
A nagyszüleim, 
mint rejtett értékek

A nagyszüleim, Farkas János és Farkas Jánosné született Dancsa Lídia, Érsekcsanádon élnek.
Értéknek tartom azt a sok tekintetben hagyományőrző életmódot, amit ők folytatnak.

A nagymamám gondosan őrizgeti azokat a sárközi ruhákat, szőtteseket, abroszokat, amelye-
ket édesanyjától, mamájától örökölt. A zöld csíkos fekete kendőt annak idején akkor hasz-

nálták, amikor valaki meghalt a családban. Régen a halottat otthon ravatalozták föl, a koporsót 
csak közvetlenül a temetés előtt zárták le. Az elhunytat, a tükröt, a szobában lévő asztalt fekete 
kendővel, abrosszal takarták le. A kendő anyaga, rojtozata utalt a család vagyoni helyzetére.

A második képen a népdalból is közismert aranyalmás fekete selyem látható. Az „aranyal-
más” jellegzetes sárközi viselet.

Aranyalmás az én selyöm keszkenőm,
Van is néköm Csanádon szép szeretőm,
Még a föld is röng amerre én járok,
Legény lögyön kivel beszédbe állok.

Aranyalmás mintázatú ruhája csak 
a leggazdagabbaknak volt, nagy ünne-
peken viselték a templomban.

A nagypapám végzettségét tekintve gyógynövényszakértő. Ta-
vasztól őszig kijár az erdőbe, mezőre, és gyűjti a gyógynövénye-

ket. Otthon megszárítja, majd vászon zacskóban tárolja. A sokféle 
gyógynövényből teakeveréket készít különböző betegségekre: ma-
gas vérnyomás, köhögés, megfázás stb. Ezekkel a teákkal jelentősen 
csökkenteni tudja a szintetikus gyógyszerek használatát.

A mamámék többféle állatot is 
tartanak otthon, hogy a család-

nak ne kelljen a boltban megvenni 
olyan állat húsát, amelyet táppal, 
vegyszerezett, műtrágyázott föld-
ben termesztett, esetleg génmódo-
sított gabonával etettek. Ezen álla-
tok közé tartoznak a libák is.

A  kutya szinte minden falusi 
házhoz hozzátartozik. Nálunk a 
két magyar fajta puli a család ked-
vence.

Az nagyszüleim élete példa 
arra, hogy hogyan lehet egészsé-
gesen táplálkozni, élni, és hogy az 
ősök kultúráját, hagyományait meg 
kell őrizni. Ezért tartom őket ér-
téknek.
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A Bácskai Népfőiskola 2012/2013-ban Baján és hat környező településen Helyi Értéktárat készített. 
Meghirdették a „Rejtett értékek – ahogy én látom” című digitális fotópályázatot, melynek egyik célja az volt, hogy a 13-18 
éves fi atalok fi gyeljenek fel a tágabb és szűkebb környezetükben, családjaikban, közösségeikben meglévő értékekre, valamint 
az anyaggyűjtés, a beszélgetések során alakuljon ki kapcsolat köztük és a közösség számára fontos tudással rendelkező szemé-
lyek, családtagok között. A másik cél az volt, hogy a beérkezett fotók és a hozzájuk tartozó leírások tovább gazdagítsák a már 
meglévő Helyi Értéktárat.




