymama. – Nagypapámat Gulyás Jánosnak, nagymamámat 
Szántó Annának hívták. Egy alföldi tanyán éltek, gyerekkoromban 
minden nyarat náluk töltöttem.

Régen a családi Biblia hátuljába jegyezték 
fel, hogy ki mikor született, meddig élt, kivel 

kötött házasságot, hány gyerekük született. 
A gyerekek az apjuk vezetéknevét kapták családi 
névként, keresztnévnek pedig gyakran olyat válasz-
tottak számukra, amely már korábban is előfordult  
a szülők, felmenők, rokonok között. 
Nálatok maradtak ilyen emlékek? 

Tudod honnan származnak, hogyan éltek az 
őseid? Kérdezd meg szüleidet, nagyszüleidet, 

és készíts családfát! Segítségül használhatod az 
itteni ábrázolást. Ha egy nagyobb papírra önálló-
an elkészíted saját családfádat, akkor azt szépen 
díszítve, bekeretezve akár ajándékba is adhatod 
családtagjaidnak.

Kinyílik a fényképalbum

1. Számold ki, hány ükszülője van egy embernek?    .....
A másodfokú unokatestvéreknek melyik őse közös?
........................................

MINTA A CSALÁDFÁHOZ:
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A gazdaság

Meghatározások
1. A szekér számára, sokszor fából épített „garázs”. 
2. A lekaszált fűből a száradás idejére készített halom. 
3. Kerti vécé. 
4. Az állatok ürülékét itt gyűjtötték össze, innen hordták ki  

a földekre. 
5. A házépítéshez kiásott agyag helyén visszamaradt mélyedés, 

amelyet sokszor víz töltött meg. 
6. Hosszú emelőkarral ellátott vízvételi hely. 
7. A sertések lakóhelye. 
8. A méhek háza, a méhkas másik neve.
9. Többszörösen elágazó, földbe ásott fa, amelyen a köcsögöket 

szárították. 
10. A lovak szállása. 
11. Termények, főleg kukorica tárolására használt, lábakon álló 

épület. 

A magyar tanya* az Alföld jellegzetes külterületi település-
formája. Jellemzője a lakóház és a körülötte állattartásra, va-

lamint zöldség- és gyümölcstermesztésre alkalmas telek, amelyet 
nagyobb földek (szántók, legelők) vettek körül. Napjainkban egyre 
kevesebb a tanya, de a 20. század elején számuk elérte az egymilliót.

– A testvéreimmel és unokatestvéreimmel csodálatos nyarakat töltöttünk nagyszüleink tanyáján. 
Ha játszani akartunk, hatalmas tér állt rendelkezésünkre.

1. A tanyán a gyerekek remekül tudtak bújócskázni, hiszen  
a főépületen kívül az udvaron sok melléképület és számos egyéb 
építmény kínált búvóhelyet. De melyiket hogy hívták? 
Segítségül hármat külön is megrajzoltunk. Megtalálod ezeket az 
udvaron? Színezd ki őket!

2. Párosítsd össze a szavakat a meghatározásokkal! 
Írd a meghatározások számát a  szavak mellé!

3. Ha már tudod, hogy melyik kifejezés pontosan mit jelent, 
írd a tanyagazdaság épületeit, építményeit jelentő szavak melletti számot

a nagy rajz megfelelő helyére!
Az itt kiemelt képhez nem tartozik meghatározás.
Karikázd be az alábbi szavak közül, hogy mit ábrázol a rajz! 
Keresd meg az udvar rajzán is! Színezd ki!

tyúkól           kacsaúsztató            galambdúc

 ágasfa

 budi 

 disznóól 

 gémeskút 

 góré

 istálló

 kaptár

 kocsiszín

 kubikgödör 

 szénaboglya

 trágyadomb
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4. Írd be a meghatározásokhoz tartozó  
szavakat a sorszámok rendjében a keresztrejtvénybe! 
A szürkével jelölt oszlopban egy cserépből 
készült használati tárgy nevét kapod. 
A megoldás rajzát színezd ki és díszítsd 
egyszerű mintával!
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A tanyaépület és a tornác

A tornácnak több neve is létezett. Állítsd sor-
rendbe az alábbi betűket és megismerheted 
a tornác egyéb elnevezéseit is!

d a r e v n a     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
n a g g           . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
j e s z a l a r e   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e z e h á l e j    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– A legmelegebb nyári napokon is tudtunk hűsölni a tornácon. A lócán ülve bodzaszörpöt ittunk, fejünk fölött 
csokorba kötve gyógynövények száradtak. De bent a tanyaépületben sem volt nagy a hőség.

1. Milyen tárgyakat ismersz fel a nagy képen?
 

Díszítsd az oszlopokat!

A tornác a ház előtt végigfutó, hosszú, oszlopos, korláttal ellátott, nyitott folyosó. A tanyaépület igen hasznos 
része volt, mert amellett, hogy árnyékot tartott a házfalnak, megvédte azt az esővíztől is. Az itt elhelyezett 

padon, amelyet lócának hívtak, kiválóan lehetett beszélgetni, olvasni, sőt szunyókálni is. A főzéshez kapcsolódó 
egyes feladatokat szintén itt végezték, pl.: itt kopasztották a szárnyasokat, itt pucolták a zöldségeket. A tornác 
levegős, szellős, ráadásul száraz volt, ezért különböző terményeket lehetett itt felakasztva szárítani (pl. dohány, 
paprika, gyógynövények, dió). A tornác festése, oszlopainak díszítése a család gazdagságát is jelezte.

A tornácon száradó egyik gyógynövény az orvosi székfű, vagy más néven a kamilla. Frissen és szárítva is 
használják az alföldi kamillavirágzatot*, teának, borogatásnak egyaránt alkalmas. Számos kedvező ha-

tása ismert: gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő, hurutoldó, nyugtató, emésztést segítő. A tornácon madzagra fűzött 
pirospaprika is szárad. Ebből készül a kalocsai fűszerpaprika-őrlemény*, amely számos jellegzetes magyar 
étel ízesítője.

2. Három növényt láthatsz nyersanyagként, illetve már feldolgozva. Melyikből mi készült? 
Írd a képek alá, hogy mit ábrázolnak! Kösd össze a növények rajzát a hozzájuk tartozó edénnyel!

..................................................

..................................................

..................................................
.......................................

...........................................

..................................................
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A tanya jellegzetes építőanyagainak köszönhetően a házban nyáron is kellemesen hűvös a levegő. A szé-
les falak vályogból készültek, a tetőt pedig eleinte vastag nádkötegekkel, később cseréppel fedték. Ezek  

az építőanyagok jó hőszigetelők, könnyen karbantarthatók és a környezetet sem szennyezik. Mi a vályog? A kőben 
és fában szegény Alföld legelterjedtebb építőanyaga. A földből kiásott agyagot vízzel és növényi szárakkal, leg-
többször szalmával keverték össze, és ebből a sárszerű masszából téglaformákat öntöttek. A téglák megszáradva 
megkeményedtek, és már lehetett is velük falazni.

3. Igaz vagy hamis? Jelöld X-szel!

A vályogtéglát ki kell égetni. 
Az Alföldön sok kő van.
A nádtető ősibb, mint a cseréptető. 
A nád és a vályog elbomlik.

I H
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A konyhában

– A nagyszüleim tanyájáról való az a néhány tárgy, amelyről most mesélni fogok. Megörököltem, a lakásunk-
ban már csak dísznek tartom őket, de egykor mindennapos használatban voltak. 

A fateknőben kenyeret dagasztottak, tésztát gyúrtak. Mosásra és gyermekfürdetésre is teknőt használtak.  
Az Alföldön igen közkedvelt száraztésztát, a tarhonyát a tarhonyarosta lyukain átmorzsolva készítették.

1. Melyik két bögre teljesen egyforma a rajzon? Karikázd be a számukat!
A fazekasok egyesével korongozták, festették a tárgyakat, 
ezért voltak apró különbségek közöttük.
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Az asztal mögé sok helyen falvédőt tettek, amelyet szépen díszítettek és tréfás, bölcs, rímes mondásokat 
hímeztek rájuk.

3. Készíts saját falvédőt! A rá illő mondat szavait azonban neked kell helyes sorrendbe tenned. Írd a meg-
adott szavakból alkotott értelmes, rímelő falvédőszöveget az ábrába, és díszítsd tetszésed szerint!

Könnyebb, nehezebb, mint, mint, tenni, beszélni, enni, főzni. 

2. Fejtsd meg a nagymama találós kérdéseit, majd a megfejtéseket kösd össze az azt ábrázoló képpel!
Melyik tárgy nem szerepel a nagy képen? Színezd ki!

Mire használják azt a két tárgyat, amelyekről nem szól találós kérdés?

Éhes gyomrom parazsat nyel,
lapos hasam forrón lehel.
Nem kell nekem istálló,
én vagyok a ........................

Öblös testem befogad,
mindenféle magokat.
De kifelé mind porként száll,
mert én vagyok a .....................

Azok, kik a tejet fejik,
legelőször belém töltik.
De hogyha épp száraz vagyok,
fülemmel egy szögön lógok.
Nehogy ezért sajnálj,
én vagyok a ........................
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– Gyerekként nagyon szerettem a tanya kamrájában időzni. 
Ott mindig nagyon jó illat volt, szép hímzett vagy horgolt 

stelázsicsík díszítette a polcokat, és mindig lehetett valamilyen 
finom csemegét találni.

1. A kamrában a stelázsinak nevezett polcokon csupa 
finomság sorakozik. Írd a szavak betűjelét a rajz megfelelő helyére!

2. A rajzon elbújt 8 tárgy, ami biztosan nem lehetett egy 
száz évvel ezelőtti tanyán. Megtalálod őket? Karikázd be! 

Melyik miért nem illik a régi kamrába?

A tanyákon az ottani állatok (tehén, juh, kecske) tejéből 
gyakran készítettek vajat, tejfölt, túrót, sajtot. Ehhez a tejet 

többféleképpen savanyítani, felfőzni, erjeszteni és alvasztani kellett. 
A készülő sajtot fűszerekkel ízesíthették, lehetett préselni, érlelni, 
sőt még füstölni is.
Amikor még nem volt hűtőszekrény, az élelmiszereket főleg szárí-
tással, sózással és füstöléssel tartósították. A füstöléshez keményfa 
(tölgy, bükk vagy akác) fűrészporával csinálták a füstöt, aminek ki 
kellett hűlnie, mire elérte a húsokat, ezért hosszú csövön vezették 
a füstölőkamrába.

3. Melyik ételt hogyan tartósítják? Van, amelyiket több 
módon is. Kövesd a vonalakat, és megtudod.

A kamra titkai

a) libazsír
b) pálinka
c) kajszibaracklekvár*
d) mangalicaszalonna 
e) libatepertő, 
f) málnaszörp

g) fokhagyma 
h) befőtt
i) alma 
j) füstölt sonka 
k) kolbász
l) savanyúkáposzta
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A gyümölcsöket és a zöldségféléket nem füstölés-
sel tartósították, hanem vagy szárították, aszal-

ták, vagy savanyították, vagy megfőzték őket. Aszalással 
készült például a mazsola, főzéssel a befőtt és a lekvár.  
Az országhatáron túl is híressé vált kecskeméti barackból* 
nagyon finom lekvárt lehetett készíteni. A meghámozott 
kajszibarackot cukorral egész sűrűre főzték, de csak annyira, 
hogy kenhető maradjon. Fontos volt, hogy az üvegbe töltött 
lekvár lassan, fokozatosan hűljön ki. Az üvegre ragasztott 
címkén feltüntették, hogy a lekvár mikor, milyen gyümölcs-
ből készült.

4. Tervezz címkét a kedvenc lekvárodnak!

5. Díszítsd saját mintával az alábbi stelázsicsíkot!
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A szobában

– A tanyaépület legszebb helyiségének a tisztaszoba számított. Hideg estéken 
szerettem bevackolni magam a kemencesutban, a petróleumlámpa fénye 

mellett onnan beláttam az egész szobát: a pehelytollal töltött ágyneművel torony-
magasan megrakott nyoszolyát, a ruhákat rejtő sublótot. 

Az ágyban legalulra kerültek a derékaljnak használt szalmazsákok, arra a vánkosok  és a takarózásra szolgáló 
dunyhák. A sarokban szépen díszített láda állt, amely díszítése miatt a tulipános láda nevet kapta. A lányok 

számára férjhezmenetelük alkalmára ebbe gyűjtötték 
a különböző vászonneműket: ruhát, ágyneműt, terítőt, 
takarót, törölközőt. A ládán gyakran a tulajdonos neve 
(vagy monogramja) és a készítés évszáma is szerepelt.

3. Díszítsd a ládát a saját elképzelésednek 
megfelelően! Mit tartanál benne?

4. Kösd össze a szavakat a jelentésükkel!

A sarokban látható, agyagból készített kemencét a konyha felől fűtötték, sütésre, 
főzésre is onnan használták. A kemence másik oldala viszont a szobát  

melegítette. A gyerekek és a háziállatok kedvenc tartózkodási helyének 
számított a sut, vagyis a kemence és a fal közötti padkarész, mert 

mindig itt volt a legmelegebb. Egy jól felfűtött kemence akár több 
napon át is tartotta a meleget.

2. Mit csinál, aki  valamit 
„sutba dob” vagy „sutba hajít”?  
Karikázd be a helyes megoldás betűjelét!

a.)  célbadobást gyakorol
b.)  addig elért eredményt veszni hagy
c.)  súlyt lök

sublót 
vánkos
dunna, dunyha
nyoszolya

ágy
vastag, tollal töltött takaró
fiókos szekrény
párna

1. Kösd össze a betűket megfelelő sorrendben, 
és megtudod, ki bújt a képen a kemencesutba. 
Honnan ismerős?
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4. Hol állnak az óra mutatói, 
ha a szobáról készült rajz azt a pillanatot 
örökítette meg, amikor a déli harangszó 
elhangzásáig még másfél órát kellett 
várni? Rajzold az óra mutatóit a szám-
lapra a megfelelő állásban!

 Régen, mielőtt a tanyákra is bevezették 
volna a villanyáramot, a világítást petróle-

umlámpával oldották meg. A lámpa alsó, üreges 
részébe töltött petróleumot, vagy lámpaolajat 
a belelógó, pamutból készült kanóc szívta fel. 
A meggyújtott, égő kanóc nagyságával lehetett 
szabályozni a fény erősségét. A lángot a lámpa 
üvegbúrája védte.

5.  A petróleumlámpa rajzából hiányzik 
egy darab. Vajon melyik illik oda? 
Karikázd be a számát! Ki is egészítheted a rajzot.
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Ebédeljünk!

– Mama, neked mit főzött a nagymamád, ha a kedvedbe akart járni? – kérdezte Bence a nagymamájától.  
– Természetesen gulyáslevest és lángost – válaszolta a mama. – Akkor persze még nem volt Piros Arany* 

és Erős Pista*, amivel manapság szoktam ízesíteni a saját főztömet. A lángost is üresen ettük, nem tettünk rá sem 
sajtot, sem tejfölt. Mellé a gyerekek szódavizet*, a felnőttek fröccsöt* ittak.

A magyar ételek közül a legtöbb külföldi a gulyáslevest* ismeri. Ez az igen tartalmas,  
marhahúsból és zöldségekből készült, energiadús leves eredetileg a pásztorok kedvelt 

eledele volt. A pásztorok a településektől távol élve maguknak főztek, és ehhez szinte egyetlen 
főzőedényük volt: a bogrács. 
A szódavíz, másnéven szikvíz tulajdonképpen szén-dioxiddal dúsított ivóvíz, amelyet szifon-
fejes (kinyomófejes) üvegekbe palackoztak. Az eljárás környezetbarátnak minősült, mivel az 
üvegeket újra lehetett tölteni. A fröccs bor és szódavíz változó arányú keveréke. Több mint 50 
fajta fröccs létezik, attól függően, hogy milyen arányban tartalmaz bort és szódát. 

1. A magyar konyha néhány fontos alapanyagát láthatod a képen. Húzd egy vonallal a gulyás összetevőit  
a bográcsba, a lángos összetevőit a serpenyőbe! Van, amelyik mindkét ételhez szükséges, és olyan is, amelyik 
egyikbe sem kell.  Milyen ételeket lehet készíteni még a lerajzolt sokféle nyersanyagból?

2. Segíts a lángos elkészítésében! Az alábbi recept alapján számold ki, hogy mennyi alapanyag kell 30 főnek!

Számolj! A 30 fő számára elkészült 90 db lángost a követke-
zőképpen ízesítették: a teljes mennyiség egyharmada sajtos 
lett, 25 db tejfölös. 20-szal kevesebb sós készült, mint tejfölös. 
A maradék egyötöde fokhagymás, a többi sajtos-tejfölös lett. 
Összesen készült tehát:

sajtos lángos : ………. db; 
tejfölös lángos: ……….db; 
sós lángos: ……………. db; 
fokhagymás lángos: ……….. db; 
sajtos-tejfölös lángos: ………….. db

Alapanyagok 5 főre 30 főre

liszt 50 dkg …..  dkg = .…. kg

élesztő 2,5 dkg ….. dkg

cukor 1 dkg ….. dkg

tej   1 dl  ….. dl = …..l

víz 2 dl ….. dl = ….. l

só 5 dkg …..  dkg
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Hűséges állataink

– És volt kutya is a tanyán? – kérdezte Bence.
– Ó, nem is egy! – felelte a nagymama. – Mindegyiknek más volt a feladata.

A komondor* a nyáj, csorda mellett őrző-védő munkát látott el. Nagytermetű harcias kutyaként még  
a farkassal is szembeszállt. A kuvasz* hasonló feladatok mellett a terelésbe is be tudott kapcsolódni, bár ennek 

igazi nagymestere a puli* volt. Ez a fürge, magas hangon ugató örökmozgó nagyon okos, gazdája utasítása szerint 
képes terelni az állatokat. Külföldi ősök vérvonala is keveredik a másik két magyar terelőkutya-fajtában: a pumiban* 
és a mudiban*. A vadászkutyák a tanyákon ritkán fordultak elő, de hű kísérői és segítői voltak a szabad térségeken, 
erdőkön-mezőkön járó vadászoknak. A zsemleszínű rövidszőrű magyar vizsla* és a drótszőrű magyar vizsla* 
a legokosabb vadászkutya-fajták közé tartozik. A vizslának remek a szaglása és a hallása, jól idomítható, nagyon hű-
séges és szófogadó. A vadászat a kedvenc játéka. Ettől függetlenül nagyon családbarát és gyerekszerető. Az erdélyi 
kopó* elsősorban felhajtotta a vadat a vadász számára, a fürge lábú magyar agár* feladata volt, hogy utolérje és
leterítse a zsákmányt.

1. Keresd meg, melyik kutyafajtának mi a neve és a feladata! Írd a megoldásokat a kutyák rajza alá! 
Melyik kutya nem magyar fajta? Karikázd be a képet!

2. Tegyél rendet, kapcsold ösz-
sze a “szétszakadt” kutyás szólásokat!

Bizonytalan,

Belejön,

Sovány,

Szaglászik,

Mindent megtámad,

mint a vizsla.

mint az agár.

mint a szilaj komondor.

mint kis kutya az ugatásba.

mint a kutya vacsorája.
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Vadmadarak

– A tanya körül mindig sok vadmadár röpködött. A tornácon fecske fészkelt, az öreg fűzfa odvában kuvik lakott, 
a nem használt kéményen pedig gólyapár rakott fészket.

Az alföldi tanya vadmadarai közül a legkisebb a házi veréb, a legnagyobb pedig a gólya, az egy pillanatra sem 
lassító repülőművész pedig a fecske. A bagolyfélékhez tartozó, közepes testalkatú kuvik éjjel szeret vadászni.

2. Vezess minden fecskét a saját fészkéhez!  Hány repkedő rovart 
kapnak el az egyes madarak, mire hazaérnek? Írd a fecskék betűjelét a 
saját fészkükre, a „zsákmány” számát pedig a fészek alá! Rajzolj fiókákat 
a fészekbe!

A fecskepár 4-6 kicsinyének táplálásához egy nap akár 400 élelem-
szerző utat is lebonyolíthat. A gólyák hatalmas fészket építenek, akár 

egy felnőtt ember is elférhet bennük. Mivel ennek építése nagy munka, 
ezért a gólyapár minden évben ugyanazt a fészket használja, javítgatja.
A füsti fecske és a gólya költöző madarak, ősszel délre vonulnak. A hazánk-
ban fészkelő gólyák a Balkán-félsziget fölött elrepülve a Boszporusz felett 
kelnek át Ázsiába, majd a Földközi-tenger keleti partvidékén haladnak 
tovább, és a Szuezi-öbölnél érik el Afrikát. Innen a Nílus folyása mentén 
repülnek dél felé, Ugandán, Kenyán, Tanzánián és Zimbabwén keresztül 
Fokföldig vonulnak. Ez több, mint 10000 kilométeres repülést jelent.

1. A szöveg alapján írd be az adatokat a táblázat megfelelő helyére!

3 kg 
30 g 
18 cm
180 cm
180 g 
4-6 db 
35,5 mm

3. Földrajzi atlasz vagy az interneten elérhető térképek segítsé-
gével rajzold be a gólyák útvonalát!

Mit esznek a gólyák? A fészekben 
elrejtett betűkből kiolvashatod.

testhossz szárnyfesztáv testtömeg tojások 
száma

tojások
mérete

veréb 13 cm 25 cm 5-6 db 20-22 mm

fecske 33 cm 20 g 14 mm

gólya 1 m 4-5 db 73 mm

kuvik 22 cm 56 cm 3-5 db

2  . . . . .

1  . . . . .

3  . . . . . .
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A szarka, a vetési varjú és a veréb viszont itthon tölti a telet. A varjak ősszel és télen csapatokba verődnek, 
amelyeknek létszáma több százezer is lehet. A szarka fészkét néha szőrrel béleli ki, amelyet élő állatokból  

tép ki. A szarka tojása halványkék vagy zöld, barna pöttyökkel. A fecske fehér, kékesbarna pöttyökkel díszített  
tojást rak. Az énekes rigó tojásai kékek, néhány barna pöttyel.

4. A betűrácsban 18 madár neve rejtőzik. Keresd meg őket vízszintesen jobbról balra és balról jobbra, 
valamint függőlegesen felülről lefelé és lentről fölfelé haladva! Egy betű több névben is szerepelhet. A megtalált 
madárneveket írd az alábbi, vagy az előző oldalon szereplő megfelelő madárrajzok alatti pontozott vonalra! 
Néhány madárról részletes információkat találhatsz ezeken az oldalakon. A betűrácsban talált többi madárról azon-
ban csak egysoros jellemzés készült. Írd a madárrajzok számát a rájuk vonatkozó meghatározás elé! A betűrácsban 
fel nem használt betűket összeolvasva egy újabb madár nevét kapod. Írd ide:

___ Rovarokat és szőlőt is eszik, tollazata fényes fekete, világos pöttyökkel.
___ Barna tollú madár, sárgás színű mellén cseppalakú sötétebb foltokkal.
___ Színes, tarka tollú rovarevő madár, szemsávja és torokrésze fekete.
___ Viszonylag hosszú farktollú, „tolvaj” madár, tollazata fekete-fehér.
___ A házi galamb rokona, szürkés színű madár, nyakán fekete sávval.
___ Ősszel nagy csapatban vonuló gázlómadár, fejtetője piros színű.
___ Szürke színű gázlómadár, szeme mögül induló bóbitája fekete.
___ Nagy csapatokban portyázó, koromfekete, erős csőrű madár.
___ Nagy zajjal repülő, kb. 1 kg testsúlyú, földön fészkelő madár.
___ Közepes termetű, az Alföldön is gyakori ragadozómadár.
___ Énekesmadár, szárnyán a színek csíkokban váltakoznak.
___ Az Alföld fokozottan védett, pulykaméretű madara.
___ Nem európai madár, csőre különleges alakú.
___ Énekesmadár, csalogánynak is hívják.

A tömzsi, nagyfejű kuvik tolla barnásszürke, amelyet fehér pöttyök és csíkok tarkítanak. A baglyok közül  
a kuvik kötődik a legszorosabban az emberi lakóhelyhez. Nem költözik, nem épít saját fészket, inkább más 

madarak elhagyott fészkeit, faodúkat, üregeket használ. Éjjel aktív, tápláléka: apró madárfiókák, kistestű gerincesek, 
rovarok. A macskákkal nincsenek jó barátságban, hiszen közös „étlapról” táplálkoznak. Bár a macska – a kuvikhoz 
hasonlóan – irtja ugyan a ház körüli kártékony rágcsálókat (egereket, patkányokat), de ugyanakkor szívesen fogyasztja  
a vadmadarak tojásait, fiókáit is. 

5. Karikázd be, hogy mi szolgálhat eleségül a kuviknak!

7  . . . . .

17  . . . . 

18  . . . . . . . .16 . . . . . .  . . . . .

11  . . . . . .  . . . . 

12  . . . . . .  . . .  

6  . . . . . . . . . . .

15  . . . . . . . . . . 

10  . . . . . . . . 

  . . . . .  . . . . . . . .

4  . . . . . 

9  . . . . . 

8  . . . . . 

14  . . . . . 

5  . . . . . . 

13  . . . . .
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Fák alatt és bokrok alján

– A tanya udvarán lévő fák nemcsak árnyékot adtak, de 
nagyon sok egyéb hasznuk is volt.

Az Alföldön az egyik legelterjedtebb fafajta a fehér akác. Neve 
ellenére csak a 18. században érkezett Magyarországra ez az 

eredetileg amerikai növény. Jó alkalmazkodóképessége és gyors 
növekedése miatt az Alföldön is hamar elterjedt. Annyira hozzátar-
tozik már a tájhoz, hogy a Magyarországon élő akácfát külön névvel 
illetjük: magyar akácként*került fel a hungarikumok listájára.  
Az akác nagyon sok mindenre használható növény. Gyökerei meg-
kötik a homokot, virágja kitűnő mézet ad, kemény fájából pedig 
számos használati eszköz készül. És persze tűzifának sem utolsó.

Az Alföld vizesebb területeinek gyakori növénye a fűz. Fája 
puha, könnyű, lágy, jól faragható, ezért leginkább faragványo-

kat, háztartási eszközöket, gyufát, cellulózt és papírt készítenek 
belőle. Hajlékony vesszőiből kosarat és bútorokat fonnak.

2. Kösd össze a vesszőből készült termékek nevét a helyes 
meghatározással! Írd a számot a megfelelő rajz mellé! 

1. Melyik mester milyen eszközöket készít fából? 
Kösd össze a mestert a megfelelő képpel!

bognár
kádár
asztalos
fafaragó
kosárfonó
faesztergályos
ács

1. garabó kisméretű, többnyire fületlen, fonott kosár
2. kas egyfülű bevásárlókosár
3. fedeles kosár  kétfülű, nagy tárolóeszköz
4. szakajtó kúp alakú kaptár
5. füles kosár  szögletes, dobozformájú, fedéllel ellátott  

                                vesszőtermék
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A szorgalmas méhek

– Az akácfáknak, na meg a méheknek hála, mindig volt otthon finom méz. A nagyapám ugyanis méhészkedett 
is – folytatta a mesélést a nagymama. – Nem félt, hogy megcsípi egy méhecske? – kérdezte Bence kíváncsian. 

– A méhek általában csak önvédelemből és akkor szúrnak, ha lakóhelyüket bolygatják – magyarázta nagymama.

A mézelő méh az egyetlen rovar a világon, amely ételt szolgáltat az embernek. A méhek jól tájékozódnak, de 
még jobb a szaglásuk. A kaptártól 4-5 km távolságra repülnek ki. Testük tömegének többszörösét is elbírják, 

egy méh naponta 50-100 virágot látogat meg, egy begyűjtő út átlagban kb. 35 percig tart. 1 kg mézhez több mint  
2 millió virágról kell virágport gyűjteni.

1. Számold ki! 
Ha 1 méh 30 perc alatt 70 milligramm nektárt gyűjt, akkor 
10 méh 8 óra alatt mennyit gyűjt? A végeredményt ad meg 
grammban is! (1000 mg = 1 g)   ...................................................

Magyarország akácméz*-nagyhatalom! 
Hazánkban évente átlagosan 22-24 
ezer tonna mézet termelnek, ennek 
körülbelül a fele akácméz. A magyar 
akácméz világos, lágy, kevésbé savas, 
akácvirág-illatú, világszerte kedvelt 
csemege.

2. Fejtsd meg a rejtvényt! A sötét színű méhsejtek-
ben lévő betűket összeolvasva megtudhatod, mi a méhek 
egyik legfontosabb és leghasznosabb tevékenysége.

1. Így  hívják a kikelés előtt a méhsejtben fejlődő méhet.
2. Kedvelt karácsonyi édesség.
3. Tedd a helyére a hiányzó betűket!
4. Ők készítik a mézet.
5. A méhész így üríti ki a lépet.
6. Új méhcsalád alapítása.
7. A méhanya más szóval.
8. Keresd meg és írd a megfelelő helyre a méhecskék által 

begyűjtött betűket!

Melyik két méhecske teljesen egyforma? Karikázd be őket!
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– A méheken kívül azonban jóval nagyobb haszonállatok is éltek a tanyán.

Régen a legtöbb haszonállatot ridegen tartották, vagyis télre is a szabad ég alatt maradtak. Az ősi fajták (racka, 
szürkemarha) jól bírták a hideget. Az így tartott állatok többet mozogtak, ezért nem nőttek olyan gyorsan, 

húsuk kevésbé volt zsíros, mint az istállóban tartott fajtáké. A szabadon kapirgáló csirkék húsa is jobb ízű, tojásuk is 
sárgább, mint a ketrecben, tápon felnövő társaiké. A legeltetett állatokra pásztorok vigyáztak. A különböző állatfajok 
pásztorainak más-más nevet adtak.

3. Mi jellemző a baromfiudvar lakóira? 
Igaz vagy hamis az állítás? Tegyél X-et a megfelelő helyre!

Minden baromfi....

háziasított madár.
két pár szárnnyal rendelkezik. 
két pár lábbbal rendelkezik.
testét toll borítja.
a csőrével veszi magához a táplálékot.
tolla használható párnák megtöltésére.

1. Kösd össze a foglalkozásokat, vagyis a pásztorokat a megfelelő állatokkal! 
Néhány állathoz két elnevezés is tartozik.

2. A gödrökben összegyűlő vízben szívesen fürdenek a kacsák, libák.
De mit csinálnak ott a malacok? Halászd ki a betűket a sárból, és rakd sorba!

Mi köze Mártonnak a lúdhoz?
És Mátyásnak?
Sok mesében, irodalmi műben, 
filmekben szerepelnek libák vagy kacsák, 
esetleg más baromfiak.
Ismersz ilyen történeteket? Rajzold le valamelyiket!

Lábasjószág, aprójószág

I H

juhász
kanász
gulyás
kondás
csikós
csordás

 A nagyobb állatok – az úgynevezett „lábasjószágok” – mellett minden tanyán tartottak 
„aprójószágot”, azaz baromfit is. A tyúkoknak, gyöngytyúkoknak a húsát és a tojását 

hasznosították, a kacsát, pulykát és a libát főleg a húsuk miatt tartották, bár ez utóbbi ál-
latnak a tolla is értéknek számított. A nagy pehelytartalmú, kézzel szedett libatollnak* 
jó a töltőereje, a hőszigetelőképessége és a rugalmassága, ezért párnák, dunnák töltésére 
használták. A tollszedést a libák természetes vedlése idején végezték, így az állatnak nem 
okoztak fájdalmat. Egy libáról egyszerre körölbelül 10 dkg tollat lehet leszedni, a folyamatot 
6 hetente lehet megismételni. 
A liba szárnytollait is használták régen, tudod-e mire? 
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5. Melyik részletrajz milyen állathoz tartozik? Írd a megfelelő számokat 
a testrészekhez és a hiányos mondatokba! Az egyik állat két szólásba is beillik, 
egy másiknak viszont nincs sehol helye. Mit jelentenek a szólások, közmondások?

Sok  ...  disznót győz.
Vak ...  is  talál szemet.
...  alatt tojást keres.
Minden  ... úr a maga szemétdombján.
Nyeli, mint ... a nokedlit.

6. Az alábbi szavak, nem csak állatok testrészeit jelentik. 
Tudod mire mondják ezeket?  
kecskeszakáll, lúdtalp, szamárfül, tyúkszem, lúdláb, lófarok, kacsaláb

4. Írd az oldalt  megadott kifejezéseket a táblázatba! Melyik hová illik? 
Egy fogalom több helyre is kerülhet, illetve vannak olyan cellák, ahová több szó 
is beírható. Az x-szel jelölt mezőbe nem kell írni semmit.

7. Milyen veszély leselkedik éjszaka az aprójószágra? Megtudod, ha képzeletben 
vagy átlátszó papír segítségével összekötöd a jelzett irányban a nagy képen elrejtett       jeleket.

anyakecske
bak
bárány
baromfiudvar
béget
birka
borjú
csibe
csipog
csorda
csődör
csürhe
disznó
gácsér
gágog
gulya
gúnár
hápog
istálló
juh
kacsa
kan

kanca
kaptár
kárál
kas
királynő
kis liba
koca
konda
kos
kotkodácsol
kukorékol
mén
nyáj
nyerít
ól
raj
röfög
sertés
szarvasmarha
tojó liba
tyúk
tyúkól

állat anya apa kicsinye lakóhelye hangja csoport

csirke kakas x

tojó kacsa kiskacsa baromfiudvar x

liba kisliba x

ló csikó

tehén bika istálló bőg

kecske gida mekeg

anyajuh ól nyáj

méh here x zümmög

malac ól

1 kakas
2 gyöngytyúk
3 lúd
4 kacsa
5 tyúk
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A szürkemarha

– A legelő legnagyobb állatának a szürkemarha* számított. Képzeld 
Bence, a nőstény szürkemarhának is van szarva, igaz, nem olyan 

hosszú, mint a hím állatoké. Azoknak akár egy méteres is lehet! A kifejlett 
állatok súlya megközelíti a 900 kg-ot, annyit nyomnának egy mérlegen, 
mint egy kisebb személyautó.

1. A két rajz szaruból készített díszes sótartókat ábrázol. 
Te milyen mintával díszítenél egy sótartót?

2. A két rajz nem pontos tükörképe egymásnak. Keresd meg rajtuk a tíz különbséget! 
Fejtsd meg a titkosírást! A betűkódok megoldásában is a tükörképrajzok segítenek.

3. A szürkemarha szarvából ké-
szülhetett gomb is. Próbáld meg minél 
többféleképpen felvarrni a gombokat, úgy, 
hogy a cérna minden lyukon áthaladjon! 
Egy lyukon többször is átmehet a cérna, 
viszont az elforgatással, tükrözéssel ka-
pott megoldások nem számítanak. 

A szürkemarha szilaj természetével, nagy tűrőképességével a hazai 
állattenyésztés és a természetvédelem ikonállata, az Alföld világ-

szerte ismert jellegzetessége. Már több évszázada jelen van a magyarság 
gazdálkodásában. A szürkemarha alkalmas a ridegtartásra. Áprilistól novemberig 

legel, azt eszik, amit talál. A téli időszakban is tartható a szabad ég alatt, szélárnyékos 
helyet és némi száraz takarmányt kell csak biztosítani számára. Nem igazán a tejéért 
tartották, viszont hasznosították a húsát, amely nagyon különleges, vadhúsra emlékez-

tető ízű. Erejét iga- és szekérhúzásra vették igénybe. Csontjából enyvet főztek, a paraszti háztartásokban a drága 
viaszgyertya helyett marhafaggyúból készült gyertyával világítottak. Nagy értéket képviselt a bőre is, amelyet ügyes 
kezű mesteremberek (tímárok, csizmadiák) dolgoztak fel. A szarv szaruját is felhasználták. Felmelegítve meglágyult, 
könnyű volt megmunkálni. Faragással, karcolással, gazdagon díszített pásztorkürtöket, sótartókat, orvosságos 
edényeket, gombokat, fésűket és a fenőkő tárolására használt fentokot készítettek belőle.
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Csavarodó szarvak

– A tanyán a szürkemarha mellett tartottak egy másik ősi állatfajt, a csavart szarvú, gyapjas rackajuhot is. 

A racka* nagyon szívós, jól bírja a ridegtartást. Könnyű felismerni 
hosszú, szétálló, többszörösen csavart szarváról. A juhok gyapja sok 

ruhanemű számára szolgált alapanyagul. A ruházkodásra alkalmas szőrös 
bőrök szabásával, varrásával és kikészítésével a szűcsmester foglalkozott. 
A híres író, Móra Ferenc apja is szűcs volt, a Kincskereső kisködmön c. novel-
lagyűjtemény szorosan kapcsolódik a szűcsmesterséghez. Milyen ruhadarabok 
készülhettek a racka gyapjából és bőréből? A suba a pásztorok kedvelt, köpenyszerű 
ruhadarabja volt. Ha esett az eső, kifordították és lepergett róla a víz. Hidegben 
melegen tartotta viselőjét, melegben a napsütés ellen védett, a szabad ég alatt 
alváshoz párnának, takarónak is használták. A cifraszűrt, amely ünnepi, hosszabb 
kabátként szolgált, gazdagon hímzett motívumokkal díszítették. A szintén hímzés-
sel ékes ködmön rövidebb kabátot jelentett. A kucsma a karima nélküli báránybőr 
süveg elnevezése volt.

1. Milyen ruhadarabokat ábrázolnak a rajzok? A hiányzót rajzold meg saját elképzelésed szerint!

2. A kisfiú a befagyott ablaküvegen tanul írni. 
Még nem ismeri jól a betűket. El tudod olvasni az üzenetét?

............................................................................................................

3. Színezd ki a cifraszűr motívumait!

1. suba
2. cifraszűr
3. kucsma
4. ködmön
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A gyapjas disznók

– A tanyán gyapjas disznókat is tartottak. Ezeket csak göndör szőrük miatt hívták így, valódi nevük: MANGALICA*. 

A mangalica szőrköntöse elegendő meleget biztosít az állatoknak a téli 
hideggel szemben. A gyapja miatt gyakran kell megfürödnie a sárban. 

A sárfürdő nemcsak lehűti az állat szervezetét, de védi a szőrzetét, bőrét az 
élősködőktől. A mangalicát szívóssága, a betegségekkel szembeni fokozott  
ellenállóképessége mellett az tette népszerűvé, hogy nem válogatós: mindenevő, 
főként fűfélékkel és növényi hulladékokkal táplálkozik. Korábban szívesen haj-
tották a tölgyerdőkbe is makkoltatni. Elsősorban zsírjáért tartották. Az étkezési 
szokások megváltozásával a mangalica is vesztett jelentőségéből. Sajátos ízű, 
kevésbé száraz húsa miatt azonban ismét egyre többen kedvelik. 

1. A sertés szinte minden porcikáját fel lehet használni a konyhában. De melyik részét hogy hívják?  
Írd az elnevezéseket az ábra megfelelő részébe!

2.  A tanyán élő emberek, hogy húst ehessenek, maguk vágták le az állatokat, általában ünnepek alkalmával.  
A disznóvágás utáni lakoma a disznótor. A húsfeldolgozással kapcsolatos szakmák képviselői a böllérek, hentesek 
és mészárosok. Ha kiszínezed az ábra ponttal jelölt részeit, olyan szerszámokat találsz, amelyeket ők használtak.

3. Melyik élelmiszerek készülhetnek sertésből? Karikázd be!
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A lovakról

– Természetesen a tanyán lovakat is tartottak. Ők húzták a lovaskocsit, 
szántásnál az ekét, sőt ha nagy hó esett, akkor kocsi helyett szán elé 

fogták be őket.

A tanyán élő emberhez régóta a ló és a kutya áll legközelebb. 
A ló nemcsak a közlekedésben segít, hanem a mezőgazdasági munkák jelentős részében is. 

A ló színére nagyon sok elnevezés létezik. 
Néhány ezek közül: 

pej   barna, 
sárga   világosbarna,
fakó  halványbarna,
deres  sötétszürke. 

A ló szőrén lévő jellegzetességeknek is külön nevet adtak: 
hóka  homloktól az orrig szélesebb fehér sáv húzódik,
csillag szabályos alakú fehér folt a homlokán, 
kesely valameddig fehér a lába.

2. Színezd ki a lovat az alábbi leírás alapján! 
4 láb kesely, csillagos pej ló

3. A patkó a ló „cipője”, a körmét védi a sérülésektől. 
De ki rakja a lábára? Megtudod, ha összeállítod a részleteket.

A teljesítmény régi mértékegysége a lóerő, amelyet az autók esetében még ma is használnak. Egy lóerő az  
a teljesítmény, amellyel egy 75 kg tömegű testet 1 másodperc alatt 1 méter magasra lehet felemelni.  

Egy átlagos ember rövid ideig valamivel több, mint 1 lóerőt tud kifejteni. Egy ló csúcsteljesítménye 15 lóerő, de szintén 
csak rövidtávon. Hosszú munkavégzés során átlagosan a lovak egy lóerős teljesítményre képesek.

4. Számold ki! Ha egy ló 15 lóerő kifejtésére képes, akkor mekkora tömeget tudna 1 másodperc alatt egy 
méter magasra felemelni?    

1. Rajzold a lóra az alábbi lószerszámokat! Írd a számokat a megfelelő ábra mellé!

1. nyereg 
2. kengyel 
3. zabla
4. kantár 
5. patkó
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A fényképalbum becsukódik

– Mama, nem is gondoltam, hogy ilyen izgalmas volt az élet  
a tanyán! – állapította meg Bence lelkesen, amikor befejezték 

a fényképek nézegetését.
–Bizony, ott soha nem lehetett unatkozni! – mondta a nagymama. 
– A természet közelségében élve megtapasztaltuk annak minden 
szépségét. Ha valóban meg akarsz ismerni egy tanyát, szerencsére 
nem kell csak az én mesémre hagyatkoznod. Még ma is léteznek 
olyan tanyák, birtokok, természetvédelmi területek és múzeumok, 
ahol találkozhatsz ezzel a sok kincset rejtő életformával. 

A Hungarikum Bizottság és a Magyar Értéktár gondot fordít 
arra, hogy jellegzetes, közös értékeink, elődeink bölcs tudá-

sa, ősi állatfajtáink, finom és egészséges ételeink, a közösségeket 
összetartó hagyományaink ne felejtődjenek el, és ezeket az utókor 
is megismerhesse.
Egy fényképalbum megőrzi szeretteink emlékét és segít felidézni  
a velük kapcsolatos történeteket. Ehhez hasonlóan a hungariku-
mok közé tartozó legkiválóbb, legidőtállóbb, legegyedibb értékeink 
szintén kapcsolatot teremtenek a múlt, a jelen és a jövő között. 
Felhívják figyelmünket arra, hogy a magyar nemzeti értékek meg-
őrzése közös feladatunk.

Gyűjtsd ki a füzetből a hungarikumokat*! Írd ide őket!
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