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      |      Tanévnyitó, tanévzáró és kiemelt magyar ünnepek

Kedves Olvasó!

Az öt füzetből álló Jeles napok kiadványsorozat Tanévnyitó, tanévzáró és kiemelt magyar ünnepek című 
kötetét tartja a kezében. A sorozat az Oktatási Hivatal EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés 

keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások 
kialakítása, megújítása” projektjének „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó 
tanulási formák módszertani megalapozása” alprojektjének keretében készült.

Ez egy gondolatébresztő kötet, amely ötletadó tar-
talmakat kínál a tanévnyitó, a tanévzáró és néhány 

kiemelt magyar ünnep élményalapú feldolgozásához. 
Az év jeles napjaiból 38-at válogattunk a kiadványso-
rozatba, amelyek célja az ünnepi megemlékezések 
hagyományos formáján túlmutató, kötetlenebb tevé-
kenységek megtervezése. Jelen kötet az intézmények 
tanévnyitó és tanévzáró eseményei kiegészítéseként 
ajánl osztályszintű, közösségformáló tevékenységeket, 
a kiemelt magyar történelmi ünnepek fejezetei pedig 
tevékenységalapú tartalmak által fejlesztik a tanulók 
nemzeti öntudatát és színesítik a történelmi tudásukat.

A füzetben olvasható ötletek önálló egységeket al-
kotnak, felhasználásuk során az adott témához 

és a foglalkozásba bevont tanulócsoporthoz igazítva 
tovább bővíthetők, fejleszthetők. Szerepelnek köztük 
az iskolán kívül megvalósítható ötletek is. A javasolt 
tevékenységekre jellemző a tantárgyköziség és a nem 
formális módszerek előtérbe helyezése is.  

A kötet összeállításakor a személyes és maradandó 
élmény nyújtása mellett célunk volt az ismeret-

szerzés, az érzékenyítés, a tudatosságra nevelés, a 
nemzeti öntudat ápolása is, továbbá, hogy a kevésbé 
ismert jeles napok is közel kerüljenek a tanulókhoz. 
Az itt olvasható tartalmak kiegészíthetők a www.je-
lesnapok.oktatas.hu felületen található bővebb alko-
tás- és módszertárban kínáltakkal, az ott található 
tervező is segít az egyes jeles napokról való megem-
lékezésben. 

Bízunk benne, hogy a könyv ösztönzően hat majd, 
és a tanulók és az Önök meglévő ismereteire, ta-

pasztalataira támaszkodva, a benne található ötletek 
felhasználásával, a befogadást támogató tevékeny-
ségekkel sikerül személyesebbé tenni egy-egy jeles 
napi beszélgetést vagy rendezvényt.

További jó munkát kívánunk!



„Az a háromszínű zászló
Jaj de szépen leng, lobog
Amerre a szabadság van:
Arra vigyük, magyarok!”

(népdal)

A MAGYAR 
ZÁSZLÓ ÉS 
CÍMER NAPJA

március 16.        
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Történeti leírás

Az Országgyűlés 2014. december 16-án a magyar 
zászló és címer napjává nyilvánította március 16-át. 
A jelenleg is használatos zászlót és nemzeti címert 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc ide-
jén használták először hivatalosan, és az 1848-ban 
született áprilisi törvények 21. cikkelye alapján a 
piros-fehér-zöld zászló hivatalosan elismert magyar 
nemzeti jelkép lett. 

Az Alaptörvény értelmében Magyarország zászlaja 
három egyenlő szélességű, sorrendben felülről piros, 
fehér és zöld színű vízszintes sávból áll. Magyaror-
szág címere hegyes talpú, hasított pajzs. Az első mező 
vörössel és ezüsttel hétszer vágott. A második, vö-
rös mezőben a zöld hármas halomnak kiemelkedő 
arany koronás középső részén ezüst kettős kereszt 
látható. A pajzson a magyar Szent Korona nyugszik.
(www.net.jogtar.hu; Magyarország Alaptörvénye, 
2011. 04. 25.)

A zászlótan idegen neve a vexillológia, 
amely a zászlók kialakulásával, fejlődésével, 
történetével foglalkozó tudomány. Nevét a 
római légiók vexillum nevű zászlójáról kap-
ta, amely némiképp más, mint a mai zász-
ló: egy rúdra erősített keresztrúdról lelógó 
zászlófajta.

A címertan idegen neve a heraldika, amely 
a germán eredetű herold szóból származik. 
A herold a sértetlenséget élvező nagykö-
vet, aki üzeneteivel biztonságosan közle-
kedett az ellenség táborában, ruházatán, 
pajzsán hordta a címerképet, hogy felis-
merhető legyen.

Magyarország zászlaja és címere a Büntető 
Törvénykönyv 1993. évi módosítása óta bün-
tetőjogi védelemben részesül: szándékos 
rongálás és megsértés nem érheti.

Magyarországon a 20. század közepétől a 
végéig a közintézményeken csak az ünnep-
napokon volt kötelező a zászló kitűzése, a 
rendszerváltozást követően 2000. augusz-
tus 20-ától rendeletben jelent meg a köz-
épületek, illetve azok környezetének min-
dennapos fellobogózása.

A címert a bankjegyen fel kell, az állampapí-
ron és a pénzérmén fel lehet tüntetni.

A zászló szó szinonimája a lobogó, a kettő 
mégsem teljesen ugyanaz. A zászlót rúdra 
erősítik, a lobogót kötél segítségével vonják 
fel az árboc végéig, majd leeresztik. Ezért 
helytelen a „zászlófelvonás” kifejezés. Ün-
nepélyes alkalmakkor zászló kihelyezésére 
és lobogó felvonására kerül sor.
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Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához
ZÁSZLÓ

Zászlótervezés

A jeles nap ráhangolásaként irányított beszélgetés 
keretében vezessük be a zászlók színszimbolikáját. 
A zászló színeihez az idő múlásával különleges jelen-
téstartalom is párosult: a fehér a békét, a hűséget, a 
piros a veszélyt, a forradalmat, az erőt, a bátorságot, 
a zöld a földet, a biztonságot, a reményt jelképezi. 

A jó zászló jellemzői
A tanulók a tervezőmunka előtt ismerkedjenek meg 
a jó zászló jellemzőivel:

• egyszerűség – még egy gyerek is le tudja 
emlékezetből rajzolni,

• nincs rajta írás,
• lehetőleg háromnál több színből ne álljon,
• a három szín legyen jól megkülönböztethe-

tő, tiszta színek legyenek, ne árnyalatok,
• a zászlón szereplő jelképek tényleg arra 

utaljanak, amit ki szeretnénk fejezni,
• a zászló legyen egyedi, hogy más zászlók-

tól jól meg lehessen különböztetni.

Beszéljük meg a tanulókkal, hogy a fenti jellemzők-
nek megfelel-e a magyar zászló.

Osszuk a tanulókat kisebb csoportokra. A fenti jel-
lemzők fi gyelembevételével minden csoport készít-
se el az osztály zászlóját is, mutassák be egymás-
nak a csoportok, mondják el röviden, miért azokat a 
színeket, formákat, jelképeket választották, majd vi-
tassák meg, melyik zászló jellemzi az osztályt a leg-
jobban. Alternatívaként tervezhetnek egy hazánkra 
jellemző jelképet, amelyben felhasználják a magyar 
zászló színeit.

Meghalni a zászlóért?

A történelmi ismereteket érdemes összekötni más 
területekkel is, illetve az összefüggéseket megke-
resni a történelmi tények és a hozzájuk kapcsolódó 

művészeti alkotások között. A következő tevékeny-
ség a nándorfehérvári diadalhoz kapcsolódik.

Egy várat akkor vettek be, amikor az ellenség kitűzte 
rá a saját zászlaját. Ennek óriási lélektani szerepe 
is volt: a támadók a várat, az erődöt, a csatát még 
nem nyerték meg, de ha kitűzték arra a saját zász-
lójukat, a védők meginogtak, a támadók pedig meg-
erősödtek. Az irodalomból közismert legenda szerint 
a nándorfehérvári csatához kapcsolódóan Dugovics 
Titusz mint a magyar zászlóvédő jelenik meg. Hős-
tettéről Jókai Mór A magyar nemzet története regé-
nyes rajzokban című művében, a Nándorfehérvár 
című részben ír. 

A tanulóknak olvassuk el az erre vonatkozó részt. 
Mutassuk meg Wagner Sándor Dugovics Titusz ön-
feláldozása című festményét. Beszéljük meg, hogy 
a festményen a magyar piros-fehér-zöld zászló az 
1456-os nándorfehérvári diadalban létezhetett-e? 
Ezután kivetítve mutassuk meg Hunyadi János zász-
lóját. A tanulók vitassák meg, hogy a képzőművészt 
felmenti-e az alkotói szabadság a valóság elferdíté-
sének vádja alól. Mi vezérelhette Wagner Sándort, 
hogy nem korhű zászlót festett? A vita levezetésére 
ajánljuk a disputa módszert, az ötlet részletes leírása 
a www.csodaszarvasprogram.hu felületen található 
Disputa néven.

Honvédzászló a szabadságharcban

Az 1848–49-es forradalom honvéd csapatainak 
legfőbb nemzeti jelképe a zászló volt. A honvéd-
zászlóaljak önálló csapatzászlóval rendelkeztek, a 
Szűz Máriás lobogóval. A szabadságharc zászló-
inak egyik jellemzője a szélein futó piros-zöld far-
kasfog-díszítés, ami a fehér háttérrel együtt adja ki 
a nemzeti színeket.

Az 1848–49-es honvédsereg zászlóállománya
240-250 zászló lehetett. Ma a Hadtörténeti Múze-
um több, mint 80 zászlót őriz ebből az állományból. 
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A zászló védelme becsületbeli ügy volt a harcokban. 
Csatavesztés esetén a zászló megszerzése szimbo-
likus jelentőségű volt: trófeát jelentett az ellenséges 
csapatnak. Ezért mindent megtettek a zászló meg-
tartásáért, akár szét is darabolták, egymás között 
szétosztották, hogy megvédjék.

A tanulók is átélhetik a zászlószerzés és -védés iz-
galmát: lásd a Capture the fl ag / Zászlószerzés című 
ötletet a www.csodaszarvasprogram.hu online felü-
letről. A játékban a zászló megvédése játszik köz-
ponti szerepet.  

CÍMER

A pajzs alakú címerünk mind a két fele az Árpád-ház 
dinasztikus címeréből származik. 
A címer alapelemei mai formájukban a 16. századra 
rögzültek, a népszerű értelmezés szerint a kettős 
kereszt az apostoli királyságra utal, a hármas ha-
lom a három – a történelmi Magyarország területén 
található – három hegységet: a Tátrát, a Mátrát és 
a Fátrát; a hétszer vágott mező négy ezüst sávja a 
négy folyót: a Dunát, a Tiszát, a Drávát és a Szávát 
jelképezi.
A tanulók a térképen jelöljék a Tátrát, a Mátrát, a 
Fátrát, a Dunát, a Tiszát, a Drávát és a Szávát. (lásd. 
1. sz. melléklet)

Korosztályuk függvényében a tanulók megbeszélhe-
tik a pedagógus vezetésével:

• A magyar címeren mi jelképezi az említett 
hegyeket és folyókat?

• Mikor és hányszor változtak meg a folyók, 
hegyek által alkotott országhatárok?

• Melyik hegység nem található már a mai 
országhatáron belül?

Címer a bankjegyeken

Hazánkban nemzeti bankjegyek vannak forgalom-
ban, amelyeken kötelező feltüntetni a címert mint 
nemzeti jelképet. A tanulók önálló feladatként keres-
sék meg rajtuk Magyarország címerét! A tevékeny-
ség rámutathat, hogy a tanulók mennyire fi gyelik 
meg a részleteket a mindennapi használati tárgya-
kon, mint például a bankjegyeken. 

Mátyás és Beatrix címere

A címerek vizsgálata alkalmas lehet a fi gyelem fej-
lesztésére, mert sok apró részletből tevődnek ösz-
sze, amelyeknek mind szimbolikus jelentősége van. 
Thuróczy János krónikájának első lapján található 
Mátyás király és Beatrix címere (2. sz. melléklet).
A bal oldali az eredeti, a jobb oldali címeren azonban 
hét változtatás történt. Keressék meg a tanulók a 7 
különbséget. 

Saját címer tervezése

A klasszikus heraldikai színek jelentése:
    • vörös – bátorság, méltóság,
    • kék – őszinteség, kegyesség,
    • fekete – fájdalom,
    • zöld – termékenység, fi atalság,
    • arany – hűség, hatalom,
    • ezüst – tisztaság, hit.

A címerek szimbolikájának tudatosításaként a ta-
nulók rajzolják meg saját címerüket, amely az ő 
identitásukat fejezi ki. Négy részre osztott címer le-
gyen, mindegyik részben életük egyik fontos eleme 
szerepeljen. Ezután mutassák be a csoportnak és 
röviden magyarázzák el, hogy melyik elem mit jelent 
számukra.

Iskolán kívüli tevékenységként a tanulók keressék 
meg a lakóhelyükön a településük címerét, be-
széljék meg, hogy a szimbólumok mit jelentenek. 
Korosztályuknak megfelelő kézműves technikával 
készítsék el a címert, amelyből egy kiállítást szer-
vezhetnek a helyi óvodában, iskolában, idősek ott-
honában, polgármesteri hivatalban vagy a művelő-
dési központban.
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További ötletadó tartalmak
Eötvös József: A zászlótartó. In: Verstár - ötven költő 
összes verse. Eötvös József. https://www.arcanum.
hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kol-
to-osszes-verse-2/eotvos-jozsef-92A9/a-zaszlotar-
to-93D2/ (utolsó megtekintés: 2012. 12. 30.)

Kormorán (1998): A vén zászlótartó. 1848. Hun-
garoton, Budapest.

Felhasznált irodalom

• Az előlapon szereplő idézet forrása: http://www.nemzetismeret.hu/?id=1.5 a nemzeti lobogót említő 
népdal (utolsó megtekintés: 2020. 12. 29.)

• Babucs Zoltán – Bona Gábor [é. n.]: Honvédzászlók a szabadságharcban. http://www.budaihonve-
dek.hu/honvedzaszlok-a-szabadsagharcban/   (utolsó megtekintés: 2020. 12. 29.)

• Jókai Mór: Nándorfehérvár. In: A magyar nemzet története regényes rajzokban. https://mek.oszk.
hu/00800/00840/html/jokai67.htm (utolsó megtekintés: 2020. 12. 30.)

• Ezért piros-fehér-zöld a magyar zászló. 2016. 10. 06. https://www.magyarorszagom.hu/magyar-zasz-
lo.html (utolsó megtekintés: 2020. 12. 30.)



„De sohasem tekintettem családom 
előnyeire, mert a háborút kizárólag 
hazám szabadságáért kezdtem, 
amelyhez születésem kapcsol. Ez a 
kötelék még szorosabbá lett azóta, 
mert az egész nemzetnek hálával 
tartozom a bizalomért,
amellyel a kormány
gyeplőjét rám bízta.”

(II. Rákóczi Ferenc:

Emlékiratok)

II. RÁKÓCZI 
FERENC 
EMLÉKNAP

március 27.
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Történeti leírás
Március 27-én ünnepeljük a II. Rákóczi Ferenc em-
léknapot, a jeles nap dátuma a fejedelem szüle-
tésnapja. II. Rákóczi Ferenc (1676–1735) erdélyi 
fejedelem 1676-ban született Borsi várában (ma: 
Borša, Szlovákia). Édesanyja, Zrínyi Ilona (1643 vagy 
1652–1703), a költő Zrínyi Miklós (1620–1664) uno-
kahúga. Néhány hónapos volt, mikor édesapja I. Rá-
kóczi Ferenc, erdélyi fejedelem meghalt. Zrínyi Ilona 
második házassága révén nevelőapja Thököly Imre 
kuruc fejedelem lett, aki hadjárataira is magával vit-
te, így már gyermekként megismerte a tábori életet. 

II. Rákóczi Ferenc vezette az 1703-tól 1711-ig tartó 
szabadságharcot, melyben Magyarország a Habs-
burgoktól való függetlenségét próbálta kivívni. Bár a 
szabadságharc elbukott, Rákóczi példát mutatott a 
haza iránti hűségből és hazaszeretetből. Ráébresz-
tette a nemzetet, hogy a szabadságot magunknak 
kell kiharcolni, az ő példáját követték az 1848-as 
márciusi ifjak és 1956 szabadságharcosai is.

Jelmondata, amely zászlajára írva állt:

„Cum Deo pro patria et libertate! –
Istennel a hazáért és a szabadságért!”

II. Rákóczi Ferenc a magyar történelem kiemelkedő 
államférfi ja, egyike a legszebb és egyben a legdrá-
maibb sorsú alakjainak. Magánéletét és vagyonát 
feláldozva nem írta alá 1711-ben a kegyelmet bizto-
sító hűségesküt, inkább a száműzetést választotta. 
1735-ben a törökországi Rodostóban (Tekirdağban) 
halt meg. Hamvait 1906-ban hozták haza, és a kas-
sai dómban helyezték el bujdosótársai és édesanyja 
hamvai mellett.

II. Rákóczi Ferencnek birodalmi hercegi 
rangja is volt.

Jelmondata alapján nevezték el arany- és 
ezüstpénzeit libertásnak, mert ezekre a 
Pro Libertate feliratot és a koronás magyar 
címert vésték.

Rákóczi a titkosírás nagymestere volt. Nem-
csak egyféle titkosírást használt, hanem 
minden fontos levelezőpartnerének külön 
kódtáblázat alapján írt. Az egyes betűket 
többféle szám is jelölhette, illetve a gyakran 
használt szavakat számsorral kódolta, így 
nehezítette meg a kódtörők dolgát. Egyik 
különleges titkosírása hangjegyekre épült, 
amelyben a hangok és az ütemek kódolták 
az üzenetet. Az ellenség titkosírásának 
megfejtése sem okozott gondot számára.

A fejedelem jelentette meg az első magyar-
országi újságot Mercurius Veridicus ex Hun-
garia (Magyarországi Igazmondó Merkúr)
címmel. Az újság 1705–1710 között jelent 
meg, és a magyar szabadságharcról latin 
nyelven tudósított, elsősorban a külföldiek 
számára.

A kurucok 1711. április 30-án a Nagymaj-
tény melletti síkon földbe szúrták a sza-
badságharc zászlóit, amely csak jelképez-
te a fegyverletételt, hiszen fegyvereiket 
megtartva távozhattak haza a kuruc sereg 
katonái. Nagykárolyban 1711. május 1-jén 
aláírták a történelemkönyvekben szatmári 
békének nevezett megegyezést és hűséget 
esküdtek az akkor már két héttel korábban 
elhunyt I. Józsefnek. Az uralkodó halálhírét 
azonban titokban tartották, nehogy ez meg-
akadályozza a békekötést.
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Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához

OSTÁBLA

A gyermek Rákóczi Regéc és Munkács várában élt. 
Ötéves korától házi tanítók vettek részt a nevelésé-
ben; latin és görög nyelvet, történelmet, földrajzot 
(geográfi át), matematikát (aritmetikát) és szónok-
lattant (retorikát) tanult. A kor szokása szerint más 
nemesi családok gyermekei voltak a tanuló- és ját-
szótársai. Kedvelt társasjátékuk az ostábla volt. 

A tanulók játsszanak ostáblát! Ezzel az ősi játékkal 
kiválóan fejleszthető logikai, számolási és stratégi-
ai-taktikai készségük.

Készítsék el a saját társasjátékukat! A játékhoz 
szükség van egy táblára, tizenöt darab világos 
színű és tizenöt darab sötét színű korongra, vala-
mint két darab dobókockára. Miután elkészültek a 
társasjátékok, ismertessük a játékszabályokat és 
játsszanak párban néhány kört. Rendezzünk ostáb-
labajnokságot! 

Rövid játékszabály:

A játékot ketten játsszák. Cél, hogy a saját koron-
gokat kockadobás szerint minél előbb kivigyük a 
tábláról, illetve, hogy ebben az ellenfelet megakadá-
lyozzuk.
A világos játékos a tábla jobb felső sarkából indul. 
A korongokkal jobbról balra halad a tábla tetején, 
majd a baloldalra érve átlép az alsó oldalra, ahol 
balról jobbra halad tovább. A másik játékos ugyan-
ennek az útnak a tükörképét járja be.

A játékosok felváltva dobnak a két kockával és a 
számított értéknek megfelelően lépnek. A dobott 
értéket le lehet lépni egy vagy két külön koronggal 
is. Páros dobás esetén (ha két kockán ugyanaz a 
szám áll), nem kétszer léphetünk, hanem négyszer 
és akár négy különböző koronggal is (ha ötöt-ötöt 
dobunk, akkor összesen négyszer léphetünk ötöt). 
Nem léphetünk olyan mezőre, amelyet a másik já-
tékos blokkol, tehát két vagy több korongja foglal el. 
Ha olyan mezőre lépünk, amelyen csak egy ellensé-
ges korong van, akkor azt le lehet ütni, ami azt je-
lenti, hogy a leütött korongot a sorompóra (a táblát 
középen elválasztó területre) kell helyezni és az ütő 
korong kerül a helyébe. 
(A játék részletes leírása megtalálható az interneten, 

„ostábla/backgammon” keresőszavak segítségével.)

KURUC KORI MONDA FELDOLGOZÁSA 

Előzetes tevékenységek

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum online felületén 
található Az utolsó fejedelem című kisfi lm (4:14). 
A fi lm bemutatja Rákóczi gyermek- és ifjúkorát, a 
magyar történelem leghosszabb ideig tartó szabad-
ságharcának rövid történetét és a száműzetéséhez 
vezető okokat. A kisfi lm megtekintése előtt vezes-
sük fel a tanulóknak, hogy miről fog szólni. A fi lmmel 
mozgásba hozzuk a tanulók meglévő történelmi is-
mereteit, vagy ha még nem tanultak erről a korszak-
ról, a fi lm röviden bevezeti azt.

A monda feldolgozása

A kisfi lm megtekintése után a Rákóczi hazatér című 
monda szövegét nyomtatva osszuk ki a tanulóknak. 
Olvassák el és húzzák alá a számukra ismeretlen 
kifejezéseket. Interneten önállóan vagy páros mun-
kában nézzenek utána az aláhúzott szavak jelenté-
sének. 

A mondát mi is felolvashatjuk a tanulóknak, az is-
meretlen kifejezések jelentését közösen is értelmez-
hetjük. Kérdések segítségével idézzék fel a hallott 
történetet, válaszoljanak szóban. 
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Hogy tetszett a történet? 
Kik a történet szereplői?
Milyen más címet adnátok a mondának?
Mit tapasztalt Rákóczi, amikor tizennyolc 
éves korában hazatért Magyarországra? 
Milyen érzéseket váltott ki belőle?
Kivel találkozott egy vadászaton? 
Melyik királlyal keresett szövetséget? Mi 
lett ennek a következménye?
Mit küldött haza Lengyelországból? Kik vár-
ták idehaza? 

A tanulók képzeljék el, hogy hírmondók a seregben, 
és fogalmazzanak néhány mondatos hírt az otthoni-
aknak Rákóczi hazatéréséről! Az elkészült műveket 
olvassák fel egymásnak.

Készítsék el a Rákóczi-szabadságharc zászlaját. 
Téglalap alakúra vágott kartonpapírt színezzenek 
pirosra, majd írják a közepére a szabadságharc jel-
mondatát: Cum Deo pro patria et libertate! Végül 
rögzítsék ragasztóval hurkapálcikára.

BENCZÚR GYULA II. RÁKÓCZI FERENC ELFOGA-
TÁSA CÍMŰ FESTMÉNYE

A festményen II. Rákóczi Ferenc feleségével, Hes-
seni Sarolta Amália hercegnővel látható. A kép azt 
a pillanatot örökíti meg, amikor a XIV. Lajos francia 
királynak írt levele miatt elfogták, és a bécsújhelyi 
börtönbe zárták. 1701. április 18-án Rákóczi a nagy-
sárosi kastélyból elmenekülhetett volna, de beteg 
feleségét nem hagyta magára, így tudták elfogni. 
Néhány kérdésajánlás a feldolgozáshoz:

Kiket látunk a képen?
Hogyan hat rád a kép?
Hogyan jellemeznéd a kép a hangulatát?
Mit éreztek, gondolhattak a képen sze-
replők?
Hogyan jellemeznéd Rákóczit a kép alap-
ján?

Állókép

A www.csodaszarvasprogram.hu online felületén ta-
lálható Állókép / Csoportos állóképek / Állókép-ala-
kítás ötletek alapján a tanulók alkossanak állóké-
pet, amelyben megjelenítik a festményen látottakat. 
Drámajátékszerűen az egyes alakok szólaljanak meg, 
mondják el érzéseiket, gondolataikat.

Rákóczinak fél év raboskodás után, felesége kitartó 
közbenjárásának köszönhetően (a bécsújhelyi bör-
tönparancsnok Gottfried Lehmann kapitány és an-
nak öccse támogatását is megszerezte) dragonyos 
álruhában sikerült a börtönből megszöknie és Len-
gyelországba menekülnie. 

A tanulók állóképben mutassák be vagy fessék 
meg, rajzolják le az elfogás utáni történéseket. 
Javaslatok az állóképre: Rákóczi a börtönben,
a szökés pillanata, menekülés lóháton. 

KÖRVONALRAJZ
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A közös megbeszélés után a tanulók csoportmun-
kában rendszerezzék ismereteiket Rákóczi Ferenc 
jelleméről. Csomagolópapíron kapják meg a tanulók 
az általunk előre elkészített Rákóczi alakját ábrázoló 
nagyméretű körvonalrajzot. Ismereteik alapján írják 
a körvonalrajz belsejébe a belső tulajdonságokat, 
a rajz köré pedig a külső tulajdonságokat. A tulaj-
donságokkal „felöltöztetett” körvonalrajzok felhasz-
nálhatók a monda és a festmény felidézéséhez, a 
további véleményalkotáshoz és Rákóczi Ferencről 
szerzett ismeretek rendszerezéséhez, az előző tevé-
kenységek összegzéséhez. Az elkészült alkotásokat 
a csoportok mutassák be társaiknak, mondják el, 
milyennek ismerték meg II. Rákóczi Ferencet! 

CSINOM PALKÓ, CSINOM JANKÓ 

A kuruc nótákban a kuruc világ sokszínűsége, a sza-
badságharc eseményei elevenednek meg.
Hallgassuk meg együtt a Csinom Palkó, Csinom Jan-
kó című dalt (akár többször is)! Tanuljunk meg né-
hány versszakot és énekeljük együtt! 
Meghallgatásra ajánljuk a következő feldolgozáso-
kat:

• Cseh Tamás – Cserhalmi György: Csinom 
Palkó

• Kecskés Együttes: A Kuruc Kor Zenéje
1664–1736, A Kuruc Kor Zeneköltészete: 
Csinom Palkó, Csinom Jankó (51:49)

A dal feldolgozása nagy csoportban, beszélgetőkör-
ben történjen.
Mit jelentenek a dalban elhangzó szavak? Vajon ki 
lehetett Jankó és Palkó? (A kuruc vitézek két lóval in-
dultak harcba. A Csinom Palkó, Csinom Jankó című 
dalban a szerző a két paripáját szólítja meg.)
Beszéljük meg az alábbi szavak jelentését!

„csinom” (csinom: csinos régies kifejezése)
„csontos karabélyom” (karabély: a vállon keresztbe 
csatolva is hordható, rövid csövű puska)
„szép selymes lódingom” (lóding jelentése: lőpor 
vagy töltény tartására való tarsolyszerű táska)
„dali pár pisztolyom” (dali: ékes, díszes, fényes régi-
es kifejezése, a kuruc vitézek két pisztolyt tartottak 
maguknál)

Milyen hangszereket ismertek fel a dal hallgatása 
közben?
Mi volt a kurucok jellegzetes hangszere? Milyen sze-
repet töltött be a hangszer? 
A hangszert a törökök hozták divatba, ezért is hív-
ták a 17–18. században töröksípnak, gyakran tá-
rogatónak, tárogató sípnak. Erős hangja nem csak 
zenélésre, szórakoztatásra volt alkalmas, hanem a 
kuruc táborok hadi jeladója is volt.
Mutassuk be a hangszert képeken, majd ismerked-
jünk meg a hangjával zenehallgatás közben.  

FLASHMOB (VILLÁMCSŐDÜLET) – CSINOM PAL-
KÓ, CSINOM JANKÓ

A tanulók tervezzenek meg egy iskolai fl ashmobot, 
gondolják végig, hogy hol és hogyan akarják meg-
valósítani. Az előadás legyen gyors, váratlan és 
látványos! Helyszín lehet az iskola ebédlője, aulája, 
udvara vagy bármely közösségi tere. Tanulják meg 
és gyakorolják be a dalt. Az eredeti szöveg 39 vers-
szakból áll, így lehetőség van versszakonként egyé-
nileg, vagy többen is csatlakozni. Adjunk lehetősé-
get a válogatásra is, a lényeg, hogy az utolsó néhány 
versszakot már együtt, az egész osztály énekelje és 
amilyen váratlanul kezdődött, olyan hirtelen legyen 
is vége. A fl ashmobról készítsünk videót, amelyet kö-
zösen nézzünk meg. 

RÁKÓCZI SEREGE 

Előzetes tevékenység

Tekintsük meg a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
online felületén található A szabadságharc had-
szervezete című kisfi lmet (4:34). A fi lm bemutatja 
Rákóczi hadseregének felépítését és harcmodorát, 
összehasonlítva a császári csapatokkal. A kisfi lm 
megtekintése előtt vezessük fel a tanulóknak, hogy 
miről fog szólni.

A kisfi lm megtekintése után beszéljük meg a látotta-
kat, és egészítsük ki az alábbi információkkal a követ-
kező tevékenység bevezetőjeként.
II. Rákóczi Ferencet néhány száz kapás, kaszás, vas-
villás, katonai rendhez nem szokott jobbágy fogadta, 
amikor 1703. június 16-án a Vereckei hágón keresz-
tül Lengyelországból hazatért. A szabadságharchoz 
folyamatosan csatlakozó, végvári harcokban edző-
dött, mozgékony könnyűfegyverzetű katonaságból 



csizma
dolmány
kacagány
karabély
lóding
nadrág
pisztoly
pitykegomb
prémes süveg
selyemöv
sujtás
szablya
tarsoly
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(talpasok és huszárok) és idegen zsoldosokból az 
erős szigorral betartatott katonai szabályzatoknak 
köszönhetően kialakult a megfelelően tagolt, tekinté-
lyes létszámú kuruc hadsereg.
Rákóczi a katonai szabályok mellett a hadsereg el-
látását és felruházását is fontosnak tartotta. A sza-
badságharc első éveiben ezek még nem történtek 
zökkenőmentesen. Minden ezrednek saját magának 
kellett ezekről gondoskodni. Rákóczi tudta, hogy az 
egyenruhának fegyelmező szerepe is van, ezért azon 
fáradozott, hogy seregét megfelelőképpen felszerelje 
és felruházza. Megszervezte a ruha- és a fegyverké-
szítést. Feliratokkal, címerrel díszített csapatzászló-
kat, címereket is készíttetett. A kézműves műhelyek 
(manufaktúrák) létrehozását a mesteremberek had-
viselés alóli felmentésével támogatta.

A KURUC HUSZÁROK ÖLTÖZETE

A huszárok változatos, de ezredenként egységes 
színösszetételű egyenruhát hordtak. Leggyakoribb 
színek a piros, fehér, zöld, sárga, narancs, világos- 
és sötétkék voltak. A tisztek és altisztek a legény-
ségtől eltérő színű vagy fordított színösszetételű és 
fi nomabb anyagú ruhát hordtak. Rangjelző szerepe 
volt a buzogánynak, a süvegen viselt tollnak és a far-
kas-, hiúz- és párduckacagánynak.

A tanulók nevezzék meg a képen látható kuruc vitéz 
jellegzetes öltözékének neveit. A felsorolt szavakat 
írják a megfelelő helyhez.
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Szómagyarázat:

• dolmány: posztóból készült, combközépig 
érő, testhezálló, felálló gallérú férfi  felsőru-
ha,

• kacagány: állatbőrből készült, a vállon fél-
oldalt hordott rövid, palásthoz hasonló férfi  
ruhadarab,

• karabély: a vállon keresztbe csatolva is 
hordható rövid csövű puska,

• lóding: lőpor vagy töltény tartására való tar-
solyszerű táska,

• pitykegomb: főleg rézből készült féldombo-
rú, vagy egészen domború füles fémgomb,

• sujtás: 2-6 mm szélességű fonott zsinór, 
ruhadíszítő és védelmi funkciója is volt,

• szablya: egyélű ívelt pengéjű kard,
• tarsoly: posztóból készült táska, rávarrt 

posztóvirággal.

SUJTÁS ÉKSZER KÉSZÍTÉSE

A kézműves tevékenység során a tanulók megis-
merkedhetnek a sujtás zsinórral, amely a kuruc 
vitézeket védte a „kard sújtásától” és díszítette öl-
tözetüket, innen ered a kifejezés. Ma már másra is 
használják, gyakran készítenek belőle ékszereket. 
Készítsenek csomózott, fonott ékszert sujtás zsinór-
ból, melyeket gyönggyel, medállal, színes vagy natúr 
fagolyókkal díszíthetnek. Látványos, de egyszerű, 
életkoruknak megfelelő fonási, csomózási technikát 
válasszunk! A színes fonatokból nyaklánc, karkötő, 
de akár könyvjelző vagy kulcstartó is készíthető.
A sujtás zsinór használatakor fi gyelni kell a szálvé-
gekre, mivel könnyen foszlik. Emiatt érdemes a vé-
gére egy csepp áttetsző ragasztót tenni. 

Háttérzene ajánlások A kézműves tevékenységhez:
Berlioz: Rákóczi induló
Liszt Ferenc: XV. magyar rapszódia

II. RÁKÓCZI FERENC KVÍZ

A jeles nap feldolgozása végén kvízjátékkal össze-
foglalhatjuk a történelmi személyről és koráról, il-
letve a Rákóczi-szabadságharcról szerzett ismeret-
anyagot.

1. Kik voltak II. Rákóczi Ferenc szülei?
    A. Zrínyi Ilona és I. József 
    B. Lorántffy Zsuzsanna és I. Rákóczi Ferenc
    C. Zrínyi Ilona és I. Rákóczi Ferenc

2. Hányadik évszázadban élt?
    A. 16-17.
    B. 17-18.
    C. 19-20.

3. Mikor volt a Rákóczi-szabadságharc?
    A. 1848–1849
    B. 1703–1711
    C. 1526

4. Hogy hívták a feleségét?
    A. Hesseni Sarolta Amália
    B. Mária Terézia
    C. nem volt felesége

5. Miről híres a Vereckei-hágó?
A. A honfoglaló magyarok többsége itt érkezett 
az országba és Rákóczit itt fogadták 1703-ban, 
mikor Lengyelországból hazatért és a szabadság-
harc élére állt.

    B. A szabadságharc első csatájának színhelye.
    C. A kurucok itt tették le a fegyvert 1711-ben.

6. Kik harcoltak a hadseregében?
    A. törökök
    B. tatárok
    C. kurucok

7. Ki volt a talpasok vezére?
    A. Esze Tamás
    B. Vak Bottyán
    C. Bercsényi Miklós

8. Mi volt a szabadságharc célja?
A. teljes állami függetlenség a Habsburg Biroda-
lomtól

    B. a Habsburg cenzúra eltörlése
    C. a Habsburg állami vagyon megszerzése

9. Mi volt zászlajára írva?
    A. Kurucok, előre!
    B. Istennel a hazáért és a szabadságért!
    C. Győzelem és harc a szabadságért!
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10. Hogyan hívták az általa kibocsátott pénzt?
    A. veritas
    B. caritas
    C. libertas

11. Mikor volt az ónodi országgyűlés?
    A. 1707. május
    B. 1709. május
    C. 1711. május

12. Mit jelent az „eb ura fakó” kifejezés?
    A. A fejedelem fakó szőrű kutyájára utal.

B. A Habsburg-ház trónfosztásakor hangzott el, 
a fakó kutyát jelent; kutyának kutya az ura, azaz 
Habsburgnak a Habsburg.

    C. A szabadságharc alatt a kutyákat nem tudták 
    megfelelően táplálni, ezért beteges „fakó” volt a 
    kinézetük.

13. Mi volt a kurucok hangszerének neve?
    A. cimbalom
    B. tárogató
    C. hegedű

14. Mi lett a szabadságharc vége?
A. A kurucok letették a fegyvert, Rákóczi nem es-
küdött hűséget a császárnak, a száműzetést vá-
lasztotta.

    B. Magyarország kivívta a függetlenségét.
    C. A törökök újra elfoglalták Magyarországot.

15. Hol halt meg II. Rákóczi Ferenc?
    A. Bécsben
    B. Munkács várában
    C. a törökországi Rodostóban

Megoldások 
1 - C, 2 - B, 3 - B, 4 - A, 5 - A, 6 - C, 7 - A, 8 - A,
9 - B, 10 - C, 11 - A, 12 - B, 13 - B, 14 - A, 15 - C

ONLINE IDŐSZALAG KÉSZÍTÉSE

A történelmi ismeretek összegzéseként és elmélyíté-
seként a tanulók készítsenek online időszalagot. Hasz-
náljanak ingyenesen letölthető szoftvert vagy online 
elérhető felületet. Az online időszalagot lehetőség van 
2D-ben és 3D-ben létrehozni, képekkel, hivatkozások-
kal kiegészíteni. Az időszalag később is használható 
ismétlésre, a témához kapcsolódó ismeretanyag rend-

szerezésére. A négy téma feldolgozásával helyezzék 
el a tágabb történelmi kontextusban Rákóczi Ferenc 
személyét és korát, illetve a szabadságharc esemé-
nyeit! A feladat összetettsége és az egyes témák tág 
ismeretanyaga miatt a tevékenységet középiskolás 
korosztálynak ajánljuk.
Az alábbi témákból válasszanak egyet, és az ahhoz 
kapcsolódó történelmi eseményeket mutassák be tár-
saiknak az általuk készített időszalag segítségével.

• Magyarország 1541–1699 között (az or-
szág három részre szakadásától a karlócai 
békéig).

• II. Rákóczi Ferenc élete.
• A Rákóczi-szabadságharc eseményei (or-

szággyűlések, hadjáratok).
• Magyarország 1711–1794 között (a szat-

mári békétől a jakobinus mozgalomig).

TITKOSÍRÁS

1703. július 13-át írunk. Egy nappal vagyunk a ti-
szabecsi csata előtt. A tanulók képzeljék magukat 
Rákóczinak, a titkosírás mesterének a helyébe! Csa-
patmunkában az alábbi fi ktív kódtáblázat segítségé-
vel fejtsék meg az üzeneteket! 
A titkosírással írt üzeneteket és a kódtáblázatot he-
lyezzük borítékba a következő instrukcióval:

„Este van, 3 üzenet is van az asztalon, természete-
sen titkosírással. Fejtsétek meg őket, és válaszolja-
tok rájuk!”

Kódtáblázat
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    1. üzenet

٢Ͼ֏Ͼ٩±ϾȜ ʢǶα±!

α    ֏α٩×ҤȜλҤʢϣ٢    ٢ϿȜϿȜθϾϣ    ʞαϣ,    ҉Ͽ٩Ͼ٢,    
        ɆαשЛŧθϾϣ    α    ɷש    ϾҤ±    ϣϾ±    ϿǶ٢Ͼͷʕϣ٢  ֏×׀
ϨαǶɷجλǶα,    ±ϾǶɷ     α    ȜλǶ×Ȝ    ʔɷ    ϣα֏θαϣ    
±ϾҤϣϾ׀Ͼͷתɷש    α    ׀α٩αЛλȜʢϣ٢.  Ɇλ± תɷλȜ×±    ɆϾǶ
    θϾ    ʕ٢جα±λϣ    ϿǶە×҉    ϣαϨ    ש٩ϣαϨ×׀    ϣɷ    αש
α    ׀αЛȜϾǶϾҤ    ɷĿθθש  ǶϿɆϿɷ.
ϾɆϾ    ɷα±λȜ

Megfejtés
Kegyelmes Uram!
A gyalogságunk késésben van, félek, hogy nem ér-
kezünk meg időben a Tisza partjára, mert a sáros 
út nagyban megnehezíti a haladásunk. Számításom 
szerint a holnapi nap folyamán érjük be a hadsereg 
többi részét. 
Esze Tamás

    2. üzenet

٢Ͼ֏Ͼ٩±ϾȜ ʢǶα±!

Ͼ٩ŧ׀αЛαשϣ٢    ʔɷ×ϣ    ʞαϣϣα٢    ɷשɆαʔ٩جαש    ٢
Ƕλ»λθα.    αͷɷ    α     ת ׀Ƕɷ   ٢αϨɷʢ׀    ,٢×֏    α    ǶϿʞϾɷ    
10-20    ֏α٩×Ҥ×Ȝ    ٢αɷ×ϣα  ŧǶͷש,    ϾϣҤϾЛϿەɷ    
٢ϿǶϾ٢    α    ǶϿʞ    Ͼ٩҉×Ҥ٩α٩λȜλǶα.    ҉Ͼ٩ЛϾǶת
ɷŧج    ±שϾ٩ϾͷɷϿ٢    ֏×׀    ,٢ϾϣЛϾ    ±׀שλש ±    ەϣɷϾ֏    
҉Ͽ٩Ɇλͷ    Ͼ٩٩ϾϣȜϿҤϾȜ    ٩×ʞαȜȜα٢      ٩Ŀͷ Ͼ٩ϾЛ٢ש    
α    ɷʔ٩ϨαǶɷ    ҉Ͼ٩Ͽ.    Ͼͷɷ    שȜ±ϾǶʞϾ     α    ٩×׀ϣαϨ
ەαǶϠǶα    ϾϣҤϾЛϿ׀    α±λϣ    ʞα٩æە×҉    ϣαϨ    ש
ɷ    ٢ϿǶϾ٢.
×Ϫ٢αψ    ٩λɆ٩æ

Megfejtés
Kegyelmes Uram!
Előhadaink úton vannak Tiszaújlak irányába. Azt a 
hírt kaptuk, hogy a révet 10-20 gyalogos katona őrzi, 
engedélyt kérek a rév elfoglalására. Felderítőim je-
lezték, hogy Kende Mihály mintegy félszáz ellensé-
ges lovassal közeledik a túlpart felé. Ezt ismerve a 
holnapi nap folyamán való harcra engedélyt kérek.
Ocskay László

    3. üzenet

٢Ͼ֏Ͼ٩±ϾȜ ʢǶα±!

٢Ŀʞ ϾɷɷϾ±    αͷ    Ͼ٩٩ϾϣȜϿҤϾȜ    ϾǶŧ٢Ͼɷ    ϿȜ    αͷ    
α٩λθθת׀    שǶϾ٢٢Ͼ٩     ɷʢЛ×٢    Ɇ×٩Ҥλ٩ϣש:   θϾǶϾҤ,    
ʢҤ×Ϫα    ϿȜ    Ɇαɷ±λǶ    ±Ͼ֏ Ͼ    ϣϾ±ϾȜȜϿҤϾ    ɷ
    αЛʢϣ٢׀    ʕ٩Ͼ٢ϾͷϾɷɷ,    ЛϾ֏    ٩α٢ϣλ٩جɆαʔש
٢ĿͷϾ٩ϾЛϿȜϿϣϾת׀    ٢ǶϿǶϾ    ɷשɆαθϾϪǶϾ    ׀ʔͷæЛɷα٢    
λɷ.    ϪλɆλǶש    ϪαϨαɷ×٢    ֏ʕ٩Ͼ٢ϾͷϣϾ٢    θϾǶϾҤɆλɆ    
٢ĿͷϾ٩ϿθϾϣ,    ±ϾҤ    ҉×Ҥϣα٢    ϨǶæθλ٩ϣ׀   שλɷθα    
ɷλ±αЛϣש±    שϣ٢Ͼɷ.  
Ͼ֏    ׀ʘ    ת׀ʞϾ

Megfejtés
Kegyelmes Uram!
Követtem az ellenséges erőket, és az alábbi hírekkel 
tudok szolgálni: Bereg, Ugocsa és Szatmár megye 
nemessége Tiszaújlaknál gyülekezett, de hadunk 
közeledésének hírére Tiszabecsre húzódtak át. Csá-
szári csapatok gyülekeznek Beregszász közelében, 
meg fognak próbálni hátba támadni minket.
Egy hű híve

Titkosírás – Alternatív feladatok

• A tanulók készítsenek saját titkosírás-
kód-táblázatot, és annak segítségével írja-
nak kódolt üzenetet a fenti minta alapján a 
szabadságharc eseményeit felidézve.

• Az üzenetek megírásához használjanak 
Caesar-kódot – amely szerint az egyes be-
tűket a tőlük meghatározott távolságra lévő 
betűvel kell helyettesíteni.

• Végezzenek kutatómunkát, keressék meg 
Rákóczi egyik kódtáblázatát és az üzene-
tek megírásához használják ezeket a rejt-
jeleket.

TÖRÖKORSZÁG – RODOSTÓ

II. Rákóczi Ferenc a szatmári béke idején Lengyelor-
szágban tartózkodott, innen először Angliába, majd 
Franciaországba utazott. Az Oszmán Birodalom és a 
Habsburgok között 1716-ban kitört háború lehető-
séget adott egy új szövetséges támogatásának meg-
nyerésére, ezért ennek reményében a fejedelem és 
hű társai Konstantinápolyba utaztak. Azonban mire 
megérkeztek, a törökök vereséget szenvedtek, és 
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Rákóczi, valamint a magyar kolónia 1720-ban Török-
országban rekedt. Élete utolsó éveit a törökországi 
Rodostóban (Tekirdağ) élte, 1735. április 8-án bekö-
vetkezett haláláig. Egykori lakóhelyét ma is a Magya-
rok utcájának nevezik.

Tevékenységek

• Rodostóba indulok – Mi az az 5 dolog, amit 
magaddal vinnél, ha száműzetésbe kellene 
vonulnod? Beszéljék meg kis csoportban.

• A tanulók végezzenek internetes vagy 
könyvtári kutatómunkát, és mutassák be, 
hogyan teltek a fejedelem napjai a 15 éves 
száműzetés alatt. 

• Készítsenek képzeletbeli interjút II. Rákóczi 
Ferenccel, Bercsényi Miklóssal és Mikes 
Kelemennel.

• Gyűjtsék össze a Kárpát-medence II. Rá-
kóczi Ferenc nevéhez kötődő emlékhelyeit. 
Például: Rákóczi-fa, Rákóczi-kereszt, Rákó-
czi-forrás.

További ötletadó tartalmak
Könyvek
Jókai Mór (2014): A lőcsei fehér asszony. Libri Kiadó, 
Budapest.
Krúdy Gyula (2016): Rákóczi harangja. Libri Kiadó, 
Budapest. 
Lengyel Dénes (2009): Magyar mondák a török vi-
lágból és a kuruc korból. Móra Kiadó, Budapest.
Mocsár Gábor (1980): A város és a fejedelem. Mag-
vető Kiadó, Budapest.
Örsi Ferenc (1967): A Tenkes kapitánya. Móra Kiadó, 
Budapest.
Ratimorszky Gyula (2000): Történetek II. Rá-
kóczi Ferenc gyermekkorából. KT Könyv- és 
Lapkiadó Kft., Komárom. https://mek.oszk.
hu/03800/03813/03813.pdf (utolsó megtekintés: 
2021. 01. 05.)
Révay Zoltán (2001): Titkosírások. Lazi Bt., Szeged.

Filmek
Bán Frigyes (1953): Rákóczi hadnagya (fi lm). MO-
KÉP, Budapest.
Fejér Tamás (1963): A Tenkes kapitánya (fi lmsoro-
zat). MOKÉP, MTVA, Budapest.

Zenék
Berlioz: Rákóczi induló
Csinom Palkó, Csinom Jankó. Dal, Cseh Tamás – 
Cserhalmi György előadásában ajánljuk.
Kecskés Együttes (1990) A Kuruc Kor Zenéje 1664–
1736, A Kuruc Kor Zeneköltészete (Vinyl) Teljes Al-
bum, Hungaroton, Budapest.
Liszt Ferenc: XV. magyar rapszódia
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Felhasznált irodalom

• Az előlapon szereplő idézet forrása: II. Rákóczi Ferenc: Emlékiratok. https://mek.oszk.
hu/01000/01019/01019.htm (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)

• Benedek Elek (2002): Hazánk története – Történelmi olvasókönyv. Szalay Kiadó, Kisújszállás.
• Láng Benedek (2015): Titkosírás a kora újkori Magyarországon. Balassi Kiadó, Budapest.
• Lengyel Dénes (1975): Magyar mondák. A török világból és a kuruc korból. Móra Ferenc Kiadó, Bu-

dapest.
• Nagy György (2012): Magyarország apróbetűs története. Libri Kiadó, Budapest, 125–137.
• Hadtörténeti Intézet és Múzeum: Az utolsó fejedelem. https://m.militaria.hu/digitalis-hadtortene-

lem-hadtorteneti-oktatasi-csomagok-iskolak-szamara/rakoczi-szabadsagharc-korszaka/rakoczi-sza-
badsagharc-korszaka-a-katona-fegyverei/az-utolso-fejedelem (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)

• Hadtörténeti Intézet és Múzeum: A szabadságharc hadszervezete. https://m.militaria.hu/digita-
lis-hadtortenelem-hadtorteneti-oktatasi-csomagok-iskolak-szamara/rakoczi-szabadsagharc-kor-
szaka/rakoczi-szabadsagharc-korszaka-a-hadszervezet/a-szabadsagharc-hadszervezete (utolsó 
megtekintés: 2021. 01. 05.)

• Mikes Kelemen: Törökországi levelek. https://mek.oszk.hu/00800/00880/html/ (utolsó megtekin-
tés: 2021. 01. 05.)

• Sulinet Tudásbázis: II. Rákóczi Ferenc. https://tudasbazis.sulinet.hu/HU/magyar-nyelv-es-iroda-
lom/irodalom/olvasas-irodalom-4-osztaly/3/ii-rakoczi-ferenc/ii-rakoczi-ferenc (utolsó megtekintés: 
2021. 01. 05.)

• Sulinet Tudásbázis: A Rákóczi-szabadságharc. https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/tarsadalomtudo-
manyok/tortenelem/az-ujkor-1492-1914/magyarorszag-egyesul-1670-1711/a-rakoczi-szabadsag-
harc (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)

• Sulinet Tudásbázis: A Rákóczi-szabadságharc – kronológia. https://tudasbazis.sulinet.hu/HU/
tarsadalomtudomanyok/tortenelem/magyar-tortenelmi-terkeptar/a-rakoczi-szabadsagharc/a-ra-
koczi-szabadsagharc-kronologia (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)

• Sulinet Tudásbázis: 1703–1711 A Rákóczi-szabadságharc lovassága. https://tudasbazis.sulinet.hu/
hu/tarsadalomtudomanyok/tortenelem/huszartortenelem/1703-1711-a-rakoczi-szabadsagharc-lo-
vassaga/1703-1711-a-rakoczi-szabadsagharc-lovassaga (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
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„Mert nem lehet feledni, nem, soha,
Amíg magyar lesz és emlékezet,
Jog és igazság, becsület, remény,
Hogy volt nekünk egy országunk e földön,
Melyet magyar erő szerzett vitézül,
S magyar szív és ész tartott meg bizony.
Egy ezer évnek vére, könnye és
Verejtékes munkája adta meg
Szent jussunkat e drága hagyatékhoz.”

(Juhász Gyula: Trianon)

A NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS 
NAPJA június 4.
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Történeti leírás
Az 1920-as trianoni békediktátum aláírásának év-
fordulójára emlékező, június 4-ére eső jeles nap 
a nemzeti összetartozás napja Magyarországon, 
amelyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az 
Országgyűlés.

2010. évi XLV. törvény a Nemzeti Összetartozás 
melletti tanúságtételről

„3. § A Magyar Köztársaság Országgyűlése kinyil-
vánítja, hogy a több állam fennhatósága alá vetett 
magyarság minden tagja és közössége része az egy-
séges magyar nemzetnek, melynek államhatárok fe-
letti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok 
személyes és közösségi önazonosságának megha-
tározó eleme. Ebből kiindulva az Országgyűlés meg-
erősíti Magyarország elkötelezettségét a magyar 
nemzet tagjainak és közösségeinek egymással való 
kapcsolatuk fenntartására és ápolására, és az Euró-
pában elfogadott gyakorlatot alapul vevő közösségi 
autonómia különböző formáira irányuló természetes 
igényének támogatására.” 
(www.net.jogtar.hu, 2010. évi XLV. törvény a Nemzeti 
Összetartozás melletti tanúságtételről. 2010. 06. 04. )

A Franciaországban található versailles-i Nagy-Tri-
anon kastélyban 1920. június 4-én aláírt békedik-
tátum értelmében Magyarország elveszítette terü-
letének kétharmadát. Az első világháborút lezáró 
trianoni békediktátum a Felvidéket, Kárpátalját, Er-
délyt, Délvidéket és az Őrvidéket más országokhoz 
csatolta, három és fél millió magyar rekedt határa-
inkon kívül. 

Magyarország történelmében a nemzeti összetarto-
zás napja szomorú időponthoz kapcsolódik. A róla 
szóló megemlékezés legyen alkalom arra, hogy a ta-
nulók a Trianont megelőző eseményeket és a béke-
diktátum következményeit mélyebben megismerjék 
és megértsék. Fontos alkalom arra is, hogy szemé-
lyes tapasztalatokat szerezzenek a külhoni magyar-
sággal kapcsolatban, épüljenek a magyar-magyar 
kapcsolatok, erősödjön a nemzeti együvé tartozás 
érzése.

Nem a magyar kérdés volt az első napirendi pont a 
békekonferencián. Megelőzte a Nemzetek Szövetsé-
ge létrehozása (amely az ENSZ elődje volt), amelyet 
a béke fenntartása céljából hoztak létre. Napiren-
den volt továbbá Németország és szövetségeseinek 
meggyengítése, a soknemzetiségű nagyhatalmak, 
mint például az Oszmán Birodalom egységének 
megtörése. A szerződő felek nemcsak az akkori 
nagyhatalmak és az érintett szomszédos államok 
voltak, hanem Belgium, Kína, Kuba, Görögország, 
Nicaragua, Panama, Portugália és Sziám – a mai 
Thaiföld – is.

A békediktátum 
következményei, 
veszteségek:

3,5 millió magyar veszítette el hazáját és 
került szomszédos államokhoz.

A főbb vasútvonalak és vasúti csomópontok 
megszerzése felülírta az etnikai szemponto-
kat. Így került például Sátoraljaújhely vas-
útállomása az ott élő 113 lakossal együtt 
Csehszlovákiához.

A vasérc- és szénbányák jelentős részé-
nek elvesztése a nyersanyagipart súlyo-
san érintette.

A mezőgazdasági területek csökkenése 
következtében a malomipar őrlőkapacitása 
kihasználatlanná vált.

A békediktátum megakadályozta a hadsereg 
modern hadifelszerelését és létszámát 35 
ezer főre korlátozta.

Az elcsatolt területekről több tízezer me-
nekült érkezett, főként Budapestre. Az 
elhúzódó lakásproblémák miatt sokan a 
pályaudvarokon évekig vagonlakásokban 
kényszerültek élni.
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Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához
A TRIANONI ÓRIÁSTÉRKÉP

Az I. világháború előtti, az 1910-es év nemzetisé-
gi viszonyait bemutató hatalmas etnikai térkép a 
magyar térképtörténet talán leghíresebb darabja, 
amely hosszas kutatómunkával, majd száz évvel a 
trianoni békediktátum után, 2014-ben került elő.
A térkép digitalizálva az interneten is megtalálható, 
a „trianoni óriás térkép” keresőszavak beírásával.

A térkép az első olyan kartográfi ai munka volt, amely 
az első világháborút lezáró béketárgyalásokra, Tele-
ki Pál javaslatára és közreműködésével készült az 
1918-as év második felében. Az akkori Iparművé-
szeti Főiskola hallgatói hetekig festették fel a több 
négyzetméteres óriástérképekre az 1910-es nép-
számlálás adatai alapján a békekötés előtti időszak 
anyanyelvi viszonyait. Piros színnel a magyar, na-
rancssárgával a német, zöld színnel a szlovák (tót), 
lilával a román, barna színnel az ukrán (rutén), hal-
ványkék, illetve sötétkék színekkel pedig a horvát és 
a szerb nemzetiségű lakosságot jelölték.
A jelmagyarázat digitalizált formában az interneten 
is megtalálható, a „jelmagyarázat az etnikai térkép-
hez” keresőszavak beírásával.

A legrészletesebb, 1:200000 arányú változatból ösz-
szesen csak huszonhárom példány készült. Az alap-
térképet nyomtatták, de a pontos etnikai arányokat 
tükröző körök színezése már kézzel történt, ami kö-
rülbelül százezer apró jel színezését jelentette.
A népsűrűség és az anyanyelvi viszonyok együttes 
ábrázolása, valamint annak pontos, szakmailag 
magas színvonalú kivitelezése volt a térkép leg-
főbb újdonsága, amit a trianoni béketárgyalásokon 
a magyar delegáció csodafegyverének szántak. A 
magyar küldöttség célja az volt, hogy szemléletesen 
mutassa be a Kárpát-medence valós nemzetiségi 
viszonyait, amivel reményeik szerint elérhetővé válik, 
hogy a körülményekhez képest igazságos határkije-
lölésre kerüljön sor.
Azonban a magyar küldöttek a béketárgyalások ide-
jén belátták, hogy a térkép túl precíz és nagyméretű, 

emiatt kevéssé áttekinthető ahhoz, hogy a delegá-
ciókban ülő döntéshozó politikusok – sok esetben 
a kellő érdeklődés hiányában is – elfogadják, hogy 
a magyar álláspontnak komoly tudományos háttere 
van. Így az eredeti változatát ők ugyan nem hasz-
nálták, de az amerikai küldöttség jóvoltából háttér-
anyagként a teljes térkép mégis kijutott Párizsba a 
békekonferenciára és a szakértőik, más térképek 
mellett ezt is átnézték.

Végül a magyar delegáció a békekonferenciára több 
más térképészeti anyaggal együtt csak az óriástér-
kép felhasználásával gyorsan elkészített, ám ke-
vésbé részletes, de annál látványosabb Teleki-féle 
ún. vörös térképet vitte magával, amelyet az antant 
politikusai gróf Apponyi Albert záróbeszéde közben 
tanulmányoztak.
A térkép digitalizált formában az interneten is meg-
található, a „vörös térkép – Carte rouge” keresősza-
vak beírásával.

A magyar térképek hiába mutattak rá a Kárpát-meden-
ce valós etnikai viszonyaira, a Trianonban meghúzott 
magyar határokra már nem lehettek hatással, azokat 
1920. február végére már kialakították a környező or-
szágok és a győztes nagyhatalmak érdekei szerint.

TRIANONI ÓRIÁSTÉRKÉPPEL KAPCSOLATOS FEL-
ADATOK

A trianoni óriástérképen az egyes települések 1910-
es években meglévő lakosainak száma és etnikai 
aránya is pontosan látható. Például: Isaszeg lakos-
sága ekkor 3900 fő volt, amelyből 2350 fő ma-
gyarnak, míg 1550 fő szlovák (tót) nemzetiségűnek 
vallotta magát. A térképen a nagyobb körök ezer, a 
kisebbek 100 embert jelölnek, a félkörök pedig 50 
fős pontossággal mutatták be a Kárpát-medence 
népességét.

• A tanulók keressék meg a trianoni óriás-
térképen a lakóhelyüket és állapítsák meg 
a település akkori lakosságának számát, 
nemzetiségi összetételét.

• A tanulók keressék meg a trianoni óriás-
térképen az alábbi városokat, és állapít-
sák meg a település akkori lakosságának 
számát, nemzetiségi összetételét, majd 
hasonlítsák össze azok jelenlegi lélekszá-
mával, nemzetiségi összetételével:
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• Rozsnyó (Rožňava) – Szlovákia,
• Munkács (Mukacsevo) – Ukrajna,
• Nagyenyed (Aiud) – Románia,
• Topolya (Bačka Topola) – Szerbia,
• Lendva (Lendava) – Szlovénia,
• Felsőőr (Oberwart) – Ausztria.

Ezek az elcsatolt területeken található városok az 
óriástérképen egyértelműen, látványosan mutatják 
a korabeli nemzetiségi összetételt. A tevékenység-
hez más települések is választhatók.

VAKTÉRKÉP

A tanulók helyezzék el a vaktérképen (3. sz. melléklet) 
az alábbi településeket:

• Rozsnyó, Munkács, Nagyenyed, Topolya, 
Lendva és Felsőőr;

• majd jelöljék az elcsatolt területeket, és ha-
tározzák meg, hogy jelenleg mely országok 
területén találhatók 

    1. Felvidék (Szlovákia),
    2. Kárpátalja (Ukrajna),
    3. Erdély (Románia),
    4. Vajdaság (Szerbia),
    5. Muravidék (Szlovénia),
    6. Őrvidék (Ausztria).

A PÁRIZSI BÉKEKONFERENCIA ÉS A TÖRTÉNELMI 
MAGYARORSZÁG HATÁRAI

A magyar békedelegáció 1920. január 15-én vet-
te át a békefeltételeket. A delegáció vezetője, gróf 
Apponyi Albert másnap, január 16-án részletesen 
kifejtette, miért tartja tragikus döntésnek az ország 
feldarabolását. Érvei között biztonságpolitikai, gaz-
dasági, földrajzi és történeti elemekre helyezve a 
hangsúlyt kiállt Magyarország területi egységének 
fenntartásáért.
Kifejtette, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnö-
ke, Thomas Woodrow Wilson által hangoztatott nagy 
eszmével, a helyzet népszavazással történő megol-
dásával ért egyet, azt tartja az egyetlen igazságos 
megoldásnak.

„Amidőn ezt követeljük, hivatkozunk a Wilson elnök 
úr által oly kiválóan szavakba öntött nagy eszmére, 

amely szerint semmilyen emberi csoport, az államok 
lakosságának egyetlen része sem helyezhető akara-
ta, megkérdezése nélkül, mint valami marhanyáj egy 
idegen állam fennhatósága alá. Ennek a nagy esz-
mének nevében, amely különben axiómája a józan 
észnek és a közmorálnak, követeljük a népszava-
zást hazánk azon részeire vonatkozólag, amelyeket 
tőlünk most elszakítani akarnak. Kijelentem, hogy 
előre alávetjük magunkat a népszavazás eredmé-
nyének, bármi legyen is az.” 
(Gróf Apponyi Albert beszéde, In: Trianon felé. A 
győztes nagyhatalmak tárgyalásai Magyarországról. 
Paul Mantoux tolmácstiszt feljegyzései. Szerkesztet-
te, sajtó alá rendezte Litván György. Fordító Litván 
Katalin. Budapest, 1998., MTA Történettudományi 
Intézete. 243–252. o.)

Az 1920. május 5-én a magyar küldöttségnek át-
adott végleges békefeltételekben népszavazásról 
nem esett szó, a Szövetséges és Társult Hatalmak 
fölöslegesnek tartották a Kárpát-medence népessé-
ge véleményének megismerését.

KUTATÓMUNKA

A legbátrabb város kiűzi a megszállókat

A tanulók végezzenek internetes kutatómunkát, 
hogy melyik városunk kapta a „Civitas Fortissima” – 
a „Legbátrabb Város” címet?
(Balassagyarmat)

A város lakossága 1919. január 29-én kelt fel az 
őket már két hete megszállás alatt tartó cseh legi-
onáriusok ellen. Az idegen megszállókat fegyveres 
utcai harcokban a város szélén lévő Ipoly folyó túl-
partjára űzték. A fegyveres felkelést szervező vasu-
tasok, a közelben állomásozó magyar katonák, a vá-
ros polgárai és diákjai bátorságának köszönhetően 
a város a trianoni béke után is Magyarország része 
maradhatott.
Az Országgyűlés a város védőinek bátorságáról 
2005-ben megemlékezett, számára a „Legbátrabb 
Város” („Civitas Fortissima”) címet adományozta.
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A leghűségesebb város döntése

A tanulók végezzenek kutatómunkát, hogy melyik vá-
ros és a környezetében lévő nyolc község maradhatott 
a bátor kiállásával továbbra is Magyarország része.
(Sopron, Fertőrákos, Ágfalva, Sopronbánfalva, Har-
ka, Balf, Fertőboz, Kópháza és Nagycenk)

Egy elcsatolásra ítélt városban és az azt körülvevő 
nyolc községben 1921. december 14–16. között 
mégis tarthattak népszavazást arról, hogy melyik 
országhoz tartozzanak. A város később megkapta 
a „Civitas fi delissima” címet, amely felirat azóta is a 
település címerét díszíti.

KARINTHY FRIGYES: LEVÉL KISFIAMNAK –
TRIANON EMLÉKNAPJÁRA

A Vérző Magyarország – Magyar írók Magyarország 
területéért című könyvben jelent meg 1921-ben
Karinthy Frigyes: Levél kisfi amnak – Trianon emlék-
napjára írt irodalmi alkotása, amelyben megrendül-
ve ír hazaszeretetéről, és emlékeztet az ország terü-
lete elvesztésének lelki és morális drámájára. 

A tanulók írjanak válaszlevelet „Levél a 21. század-
ból – Trianon emléknapjára” címmel.

• Mi történt az elmúlt több mint száz évben 
Magyarországon?

• Hogyan tudjuk megőrizni a magyar nemzet 
egységét, ha a magyar nemzet és a magyar 
állam határai nem esnek egybe?

KERESZTREJTVÉNY

A jeles nap feldolgozása után, amikor a tanulók már 
megismerkedtek a történelmi eseményekkel és a kon-
textusukkal, az ismereteiket ellenőrizhetjük a történelmi 
tényanyagra építő keresztrejtvénnyel is. Ez és a hozzá 
tartozó megoldókulcs a 4. sz. mellékletben található.

TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐ

A vetélkedő lehet akár egy egész tanéven átívelő, 
többfordulós csapatverseny, amely során a történel-
mi visszaemlékezés mellett a tanulók megismerik 
az elcsatolt területek néphagyományait és népszo-
kásait, felidézik a kor hangulatát.

Az alábbiakban hat csapatra kidolgozott, háromfor-
dulós történelmi vetélkedő témajavaslata található. 
A fordulók száma és a feladatok bővíthetők az előző-
ekben már ismertetett tevékenységekkel.

• Első forduló: történelmi kutatómunka és 
prezentáció.

• Második forduló: népszokások és hagyo-
mányok.

• Harmadik forduló: a történelmi kor megi-
dézése 3-5 perces jelenetekkel.

Az első és a második fordulót a jeles napot meg-
előzően szervezzük meg, elegendő időt hagyva a 
felkészülésre és a bemutatásra. A harmadik fordu-
ló lehetőség szerint a jeles nap napjára essen, egy 
időben a történelmi vetélkedő összegzésével és az 
eredményhirdetés megrendezésével.

Történelmi vetélkedő – első forduló – kutató-
munka és prezentáció

A csapatok eddigi tanulmányaik, könyvtári és inter-
netes gyűjtőmunka segítségével az alábbi témákat 
dolgozzák fel, majd prezentáció formájában adják 
elő azokat. (A témákat külön borítékokba helyezzük 
el, a csapatok húzzanak egy-egy borítékot.)

1. Az Osztrák–Magyar Monarchia bemutatása 
nemzetiségi szempontból, az alábbiak szerint:

• az 1868-as nemzetiségi törvény;
• a Monarchia területén élő népcsoportok;
• a nemzetiségek elszakadási törekvései a 

dualista államtól.

2. 1914–1918, az első világháború során a törté-
nelmi Magyarország területét érintő ellenséges 
hadműveletek és azok elhárítása

• 1914. ősz, szerb támadás;
• 1914–1915-ös orosz betörések;
• 1916., román támadás Erdélyben.

3. Az Osztrák–Magyar Monarchia hadserege az 
első világháborúban; harcok Európában és a Kö-
zel-Keleten

• Keleti front;
• Balkáni front;
• Olasz front;
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• Közel-keleti front;
• Román front;
• Nyugati front.

4. 1918–1919, Őszirózsás forradalom, Tanács-
köztársaság, a történelmi Magyarország megszű-
nése

• Őszirózsás forradalom;
• 1918. november 3. Padova, fegyverszünet;
• a Vix-jegyzék és következményei;
• Tanácsköztársaság;
• a román megszállás.

5. 1920. a magyar békedelegáció erőfeszítései, 
1920. június 4. Versailles, Nagy-Trianon kastély

• gróf Apponyi Albert visszaemlékezései és 
beszéde;

• a „vörös térkép”
• békeszerződés vagy békediktátum;
• az elcsatolt területek – területi vesztesé-

gek.

6. Trianon után
• társadalmi, gazdasági következmények;
• korabeli tudósítások a menekültekről – va-

gonlakók;
• személyes sorsok – kettészakított telepü-

lések, családok.

Történelmi vetélkedő – második forduló – 
népszokások, hagyományok

A csapatok írjanak kirándulás vagy körutazás ter-
vet, amelynek célja a régi Magyarország természeti 
értékeinek, történelmi és irodalmi emlékhelyeinek, 
valamint népi kultúrájának megismerése. (A terüle-
tek megnevezését külön borítékokba helyezzük el, a 
csapatok húzzanak egy-egy borítékot.)

    1. CSAPAT  Felvidék (Szlovákia)
    2. CSAPAT Kárpátalja (Ukrajna)
    3. CSAPAT Erdély (Románia)
    4. CSAPAT Vajdaság (Szerbia)
    5. CSAPAT Muravidék (Szlovénia)
    6. CSAPAT Őrvidék (Ausztria)

A csapatok mutassák be a terület magyar lakossá-
gának népszokásait, hagyományait az alábbi szem-
pontok szerint:

• évszakokhoz köthető hagyományok,
• népviselet,
• néptánc,
• mesterségek,
• ételek.

Amennyiben lehetőségünk van rá, valósítsunk meg 
egy választott utazást!

Történelmi vetélkedő – harmadik forduló – a 
történelmi kor megidézése 3-5 perces jele-
netekkel

A csapatok mutassanak be a nemzeti összetartozás 
napjával kapcsolatos szabadon választott témákat, 
3-5 perces jelenetekkel. A jeleneteket lehetőség 
szerint korhű ruhában, vagy ha népszokáshoz kap-
csolódik, népviseletben adják elő és válasszanak 
zenei háttéranyagot.

Történelmi vetélkedő – összegzés 

A történelmi vetélkedő tapasztalatait beszéljük meg 
a tanulókkal. Javaslat a www.csodaszarvasprogram.
hu online felületen található „Nyitott mondatkezdés, 
feldolgozandó kérdések” című ötlet, amely segítsé-
gével visszajelezhetünk a tevékenységekre. Zárjuk a 
programot eredményhirdetéssel.

A vetélkedő tematikája személyesebbé tehető, ha 
a tevékenységet egy irányított beszélgetés követi 
arról, hogy kinek milyen határon túli kötődése van 
utazás, barátságok, születés, származás vagy roko-
ni kapcsolatok révén. Akinek van ilyen érintettsége, 
mesélje el, melyik szomszédos magyarlakta terüle-
ten járt, hol éltek / születtek a szülei, a nagyszülei, 
vagy ő maga. Mondják el a helyhez kötődő emlékei-
ket, családi hagyományaikat, történeteket.
További tevékenységötlet, hogy a tanulók kis csopor-
tokban gyűjtsenek ma élő hírességeket, akik hatá-
ron túli származásúak (például művészek, tudomá-
nyos szakemberek, sportolók), egy másik csoport 
írókat, költőket az irodalomtörténetből, egy harma-
dik csoport pedig dalokat.
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Iskolán kívüli program
Keressünk fel a nemzeti összetartozás napjához 
kapcsolódó emlékhelyeket, melyek a történelmi 
tényeken túl személyes élményt adnak, hangulatot 
és üzenetet sugároznak, mélyítik a jeles nap iránti 
érzelmi kötődést.

• Lakóhelyen található emlékhelyek;
• Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest 

I. ker., Kapisztrán tér 2-4.);
• Nemzeti Összetartozás Emlékhelye (Buda-

pest V. ker., Kossuth tér);
• Trianon Múzeum (8100 Várpalota, Gróf Ap-

ponyi Albert liget 1.).

Csatlakozás a Határtalanul! című országos
programhoz
Tanulmányi kirándulások, középiskolai együttműkö-
dések megszervezéséhez nyújt segítséget, amely 
során lehetőség nyílik a határainkon kívül élő ma-
gyarság megismerésére, a külhoni magyar fi atalok 
közötti kapcsolatok erősítésére.

További ötletadó tartalmak
Filmek
Csillag Mano (2020): A beszéd – Apponyi a magyar 
ügy védelmében. Megafi lm, Budapest.
Trianoni békekonferencia (1920. január). Kisfi lm.

Könyvek
Ablonczy Balázs (2020): Ismeretlen Trianon – Az ösz-
szeomlás és a békeszerződés történetei 1918-1921.
Jaffa Kiadó, Budapest.
Raffay Ernő (1990): Trianon titkai, avagy hogyan 
bántak el országunkkal. Tornado Damenija, Buda-
pest.

Versek
Ady Endre: Négy-öt magyar összehajol
Babits Mihály: Csonka Magyarország
József Attila: Áldott légy, jó Magyarország!
József Attila: Bús magyar éneke
Kosztolányi Dezső: Magyar költők sikolya Európa 
költőihez 1919-ben
Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz
Reményik Sándor: 1919. január 24.
Tóth Árpád: Miért?
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Felhasznált irodalom

• Az előlapon szereplő idézet forrása: Juhász Gyula: Trianon. http://www.trianon.hu/keret.phtml?/tria-
non/versek/ (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)

• Ablonczy Balázs (2020): Rettenetes év. A párizsi békekonferencia és Magyarország, 1919–1920. 
Rubicon Történelmi Magazin, 2020/1-2. 4–13.

• Ablonczy Balázs (2020): Vörös ország. Az Antant képviselői a Magyar Tanácsköztársaságról. Rubicon 
Történelmi Magazin, 2020/1-2. 38–39.

• Dékány István (2014): Csonka vágányon (dokumentumfi lm)
• Kubassek János (2020): A Vörös térkép. Rubicon történelmi magazin, 2020/6-7. 28–33.
• Kubassek János (2020): Mit veszített Magyarország Trianonban? Rubicon Történelmi Magazin,

2020/1-2. 82–88.
• Nagy György (2012): Magyarország apróbetűs története. Libri Kiadó, Budapest, 215–236.
• Révész Tamás (2020): 1918: az erőszak éve. Fegyelem és lázadás a hadseregben az első világhábo-
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„Vár a víz és vár a partja,
vár a nyári rét, a tarka,
szívünk dobog, bőrünk barna,
ki erre fut, ki meg arra.”

(Csukás István: Tanévzáró)

TANÉVZÁRÓ
június második hete





38

Tanévnyitó, tanévzáró és kiemelt magyar ünnepek      |      Tanévzáró

A jeles nap üzenete 
A tanévzárás az iskolaév ünnepélyes lezárása, 
amely nem csak a tanulmányi eredmények érté-
kelésének pillanata, hanem a közösen eltöltött idő 
egy szakaszának befejezése is. A sok együtt töltött 
nap során a gyerekek nemcsak tanultak, hanem 
megtanultak együtt lenni, közösséggé kovácsolód-
ni. Fontos év végi eredménynek tekinthető, hogy 
az osztályt, közösséget egy láthatatlan burok védi, 
amely alatt nincsenek egyedül, amelyben jelen van 
az összetartozás érzése, és hogy kölcsönösen szá-
míthatnak egymásra. Mások által nem ismert sok-
sok kisebb és nagyobb közös élmény, tapasztalat 
köti össze őket.

Másrészt ez a számvetés ideje is, amelyet érdemes 
az élménypedagógia módszereivel is feldolgozni. 
Időt és alkalmat teremt a visszatekintésre és emlé-
kezésre, tudatosítani kell a közösen megélt élménye-
ket, méltón lezárni a tanévet. Érdemes a szünidővel 
is foglalkozni, fi noman terelgetni a gyerekeket a cél-
tudatos tevékenységek felé.

Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához
ÉRTÉKELÉS – LEZÁRÁS

Az intézményi szintű, szervezett ünnepség mellett 
fontos, hogy az osztályközösség szintjén is lezárjuk 
a tanévet, és refl ektáljunk az ez idő alatt szerzett 
egyéni és közösségi élményeinkre.

Bizonyítványom

A Tüskevár című fi lm egy részletének (1:48–6:41) 
megtekintése közösen.

A megtekintett fi lmjelenet kiindulópontja, hogy saját 
érzéseiket, gondolataikat, önértékelésüket fogal-
mazzák meg a tanulók. Az alábbi kérdések mentén 
folytathatjuk a beszélgetést:

• ki számított jobb értékelésre,
• elégedettek-e magukkal,
• mi volt az oka, hogy az adott eredményt 

érték el, 
• esetleg egy kevéssel jobb hozzáállás ho-

gyan befolyásolná az elért eredményt,
• a következő tanévben melyik tantárgyból 

szeretnének jobb jegyet,
• mit kell tenniük a jobb eredményekért,
• miért adnának dicséretet önmaguknak?

Évzáró rap

A tanulók fejezzék ki versben a tanévvel és egyéni, il-
letve közösségi élményeikkel kapcsolatos érzéseiket.
Osszuk az osztályt annyi csoportra, ahány tan-
tárgyuk volt a tanévben. Lásd a www.csoda-
szarvasprogram.hu online felületen a csoportalakí-
tás ötleteit, amelyhez szempont: legyen olyan tanuló 
is a csoportban, akinek kiemelkedő értékelése volt 
az adott tantárgyból, és olyan is, akinek nem.
A csoportok az idézett szöveg mintájára írjanak egy 
rap szöveget, amit adjanak elő egymásnak.
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Veled kapcsolatban ebben a tanévben az volt a 
legjobb, hogy … 

Írjuk fel a tanulók nevét kisebb lapokra. Minden ta-
nuló húzzon egy lapot, és mondja el, hogy a húzott 
név tulajdonosával kapcsolatban abban az évben mi 
volt a legjobb élménye. A mondatot így kezdje: ,,Eb-
ben a tanévben veled, (a tanuló neve) kapcsolatban 
az volt a legjobb, hogy...”. Fontos hangsúlyozni, hogy 
csak pozitív visszajelzés adható.
A játékkal a tanulók számba veszik az eltelt évet, 
gyakorolják a visszatekintő értékelést. Nagyon jó 
kapcsolaterősítő is: a gyerekek átgondolják, hogy az 
adott társukkal milyen viszonyuk, élményük volt, és 
azok közül melyik volt a legjobb.
A játék másik fontosabb tényezője a pozitív vissza-
jelzés gyakorlása. Megtanulják, hogyan lehet úgy 
beszélgetni, hogy csak pozitív dolgokat veszünk fi -
gyelembe. A visszajelzés a másik tanuló lelkének bal-
zsamozását jelenti, megtanulnak dicséretet, pozitív 
visszajelzést adni és fogadni, érzékenyebbek lesznek, 
amikor feléjük irányul egy pozitív gesztus. De megle-
petést is okozhat, hogy a számára magától értetődő 
viselkedés a másik gyerek számára öröm. 

Évzárós vetélkedő

Készítsünk egy, az osztályra vonatkozó vetélkedőt. 
Évzárás előtt 2-3 héttel hamarabb (például osztály-
főnöki órán) kérjünk meg minden tanulót, hogy írjon 
legalább két osztálytársával kapcsolatban az elmúlt 
tanévre vonatkozóan egy-egy kvízkérdést. Ezekből 
állítsunk össze vetélkedőt. Ajánlott ingyenesen le-
tölthető, kvízszerkesztő szoftver vagy online elérhe-
tő felület használata.
Gondolatindító kérdések:

• Kinek született testvére ebben a tanévben?
• Ki nyert bármilyen versenyen?
• Hányadik helyezést ért el az osztály csapa-

ta az iskolai focibajnokságon?

Rövid mozgásos helyzetteremtés

A fekete-fehér ünnepi öltözet alá vegyenek fel a gye-
rekek tarka nyári ruhákat vagy öltözzenek át váltó-
ruhába.
Játsszunk le egy csengetést, ami csak az osztályban 
hallatszik, és jelentsük be, hogy hivatalosan elkez-
dődött a nyári szünet, ezért mostantól a formaruha 

a vakációs, valamint rendezzék át a padokat, széke-
ket biztonságos ,,játszóteressé”.

Idézzük vissza a tanév elejét!

Az alábbi gyakorlatokat a honnan-hová kérdéskör 
körüljárására ajánljuk, amelyeket a tanév kezdete-
kor és zárásakor is érdemes elvégezni. Leírásuk a 
Tanévnyitó című fejezetben található.

• Mosolyinvázió
Játsszuk el újra a Mosolyinvázió játékot (lásd a kö-
tet Tanévnyitó részében), majd hasonlítsuk össze az 
eredményeket és beszéljük meg. 

• Oklevél  
Vegyük újra elő a vicces talp alakú vagy/és mérősza-
lag okleveleket (lásd a kötet Tanévnyitó részében). 
Az oklevelek már mutatják, hogy a tanulók milyen 
magassággal és milyen lábmérettel kezdték az évet. 
Mérjük meg újra a tanulók magasságát és kérdezzük 
meg lábméretüket! Az adatokat ott helyben töltsük ki. 
Az oklevelek átadásakor gratuláljunk, hogy nemcsak 
okosabbak, ügyesebbek lettek év végére, hanem ma-
gasabbak, és a lábuk is nőtt.  

Egyes refl exiós és önismereti gyakorlatok alkalma-
sak az egyéni célok, félelmek és kívánságok körüljá-
rására. A tanévnyitó alkalmával kérjük meg a gyere-
keket, hogy írjanak levelet önmaguknak a személyes 
és a tanulmányaikhoz kapcsolódó céljaikról, ennek 
leírása a Tanévnyitó című fejezetben szerepel. Most 
vegyük elő újra ezeket a leveleket! 

• Levél önmagamnak
Tanévkezdéskor mindenki írt a tanév végi önmagá-
nak egy levelet. Osztályfőnökként adjuk meg azokat 
a szempontokat, kérdéseket, témákat, amelyeket 
javaslunk a levelekben megfogalmazni. 
Adjuk vissza a levélíróknak a tanévkezdéskor megírt 
leveleiket. Kérjük meg őket, hogy otthon olvassák el 
őket. 

SZEPTEMBER

JÚNIUS
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• Elvárások és félelmek fája
A gyakorlat alkalmas arra, hogy a tanév elején a ta-
nulók megfogalmazzák azokat az érzéseiket, elvá-
rásokat, amelyekkel elkezdik az új tanévet. Térjünk 
vissza az év eleji Elvárások és félelmek fájához! Ve-
gyük elő újra a fát és beszéljük meg, hogyan alakul-
tak a ,,leveleken” leírtak: mely elvárások teljesültek, 
mely félelmek váltak valóra vagy bizonyultak túlzott-
nak. A gyakorlat a www.csodaszarvasprogram.hu 
felületen is megtalálható ezen a néven.

VAKÁCIÓ

Miért várom a vakációt?

Helyzetteremtés Mészely József – Várom 
már a vakációt című versével

Osszuk ki a verset minden tanulónak, majd fokoza-
tosan olvassuk el újra és újra először szájmozgással 
hangtalanul, majd suttogva, majd halkan, majd átlagos 
hangerővel, majd kiabálva, majd üvöltve, majd üvöltve 
és ugrálva – hiszen vége van a tanévnek! Majd mindezt 
visszafelé. Miután a tanulók lecsendesedtek, mondják 
el, miért várják a vakációt. A vers szavalása közben az 
elhangzottakat kísérhetjük megfelelő kéz-, kar- és test-
mozgással. Kisebb osztályokba is be lehet menni, és 
ott a tanévzáró osztályünnepség keretén belül mások-
nak is bemutatni, majd közösen előadni.

Vízválasztó

Adaptáljuk a vízválasztó játékot a nyári szünidőre. Lásd 
a www.csodaszarvasprogram.hu online felületen az Al-
ma-Körte (vízválasztó variáns) játékot. A tanulóknak a 
helyiség két térfelében kell mozogniuk attól függően, 
hogy a két válaszlehetőségből melyik jellemző rájuk.

Kérdésjavaslatok:

• hegy / vízpart,
• tó, folyó / tenger,
• vidék / város,
• rostos üdítő / tea,
• irodalom / képregény,
• fagyi / dinnye,
• napsütés / árnyék,
• olvasás / fi lmnézés,
• játék okoseszközökön / találkozás barátokkal.

Célok a szünidőre

Mit kívánjak a nyárra? 

Az alábbi tevékenységeket a szabadban is meg lehet 
valósítani.
Alakítsunk ki csoportokat. Számos csoportalakítá-
si ötlet található a www.csodaszarvasprogram.hu 
online felületen, amelyhez szempontok lehetnek: 
legyen olyan a csoportban, akinek a születésnapja 
a nyári szünidőben van, aki tud úszni, aki nem tud 
úszni, aki a nagyszüleinél nyaral, stb. További lehe-
tőség: Keresd a párját című módszer ugyancsak a 
www.csodaszarvasprogram.hu online felületen.
Adjuk oda a tanulóknak T. Horváth Imre: Mit kívánjak 
nyárra? című versét!

Feladatként a csoportok jelenítsék meg állókép-
ben a vers minden egyes sorát. Lásd a www.csoda-
szarvasprogram.hu online felületen a Csoportos ál-
lóképek című módszert.
Minden tanuló kívánjon egy tevékenységet magának 
a nyárra, amit el is mond a csoport előtt. A csoport 
együtt foglalja versbe, mintha a Mit kívánjak nyárra? 
című vers folytatása lenne. Végül együtt olvassák fel. 
A verssorokat úgy írják meg, hogy minden második 
sor rímeljen az azt megelőzővel!

Barna zacskó, fehér cetli

Adjunk minden tanulónak egy névre szóló barna 
zacskót / borítékot, majd annyi B5-ös lapot, amennyi 
osztálytárs van. A lapokra írjuk rá az osztálytársak 
nevét, de vegyük ki a zacskó / boríték tulajdonosáét. 
Kérjük meg a tanulókat, írjanak tanácsot osztály-
társuknak, hogy mit tegyen a nyáron. Lehet névvel 
vagy név nélkül. Hangsúlyozzuk, hogy csak építő ta-
nácsot, ajánlatot írjanak. Tegyék el gyűjteményüket 
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és majd otthon a szünidő elején gondolják végig, mit 
miért kívántak, ajánlottak nekik.
Ehhez kapcsolódik a www.csodaszarvasprogram.hu 
online felületen az Önbizalom serlege című módszer.
Az alábbi kis segítségtippet minden gyerek zacskó-
jába be lehet tenni: 

,,Kedves X!
Én a következőt ajánlom neked: egy héten 
egyszer ugyanannyi időt tölts az online térben, 
amennyit aznap  
 olvasással,
 nagymama látogatásával
 szüleid segítésével
 sportolással
 ………………………………. bármi más (hasz-
        nos) dologgal foglalkozol.

Sok szeretettel, 
…………………”

Háttérzene ajánlás: Vivaldi: Négy évszak – Nyár 
című műve

További ötletadó tartalmak

Próza
Karinthy Frigyes: Magyarázom a bizonyítványom. htt-
ps://mek.oszk.hu/00700/00719/00719.htm#13 
(utolsó megtekintés: 2021. 01. 07.)
Janikovszky Éva: Bizi, Már megint. Móra Könyvkiadó, 
2015.

Felhasznált irodalom
• T. Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra?, http://ohkiskonyvtar.beluva.hu/kedvenc-verseink/602-mit-ki-

vanjak-nyarra (utolsó megtekintés: 2021. 01. 07.)
• Mészely József: Várom már a vakációt https://www.operencia.com/meszely-jozsef-varom-mar-a-va-

kaciot/ (utolsó megtekintés: 2021. 01. 07.)
• Pődör György: Tanévzáróra. http://szivarvanyujsag.tudastar.com/documents/tanitas-tanulas-maga-

zin/majus_2012/musor_ballagas.pdf (utolsó megtekintés: 2021. 01. 07.)
• Szabó Lőrinc: Vakáció előtt. https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/SZABOL/szabol00154/sza-

bol01221/szabol01221.html (utolsó megtekintés: 2021. 01. 07.)
• Csukás István: Tanévzáró. https://adoc.pub/csukas-istvan-tanevzaro.html (utolsó megtekintés: 

2021. 01. 07.)

A mai nap ugyanannyit 

használom az elektronikus 

eszközömet, amennyit 

……………………………………

………………………………. .
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Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél!

De főképpen nálunk ma, mint országunk oszlopa!

Kérünk, mint apostolunkat és az első királyunkat!

Szent István nézz mennyből le

a szép magyar népekre!

(Moldovai csángó ének)

SZENT ISTVÁN 
ÜNNEPE,
ÁLLAMALAPÍTÁS

augusztus 20.
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Történeti leírás

Augusztus 20-a Szent István király és az új kenyér 
ünnepe. Ez az ünnep más, mint március 15-e vagy 
október 23-a, ez nem a szabadság, a független-
ség kivívásáról, illetve megtartásáról szól, hanem 
Magyarország létjogosultságáról. Arról, hogy I. Ist-
ván megnyitotta királyságát a kereszténység előtt, 
államszervezésének alapjává téve azt. A magyar 
törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget 
egységes keresztény állammá szervezte át. Állam-
alapításával egészen máig tartó történelmünket 
meghatározta, biztosítva Magyarország számára a 
folytonosságot, a stabilitást. 
Sokáig augusztus 20-a csak egyházi ünnep volt, 
mígnem 1771-ben Mária Terézia országos ünneppé 
emelte.
Augusztus 20-a 1949 óta az új kenyér ünnepe is, 
amelyet ekkor helyeztek központilag át július 15-ről. 
Mára azonban szervesen hozzátartozik az augusz-
tus 20-i ünnepségekhez.

I. István király születési neve Vajk volt. A 
keresztséget felvéve kapta az István nevet, 
amely a latin Stephanusból ered, jelentése 
koszorú vagy korona. 

Születési helye nagy valószínűséggel Fe-
hérvár vagy Esztergom; születési idejének 
három dátumot szoktak említeni: 967, 969, 
975.

I. István király nevelőjétől, Szent Adalbert 
prágai püspöktől tanult meg latinul.

I. István király apostoli király címmel is ren-
delkezett.

I. István egyetlen fennmaradt korabeli ábrá-
zolása a koronázási paláston látható.

Sokan úgy tudják, hogy a magyar állam-
alapítás augusztus 20-án történt. Azonban
I. István megkoronázása a történelmi fel-
jegyzések szerint 1000. december 25-én 
vagy január 1-jén történt. Augusztus 20-a 
annak a napja, amikor szentté avatták
I. István királyt, negyvenöt évvel halála után.
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Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához

ÁLLAMALAPÍTÁS

I. István király koronázási felségjelvényei: a koro-
na, a palást, az országalma és a kard

István körültekintő országépítésére vall, hogy nyitott 
Európa felé, és stabil külpolitikai viszonyokra töre-
kedett, el akarta ismertetni országát a többi király-
sággal is. Ennek egyik szimbóluma a II. Szilveszter 
pápától kapott korona, amely akkoriban az európai 
hatalmi rendszerbe tagozódás jelképe volt. István 
megkoronázásával nemzetközi politikai szinten is 
hivatalosan megalakult a keresztény, független Ma-
gyar Királyság. 

A palást a koronázási díszöltözet egyik kelléke. Fon-
tosságát az is kiemeli, hogy a díszöltözetnek ez az 
egyetlen fennmaradt darabja. Rajta található István 
király egyetlen fennmaradt korabeli ábrázolása. 

Az általunk ismert országalmát valószínűleg I. Ká-
roly részére készítették 1301-ben történt megko-
ronázása alkalmából, azonban István királynak is 
kellett, hogy legyen országalmája, hisz az egyetlen, 
paláston levő korabeli ábrázolásán kezében tartja.

A koronázás nélkülözhetetlen kelléke a kard.

Mutassuk be a koronázási kellékeket fényképekről, 
kivetítve a tevékenység végéig!

Sok tanuló látta már kiállítva a koronázási kelléke-
ket. Hívjuk elő emlékeiket, pár kérdéssel:

• Ki látta már a Szent Koronát? 
• Van-e otthon képeslapjuk, albumuk a koro-

názási jelvényekről? 
• Melyik jelvény a kedvencük?

A közös megbeszélés után a tanulók kapják meg 
az általunk előre elkészített koronasablont karton-
ból, amelyet mindenki maga díszít ki, majd ragaszt 
össze. Korosztálynak megfelelően a tanulók készít-
hetnek palástot, illetve kardot. Miután elkészültek, 
nézzük meg az István, a király című rockoperából 
a koronázási jelenetet, és a szereplők kiválasztása 
után a tanulók a zenei aláfestéssel adják elő a je-
lenetet. A kézműves foglalkozás alatt hallgathatjuk 
a rockoperát. Az elkészült koronázási jelképeket ki 
lehet állítani az augusztus 20-i rendezvényeken, az 
előadással meg lehet örvendeztetni az idősek ottho-
nában lakókat is.

Tudatos államalapítás: Szent István intelmei Imre 
herceghez

Minden királyi család örök izgalma a trónörökös 
megszületése és megfelelő felkészítése az ural-
kodásra. Imre herceg 1007 körül született. Bátyja, 
Ottó fi atalkori halála után ő lett a trónörökös, a kirá-
lyi család és az egész ország reménysége. 

István király uralkodását nagyfokú határozottság jel-
lemezte. Az apjától örökölt szövetségből nagyjából há-
rom év alatt keresztény államot alkotott, amelyet negy-
venegy évig vezetett és amelyet halála után keresztény 
erkölcsű, jó utódra szeretett volna bízni. Ezért íródtak 
az Intelmek, amelyek nemcsak az uralkodáshoz tartal-
maznak követendő tanácsokat, hanem István király-
nak mint apának a fi a iránt érzett szeretetének is bi-
zonyítékai. Az Intelmek utolsó mondata: ,,Mindez, amit 
fentebb érintettünk, alkotja a királyi koronát, nélkülük 
sem itt nem tud senki uralkodni, sem az örök urada-
lomba bejutni. Ámen.” (Szent István király intelmei 
Imre herceghez. www.mek.oszk.hu)

Sajnos Imre herceg 1031-ben meghalt, így az utódlás 
kérdése a későbbiekben nehézséget jelentett.
A tanulók tájékozódjanak és mélyedjenek el a témakör-
ben! Osszuk őket tizenegy csoportba (bevezető és az 
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intelmek szövegének tíz része), majd készítsenek be-
mutatót a témakörükön belül. Miután minden csoport 
megosztotta a többiekkel saját részét, beszéljék meg, 
hogy az intelmek mely része aktuális a mai korban, és 
világnézetük, szemléletük szerint mely részeket tud-
nák elfogadni, és melyeket nem.
Írásos feladatként képzeljék bele magukat István király 
helyébe, de a mai körülményekbe, és írjanak tíz pontos 
aktuális jótanács-gyűjteményt, amelyből egy vezető 
láthatja, milyennek kell lennie, hogyan kell viselkednie, 
milyen elveket kell követnie.

Időutazás

A múlt felidézése sajátos időutazás. A tanulók, miu-
tán már megismerkedtek a jeles nap kontextusával 
és a történelmi háttérrel, képzeljék el azokat az ese-
ményeket, személyeket, amelyeket az ünnep felidéz, 
és próbálják meg átélni, milyen gondolatai lehettek 
a felidézett alakoknak, mit érezhettek az esemé-
nyek szereplői – a mi esetünkben I. István király és 
felesége Gizella.

Képzeljük el, hogy Szent István feleségével, Gizellával 
pontosan augusztus 20-án visszatér a jelen korba! Na-
gyon meg vannak lepődve, ezért a tanulóknak kell bebi-
zonyítaniuk, hogy tényleg Magyarországon vannak.

A feladat egyénileg, párban és csoportban is meg-
oldható: az egyik csoport István és Gizella, a másik 
csoport a jelenben élők. Az Istvánt és Gizellát meg-
személyesítő tanulók készüljenek fel a korabeli tör-
ténelmi eseményekből.

A jelent képviselő diákokat az alábbi kérdésekkel 
segíthetjük:

• Környezetedben mivel büszkélkednél, hova 
vinnéd el a királyi párt? A tanulók csoporto-
san látogassanak el a kijelölt helyre, és mu-
tassák be annak, fontosságát.

• Milyen jellegzetesen magyar étellel, itallal 
kínálnád meg?

• Szerinted mennyire érezné jól magát most 
közöttünk? Min lepődne meg igazán? 

• Érezné, hogy összetartó nemzet vagyunk, 
ahogy sok-sok évvel ezelőtt megálmodta?

Időszalag

A tanulók készítsenek online időszalagot. Használ-
janak ingyenesen letölthető szoftvert vagy online 
elérhető felületet. Az online időszalagot lehetőség 
van 2D-ben és 3D-ben létrehozni, képekkel, hivatko-
zásokkal kiegészíteni. A tevékenység alkalmas egy-
egy részterület ismereteinek összefoglalására, és az 
időszalagos megjelenítés később is használható a 
történelmi tényanyag felidézésére.

Az alábbi témákból válasszanak egyet, és az ahhoz 
kapcsolódó történelmi eseményeket mutassák be 
látványosan társaiknak az általuk készített idősza-
lag segítségével:

• István apja, Géza
• Az Árpád-ház
• Szent István király élete
• Szent István mint országalapító

ÚJ KENYÉR 

A hagyomány szerint az aratás után Szent István-napra 
sütötték az új búzából készült első kenyeret. 

Az augusztus 20-i ünnep kihagyhatatlan része a ke-
nyéráldás. A nemzeti színű szalaggal átkötött, fris-
sen sütött kenyeret először ünnepélyesen megszen-
telik, majd felszelik és végül szétosztják a darabjait.

Az augusztus 20-i kenyér búzafi nomlisztből készül, 
azonban kenyeret többféle gabonából lehet sütni. 
Ismertessük meg a gyerekeket különböző gabona-
félékkel, az egészséges életmódban betöltött szere-
pükkel. Különféle magokat (búza, köles, bab, vörös 
lencse, sárga lencse, rizs, borsó, len, zab, kukorica 
stb.) tálkákba töltünk. Előre elkészítjük mindegyik 
névjegyét (mag megnevezése, jellemzői). Közös 
beszélgetéssel azonosítjuk őket, megbeszéljük a 
jellemzőiket és az egészséges táplálkozásban betöl-
tött szerepüket. (Az ötlet a www.csodaszarvasprog-
ram.hu online felületről származik, lásd az Ép test-
ben ép lélek című, első évfolyamos hetiterv szerda 
délutáni tevékenységét.)

Készítsük el Magyarország címerét magképen (lásd 
a címer körvonalát az 5. sz. mellékletben).
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ISTEN ÉLTESSEN, MAGYARORSZÁG!

Augusztus 20-a Magyarország születésnapja. A szü-
letésnap elengedhetetlen kellékei:

A torta

Születésnap nincsen torta nélkül. A cukrászok 2007 óta 
minden évben újabb és újabb varázslatos tortákkal pá-
lyáznak az Ország Tortája díjra. A tanulók párosítsák 
a torták nevét azzal az évvel, amelyben elnyerték az 
ország tortája díjat (lásd a 6. sz. mellékletben).

A képeslap

Minden tanuló kapjon egy képeslap nagyságú kemé-
nyebb lapot. A tanulók tervezzenek és rajzoljanak meg 
egy születésnapi képeslapot. A bélyeg elkészítése is 
az ő feladatuk, amely István királlyal, az ország címe-
rével vagy az új kenyérrel legyen kapcsolatos. Írjanak 
születésnapi üdvözletet Magyarországnak.

A születésnapi dal

Válasszanak egy születésnapi dalt, amelyet közösen elé-
nekelnek. Ha a dal szövege nem közismert, akkor vetítsük 
ki, és zenei aláfestéssel énekeljék el a tanulók.

A jókívánság

Jókívánságként a Pozitív pletyka játékot ajánljuk, 
amely a www.csodaszarvasprogram.hu online felület 
Ötletek részénél található, azzal a kitétellel, hogy a 

„személy”, akiről ebben az esetben „pletykálkodunk”, 
Magyarország. A játék során csak pozitív dolgot mon-
dunk Magyarországról, úgy, mintha egy személy jó 
tulajdonságait sorolnánk fel.

Születésnapi ajándék

A tanulók alkossanak egy kört, és mindenki adjon át egy 
jelképes, szóban kimondott ajándékot Magyarország-
nak, például: legyen jó az időjárás a következő öt évben.

A „hovatartozás élménye”

Szent István és az államalapítás ünnepe azon alkal-
mak egyike, amikor a múlt és a jelen szervesen ösz-
szekapcsolódik. A megidézett történelmi eseményhez 
kapcsolódó személyes viszony a tanulók ismereteinek, 
érzelmeinek, értékrendjüknek, érdeklődésüknek és 
érintettségüknek függvényében alakul. A tanulók isme-
reteiről könnyen szerezhetünk információt történelem 
órán. Érzelmeikről, értékrendjükről, érdeklődésükről 
és érintettségükről most beszélhetünk.

Vitaindító beszélgetések:

• Azért jó itt, Magyarországon élni, mert…
• Ha nem magyar lennék, akkor azért szeret-

nék magyar lenni, mert…
• Ha nem itt élnék, akkor mi hiányozna? 
• Számomra mitől Magyarország Magyaror-

szág? (lásd: Balaton, visegrádi vár, lakóhe-
lyem könyvtárának magyar könyvállomá-
nya, kakaós csiga, túró rudi, stb.)

• A magyar szóról az jut eszembe, hogy…
• Számomra azért fontos, hogy magyar va-

gyok, mert… 

Felhasznált irodalom

• Ó Szent István, dicsértessél. http://album.hagyomanyokhaza.hu/album/felvetel_show.php?id=26097 
(utolsó megtekintés: 2021. 02. 01.)

• Szent István intelmei Imre herceghez. https://mek.oszk.hu/00200/00249/00249.htm
(utolsó megtekintés: 2021. 02. 01.)
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TANÉVNYITÓ
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, 
hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett 
munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és 
megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”

(Szent-Györgyi Albert)

szeptember 1.
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A jeles nap üzenete 

A magyar intézményi nevelés kezdete a Szent Már-
ton-hegyi bencés kolostorhoz köthető, amelyet Géza 
fejedelem alapított 996-ban. Fia, Szent István király 
is számos kolostort alapított, amelyekben egyházi 
iskolák működtek. Az itt képzett klerikusok, akik az 
egyházi szolgálaton túl világi értelmiségi tisztségeket 
is betöltöttek, később országépítő munkáját segítet-
ték. A kolostorok alapítása és az egyházi iskolák a 
királyság megerősítését szolgálták.  

Az elmúlt több mint ezer évben az iskolák oktatá-
si-nevelési célja a művelt, törvénytisztelő és felelős 
állampolgárok nevelése, a hazaszeretet megerősítése. 

A gondtalan nyári hónapok után változatos és él-
ményekben gazdag programokkal könnyítsük meg 
a tanulók számára az átállást. Legyen az első nap 
mindenki számára emlékezetes! Célunk, hogy a ta-
nulók érezzék jól magukat az iskolában. Teremtsünk 
együttműködésen alapuló tanulói és pedagógusi vi-
szonyokat, biztonságos, barátságos és gyermekköz-
pontú környezetet.

A világ számos országában a tanévnyitóhoz különbö-
ző szokások kapcsolódnak, amellyel az intézmények 
fogadják a tanulókat. Álljon itt néhány érdekesség a 
világ minden tájáról.

Amerikai Egyesült Államok 

A tanévnyitó napja államonként eltérő, augusz-
tus végétől szeptember elejéig kerül rá sor. Csa-
ládi hagyomány minden tanév első napján fotót 
készíteni a tanulókról, miközben egy táblácskát 
tartanak a kezükben, amelyen a leendő osztályuk 
van feltüntetve.

Ausztria és Németország

Az első osztályosok fi nomságokkal és kisebb aján-
dékokkal, tanszerekkel megtöltött Zuckertüte-t vagy 
Schultüte-t, cukorsüveget kapnak. A papírból készült 
tölcsért a szülők otthon készítik el, és egyedileg de-
korálják, de boltban is megvásárolható.

Ausztrália és Új-Zéland

A tanév január végén, február elején kezdődik. A déli 
féltekén a tanulók a karácsonyi és egyben a nyári 
szünet után térnek vissza az iskolába.
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India

Az iskolakezdés első napján kisebb ajándékot kapnak 
a tanulók, amelyek között a leggyakoribb az esernyő, 
mivel az évnyitó a monszun idejére esik. 

Japán

A tanév április elején, a tavaszi szünet után kezdődik. 
Az elsősök bőrből vagy műanyagból készült merev ol-
dalú hátizsákot kapnak, melyet randoseru-nak hívnak. 
A fi úké fekete, a lányoké piros színű. Ezek a tartós 
iskolatáskák testvérek között öröklődnek tovább és 
megőrzik a gyermekkor emlékét.

Oroszország

A tudás napjának nevezik az évnyitót, ami mindig 
szeptember elseje, akkor is, ha hétvégére esik. Az 
első becsengetés attól különleges, hogy egy elsős kis-
diák egy végzős vállára ülve rázza meg a kézi csengőt, 
amellyel a tanévet hivatalosan is megnyitja.

(www.hellomagyarok.hu – Mió Judit: USA. Hello Suli! 
Így kezdődik a tanév máshol. 

www.gyerekekafoldkorul.blog.hu – Tanczer Viki:
Gyerekek a föld körül – 8 tanévnyitó hagyomány a 
Föld körül.)

Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához

KEZDJÜK A TANÉVET JÁTÉKKAL, MOSOLLYAL, ZE-
NÉVEL!

A www.csodaszarvasprogram.hu online felületen szá-
mos ismerkedős, hangulatkeltő, csapatépítő játék 
és ötlet közül lehet választani, ezekből válogattunk 
néhányat. Ezek a tevékenységek az intézményi szintű, 
szervezett ünneplést egészítik ki.

Zim-zum

Új közösség esetén a játékot megelőzheti egy labdás 
névtanulós játék, amely során megismerkedhetnek 
a csoport tag jai egymással. (A Labdás ismerke-
dés című játék leírása megtalálható a www.csoda-
szarvasprogram.hu online felületen.)

A Zim-zum vicces névtanuló játék, amelynek lényege, 
hogy a vezényszavak gyorsan kövessék egymást. A 
tanulók helyezkedjenek el körben. Játékvezetőként 
sétáljunk közöttük, és kérdezzük meg a szomszédjuk 
nevét. Ha azt mondjuk „zim”, a jobboldali szomszéd 
nevét kell mondani, ha azt mondjuk „zum”, a balolda-
liét. Aki rossz nevet mond, az átveszi a szerepünket 
és ő lesz a játékvezető. „Zim-zum” vezényszóra min-
denkinek helyet kell cserélni. 

Elefánt, zsiráf, aranyhal

A tanulók körben állnak, és három állatfi gurával kell 
megismerkedniük. Véletlenszerűen egy tanulóra 
mutatunk, kimondjuk az állatnevet. A tanulónak és 
a mellette állóknak az előre megtanult mozgással 
be kell mutatniuk a fi gurákat, amelyek a következők: 
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„Elefánt!” – a választott tanuló kezeiből ormányt for-
mál, a tőle jobbra és balra lévő pedig megformázza 
a kezeiből a fülét az elefántnak.

„Zsiráf!”  – a választott tanuló felnyújtja a kezét ma-
gasan a feje fölé, a tőle jobbra és balra lévők a két 
kezüket elé tartva formázzák meg a lábát.

„Aranyhal!” – a választott tanuló a szájával tátog, míg 
a tőle jobbra és balra álló egy-egy kezével lebegő 
uszonyát formázza meg.

Ha valaki elrontja a mozdulatot, akkor mindhárom ta-
nulónak át kell szaladnia a kör szemben lévő pontjára.

Villámrandi

Ezt a játékot idősebb tanulóknak ajánljuk. A cél-
ja, hogy a játékosok jobban megismerjék egymást, 
megadott témákról beszéljenek, vagy hallgassák meg 
társukat. 

A tanulók alkossanak egy belső és egy külső kört, 
mindenkinek legyen párja! Egy villámrandi kettő-négy 
perces. A pár egyik fele egy-két percig folyamatosan 
beszél egy adott témáról, addig a másik fél hallgat, 
majd cserélnek. A randevú után a külső körben állók 
lépjenek tovább egyet jobbra vagy balra, így minden-
kinek új párja lesz. 

Témajavaslatok: a nyár eseményei, rövid és hosszú 
távú tervek, pozitív visszacsatolások egymásról. A vil-
lámrandikat ne szakítsuk félbe, azonban utána nagy 
körben mindig beszéljük meg a tapasztalatokat és 
benyomásokat. A villámrandik témáját minden körben 
adjuk meg, és tapssal jelezzük az idő leteltét. 

Zenés karmester

Egy tanuló menjen ki a teremből, majd a bent mara-
dók közül válasszunk egy karmestert, aki táncmozdu-
latokat fog mutatni a többieknek. Feladat: utánozza 
mindenki a karmestert, a kiküldött ember találja ki, 
hogy ki lehet a karmester. 

Háttérzene-ajánlás: A Játékkészítő – Álmodd meg a 
csodát! című dal.

Mosolyinvázió

Egy borítékba készítsünk elő a résztvevők számával 
megegyező számban üres cédulákat, de az egyik cé-
dulára nevető szájat vagy vidámságot sugárzó képet 
rajzoljunk, ragasszunk. A tanulók húzzanak egy-egy 
cédulát a borítékból, de ne mutassák meg egymás-
nak! Feladat: mindenki sétáljon a térben. Akinél a 

„mosolygós” papír van, rámosolyog a szembejövőre. 
Akire rámosolyogtak, az is mindenki másra mosolyog-
jon! Így terjed a mosolygás a közösségben. Játsszuk 
több körben, és rögzítsük az eredményeket, hogy 
mennyi idő kell ahhoz, hogy mindenki mosolyogjon. 
Tanévzárón is játszhatjuk a Mosolyinváziót! A tanév-
nyitón mért időeredményeket a tanévzáró eredménye-
ivel lehetőségünk lesz összehasonlítani, megbeszélni.

Háttérzene ajánlás: BSW – Mosolyogj még! című dal.

A TANÉVNYITÓ ÉS TANÉVZÁRÓ JELES NAPOKAT 
ÖSSZEKÖTŐ ÖTLETEK

Oklevél

Mérjük meg a tanulók magasságát, és kérdezzük 
meg a lábméretüket! A mérésekben és az értékek 
rögzítésében korosztálytól függő mértékben segítse-
nek a tanulók is. A tanév végén nemcsak tanulmányi 
eredményeikhez, hanem növekedésükhöz is gratulál-
hatunk vicces mérőszalagok és talpalakú oklevelek 
átadásával.

Egyes refl exiós és önismereti gyakorlatok alkalmasak 
az egyéni célok, félelmek és kívánságok körüljárására, 
amelyeket érdemes a tanév kezdetekor és a zárása-
kor is elvégeztetni, így nyer értelmet a honnan-hová 
kérdéskör. Ehhez ajánljuk az alábbi két gyakorlatot, 
amelyek folytatása a Tanévzáró című fejezetben ta-
lálható meg.

Levél önmagamnak

A www.csodaszarvasprogram.hu online felületen ta-
lálható Levél önmagamhoz című ötlet alapján „Levél 
önmagamnak” címmel írjanak a tanulók levelet tanév 
végi önmaguknak. Adjunk szempontokat, kérdéseket, 
témákat, amiket javaslunk a levelekben megfogal-
mazni, például:
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Írják le, mit gondolnak most magukról, milyennek lát-
ják az életüket, milyen terveik, céljaik vannak. Ezek 
eléréséhez mire van szükség, milyen jövőképük van?

Kérdések: 

• Milyen fontos dolgok vannak most az éle-
tedben? 

• Miért ezeket tartod a legfontosabbnak? 
• Mit gondolsz, mitől függ, hogy tanév végére 

sikeres és boldog legyél? 
• Milyen bizonyítvánnyal lennél elégedett? 

Mit teszel meg érte? 

Ígérd meg magadnak most, hogy tanév végére…. – 
sorolj fel legalább három dolgot!

A leveleket őrizzük meg, és adjuk át a tanévzárón. 
Idősebb tanulóknál nagyobb időtartamot is kijelölhe-
tünk, például a középiskolába belépve írjanak levelet 
a ballagó önmaguknak.

Elvárások és félelmek fája

Nagyméretű papírra rajzoljunk egy egyszerű fát. A 
tanulók írják le monogramjukkal ellátott különböző 
színű papírokra az új közösséggel, az iskolával, a 
tanévvel kapcsolatos elvárásaikat és félelmeiket. Az 
elvárásokat tartalmazó papírokat a fa leveleiként - a 
lombozatra, a félelmeket a fa törzsére rögzítsük. Az 
elkészült fát tegyük el és a tanévzáró napján beszél-
jük meg, hogyan alakultak a „leveleken” leírtak, mely 
elvárások teljesültek és mely félelmek igazolódtak be.

A módszer részletes leírása a www.csodaszarvasprog-
ram.hu online felületen megtalálható ezen a néven.

NÉHÁNY ÖTLET ÉS MEGLEPETÉS, AMELLYEL A TAN-
ÉV ELSŐ NAPJÁN VÁRHATJUK A TANULÓKAT

Üzenetek

Helyezzünk el a tanteremben (korosztálytól függő-
en és a tananyaghoz kapcsolódó dekoráción kívül) 
üzeneteket: 

• Érezd jól magad!
• Légy szorgalmas / becsületes / türelmes / 

őszinte / önálló!
• Jelentkezz! 
• Mosolyogj! 
• Csendben sorakozz! 
• Tartsd meg a rendet! 

Varázsszavak: Kérem! Köszönöm! Légy szíves! Bo-
csánat! Sajnálom! Bízom benned! Igazad van! Ügyes 
vagy! 

Textilszalvéta

Ha lehetőségünk van, adjunk a tanulóknak textil-
szalvétát a környezettudatosság jegyében, amelyet 
a tanév során tízóraihoz, uzsonnához használhatnak. 

Mesefa

Készítsünk mesefát, és öltöztessük fel a tanév során 
megismert mesékkel! A tanulók hozhatnak az iskolán 
kívül megismert meséket is, amelyeket írjanak fel a 
mesefa levelére, és ismertessék meg társaikkal. A 
vizuális rendszerező később, a tanév során is hasz-
nálható ismétléshez.

AZ ISKOLAI KÖRNYEZET, VISELKEDÉS, TANULÁS 
ÉS KÖZÖS ÉRTÉKEK ELFOGADÁSA

A www.csodaszarvasprogram.hu online felületen 
számos módszert található. Például: Csoportszerző-
dés, Szerződéskötés, Ötujjas szerződéskötés, Pizzás 
szerződéskötés (leírása alább olvasható). A felsorolt 
módszerek a szabályok tisztázását, az alapértékek 
rögzítését segítik.

Pizzás szerződéskötés

A Pizzás szerződéskötés során a szerződést egy nagy, 
kerek pizza jelképezi. A hozzávalókat az osztály kö-
zösen alakítja, ezek segítségével „süti” meg a pizzát. 
Alakítsunk 5-6 fős csoportokat, és kérjük meg a ta-
nulókat, hogy a pizzára rakják rá azokat a „feltéte-
ket”, amelyektől mindenki számára igazán jó, igazán 

„ehető” és „ízletes” lesz a közös szabálypizza. Amikor 
minden csoport elkészült, mutassák be, mit „sütöt-
tek”, majd a szeletekből ragasszuk össze az osztály 
nagy közös pizzáját. Nem gond, ha egy-egy szabály 
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többször is szerepel. A pizzaszerződést helyezzük el 
a tanteremben, hogy szabályszegés esetén vissza 
lehessen utalni arra, hogy közösen miben egyeztek 
meg a tanulók a tanév kezdetén.

Bakancslista-készítés

Az élménydús nyári hónapokat követően tervezzék 
meg a tanulók az ősz programjait. Írjanak listát 
azokról a tevékenységekről, amelyeket szeretnének 
megvalósítani. Az egyéni- vagy csoportlistákat közö-
sen beszéljük meg, és készítsük el az osztály őszi 
bakancslistáját. 

Például: nyári élménybeszámolók tartása, közös ját-
szóterezés, őszi falevélgyűjtés, gesztenyeszedés, kéz-
művesség (őszi termésekből és tökfaragás), színház-, 
mozilátogatás, koncert.

A tanév során negyedévente ismét összeállíthatjuk 
az osztály bakancslistáját.

Videó készítése

A tanulók készítsenek néhány perces tánc-, szinkron-, 
komédia-, tehetségvideót, műfaji megkötés nélkül, 
amiben kifejezik, hogyan képzelik el az előttük álló 
tanévet.

Kirándulás

Egyeztessünk a szülőkkel iskolán kívüli programot. 
Kiránduljunk közeli parkba, erdőbe, rétre. A szabad-
tér számos lehetőséget nyújt a közös ismerkedésre, 
játékra (ügyességi játék, activity, számháború stb.), 
az osztályközösségek megszilárdítására.

Szabadtéri élményt és jó hangulatot ígér egy közös 
bográcsozás is, vagy süthetünk szalonnát. 

További ötletadó tartalmak

• Böröndy Elza: Lettország és Norvégia.  Márki 
Edit: Kambodzsa. Szerencsés Hella: Francia-
ország. Laslavic Tímea: Románia, Temesvár: 
Hello Suli! Így kezdődik a tanév máshol. 2015. 
09. 01. https://hellomagyarok.hu/karri-
er/hello-suli-igy-kezdodik-a-tanev-mashol
(utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)

• Horváth Sarolta – Benke Éva (1990): Ma-
gyar ünnepek. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 
185–191.

Bakancslista



55

Tanévnyitó     |     Tanévnyitó, tanévzáró és kiemelt magyar ünnepek

Felhasznált irodalom

• Az előlapon szereplő idézet forrása: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, https://www.sztnh.gov.hu/
hu/magyar-feltalalok-es-talalmanyaik/szent-gyorgyi-albert (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)

• Orbán Tamás – Rakonczai Viktor szövegírók, Rácz Gergő zeneszerző (2015): A Játékkészítő – Álmodd 
meg a csodát! (dal) Magneoton, Budapest

• BSW –(2016): Mosolyogj még! (dal). Amíg bírom album.
• Mió Judit: USA. Hello Suli! Így kezdődik a tanév máshol. https://hellomagyarok.hu/karrier/hello-suli-

igy-kezdodik-a-tanev-mashol (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
• Tanczer Viki: Gyerekek a föld körül – 8 tanévnyitó hagyomány a Föld körül. https://gyerekekafoldkorul.

blog.hu/2017/08/27/8_tanevnyito_hagyomany_a_fold_korul (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)
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„Isten adta a szívet, lelket
nekem, amely népem és hazám
szolgálatáért lángolt.”
(Vécsey Károly)

AZ ARADI 
VÉRTANÚK 
EMLÉK-
NAPJA

október 6.



Barabás Miklós: A 13 aradi vértanú – litográfi a
Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Képcsarnok, Budapest



58

Tanévnyitó, tanévzáró és kiemelt magyar ünnepek      |      Az aradi vértanúk emléknapja

Történeti leírás
1848 tavaszán a magyar népet is elérte az európai 
forradalmak eszméje, amely a nemzeti és az egye-
temes emberi szabadság kikiáltását, a polgári átala-
kulást tűzte zászlajára. A magyar nép jogosnak és 
időszerűnek tartotta, hogy kiharcolja függetlenségét. 
Kitört a szabadságharc, amelyet a Habsburg-ház 
csak az Orosz Birodalom segítségével tudott leverni.  

Az aradi vértanúk azok a honvédtisztek voltak, aki-
ket a szabadságharc bukása után az 1848–49-es 
szabadságharcban játszott szerepük miatt 1849. ok-
tóber 6-án Aradon végeztek ki. Ugyanazon a napon, 
amikor Pesten Batthyány Lajost, az első független, az 
országgyűlésnek felelős magyar kormány miniszter-
elnökét is agyonlőtték. 

Az aradi vértanúk kivégzésének napját 2001-ben 
nemzeti gyásznappá nyilvánították, ekkor katonai 
tiszteletadással félárbocra engedik a nemzeti triko-
lórt, valamint gyászlobogók lengenek a középületeken.

Az aradi vértanúkra való emlékezés erősíti a tanulók 
nemzeti öntudatát. Büszkék lehetünk rájuk, életüket 
áldozták a magyar nemzetért. 1849-ben az aradi vér-
tanúk, Batthyány Lajos és sok más kevésbé ismert 
hős meghalt vagy üldözött lett a magyar szabadságért 
folytatott küzdelmei miatt.

Az Aradon kivégzett honvédtisztek száma 
tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis első-
sorban az Aradon október 6-án kivégzett 
tizenhárom tisztet tartja számon, gyakran 
használva a tizenhárom aradi vértanú, illet-
ve az aradi tizenhárom elnevezést is. 

Mindegyik vértanú magas rangú hivatásos 
katonatiszt volt. 13-an tábornokok voltak: 
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy 
Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner 
György, Leiningen-Westerburg Károly, Nagy-
sándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel 
József, Török Ignác, Vécsey Károly és Lenkey 
János. Hárman pedig ezredesek: Ormai Nor-
bert, Lázár Vilmos és Kazinczy Lajos.

Lahner György pontosan ötvennégy évet élt, 
őt éppen a születésnapján végezték ki.

Schweidel József fi ával együtt, Schweidel 
Béla szabadságharcossal egy időben rabos-
kodott az aradi börtönben.

Aradon is van Szabadság-szobor, amelyet az 
aradi vértanúk emlékére állítottak.
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Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához

Az aradi vértanúk

A jeles nap történetének megismerését követően a 
tanulók kössék össze a neveket a képekkel. Ellenőrzés 
után másolják le a neveket, hogy rögzüljön a hagyo-
mányos írásmód szerinti nevek írása (7. sz. melléklet).

Az aradi vértanúk szülőhelye 

A tanulók kössék össze az aradi vértanúk neveit a 
születési helyükkel. A helységnevek utáni zárójelben 
a jelenlegi országhoz való tartozásuk található (8. sz. 
melléklet).

Az aradi vértanúk szülőhelye térképen

A tanulók helyezzék rá a térképre az alábbi hely-
ségneveket: Bécs (Ausztria), Necpál (Szlovákia), 
Nagygordonya (Horvátország), Pozsony (Szlovákia), 
Rzeczniów (Lengyelország), Nagybecskerek (Szerbia), 
Staza (Horvátország), Temesvár (Románia), Zombor 
(Szerbia), Gödöllő (Magyarország), Csákány (Magyar-
ország), Nagyvárad (Románia), Ilbenstadt (Német-
ország), valamint Arad (Románia) (9. sz. melléklet).

Kérdések:

• Miért nincs Arad a mai Magyarország terü-
letén? 

• Az aradi vértanúk a magyar szabadságért 
adták életüket, annak ellenére, hogy szülő-
helyeik többsége a jelenlegi Magyarország 
területén kívül esik. Mivel magyarázható ez? 

Iskolán kívüli tevékenység

A tanulók térképezzék fel a következőket:
• Lakóhelyükön van-e olyan közterület, 

amely a vértanúk nevét viseli? 
• Van-e az aradi vértanúkkal kapcsolatos 

műemlék (emléktábla, szobor, múzeum, 
emlékhely stb.)?

A megmentő csapat terve

A tanulók készítsenek el egy kimenekítési tervet az 
alábbi feladat alapján: ,,A megmentő csapat vezére 
vagy. Szervezz magad köré megbízható társakat és 
tervezzétek meg a rabok kiszabadítását az aradi vár 
börtönéből, úgy, hogy ne legyen emberi áldozat! Segít-
ségedre van az alábbi térkép. Drámajáték keretében 
el is játszhatjátok.” (10. sz. melléklet)

Damjanich János nemzetisége

Az alábbi rövid jelenetet két diák játssza el stilizált 
katonai köpenyben, őrszolgálatot teljesítve. A előadás 
akár az iskola többi diákja előtt, akár október 6-i meg-
emlékezésen, akár idősek klubjában is eljátszható.

Helyzetteremtő bevezető, amelyet a mesélő mond 
el: 1848. március 31-én Julius Haynau altábornagy 
és Damjanich János (61. gyalogezred) éppen szol-
gálatot teljesít több tiszttel együtt. Damjanich János 
határőrvidéki szerb katonacsalád fi a, aki szerb nem-
zetiségűként azt remélte, hogy nemzete a magya-
roktól több jogot kap, mint a Habsburgoktól. Haynau 
méltatlanul szidta a magyarokat, a tisztek egyike sem 
mert megszólalni, csak Damjanichnak volt bátorsága 
félbeszakítani:

- ,,Tábornok úr! Én magyar ember vagyok, s nem tűr-
hetem, hogy jelenlétemben gyalázza nemzetemet és 
annak legjobb fi ait. – mondta Damjanich János.

- Nos hát, ön mióta lett magyar?! – kérdezte Haynau.

- Azóta tábornok úr, amióta föl tudom fogni, hogy aki 
Magyarországon született, az magyar állampolgár, s 
köteles Magyarországot hazájának tekinteni, s annak, 
bármily állásban legyen is, törvényes jogait védelmez-
ni.” (Hermann, 2012, 1848-1849 legendái. Rubicon, 
2012/4-5, 91. o.)

Mesélő: Damjanich Jánost már másnap elindították 
ezrede Itáliában harcoló zászlóaljához. 

A vértanúk többsége nem, vagy nem kizárólag magyar 
felmenőkkel rendelkezett, ami a korabeli Habsburg 
Birodalom nemzetiségi összetételét ismerve nem 
meglepő. 
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Témaindító beszélgetéshez információként szolgálhat 
az alábbi nemzetiségi kavalkád:

Aulich Lajos német származású,

Damjanich János szerb származású,

Dessewffy Arisztid magyar származású,

Kiss Ernő örmény származású,

Knezich Károly horvát származású,

Lahner György német származású,

Lázár Vilmos örmény származású,

Leiningen-Westerburg Károly német származású,

Nagysándor József magyar származású,

Poeltenberg Ernő osztrák származású,

Schweidel József német származású,

Török Ignác magyar származású,

Vécsey Károly magyar származású.

Batthyány Lajos levele feleségéhez, Zichy Antó-
niához

Egy tanuló előkészület után olvassa fel Batthyány La-
jos levelét, amelyet feleségéhez, Zichy Antóniához írt.

Kérdések a feldolgozáshoz:
• Ha a te édesapád lenne a halálraítélt, és 

utoljára találkoznál vele, akkor melyik állás-
pontot közvetítenéd feléje:

•  kérnéd, hogy találjon ki bármit, és 
szökjön meg, majd együtt menekül-
jetek, hogy ne maradj árva, ne légy 
örök életedre a társadalom számki-
vetettje, vagy 

•  biztatnád, hogy méltón viselje sorsát, 
mert te igen büszke vagy rá, és egyet-
értesz vele.

• Szerinted az aradi vértanúk hősök vagy ál-
dozatok voltak?

• Mi az az áldozat, amelyet fel tudnál ajánlani 
a hazádért? 

• Szerinted vannak ma olyan ,,hősök”, akik 
meghalnának a hazájukért?

• Mit tudsz személyesen tenni a hazádért?
• Vajon képesek vagyunk-e ragaszkodni elve-

inkhez, meggyőződésünkhöz, eskünkhöz ak-
kor is, ha ez nem jár számunkra előnyökkel?

Feladat: A tanulók képzeljék magukat valamelyik ara-
di fogoly helyébe, és írjanak önállóan vagy közösen 
búcsúlevelet.

A vértanúk pere

1849. augusztus 13-án Világosnál a Görgey Artúr 
vezette magyar hadsereg megadta magát az orosz 
hadseregnek. Ennek egyik oka az volt, hogy abban re-
ménykedtek, a cár és fővezére közbenjárnak a magyar 
hadseregben szolgáló tisztek életének biztosításáért.

Miklós cárnak azonban csupán annyit sikerült elérnie, 
hogy csak a „legbűnösebb” tábornok, Görgey Artúr 
kapott kegyelmet. A többiek sorsával kapcsolatban 
semmire sem kötelező nyilatkozatokat kaptak. Ezért 
kerülhetett sor az aradi vértanúk kivégzésére.

Igaz, hogy hadbíróság elé állították az elítélteket, 
azonban a perek, amelyek során elítélték őket, nem 
voltak jogilag tiszták és szabályosak. Ezeket a forma-
litás kedvéért bonyolították le, a vád és a védelem 
szerepét is a hadbíróság látta el. A vádlottaknak sem 
ügyvédje, sem saját tanúja nem lehetett, ráadásul 
a hadbíróságnak egyetlen jogász végzettségű tagja 
volt; az ítéleteket kizárólag a vádirat és a vádlottak 
vallomásai alapján hozták meg. 

A tanulók játsszák el az aradi elítéltek perét! Osz-
szuk ki a szerepeket: vádlottak (tizenhárom tanu-
ló); a védőügyvéd; a vád; a jegyzőkönyvvezető (a 
hitelesség kedvéért ketten is vezetik párhuzamo-
san a jegyzőkönyvet); a tanúk – két tanuló a vád, 
két tanuló a védelem oldalán; a bíró; az esküdt-
szék (több tanuló, akik eldöntik, hogy a vádlott 
bűnös-e vagy nem); a sajtómunkatársak (fotókat 
készítenek, amelyekből album is készülhet); a biz-
tonsági őr. A tanulók készüljenek fel szerepükre.
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A tanulók védőügyvédként vagy ügyészként, a 
vád képviseletében írjanak egy-egy beszédet, 
amelyet elő is adnak.

Riporterként készítsenek interjút a vádlottakkal. 

Feltételezzük, hogy a védőügyvéd olyan sikeres 
volt, hogy a vádlottakat felmentették. A tanulók 
játsszanak el egy sajtótájékoztatót.

További ötletadó tartalmak

Film

Vecsernyés János (2014): Utolsó órák. Service Film 
Positive, Budapest

Versek

Gyarmati Gábor: Aradi vértanúink utolsó mondatai. 
https://www.poet.hu/vers/158625 (utolsó megte-
kintés: 2021. 03. 02.)

Juhász Gyula: Vértanúink. https://www.arcanum.hu/
hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osz-
szes-verse-2/juhasz-gyula-16356/1918-16E72/ver-
tanuink-16F53/ (utolsó megtekintés: 2021. 03. 02.)

Kátai Zoltán: Ének az aradi vértanúkról. 

Tóth Árpád: Arad. https://www.arcanum.hu/hu/on-
line-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kosszes-ver-
se-2/toth-arpad-1CABE/versek-1CAC3/arad-1CECA/ 
(utolsó megtekintés: 2021. 03. 02.)

Felhasznált irodalom

• Az előlapon szereplő idézet forrása: https://www.poet.hu/vers/147112 (utolsó megtekintés: 2021. 
01. 19.)

• Hermann Róbert (2012): 1848-1849 legendái. Rubicon Történelmi Magazin, 2012/4-5, 91. o.
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„A rendszert az egész magyar nép söpörte el. […] 

A világon páratlan szabadságharc volt ez, a fi atal 

nemzedékkel népünk élén. A szabadságharc azért 

folyt, mert a nemzet szabadon akart dönteni arról, 

hogy miképpen éljen. Szabadon akart

határozni sorsa, államának igazgatása,

munkájának értékesítése felől.”

(Mindszenty József
rádióbeszéde,
1956. november 3.)

AZ 1956-OS 
FORRADALOM ÉS 
SZABADSÁGHARC
ÜNNEPE

október 23.
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Történeti leírás

Október 23. kettős nemzeti ünnepünk: az 1956-os 
forradalom kitörésének napja és a Magyar Köztársa-
ság 1989-es kikiáltásának napja.

A 20. századi magyar történelem egyik legfontosabb 
eseménye 1956. október 23-án diákok békés tünte-
tésével kezdődött. A forradalmi hangulat kibontako-
zásában nagy szerepet játszott a Petőfi  Kör, a fi atal 
értelmiségiek vitafóruma és a Magyar Egyetemisták 
és Főiskolások Szövetsége. Az egyetemisták a fővá-
rosban és vidéki városokban nagygyűléseket szervez-
tek, amelyekhez munkások is csatlakoztak. Követe-
léseiket 16 pontban fogalmazták meg, ezek között 
a sajtószabadság, a független bíróság, az általános 
választások kiírása, a szovjet csapatok kivonása sze-
repelt. Budapesten a kétszázezres tömeg ledöntötte 
a Sztálin szobrot, majd a Magyar Rádió székházához 
vonult, hogy beolvassák követeléseiket. Ezt azonban 
a rádió vezetői megtagadták, az ÁVH emberei tüzet 
nyitottak a tömegre, kitört a forradalom. A következő 
napokban fegyveres ellenállási csoportok alakultak, 
és folytatták a szabadságharcot a szovjet megszál-
lókkal szemben.  

November 4-én hajnalban megkezdődött a Forgó-
szél hadművelet, a Szovjetunió hadüzenet nélküli 
háborút indított Magyarország ellen. A forradalom 
elbukott, és elkezdődtek a megtorlások. 1956 ősze 
azonban megmutatta a magyar nép erejét, bátorsá-
gát, összefogását és szabadságvágyát, amelyek a 
mi hétköznapjainkra is érvényes üzenetet hordoznak. 
A szabadságért vívott küzdelmet, az érte folytatott 
harcot tegyük a tanulók számára értelmezhetővé és 
átélhetővé.

A forradalom egyik első követelése volt  az 
állami (Rákosi) címer Kossuth-címerre cse-
rélése. Október 23-án voltak, akik késsel 
vágták ki, voltak, akik kiégették a magyar 
zászló közepébe hímzett-festett, ötágú csil-
lagot is tartalmazó önkényuralmi címert.
A tömeg lyukas zászlók alatt vonult, így ez 
a forradalom jelképévé vált.

A forradalom napjaiban az Országházban 
kialakított szükségstúdióból sugározták 
a rádióadást. A Parlamentben talált le-
mezek közül Beethoven Egmont-nyitányát 
választották a rádió technikusai zenei 
hanganyagnak. A már szovjet megszállás 
alatt lévő országban 1956. december 31-én 
a Zeneakadémia szilveszteri hangversenyén 
tüntetéssel felérő eseményként tűzték újra 
műsorra Beethoven Egmont-nyitányát. 

Egy hónappal a szovjet csapatok fegyveres 
beavatkozása után, december 4-én gyász-
ruhás lányok, asszonyok néma csendben 
vonultak az Andrássy úton a Hősök terére. 
Visszaemlékezések szerint több ezren vol-
tak, akik a Városligeti tavat megkerülve egy 
szál virágot tettek le a Hősök emlékművénél.
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Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához

1956 GYEREKSZEMMEL

1956 gyerekszemmel – Viki forradalma 

A tevékenység Veres Gabriella 1956 gyerekszemmel 
– Viki forradalma című írásán alapszik.

Az 1956-ban nyolcéves Viki történetén keresztül 
ismertetjük meg a tanulókkal a kor hangulatát és 
a forradalmi eseményeket. A szöveg megismerése 
történhet a tanulók néma olvasásával vagy általunk 
bemutató olvasással. Lehetőség szerint a nyomtatott 
szöveget minden tanuló kapja meg. 

A történet megismerése után hallgassuk meg a ta-
nulók spontán reakcióit. Kinek tetszett? Kinek nem 
tetszett? Miért?

Ezt követően tegyünk fel kérdéseket a szöveg részle-
teivel és mondanivalójával kapcsolatban.

• Hol játszódik a történet?
• Mit játszott Viki a barátaival?
• Mit hallgatott a rádióban?
• Mit evett? Mi volt a kedvenc étele?
• Hogyan érezte magát az iskolában?
• Milyen volt gyerekszemmel 1956?

IGAZ-HAMIS játék 

Megoldókulcs: 1. (H), 2. (I), 3. (H), 4. (H), 5. (H), 6. (I), 
7. (I), 8. (H), 9. (I), 10. (H)

Időrend

A tanulóknak a történet eseményeit tartalmazó 
papírcsíkokat adunk, amit önállóan vagy páros 
munkában időrendi sorrendbe kell rakniuk. 

Viki szülei korán indulnak dolgozni, ezért reggel 
a nagymamája kelti. 

Kicsi kora óta könyvtártag, ezért már nagyon ha-
mar megtanult olvasni.
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Az olvasott mesékből barátnőjével színdarabot 
rendeznek. 

Esténként lavórban fürdik, aztán beszélgetnek 
és elalszanak.

Viki másodikos egy lányosztályban. Ebben az év-
ben új tanító nénije van. 

Nagymamájával megy haza iskola után. Otthon 
leckét ír, utána játszik.

Viki anyukája hozza a hírt a forradalomról. Min-
denki fél.

Nincs iskola. Tankok jelennek meg, robbanások, 
lövések hallatszanak.

Amikor véget érnek a harcok, újra iskolába jár-
nak a gyerekek.

A tanító néni kiosztja a Vöröskereszttől kapott 
svájci csokit. Az aranyszínű csokipapírt a gyere-
kek kisimítják és elteszik. 

Némajáték

Kérjük meg a tanulókat, hogy a történet egy jelenetét 
szavak nélkül, csak mozdulatokkal játsszák el. A töb-
bieknek ki kell találniuk, hogy melyik részt látták. A 
némajáték egyénileg is, csoportban is megvalósítható.

A történet vizuális feldolgozása

A történet hallgatása közben érzéseiket, érzelmeiket 
fessék, rajzolják meg. A művek készülhetnek nagy-
méretű kartonokra. Az elkészült munkákat kiállítjuk. 
A kiállításon minden tanuló körbejár, és az általa leg-
jobbnak tartott alkotás mellé áll, így a képek előtt 
gyülekező tömegből látjuk, kié tetszett a legjobban.

A kiállítás feldolgozására javasolt kérdések:

• Mi fogott meg ebben a képben? Miért ezt 
választottad? Mit fejez ki számodra? Mi le-
hetett az alkotó koncepciója?

• Hasonlít az általad választott kép a sajátod-
hoz?

KUTATÓMUNKA (INTERNETEN, KÖNYVTÁRBAN)

A kutatómunkát megelőzően beszélgessünk a tanu-
lókkal, mit tudnak az 1956-os eseményekről, mit je-
lent számukra ez az ünnep. Mivel történelmi léptékkel 
nincsenek messze az akkori események, fi gyelembe 
kell venni az esetleges érintettséget, családi vonat-
kozásokat. A közös tudáselemek és kapcsolódási 
pontok megtalálása lehetőséget ad a személyes érin-
tettség megteremtéséhez, az események átéléséhez 
és az értelmezéséhez.

1956. október 23. és november 4. között újságokban 
megjelent hírek, képek, kiadott rádiófelvételek ösz-
szegyűjtése, rendszerezése. A tanulók párban vagy 
csoportmunkában dolgoznak. 

Témaajánlások: 

• történelmi források segítségével rekonstru-
álják a forradalom napjait, a bizakodásból 
kétségbeeséssé váló közhangulatot, 

• mutassák be a forradalom emblematikus 
helyszíneit Budapesten,

• mutassák be a lakóhelyük forradalmi ese-
ményeit, helyszíneit, hőseit,

• a nők szerepének bemutatása a forradalomban,
• gyerekek a forradalomban,
• hétköznapi élet a forradalom napjai alatt.
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AZ ÖSSZEGYŰJTÖTT KORDOKUMENTÁCIÓBÓL BE-
MUTATÓ KÉSZÍTÉSE, ELŐADÁSA, KIÁLLÍTÁS REN-
DEZÉSE

A fiatalabb tanulók az összegyűjtött anyagokból 
készítsenek montázsképeket, amelyeket közösen 
értékelünk, és amelyekből kiállítást rendezünk. Az 
idősebb tanulók készítsenek multimédiás elemeket 
tartalmazó prezentációt. 

A bemutatóra, kiállításra meghívhatunk más osztá-
lyokat, szülőket, nagyszülőket is. A rendezvényhez 
ajánlott zeneművek:

• Beethoven: Egmont Nyitány
• Egy szabad országért – Az ‘56-os Emlékév 

hivatalos dala
• Jenei Szilveszter: 1956 Aki Magyar…–

rockopera
• East: ’56

VÁLASZTOTT KORABELI RÁDIÓ- VAGY ÚJSÁGHÍR 
MEGJELENÍTÉSE ÁLLÓKÉPBEN

A www.csodaszarvasprogram.hu online felületén ta-
lálható Állókép / Csoportos állóképek / Állókép-ala-
kítás ötletek alapján a tanulók alkossanak állóképet. 
Testtartással, gesztussal, mimikával jelenítsenek meg 
egy-egy jelképes forradalmi pillanatot. Előfordulhat, 
hogy egy állóképpel többet képesek kifejezni, mint 
szavakkal. Nehezen eljátszható témák, például ve-
rekedés, harc, ábrázolására is alkalmas. 

Például:       

• Sztálin szobor ledöntése
• Lyukas zászló kitűzése
• Harc a barikádon
• Sebesültek mentése

INTERJÚKÉSZÍTÉS

A tanulók keressenek családjukban, környezetükben 
az 1956-os eseményeket átélt embereket és készít-
senek velük interjút. A tanulók párban dolgozzanak, 
így a kérdezés és rögzítés feladata megosztható. 
Készítsenek interjútervet, amely tartalmazza azokat 
a kérdéseket, amelyekre választ szeretnének kapni. 
A rögzített interjú szövegét szó szerint vagy javítva, 
rövidítve, de tartalmilag hűen írják át a tanulók. Ezt 
követően saját szavaikkal röviden foglalják össze és 
mutassák be társaiknak.

Interjúkérdések lehetnek:

• Hány éves volt a forradalom idején, hogyan 
lett részese az eseményeknek?

• Vannak-e olyan pillanatok, amikre a mai na-
pig részletesen emlékszik?

• Megsebesült? Került életveszélybe?
• Tenne valamit máshogyan, mint akkor tet-

te?

További lehetőség, hogy olyan emberrel készül az in-
terjú, aki nem vett részt közvetlenül a forradalomban, 
de a kor hangulatát, a mindennapok jellegzetességeit 
felidézi, a forradalom hatását a mindennapi életre 
elmeséli, vagy családi emlékeit, személyes történeteit 
megosztja.

Az elkészült szövegek felhasználását minden esetben 
engedélyeztessük az érintettekkel!
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NAPLÓÍRÁS

Az 1956-os forradalmat minden társadalmi csoport 
magáénak érezte, a megtorlást pedig egyformán 
szenvedte el. 

A megtorlás áldozatai – végzetes sorsok

• dr. Brusznyai Árpád, a veszprémi Lovassy 
László Gimnázium tanára. Tanítványai éle-
tét óvta, soha nem engedte őket fegyveres 
harcban részt venni. Egy ÁVH-s meglincse-
lését is megakadályozta.

• Dudás József kisgazda politikus, a Corvin 
közi ellenzéki csoport vezetője. A megtorlás 
első áldozata.

• Földes Gábor, a győri színház Jászai Ma-
ri-díjas színművésze. Részt vett a Győri 
Nemzeti Tanács megalakításában. A forra-
dalom eszményét színházi rendezvényeken 
tartotta ébren. 

• Iván Kovács László katonacsaládból szár-
mazott, ezért nem tanulhatott tovább. Bá-
nyászként, majd sportköri előadóként dol-
gozott. November 1-ig a Corvin közi felkelők 
főparancsnoka volt.

• Tóth Ilona orvostanhallgató, az Önkéntes 
Mentőszolgálat tagja. Történészek szerint 
kényszer hatására vallotta azt, hogy részt 
vett egy ÁVH-s ellen elkövetett gyilkosság-
ban. A megtorlások egyik szimbolikus alakja.

Az 1956-os események utáni megtorlások bírósági 
ítélettel elítélt halálos áldozata több, mint 200 fő volt. 
Ezen kívül újból bevezették az internálás intézményét, 
a rendőri felügyeletet, a koncepciós elveken alapuló 
bírósági eljárások során hosszú börtönbüntetésre 
ítélték a forradalomban részt vevőket. A kádári meg-
torlás példátlan a magyar történelemben, még az 
1848–49-es forradalmat és szabadságharcot sem 
követte ilyen nagyfokú leszámolás.

Kutatómunkával ismerjék meg a tanulók a forradalom 
hőseinek neveit és életútjukat. Írják meg a választott 
személy egy napjának történetét. Helyezzék bele ma-
gukat az akkori eseményekbe. A naplót egyes szám 
első személyben írják. 

Mi történt azon a napon? Hogyan történtek az ese-
mények? Mit gondol az eseményekről? 

A HALÁLÜGYÉSZ CÍMŰ FILM FELDOLGOZÁSA

A fi lm Grátz Endréről, a mosonmagyaróvári sortűzper 
ügyészéről szól, párhuzamos idősíkon bemutatva az 
1956-os megtorlás és 1989. decemberének esemé-
nyeit. (A fi lm időtartama egy óra tíz perc.) 

A fi lm megtekintése előtt csoportmunkában megis-
mertetjük a tanulókkal a mosonmagyaróvári sortűz 
történetét, valamint az 1989. évi magyarországi és 
európai eseményeket. A kis csoportok röviden össze-
foglalják és ismertetik a többi csoporttal a következő 
témákat:

• Mosonmagyaróvári békés tüntetés és a 
sortűz (1956. október 26.).

• A sortűz áldozatai, lincselések és a megtor-
lás.

• Magyarországi események 1989-ben (el-
lenzéki kerekasztal, Nagy Imre újrateme-
tése, Kádár János halála, a vasfüggöny le-
bontása, Páneurópai Piknik, a köztársaság 
kikiáltása).

• Európai események 1989-ben (Balti élő-
lánc, a berlini fal leomlása, Csehszlová-
kia-bársonyos forradalom, romániai forra-
dalom). 

A témák a csoportok számától függően tovább bonthatók.

A fi lmfeldolgozáshoz ajánljuk a www.csodaszarvas-
program.hu online felületen az Ötletek között megta-
lálható Filmnézés és feldolgozás című ötletet.
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Kérdések a fi lm értelmezéséhez

• Milyen időmegjelölések, utalások segíte-
nek a fi lm két párhuzamos idősíkjának ér-
telmezésében?

• Milyen képi megoldást alkalmaz a rendező 
az idősíkok váltására?

• Hogyan és milyennek ábrázolja a fi lm az 
’56-os eseményeket és az azt követő meg-
torlást?

• Mennyiben vonható párhuzam 1956 és 
1989 eseményei között?

• Véleményed szerint miért 1989-ben játszó-
dik a fi lm egyik idősíkja?

• Miért adott végül mégis interjút Endre?
• Mivel védekezik az újságírónő kérdéseire? 

Számodra elfogadhatók ezek az érvek? 
• Milyen szerepmintát képvisel Edit? Tudsz 

vele azonosulni?
• Mit fejez ki számodra az, hogy amíg a föld-

szinten buliznak, addig az emeleten a fáj-
dalmas múlt felidézése történik?

• Nézz utána az interneten a fi lmben elhang-
zó Máté Péter Ez itt az én hazám című dala 
szövegének! Mit üzen számodra ez a dal? 

• Milyen benyomást tett rád a fi lm utolsó 
mondata? 

• Milyen más befejezést tudnál elképzelni? 

EGYÉB JAVASLATOK A FILM FELDOLGOZÁSÁRA

Szinkronjáték

Igazán kreatív a feladat akkor, ha egy fi lmrészletet 
némítva játszunk le a tanulóknak, és nekik kell kita-
lálniuk, hogy mi történik, majd a szerepeket kioszt-
va rájuk bízzuk a hangalámondást. A szinkronizálás 
készülhet úgy is, ha már megmutattuk hanggal a 
jelenetet. 

Filmelőzetes készítése

A tanulók válasszák ki azokat a fi lmrészleteket, 
amelyeket egy néhány perces előzetesbe tennének. 
Ingyenesen letölthető videószerkesztő program se-
gítségével vágással, hangeffektek hozzáadásával 
készítsék el a fi lmelőzetest. Írjanak néhány fi gye-
lemfelkeltő mondatot a fi lm bemutatására, valamint 
készítsenek plakátot a fi lm reklámozására.

ISKOLÁN KÍVÜLI PROGRAM

Keressünk fel a jeles naphoz kapcsolódó emlékhe-
lyeket, amelyek a történelmi tényeken túl személyes 
élményt adnak, üzenetet sugároznak, mélyítik a ta-
nulóknak a jeles naphoz való érzelmi kötődését. 

• Lakóhelyen és környékén található emlék-
helyek

• Hadtörténeti Intézet és Múzeum (Budapest 
I. ker., Kapisztrán tér 2-4.)

• Terror Háza Múzeum (Budapest VI. ker., 
Andrássy út 60.)

• Országgyűlési Múzeum – In memoriam 
1956. október 25. emlékhely és kiállítás 
(Budapest V. ker., Kossuth Lajos tér 1.)

• Kisfogház Emlékhely (Budapest X. ker., 
Kozma utca 13.)

• Büszkeségpont (6131 Szank, Béke utca 
33.)

További ötletadó tartalmak

Filmek
Bereményi Géza (1988): Eldorádó. MOKÉP, Buda-
pest.
Colin K. Gray – Megan Raney (2006): A szabadság 
vihara. Best Hollywood, Hollywood.
Deák Kristóf (2019): Foglyok (2021. 01. 05.) 
Gárdos Péter (1987): Szamárköhögés. MOKÉP, Bu-
dapest.
Goda Krisztina (2006): Szabadság, szerelem. Inter-
com, Budapest. 
Gothár Péter (1982): Megáll az idő. Örökmozgó, Bu-
dapest.
Makk Károly (1970): Szerelem. MOKÉP, Budapest.
Mészáros Márta (2009): Utolsó jelentés Annáról.
Hunnia Filmstúdió Kft., Budapest.
Novák Tamás – Skrabski Fruzsina (2010): Bűn és 
büntetlenség. MOKÉP, Budapest.
Pozsgay Zsolt (2006): Csendkút. Borbálafi lm, Buda-
pest.
Sándor Pál (1985): Szerencsés Dániel. MOKÉP, Bu-
dapest. 
Szomjas György (2007): A nap utcai fi úk. Hungari-
com, Budapest.
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Könyvek, adatbázisok
Bartos Margit (2016): Margó naplója – 1956–1959 
A forradalom és utóélete egy kamaszlány szemével. 
Libri Kiadó, Budapest.
Czókos Gergely – Kiss Réka – Máthé Áron – Szalai 
Zoltán (szerk): Magyar hősök – Elfeledett életutak 
a 20. századból. Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Bu-
dapest.
Perek ’56. Adatbázis az 1956-os megtorlás során 
halálra ítéltek pereiről. https://perek56.hu/ord-
s/f?p=1051:1 (utolsó megtekintés: 2021. 02. 18.)

Versek
Bereményi Géza: Corvin köziek
Buda Ferenc: Tizenöt-húsz éves halottak
Faludy György: 1956, te csillag 
Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról
Kányádi Sándor: Naplótöredékek
Márai Sándor: Mennyből az angyal
Nagy Gáspár: Öröknyár: elmúltam 9 éves
Nagy Gáspár: A fi ú naplójáról
Tamási Lajos: Piros a vér a pesti utcán

Felhasznált irodalom

• Az előlapon szereplő idézet forrása: Mindszenty József rádióbeszéde, 1956. november 3. http://mek.
niif.hu/01900/01937/html/szerviz/dokument/mindsts.htm (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)

• Drucza Attila – Szekér Nóra: Dudás József. A megtorlás első áldozata. Rubicon Történelmi Magazin,
2016/10-11. 14–25.

• Galambos István: Iván Kovács László. A Corvin közi felkelők főparancsnoka. Rubicon Történelmi 
Magazin, 2016/10-11. 26–39.

• Jenei Szilveszter: Aki Magyar… – Rockopera
• Kahler Frigyes: Egy vallatás anatómiája. Brusznyai Árpád a vizsgálótisztek előtt. Rubicon Történelmi 

Magazin, 2016/10-11. 4–13.
• Kiss Réka – M. Kiss Sándor – Szekér Nóra: 56-os portrék. Végzetes sorsok a forradalomból.

Rubicon Történelmi Magazin, 2016/10-11. 4–5.
• Kiss Réka: A Tóth Ilona-per. Rubicon Történelmi Magazin, 2015/10. 20–25.
• Kiss Réka: Az 1956-os megtorlás. Rubicon Történelmi Magazin, 2015/10. 14–19.
• Mindszenty József (2015): Emlékirataim. Helikon Kiadó, Budapest.
• Nagy György (2012): Magyarország apróbetűs története. Libri Kiadó, Budapest 276–290. 
• Novák Tamás (2019): Halálügyész (fi lm). Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa, Bu-

dapest.
• Veres Gabriella (2018): 1956 gyerekszemmel – Viki forradalma. Képmás folyóirat, https://kepmas.

hu/hu/1956-gyerekszemmel-viki-forradalma (utolsó megtekintés: 2021. 01. 05.)





Függelék

MAGYAR ZÁSZLÓ ÉS CÍMER NAPJA 

1. számú melléklet
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2. számú melléklet
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A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

3. számú melléklet
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4. számú melléklet    
     

1. „Civitas Fortissima – A Legbátrabb Város” címet viselő Ipoly menti város.
2. 1920-ig Magyarországhoz tartozó, jelenleg Szlovénia területén lévő régió neve, központja Muraszombat.
3. Különleges megbízatású küldöttség.
4. Ki írta a „Levél kisfi amnak – Trianon emléknapjára” című művet?
5. Magyar revíziós törekvések ellen 1921-ben, Csehszlovákia, Románia és Jugoszlávia által létrehozott szö-

vetség neve.
6. Ki készítette a „vörös térképet”?
7. Elcsatolt terület neve, jelenleg Ungvár székhellyel Ukrajna területén van.
8. A leghűségesebb város neve.
9. Hogyan nevezzük a Magyarországra menekült, kényszerűségből pályaudvarok külső vágányain, vasúti 

kocsikban élő szegény családokat?
10. Miniszterelnök 1920. március 15. és 1920. július 19. között, kormányának tagjai írták alá a bé-

keszerződést.
11. Párizs elővárosa, itt írták alá a Trianoni Békeszerződést.
12. Szerbia területén lévő elcsatolt terület mai hivatalos neve, közigazgatási központja Újvidék.
13. Elcsatolt terület neve, ma Románia területén van.
14. Hogy hívják a törvények, egyezmények bevezető részét?
15. A „vörös térkép” másik közismert neve.
16. Ki volt az Amerikai Egyesült Államok elnöke 1920-ban?
17. Mi a Sopron címerében látható, 1921-ben megtartott népszavazás emlékére a városnak adott cím latinul?
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SZENT ISTVÁN ÜNNEPE, ÁLLAMALAPÍTÁS

5. számú melléklet
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6. számú melléklet

2007    Kecskeméti barackos kölestorta

2008   Milotai mézes grillázstorta

2009   Pannonhalmi sárgabarack pálinkás karamelltorta

2010   Szilvagombóc torta

2011   Az Őrség zöld aranya

2012   Madártej torta

2013   Szatmári szilvatorta

2014   Boldogasszony csipkéje

2015   Balatoni habos mogyoró

2016   Szabolcsi almás máktorta

2017   ,,Curiositas” – Kíváncsiság

2018   Komáromi kisleány

2019   Pándi meggytorta

2020   Somlói revolúció
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AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA

7. számú melléklet

Aulich Lajos

Damjanich János

Dessewffy Arisztid

Kiss Ernő

Knézich Károly

Lahner György

Lázár Vilmos

Leiningen-Westerburg Károly

Nagysándor József

Poeltenberg Ernő

Schweidel József

Török Ignác

Vécsey Károly

Barabás Miklós: A 13 aradi vértanú – litográfi a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Képcsarnok, Budapest
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8. számú melléklet

Aulich Lajos

Damjanich János

Dessewffy Arisztid

Kiss Ernő

Knézich Károly

Lahner György

Lázár Vilmos

Leiningen-Westerburg Károly

Nagysándor József

Poeltenberg Ernő

Schweidel József

Török Ignác

Vécsey Károly

Bécs (Ausztria)

Necpál (Szlovák Köztársaság)

Nagygordonya (Horvátország)

Pozsony (Szlovák Köztársaság)

Rzeczniów (Lengyelország)

Nagybecskerek (Szerbia)

Staza (Horvátország)

Temesvár (Románia)

Zombor (Szerbia)

Gödöllő (Magyarország)

Csákány (Magyarország)

Nagyvárad (Románia)

Ilbenstadt (Németország)
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9. számú melléklet

Bécs (Ausztria), Necpál (Szlovák Köztársaság), Nagygordonya (Horvátország), Pozsony (Szlovák 
Köztársaság), Rzeczniów (Lengyelország), Nagybecskerek (Szerbia), Staza (Horvátország), Temesvár 
(Románia), Zombor (Szerbia), Gödöllő (Magyarország), Csákány (Magyarország), Nagyvárad (Románia), 
Ilbenstadt (Németország), Arad.
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10. számú melléklet
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2007 – Madártej torta
2008 – Szatmári szilvatorta
2009 – Pándi meggytorta
2010 – Szilvagombóc torta
2011 – Kecskeméti barackos kölestorta
2012 – Szabolcsi almás máktorta
2013 – Milotai mézes grillázstorta
2014 – Somlói revolúció

2015 – Pannonhalmi sárgabarack pálinkás
karamelltorta
2016 – Az Őrség Zöld Aranya
2017 – Balatoni habos mogyoró
2018 – Komáromi kisleány
2019 – Boldogasszony csipkéje
2020 – ,,Curiositas” – Kíváncsiság

Aulich Lajos (Pozsony), Damjanich János (Staza), Dessewffy Arisztid (Csákány), Kiss Ernő (Temesvár), Kné-
zich Károly (Nagygordonya), Lahner György (Necpál), Lázár Vilmos (Nagybecskerek), Leiningen-Westerburg 
Károly (Ilbenstadt), Nagysándor József (Nagyvárad), Poeltenberg Ernő (Bécs), Schweidel József (Zombor), 
Török Ignác (Gödöllő) és Vécsey Károly (Rzeczniów)
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2. számú melléklet megfejtése

6. számú melléklet megfejtése

8. számú melléklet megfejtése

4. számú melléklet megfejtése
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