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A fáról és a gyümölcséről 
 
A diófát a magyar nép nemzeti fájaként tiszteli, honfoglaló őseink  

valószínűleg vándorlásaik során már ismerték és meghonosították 
azt az új hazában. Tájainkon kevés az olyan porta, amelynek kertjé-
ben, udvarán nem büszkélkedne egy-egy ágas-bogas koronájú diófa, 
amolyan bölcs öreg uralkodóként. Diófából legtöbbször egy, mert az 
is elegendő termést hoz az egész család számára, és nagy koronájá-
val, zöld terebélyével nagy árnyékot tart. Talán ezért is nevezi árvának a 
költő a versbéli fát.  

 
16. Keresd meg a versben és másold le az árva diófá-hoz hasonló jel-
zős szerkezeteket!  
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
 
A lombkorona árnyéka alatt mindig hidegebb, hűvösebb a leve-

gő, így a nyári hőségben kellemes pihenőhelyet kínál ebédidőben az 
aratóknak, pásztoroknak, az út mellé telepített fák pedig a fáradt 
vándornak. 

A diófa nagyon hosszú életű, és lassan nő, jó termést csak a több 
tíz éves fák hoznak. Diófát tehát az unokáknak ültettek, erre utalnak 
Fekete Mihály sorai:  

 

Ezt a fát itt 
Nagyapám ültette.  
Árnyékában nem ült, 
Gyümölcsét nem ette. 
 
Nem maga kedvéért, 
Másért cselekedte. 
Unokái áldják 
Emlékét helyette. 
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A diófa alatt nem terem meg semmi, ezért az ültetése, telepítése 
helyét úgy kell megválasztani, hogy más növények növekedését ne 
akadályozza árnyékával. Lehulló leveleit sem használhatjuk kom-
posztként, természetes trágyaként, mert olyan vegyi anyagokat tar-
talmaznak, melyek rontják a talaj termőképességét. 

A dió termését kora őszig zöld burok védi. Betakarítását, gyűjté-
sét akkor kezdik, amikor a burok felreped. Gyümölcsét nem szedik, 
hanem verik, vékony bottal ütögetik az ágakat, amíg az érett dió le-
hull. Sok dió kerül a fa alá esős, szeles napokon, és sokat vernek le a 
csókák, varjak is. A madarak néhol csapatostól szállják meg a fák leg-
felsőbb ágait, és erős csőrükkel kalapálva igyekeznek kilyukasztani a 
gyümölcs kemény héját, kiszedni abból az ízletes belet. Ha valami 
megzavarja őket, akkor a csőrükbe fogott dióval odébb repülnek, 
másik fán próbálják meg nyugodtan elfogyasztani megszerzett étkü-
ket. Az általuk elhullatott, csőrükből kieső diókból később új hajtások 
bújnak ki a földből, azt is tartja a néphit, hogy a legtöbb diófát a var-
jak ültették.      

A dió egyik legegészségesebb gyümölcsünk. Nyersen, sütemény-
ben és préselt olaj formájában is egyaránt kedvelik és fogyasztják. 
Érésekor a legízletesebb nyersen: a friss dióbél vékony héját lehá-
mozzák, és szőlővel, érett szilvával együtt eszik. A diószüretelő gyer-
mek, felnőtt könnyen felismerhető megbarnult ujjairól, ez a dióhéj-
ban lévő erős festékanyagnak köszönhető. 
 
17. Sorolj fel néhány dióval készíthető süteményt! Érdeklődj szüleid-
től és nagyszüleidtől, és írd le annak a receptjét, amelyiket a legjob-
ban szereted! 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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A dió azonban legkedvesebbé a karácsonyi ünnepek alkalmával 
válik. Máig élő szokás, hogy a karácsonyfára festett, színes papírral 
bevont diókat aggatnak, melyek megannyi kis aranyos csillagként 
díszítik a fát.   

 
18. Keresd meg a versben a karácsonyi ünnepkör örömeiről szóló 
részt, és írj rövid fogalmazást arról, hogy miért kell megmaradnunk 
jónak és tisztának?  
 

_____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________  
 

 

 


