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Kedves Olvasó!

Az öt füzetből álló Jeles napok kiadványsorozat Egyházi 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 mód-
szertani megalapozása” alprojektjének keretében készült.

Ez egy gondolatébresztő kötet, amely ötletadó 
tartalmakat kínál az egyházi ünnepnapok él-

ményalapú feldolgozásához. Az év jeles napjaiból 
38-at válogattunk össze: az egyházi ünnepek kö-
zül a vízkereszt, a húsvéti ünnepkör, Szent Mihály, 
Szent Márton, Szent Miklós napja és a karácsonyi 
ünnepkör szerepelnek ebben a kötetben. A keresz-
tény Európa kulturális örökségének részét képezik 
a vallásos ünnepek és a hozzájuk kapcsolódó nép-
szokások, amelyek megismerése elősegíti az iden-
titás formálódását.

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

és a foglalkozásba bevont tanulócsoporthoz igazít-
va 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 mara-
dandó élmény nyújtása mellett célunk volt az 

ismeretszerzés, az érzékenyítés, a tudatosságra 
nevelés, a nemzeti öntudat ápolása is, továbbá, 
hogy a kevésbé ismert jeles napok is közel kerülje-
nek a tanulókhoz. Az itt olvasható tartalmak kiegé-
szíthetők a www.jelesnapok.oktatas.hu felületen 
található bővebb alkotás- és módszertárban kínál-
takkal, az ott található tervező is segít az egyes je-
les napokról való megemlékezésben. 

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

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

További jó munkát kívánunk!



„Christus Mansionem 
Benedicat!” azaz:
„Krisztus áldja meg
e házat!”
(házszenteléskor

a szemöldökfára írt

betűk jelentése)

Vízkereszt 
napja

január 6.



20 + C + M + B + 21



10

Egyházi ünnepek      |      Vízkereszt napja

Történeti leírás
Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör vége és a farsan-
gi időszak kezdete, hagyományosan ezen a napon 
bontják le a karácsonyfát. Az egyik legősibb ke-
resztény ünnep, amely hármas tartalommal bír. A 
4. századtól ünneplik, az ünnep magyar neve a víz-
szentelés szokására utal. Az ünnep liturgikus neve: 
epifánia, a görög epiphaneia szóból származik, ami 

„megjelenést” jelent. A három esemény, amelyre 
ilyenkor emlékeznek, az Isten emberek közti meg-
jelenésének egy-egy momentuma. Az egyik a nap-
keleti bölcsek látogatása, amely Jézus születésére, 
Jézus megjelenésére utal az emberek között. Nem-
csak a zsidó nép számára született, hanem minden 
ember számára, ezt jelképezik a (pogány) napkele-
ti bölcsek. A második Jézus megkeresztelkedése, 
amikor a Szentlélek galamb alakjában szállt le rá, 
és a Mennyből az Atya hangja hallatszott: „Ez az én 
szeretett fi am, akiben kedvem telik.” (Mt 3, 17). Eb-
ben az eseményben tehát az egész Szentháromság 
mutatkozik meg az emberek között. A harmadik mo-
mentum Jézus első csodatétele a kánai menyegzőn, 
amikor a vizet borrá változtatta, vagyis megjelenik 
Jézus isteni, csodatévő ereje.
Szokás szerint ezen a napon szentelik meg a tömjént 
és a vizet, valamint ehhez az ünnephez kapcsolódik 
a házszentelés hagyománya is, amikor a házszen-
telés évét és a C+M+B betűket írják az ajtófélfára. 
A betűk a latin áldás kezdőbetűi: „Christus Mansio-
nem Benedicat! – Krisztus áldja meg e házat!”.
A népi hagyományban ekkor van a háromkirályjárás, 
amikor – a betlehemezéshez hasonlóan – leginkább 
fi úgyerekek díszes papírsüveggel, palástba öltözve, 
egy kiugratható szerkezetű csillaggal végigjárják a 
házakat és énekelnek, illetve köszöntőket mondanak.

A keleti keresztényeknél – a naptárbeli el-
térések miatt – január 7-ére esik karácsony, 
és január 19-ére vízkereszt ünnepe.

A szenteltvíznek gyógyító, tisztító, áldást 
hozó, védelmet biztosító hatást tulajdoní-
tanak. Házak megszentelésén kívül hasz-
nálták betegségek ellen, hintették bölcsőre, 
koporsóra, menyasszonyi koszorúra, újszü-
löttre, haldoklóra.

A magyar katolikus egyházban csak 2014 
óta úgynevezett parancsolt ünnep vízke-
reszt, ez azt jelenti, hogy ezen a napon a 
hívőknek kötelező a szentmisén való rész-
vétel.

A háromkirályok többek között az utazók, 
úton lévők, zarándokok védőszentjei is.

A görög katolikus egyházban szokás a ter-
mészetes vizek, folyók megáldása. Egyesek 
megmártóznak utána a hideg vízben.

Kána

korsóbor

víz
Jézus

háromkirályok
csillag

tömjén

arany

mirha

János

Jordán

Betlehem

galamb

„Tegyetek meg mindent, amit mond!”

Szentlélek

Mária

násznagy

„Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik.”



11.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.
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Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához
TALÁLD KI ÉS HÚZD ÖSSZE!

Vízkeresztkor három különböző bibliai eseményt 
ünneplünk, az Isten emberek közti megjelenésének 
három momentumát: a három királyok látogatását, 
Jézus megkeresztelkedését és első csodatételét a 
kánai menyegzőn.

A tanulók, miután megismerkedtek az ünnep tartal-
mával, azonosítsák az ábrákon látható bibliai ese-
ményeket. Melyek ezek?

Az ábrák mellett az ünnephez kapcsolható szava-
kat, mondatokat helyeztünk el. Kössék össze őket a 
megfelelő eseményt ábrázoló képpel!

Mely szavakat lehetett több képhez is kapcsolni?

KVÍZ

A tevékenységgel előhívhatók, megerősíthetők, 
játékos formában összefoglalhatók azok az is-
meretek, amelyek a vízkereszthez kapcsolódnak.
A kvízt a jeles nap feldolgozása végén ajánljuk.
A tanulók egyénileg vagy csoportosan írják le a vála-
szokat, majd közösen beszéljük meg őket.

Kérdésjavaslatok:

Melyik két nagy ünnepkört / időszakot választja 
el egymástól vízkereszt ünnepe? (karácsony és 
farsang)
Mit jelent az „epifánia” szó? (megjelenés, az Úr 
megjelenése)
A hagyomány szerint mit szoktak csinálni ezen 
a napon a karácsonyfával? (Hagyomány sze-
rint eddig állt a karácsonyfa. Díszeit, gyertyáit 
leszedték, a fát egy ág kivételével elégették; az 
ágat egy szentkép mögé tűzték.)
Mely eseményeket ünneplik vízkeresztkor a ke-
resztény világban? (háromkirályok látogatása, 
Jézus megkeresztelkedése, Jézus első csodája a 
kánai menyegzőn)
Házszenteléskor milyen betűket ír a pap az ajtó 
szemöldökfájára és mit jelentenek ezek a be-
tűk? (C+M+B, Krisztus áldja meg e házat!)
Mi volt Jézus csodatétele a kánai menyegzőn? 
(Átváltoztatott 6 korsó vizet borrá.)
Milyen fogalmat tudtok kirakni az alábbi 
anagrammából: „billeg cethal mise” (két szó!)? 
(betlehemi csillag)
Melyik folyónál és ki keresztelte meg Jézust? 
(Jordán, Keresztelő Szent János.)
Soroljatok fel még legalább 3 csodatettet, ame-
lyet Jézus végbevitt! (pl. kenyérszaporítás, vízen 
járás, vak ember meggyógyítása)
Mit jelent a háromkirályjárás? Mit csináltak 
ilyenkor a gyerekek? (Díszes papírsüveggel, pa-
lástba öltözve, egy kiugratható szerkezetű csil-
laggal végigjárták a házakat és énekeltek, illetve 
köszöntőket mondtak.)
Karácsony utáni hányadik napra esik vízkereszt? 
(12. napra)



12.

13.

+1.

A

B

C

A

B
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Mi a tömjén és a mirha? (Afrika és Ázsia egyes ré-
szein honos balzsamfafélék, tömjén: füstölőszer, 
tömjénfa kérgéből kivont gyanta; mirha: mirhafa 
illatos mézgája / gyantája füstölőszer, olaja drá-
ga illatszer)
Hogyan jelent meg a Szentlélek Jézus megke-
resztelkedésekor? (galambként)
Milyen fogalmat tudtok kirakni az alábbi 
anagrammából: „szíves zenélt”? (vízszentelés)

MI VÁLTOZOTT? MEGFIGYELŐ JÁTÉK / SZÍNEZŐ 

A napkeleti bölcsek keletről a csillag útját követve 
Betlehembe érkeztek, hogy hódoljanak a kis Jézus-
nak. Több irodalmi mű háromkirályoknak nevezi 
őket. A következő megfi gyelést fejlesztő játék során 
őket ismerhetjük meg. Adjunk minden tanulónak a 

– függelékben található – háromkirályokat ábrázoló 
rajzok másolatából 1-1 példányt. A két kép között 10 
különbség van. Mi lehet ez a 10 különbség?
(Ha a színes másolás nem megoldható, a képeket 
használhatjuk egyszerű színezőként is.) A tevékeny-
ség ráhangolásként használható.

Variációk:

Megfi gyelést fejlesztő további játékok találhatók a 
www.csodaszarvasprogram.hu honlapon. Javasla-
tok: Mi vesz körül?, Mi változott?, Mi változott raj-
tam? / Változtass magadon című játékok.

VÍZKERESZTHEZ KAPCSOLHATÓ SZEMÉLYEK 

A tanulók előzetesen ismerjék meg a jeles nap 
tartalmát és a hozzá kapcsolódó bibliai esemé-
nyeket. A játék során – amelyet különböző variáci-
ókban is játszhatunk – az ünnephez kapcsolható 
személyek kilétére kell fényt deríteni. A gyakorlat-
tal tovább mélyíthetők a bibliai történethez kap-
csolódó ismeretek.

Variációk: 

Naplótöredék – A tanulók írjanak rövid naplóbe-
jegyzés(eke)t egy, a vízkereszthez kapcsolható 
személy szemszögéből! Majd olvassuk fel őket, 
a többiek pedig próbálják meg kitalálni, kinek a 
naplójából származhat a részlet. Javaslatok a 
feladatok elvégzéséhez: Keresztelő Szent János, 

egy a Jordán folyó partján álló nézelődő, a kánai 
menyegző násznagya, egy a háromkirályok közül 
stb. szemszögéből is írhatunk naplót.

Ki vagyok én? (egyéni), Ki vagyok én? (párke-
reső), Ki vagyok?, Ki van a hátamon? című játé-
kok a www.csodaszarvasprogram.hu portálról. A 
kitalálós játékokban a tanulóknak az eldöntendő 
kérdések segítségével vagy a csoport reakciói-
ból rá kell jönniük, melyik, az ünnephez kapcso-
lódó személyről van szó.

Az apróhirdetések stílusában írjanak a tanulók 
egy-egy rövid hirdetést egy, a vízkereszthez kap-
csolható személy / tárgy szemszögéből. Majd 
találjuk ki, kié lehet a hirdetés!

VÍZKERESZTHEZ KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNYEK
JELENETEKBEN ÉS TÖRTÉNETEKBEN

Jelenet 

Miután megismerkedtünk a jeles nap tartalmával, 
válasszunk ki egy-egy vízkereszthez kapcsolható 
momentumot és ezeket játsszuk el néma jelenet-
ként (pantomim)! Akik a megjelenítésben nem 
vesznek részt, találják ki, hogy melyik jelenetet, 
eseményt látják. A feladat elvégzésével rögzítjük, 
elmélyítjük a jeles naphoz kötődő ismereteket.

Történetmesélés különböző stílusokban

A tanulók alkossanak kis csoportokat. A cso-
portok papírcetliken húzzanak ki egy stílust és 
egy vízkereszthez köthető eseményt. Az adott 
eseményt az adott stílus szerint kell versbe fog-
lalniuk, megzenésíteniük vagy előadniuk. (Stílu-
sok lehetnek például: népmese, rap, hivatalos 
levél, híradó, balett stb., de fi gyeljünk arra, hogy 
a produkciók, elkészült művek ne legyenek tisz-
teletlenek!)

KUTATÓMUNKA

A tevékenység a választott témá(k)nak megfelelően 
segít több oldalról körbejárni, megvilágítani a jeles 
nap eseményeit, tartalmát. Feleleveníti a jeles nap-
hoz kapcsolódó múltbeli szokásokat, ugyanakkor 
megismerteti a mai kor szokásait is.



A

B

Házi áldás

Hol hit, ott szeretet,
Hol szeretet, ott béke,

Hol béke, ott áldás,
Hol áldás, ott Isten,

Hol Isten, ott szükség nincsen.
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A tanulók kis csoportokban végezzenek kutatómun-
kát az ünnephez kapcsolódóan. A végén előadás-
ban, poszterben, képmontázsban, prezentációban 
mutassák be kutatásuk eredményét. 

Témajavaslatok:

– Római katolikus és görög katolikus szokások
– Hol szoktak megmártózni vízkeresztkor folyóban 
/ tóban? A tanulók keressenek hozzá fényképeket, 
videófelvételeket!
Kapcsolódó játékok a www.csodaszarvasprogram.hu 
oldalról: Vízhordók, Vízmozgató című játékok (vizes 
csapatjátékok ráhangolódásképpen, inkább kültéren).
- A háromkirályjárás – A tanulók nézzenek utána 
a háromkirályjárás szokásának! Keressenek hozzá 
képeket, hanganyagokat, videófelvételeket, esetleg 
helyi jellegzetességeket! Mi a mirha és a tömjén?
- A betlehemi csillag – Mi lehetett a betlehemi csil-
lag? Mit mondanak a csillagászok vagy más kuta-
tók? Mi az a betlehemi láng?
- Lakodalmi szokások régen és ma – A diákok gyűjt-
senek különböző lakodalmi szokásokat, akár tájegy-
ségenként, akár más nemzetek szokásaiból!
- Házszentelés és lakásavató – Hogyan zajlott egy 
hagyományos házszentelés Magyarországon? A ta-
nulók gyűjtsenek lakásavató szokásokat a világ kü-
lönböző tájairól! 
- Vízkereszt a képzőművészetben – A diákok készít-
senek montázst vízkeresztet / háromkirályokat áb-
rázoló képzőművészeti művekből. Utánanézhetnek 
az alkotó életének, munkásságának is, elhelyezhe-
tik időszalagon, hogy az egyes művek mikor készül-
tek. A kisebbek papíralapon, a nagyobbak esetleg 
digitális formában is elkészíthetik a képmontázst. 
Ha kész vannak, mutassák meg egymásnak az elké-
szült műveket. Rendezzenek belőlük kiállítást. 

NÉPSZOKÁSOK

Házi áldás

Egy választott kézműves technika segítségével 
készítsünk házi áldást!

A házi áldást jelentő grafi kai alkotás a barokk kor-
ból származik. Magyarországon először a polgári 
otthonokban terjedt el, majd a 19. században a 
parasztházak falain is megjelent. Később nem-

csak képek, hanem falvédők, dísztányérok is ké-
szültek a házi áldás ismerős szövegével.

Jókívánságok az új évre

A történeti leírásban említést tettünk a három-
királyjárás szokásáról, amelynek alkalmával a 
gyerekek köszöntőket is mondanak. Kérdés a 
csoportnak: Ti miket kívánnátok egymásnak 
vagy magatoknak? Írjatok újévi köszöntőt, jókí-
vánságokat!

Kapcsolódó játék a www.csodaszarvasprogram.hu 
oldalról: Három kívánság című játék.

Külsős programötletek

Amennyiben lehetőség van külsős programon részt 
venni, az alábbiakat javasoljuk a jeles naphoz való 
kapcsolódásuk miatt (lásd: betlehemi csillag, vízke-
reszthez kapcsolódó szokás, népszokás).

Csillagvizsgáló vagy csillagoségbolt-park megláto-
gatása.

Háromkirályjárás az ismerősök körében. (Például: So-
mogyban csillagozásnak, csillaggyújtóknak nevezik, 
másutt háromkirályjárásnak. Országszerte több válto-
zata is ismert, ezért érdemes utánajárni a szokások-
nak és a tájegységre jellemzően feldolgozni.)

Vízszentelésen való részvétel folyónál, pataknál, 
kútnál, tónál.
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További ötletadó tartalmak

Az alábbiak segítségével bővíteni tudjuk a jeles nap 
tartalmi feldolgozását, megünneplését. Hallgassuk 
meg közösen az alábbi dalokat, olvassuk el, vagy sza-
valjuk el közösen a verseket, dolgozzunk fel egy-egy 
részt az ajánlott könyvekből.

Könyv
Bruno Ferrero: Karácsonyi történetek – Adventről és 
Vízkeresztről (Don Bosco Kiadó, Budapest, 2007)
Kaláka zenekar, Rappai Zsuzsa: Szabad-e bejönni 
ide Betlehemmel? Kaláka zenéskönyv CD melléklet-
tel (Móra Könyvkiadó, Budapest, 2018)

Vers
József Attila: Betlehemi királyok
Juhász Gyula: Vízkeresztre
Rozványi Dávid: A puszták éneke – Vízkereszt

Zene, dal
Farkasházi Réka és a Tintanyúl: Vízkereszt
Fényességén e mai napnak (Hozsanna énekeskönyv 

– Szent vagy Uram)
Ghymes: Szép jel
Ghymes: Új esztendő
Pavella Krisztina, Kovács László: Háromkirályjárás

Felhasznált irodalom

• Az előlapon szereplő idézet forrása: http://lexikon.katolikus.hu/H/h%C3%A1zszentel%C3%A9s.html 
(utolsó megtekintés: 2020. 12. 28.)

• Anagramma-kereső: http://regiszotar.sztaki.hu/docs/anagramma/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 
28.)

• Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program honlapja: http://www.csodaszarvasprogram.hu (utolsó 
megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Magyar Katolikus Lexikon: házi áldás [é.n.]: http://lexikon.katolikus.hu/H/h%C3%A1zi%20
%C3%A1ld%C3%A1s.html (utolsó megtekintés: 2021. 02. 17.)

• Magyar Katolikus Lexikon: házszentelés [é.n.]: http://lexikon.katolikus.hu/H/h%C3%A1zszen-
tel%C3%A9s.html (utolsó megtekintés: 2020. 12. 28.)

• Magyar Kurír: Vízkereszt – Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. 2019. 01. 05. https://www.ma-
gyarkurir.hu/hirek/vizkereszt-jezus-krisztus-megjelenesenek-unnepe-83888 (utolsó megtekintés: 
2020. 12. 28.)

• Mária Magdolna Plébánia honlapja: A házszentelés időszaka. 2012. 01. 03. http://www.mariamag-
dolna.hu/aktualis-hirek/86/a-hazszenteles-idoszaka (utolsó megtekintés: 2020. 12. 28.)

• Mit ünneplünk vízkeresztkor és mit vetít előre az, ha január 6-án hideg van? 2019. 01. 06. https://
propeller.hu/itthon/3393840-mit-unneplunk-vizkeresztkor-mit-vetit-elore-ha-januar (utolsó megte-
kintés: 2020. 12. 28.)

• Wikipédia – Vízkereszt [é.n.]. https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzkereszt (utolsó megtekintés: 
2020. 12. 28.)

• MTI-Ma7 Média- és hírszolgáltató: Vízkereszt ünnepe. 2020 .01. 06. https://ma7.sk/kavezo/vizke-
reszt-unnepe (utolsó megtekintés: 2020. 12. 28.)

• Zsebik Ildikó: Vízkereszt és a hozzá fűződő népszokások. 2020. 01. 05.
https://ma7.sk/hitelet/vizkereszt-es-a-hozza-fuzodo-nepszokasok (utolsó megtekintés: 2020. 12. 28.)
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Húsvéti
ünnepkör
(nagyböjt, húsvét, pünkösd)

mozgó ünnepkör

„A húsvét a legnagyobb
mélységeket és legnagyobb
magasságokat megélő ünnepünk.”

Jókai Anna
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Történeti leírás

A húsvéti ünnepkör során Isten fi a, Jézus halálá-
ról és feltámadásáról emlékezünk meg. A húsvét 
a kereszténység egyik legnagyobb ünnepe: Jézus 
kereszthalála hozta el a megváltást, feltámadása 
pedig az örök élet reménységét. A keresztények 
szerint Jézus halála volt az az áldozat, amely a bűnt, 
a vétkeket eltörölte, így Isten és ember kapcsolatát 
helyreállította; Jézus feltámadása pedig megnyi-
totta a reményt, hogy nem a halálé az utolsó szó, 
mindnyájan feltámadunk. 
A niceai zsinaton, 325-ben határozták meg az ün-
nep idejét, hogy húsvét vasárnap a tavaszi napéj-
egyenlőséget (március 21.) követő holdtölte utáni 
első vasárnapon lesz. Az ünnepkör a hamvazó-
szerdával indul. Ezen a napon a pap szentelt barka 
hamvából rajzol keresztet a hívők homlokára, ez-
zel tudatosítva, hogy porból vagyunk és porrá le-
szünk. Hamvazószerdán indul a húsvét vasárnapig 
tartó 40 napos böjt, más néven a nagyböjt. Ezzel 
Jézus 40 napig tartó pusztai böjtjére emlékezünk. 
A böjti előkészület a 7. századtól vált általánossá. 
A hamvazószerdai hamvazkodást II. Orbán pápa 
rendelte el a 11. században. A húsvétot megelő-
ző vasárnapot virágvasárnapnak hívjuk. Ilyenkor a 
katolikus templomokban barkát szoktak szentelni, 
ezzel felidézve Jézus bevonulását Jeruzsálembe. 
Az ezt követő hét neve a nagyhét, aminek ünnep-
lése nagycsütörtökön indul. Ezen a napon idézzük 
fel az utolsó vacsorát és Jézus elfogását. Az utolsó 
vacsora emlékére végzik a lábmosás szertartását, 
amikor a pap megmossa 12 ember lábát. Ezen a 
napon elhallgatnak a harangok. Nagypénteken 
Jézus kereszthalálára emlékszünk vissza passió 
éneklésével és keresztútjárással. Nagyszombaton
újra megszólalnak a harangok, vizet és tüzet szen-
telnek, illetve szokás a feltámadási körmenet. 
Húsvétvasárnap Jézus feltámadását ünnepeljük. 
Húsvéthétfő a locsolkodás hagyományáról hí-
res Magyarországon. A locsolkodás nem egyházi 
szokás. Ilyenkor a fi úk a lányokat vízzel / kölnivel 
meglocsolják, cserébe festett tojást, édességet 
kapnak. A húsvét utáni 40. napon, áldozócsütör-
tökön emlékezünk meg Jézus mennybemenetelé-
ről. Pünkösd a húsvétvasárnapot követő 50. nap.

Ekkor a Szentlélek eljövetelét és az egyház alapítását 
ünnepeljük. Ezen a napon a Szentlélek lángnyelvek 
formájában leszállt Szűz Máriára és a tanítványokra.

Húsvéti szimbólum a tojás, a bárány és a 
nyúl. A tojás és a nyúl a termékenységet, a 
bárány pedig – mint egyházi szimbólum – 
Jézust jelképezi. 

A virágvasárnapi felvonuláskor használt 
olajágakat Magyarországon a barkaág 

„helyettesíti”.

A Biblia szerint pünkösdkor a jelenlévők 
értették az apostolok szavait, annak elle-
nére, hogy az általuk beszélt nyelv nem volt 
azonos. A Szentlélek hatására mindenki a 
saját anyanyelvén hallhatta Isten üzenetét. 

Júdás 30 ezüstért árulta el Jézust. 

Jézust a Gecsemáné kertben fogták el. Pé-
ter apostol, hogy Jézust megvédje az elfoga-
tástól, levágta az egyik katona jobb fülét, de 
Jézus meggyógyította a férfi t. 

Hazánkban a 16. századtól ismert a pünkös-
dikirály-választás. Jellemzően lóverseny so-
rán dőlt el, hogy egy évig melyik fi ú lesz a 
pünkösdi király, aki abban az évben ingyen 
ihatott a kocsmában és hivatalos volt min-
den lakodalomba. 
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Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához

HÚSVÉTI TÖRTÉNÉSEK

Húsvéti szobrok

A gyakorlattal közelebb visszük a tanulókhoz az 
ünnep történéseit. Írjunk össze néhány, a hús-
véttal kapcsolatos mozzanatot kártyákra (pl. 
virágvasárnap, Júdás csókja, Krisztus Pilátus 
előtt). Ezeknek a történetét ismertessük meg 
a tanulókkal. A tanulók álljanak 5-6 fős csopor-
tokba. Alkossanak szoborcsoportot, a „szobrász” 
pedig álljon be minden tanuló helyére, hogy a 
csoport tagjai is meg tudják nézni a kompozíciót. 
A tevékenységnek a www.csodaszarvasprogram.
hu felületen megtalálható Csoportos állóképek
nevű ötlet az alapja. 

Jézus szenvedéstörténete

Olvassuk fel Jézus szenvedésének cselekmé-
nyét a Bibliából (Mt 26,17-27,66; Mk 14,1-16,8; 
Lk 22,1-23,56; Jn 18,1-19,42). Írjuk fel külön la-
pokra a következő húsvéti eseményeket:

• Virágvasárnap
• Az utolsó vacsora
• Júdás csókja a Gecsemáné kertben 
• Pilátus mossa kezeit, és halálra ítéli 

Jézust
• Jézus megostorozása, töviskoronázása
• Jézust keresztre feszítik
• Jézus halála
• Jézust a sírjában keresik az asszonyok, 

de egy angyalt találnak ott
• Jézus megjelenik a tanítványoknak
• Jézus mennybemenetele

A tanulók rendeződjenek 3-4 fős csoportokba, 
majd húzzanak a kártyákból. Rajzolják le egy 
A/4-es lapra a kapott eseményt. Ha elkészültek 
a rajzok, akkor kérjük meg a csoportokat, hogy 
tegyék fel a táblára / a falra időrendi sorrendben 
a képeket. 

Jézus szenvedéstörténetének feldolgozása

A szenvedéstörténet, más néven passió (latinul 
„szenvedés”) feldolgozásával a tanulók megis-
merhetik Jézus fájdalmakkal, szenvedéssel és 
megaláztatásokkal teli útját a kereszthalálig. Jé-
zus szenvedéstörténetének megismerése után 
tegyük fel a tanulóknak a következő kérdéseket: 
A csoportban osszák szét a kérdéseket és kér-
dezzék egymást!

• Hova vonult be Jézus virágvasárnap? (Jeru-
zsálembe)

• Mikor volt az első szentmise? (az utolsó va-
csorán)

• Mit kért Jézus a tanítványaitól az utolsó 
vacsora után a Gecsemáné kertben? (hogy 
virrasszanak vele)

• Mivel árulta el Júdás Jézust? (csókkal)
• Kinek a szabadon engedését kérte a nép 

Jézus helyett? (Barabás)
• Ki volt az a vezető, aki akaratán kívül halál-

ra ítélte Jézust, „mosta a kezeit”? (Pilátus)
• Mitől fosztották meg Jézust a katonák? (ru-

háitól)
• Ki segített Jézusnak vinni a keresztet? (Ci-

renei Simon)
• Mit írtak Jézus keresztjére? (I.N.R.I. – 

„Iesus Nazarenus Rex Iudeorum”, azaz „Ná-
záreti Jézus, a zsidók királya”)

• Kit kért meg Jézus a kereszt tövében arra, 
hogy vigyázzon az édesanyjára, Máriára? 
(János apostolt)

• Mikor támadt fel Jézus? (halála utáni har-
madnapon)

• Mi annak a lepelnek a neve, amit – a ha-
gyomány szerint – Jézus sírjában találtak? 
(torinói lepel)

• Melyik tanítvány nem hitte el, hogy Jézus 
feltámadt, amíg nem látta? (Tamás)

• Melyik tanítványára mondta azt Jézus, hogy 
„erre a sziklára építem egyházamat”? (Péterre)

• Mit ünneplünk pünkösdkor? (a Szentlélek 
eljövetelét és az egyház alapítását)

A téma feldolgozható a Kerekasztal
módszerével is, amelynek leírása a
www.csodaszarvasprogram.hu felületen is 
megtalálható Kerekasztal-körforgó néven.
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A szenvedéstörténet megismerését követően a 
csoporttagok egy lapot körbeadva leírják a gon-
dolataikat a témáról. A lapon már szereplő gon-
dolat (szó, fogalom stb.) nem szerepelhet újra, 
mindenkinek mást kell írnia! Közösen ellenőriz-
zük a megoldást. Miközben az első csoport felol-
vassa, amit írtak a csoporttagok, a többi csoport 
szóvivője kipipálja, ami náluk is szerepel, és mi-
kor rájuk kerül a sor, már csak azt olvassák fel, 
ami új információ a többieknél elhangzottakhoz 
képest. 

Ki vagyok?

A gyakorlattal a tanulók megismerhetik a húsvéti 
események néhány résztvevőjét, belehelyezked-
hetnek a helyzetükbe. Az ünnepkör egy szereplő-
jének (pl. Júdás, Péter, Barabás, Pilátus, Veroni-
ka, Cirenei Simon, stb.) nevében egy tanuló vagy 
a tanulók egy csoportja mutatkozzon be! 

Júdás: Jézus egyik tanítványa volt. (Két Júdás 
nevű tanítványa is volt, de ő volt az Iskarióti 
Júdás.) Az utolsó vacsorát követően ő árulta el 
Jézust egy csókkal a Gecsemáné kertben 30 
ezüstért. 
Péter: A 12 apostol egyike, Jézus rábízta a meny-
nyország kulcsait. Jézus elfogásakor levágta az 
egyik katona fülét, hogy megvédje Jézust a letar-
tóztatástól / elfogatástól. 
Barabás: Gyilkosságért és rablásért elítélt bűnö-
ző volt. Jézus helyett az ő szabadon engedését 
követelte a nép Pilátustól. 
Pilátus: Júdea római helytartója volt. Jézust ár-
tatlannak találta, de a nép követelésére halálra 
ítélte. 
Veronika: A hagyomány szerint a keresztút so-
rán letörölte Jézus arcát kendőjével, amin ott 
maradt az arcának lenyomata. 
Cirenei Simon: Jézusnak segített vinni a keresz-
tet a Golgotára. 

A nevet nem szabad kimondani, csak a tevé-
kenységekről, szerepekről stb. lehet beszélni. A 
többi tanuló megpróbálja kitalálni, kiről van szó. 
Alternatív verzióként meg lehet adni, hogy a ta-
nulók milyen műfajban / formában tegyék meg 
a bemutatkozást. Például: monológ, haiku, vers.

Mire gondoltam?

A tanulók a defi níció alapján találják ki, hogy me-
lyik húsvéttal kapcsolatos tárgyra vagy állatra 
vonatkozik. 

Kakas: Mielőtt kétszer szóltam, Péter háromszor 
tagadta meg Jézust.
Lepel: Megőriztem Jézus testének körvonalait. 
Töviskoszorú: Jézus fejére helyeztek. 
Arckendő: Veronika velem törölte le Jézus arcá-
ról a vért. 
30 ezüst: Júdás értem árulta el Jézust. 
Kő: Jézus sírjának bejáratát őriztem. Nem embe-
ri kéz mozdított el. 
Lándzsa: Velem sebezték meg Jézus oldalát a 
kereszten.

Rejtvény

A tanulók karikázzák be a szórejtvény minden 
ötödik betűjét. Az első sorban az „A” betűtől 
kezdjék a számolást. A megfejtés az lesz, amit a 
keresztények húsvétvasárnap ünnepelnek.

Megfejtés: 

Jézus pere

A Názáreti Jézus által tett csodákról beszélt 
egész Jeruzsálem. A csodák híre eljutott a je-
ruzsálemi főtanácshoz is, akik a rendkívüli ese-
ményektől és egy lehetséges lázadástól való 
félelmükben ülést hívtak össze, hogy megvitas-
sák, mit tegyenek, és kiadták, hogy el kell fogni 
Jézust. Elfogását követően Jeruzsálemben bírói 
eljárás keretében a főtanács és a római helytar-
tó ítélkeztek. 
A drámajátékhoz szükséges tér kialakítása, a 
korba helyezkedés és a szereplők megteremté-
se után játsszák el Jézus perét!
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Szereplők: 

•  Pilátus bíróként
•  Jézus vádlottként
•  Barabás vádlottként
•  Esküdtek
•  Védő
•  Vádló

A tárgyalás menete:

1. Jézus elleni vádak ismertetése.
2. Jézus kihallgatása.
3. A vád beszéde.
4. A védelem védőbeszéde.
5. Pilátus kérdése, hogy Jézust vagy Barabást 

engedje szabadon.
6. Az esküdtek Jézus megfeszítését követelik.
7. Pilátus mossa kezeit, az esküdtek nyomásá-

ra elítéli Jézust, de ő ártatlannak gondolja.

A tárgyalás eljátszását követően beszéljünk kö-
zösen a tanulókkal a drámai helyzethez kapcso-
lódó morális kérdésekről, Pilátus és az esküdtek 
magatartásának értelmezéséről, illetve a tanu-
lóknak a történethez való viszonyulásáról.

Csíksomlyói passió 

A passió Jézus szenvedésének és kereszthalálá-
nak a története. A katolikus egyházban virágva-
sárnap és nagypénteken szokták elénekelni. 
A 18. században Csíksomlyón évente új iskola-
drámákat mutattak be húsvétkor, összesen 42 
passiójátékot. Ezekben az ottani ferences gim-
názium diákjai szerepeltek. 
A Magyar Nemzeti Színház a Magyar Nemzeti 
Tánckar közreműködésével 2017-ben bemutatta a 
Csíksomlyói passiót a 18. századi ferences iskola-
drámák és Szőcs Géza Passió című műve alapján. 
Videómegosztó portálon közösen tekintsük meg 
a tanulókkal a Magyar Nemzeti Színház és a Ma-
gyar Nemzeti Tánckar fent említett előadását!

Keresztút

Külső programötletként ajánljuk a következő 
tevékenységet. A keresztút Jézus szenvedését 

és kereszthalálát jeleníti meg 14 állomásban, a 
katolikusok nagyböjt péntekjein szokták imád-
kozni és végigjárni. Magyarországon több híres 
keresztút található, például Ábrahámhegyen, Vö-
röstón, Tihanyban, Paloznakon. 
Keressünk fel egy, a közelünkben lévő keresztutat 
(katolikus templomban vagy kinti helyszínen). A 
tanulók készítsenek fényképeket az állomásokról, 
ismerjék meg a felkeresett keresztút történetét. 

BÖJT

A gyakorlat célja, hogy a tanulók szemlélete for-
málódjon, megismerjék a böjt jótékony hatásait, 
egyben bővüljenek a bibliai ismereteik. A tanulók 
fele annak nézzen utána az interneten, mit lehet 
megtudni a Bibliából a böjtről. A másik csoport azt 
vizsgálja meg, hogy a hagyományos és az alternatív 
gyógyászatban milyen böjtökről beszélnek. Melyik-
nek mi a célja? A két csapat ossza meg egymással 
az ismereteit! Ezután beszéljék meg, miben hasonlít 
és miben különbözik a két típusú böjt? Manapság a 
hívek a húsmentes péntekeket és a hamvazószer-
dát tartják hat héten keresztül, illetve vannak, akik 
hat hétig teljesen elhagyják a húst. Kérdezzük meg 
a tanulókat, ők tartják-e a böjtöt húsvét előtt, illet-
ve böjtölnek-e más ünnepekhez kapcsolódóan vagy 
egészségtudatosságból.

HÚSVÉTI SZOKÁSOK

Több népszokás is kötődik a húsvéthoz. A lenti tevé-
kenységek során ezek közül néhánnyal ismerkedhet-
nek meg a tanulók. 

Tojásfestés

A tanulók fessenek tojást különböző hagyomá-
nyos technikákkal: harisnyás módszer, méhvia-
szos-írókázós módszer, kaparásos-karcolásos 
módszer. Ezután rendezzünk kiállítást az elké-
szült darabokból. A kiállítás külső helyszínen is 
megvalósítható.
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Ételek

Mondják el a tanulók, hogy húsvétkor milyen éte-
leket szoktak otthon enni. Először a hozzávaló-
kat kezdjék el sorolni, a többiek pedig találják ki, 
hogy melyik ételről lehet szó. 
Készítsenek képes szakácskönyvet vagy recept-
füzetet a hagyományos és mai húsvéti ételekből! 

Locsolás és locsolóversek

A tanulók idézzenek fel régi és újabb locsolóverse-
ket, majd írjanak hasonlókat, aktuális tartalommal.

Tojásgurítás

Lejtős területen érdemes játszani. A tanulók áll-
janak egymás mellé egy sorba, és egyszerre gu-
rítsanak lefelé egy-egy főtt tojást. Akié a legha-
marabb ér le épségben a lejtőn, ő lesz a győztes. 

Csoki- és kincskeresés

Rejtsünk el egy viszonylag zárt térben (kert, ud-
var, terem, szoba) édességeket és ajándékokat. 
A tanulók feladata, hogy megkeressék őket. Ha 
nagyobb a terület, könnyítésként érdemes hoz-
zá térképet készíteni. Ha valakinek nehezebben 
megy a keresés, akkor adjunk neki néhány segí-
tő instrukciót annak érdekében, hogy mindenki-
nek legyen ajándéka a tevékenység végén. 

Barkaszentelés

A népi hagyományokban gyógyításra, illetve a 
mennydörgés, a villámlás és a rontás ellen a 
templomban megszentelt barkát használtak. 
A tanulók írjanak rigmusokat, rövid verseket, 
amellyel – a hagyomány szerint – elűzhetik a 
bajt és segítik a jót.

Kiszehajtás, villőzés

A kisze, vagy más néven szalmabábu a telet, a böj-
töt, a betegséget jelképezi, amelyet énekelve kísér-
tek a faluban, majd vízbe hajították vagy elégették. 
A tanulók készítsenek kiszebábut régi rongyokból, 
seprűből. Keressenek kísérő dalokat vagy írjanak 
rigmusokat. Köszöntsék együtt a tavaszt.

PÜNKÖSD

Jézus mennybemenetele után az apostolok össze-
gyűltek Szűz Máriával együtt. Zúgás támadt az ég-
ből, majd a Szentlélek lángnyelvek formájában le-
szállt rájuk. 

Szentlélek

A kereszténységben a Szentháromság jelentése: 
egy Isten, három személyben. A három személy 
az Atya, a Fiú és a Szentlélek. 
Rendezzünk virtuális vagy valódi kiállítást a 
Szentlélek-ábrázolásokból! A kiállított művek 
között lehetnek híres művészek festményei és a 
tanulók által készített alkotások is. 

Pünkösdi király és királyné

Európában már a középkor óta választanak pün-
kösdi királyt, Magyarországon a 16. században 
jelent meg ez a népszokás. A Dunántúlon ló-
verseny során dőlt el, hogy melyik legény lesz a 
pünkösdi király. Nádudvaron a lovagláson kívül 
tekéztek és birkóztak is, Pusztaszemesen pedig 
még borosüveggel a fejükön is táncolniuk kellett 
a pünkösdi királyságért versenyzőknek. 
A pünkösdi királynéjárás a 20. század elején már 
ismert volt Nyugat-Európában. A lányok ötösével 
járták a házakat. A legfi atalabb lány volt a király-
né, a másik négy lány a királyné feje fölé a házak 
udvarán fátylat tett vagy kendőt tartott. Közben 
énekeltek vagy termékenységvarázsló verseket 
mondtak. 
A tanulók közül akadály- vagy ügyességi verseny 
során válasszanak pünkösdi királyt a fi úk közül, 
illetve királynét a lányok közül. A győztesek fejé-
re tegyenek egy-egy már előre elkészített virág-
koszorút vagy papírkoronát. 
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További ötletadó tartalmak

Az alábbi művek segítik az ünnepre való ráhangoló-
dást. Olvassuk el közösen a műveket, nézzük meg a 
fi lmeket, beszélgessünk róluk.

Vers 
Ady Endre: A szép húsvét
Babits Mihály: Húsvét előtt
Dsida Jenő: Út a Kálváriára
Juhász Gyula: Húsvétra

Kassák Lajos: Harangszó
Pilinszky János: Harmadnapon

Egyéb alkotás
Karinthy Frigyes: Barabás
Johann Sebastian Bach: Máté passió

Film
Isten Fia. (2014) Rendező: Spencer, C., Hearst En-
tertainment Productions, New York& LightWorkers 
Media, Los Angeles.
Ben-Hur (1959) (Rendező Wyler, W.). Metro-Gold-
wyn-Mayer, Los Angeles.

Felhasznált irodalom

• Az előlapon szereplő idézet forrása: https://www.citatum.hu/idezet/82888
(utolsó megtekintés: 2021. 02. 11.)

• A magyar nyelv értelmező szótára: Keresztút [é.n.]. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/
Lexikonok-a-magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/k-33922/keresztut-35158/ (utolsó megtekintés: 
2020. 12. 21.)

• Bodnár Dániel (2017): A húsvét a magyar költészetben. 2017. 04. 16. https://ujember.hu/husvet-ma-
gyar-kolteszetben/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program honlapja, http://www.csodaszarvasprogram.hu (utolsó megte-
kintés: 2020. 12. 21.)

• Húsvéti szokások és hagyományok. 2020. 03. 30. https://www.edenkert.hu/elet-mod/legjobb-otthon/
husveti-szokasok-hagyomanyok/5469/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Húsvéti ünnepkör [é.n.]. http://www.unnepekoldala.hu/husvet (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)
• Magyar Katolikus Lexikon: Passió [é.n.]. http://lexikon.katolikus.hu/P/passi%C3%B3.html (utolsó megte-

kintés: 2020. 12. 21.)
• Magyar Katolikus Lexikon: pünkösd [é.n.]. http://lexikon.katolikus.hu/P/p%C3%BCnk%C3%B6sd.html 

(utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)
• Magyar Katolikus Lexikon: pünkösdi király [é.n.]. http://lexikon.katolikus.hu/P/p%C3%BCnk%C3%B6s-

di%20kir%C3%A1ly.html (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)
• Ortutay Gyula (1977, főszerk.): Pünkösdi királyság. In: Magyar Néprajzi Lexikon IV. Akadémiai Kiadó, Bu-

dapest. http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-803.html (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)
• Ortutay Gyula (1977, főszerk.): Pünkösdi királynéjárás. In: Magyar Néprajzi Lexikon IV. Akadémiai Kiadó, 

Budapest. https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/4-802.html (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)
• Paládi-Kovács Attila [et al.] (1988-2011, szerkbiz.): Pünkösdi király. In: Magyar Néprajz VII. Népszokás, 

néphit, népi vallásosság. Akadémiai Kiadó, Budapest. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/
MagyarNeprajz-magyar-neprajz-2/vii-nepszokas-nephit-nepi-vallasossag-A33C/szokasok-A355/je-
les-napok-unnepi-szokasok-A596/majus-A773/punkosd-A7A4/punkosdi-kiraly-A7A6/ (utolsó megtekin-
tés: 2020. 12. 21.)

• Pásztor Péter (2019): Pünkösd ünnepe a keresztény egyház születésnapja. 2019. 06. 09. https://felvidek.
ma/2019/06/punkosd-unnepe-a-kereszteny-egyhaz-szuletesnapja/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Szász Zsolt: Csíksomlyói passió [é.n.]. https://nemzetiszinhaz.hu/eloadas/csiksomlyoi-passio/kapcsolo-
do-tartalmak (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)
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Történeti leírás

A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály a meny-
nyei seregek ura, az angyalok vezére, Gábriel és 
Rafael mellett a három arkangyal közül ő az egyik. 
Ő taszította le Lucifert az alvilágba. Támasza a hal-
doklóknak. Az ő feladata az is, hogy átvigye a lelke-
ket a túlvilágra. 

Szent Mihály jelképe a kard, amivel legyőzi a go-
noszt. Általában arcszőrzet nélküli fi atal férfi ként 
ábrázolják, szárnyakkal, sisakban, karddal, páncél-
ban és köpenyben.  
Szent Mihály napját szeptember 29-én ünnepli a ka-
tolikus egyház, ami az általa felszentelt kápolnában 
tartott első szentmise emléknapja. Ez a nap Magyar-
országon a gazdasági élet szempontjából jelentős 
volt: akkor volt a pásztorok elszámoltatásának, sze-
gődtetésének ideje. Ezen a napon indult a kisfarsang, 
illetve az őszi lakodalmak időszaka is, ami Katalin-na-
pig, november 25-ig tartott. Dél-Magyarországon 
körülbelül eddig az időpontig forrt meg az újbor, amit 
ilyenkor szűrtek le. Ezért borszűrő Szent Mihály nap-
jának is nevezték szeptember 29-ét.   
Szent Mihály napján a nőknek tilos volt a munka. A 
hagyomány szerint annak a nőnek, aki ezen a napon 
mosott, kisebesedett a keze. 

A hagyomány szerint a dél-itáliai San Gio-
vanni Rotondo város közelében, a Monte 
Sant’Angelo hegyen lévő barlangnál több 
alkalommal is megjelent Szent Mihály, 
ezért róla nevezték el a hegyet. Mára 
katolikus kegyhely lett a barlangból. Az 
arkangyal első jelenése 490-ben történt. 
Egy elveszett bikára talált rá ott a gazdája, 
és amikor le akarta nyilazni, akkor a nyíl 
megfordult és a férfi t találta el. A nyíl ál-
tal megsebezett ember elment az ottani 
püspökhöz, aki három napi böjtöt és imád-
kozást tanácsolt neki. A három nap után 
Szent Mihály megjelent a püspöknek és 
arra kérte, hogy menjen fel a barlanghoz 
és ajánlja fel azt Istennek. Azt az ígéretet 
tette, hogy amit ott imában kérnek, az tel-
jesülni fog. A püspök azt hitte, hogy csak 

képzelte a jelenést, ezért nem foglalko-
zott vele. Két év múlva egy Siponto nevű 
keresztény várost támadás ért. Ekkor Szent 
Mihály megint meglátogatta a püspököt 
és megígérte, hogy megóvja a települést. 
Miután ígéretét teljesítette, újra megjelent 
a püspöknek, aki egy kápolnát építtetett a 
barlang bejáratához, amit Mennyei Bazili-
kának neveztek el. Amikor a püspök szeret-
te volna felszentelni a kápolnát, az angyal 
újra megjelent neki, és elmondta, hogy ő 
már felszentelte. 

Egy másik legenda szerint, amikor pestis-
járvány volt, I. Gergely pápa kérésére Róma 
bazilikáiban könyörgő imát mondtak és kör-
menetet tartottak. Eközben észrevették a 
Hadrianus császár síremléke feletti vár 
tetején Szent Mihály arkangyalt, aki tüzes 
kardját visszahelyezte a hüvelyébe. Ezzel 
jelezte, hogy a járványnak vége. Ennek em-
lékére az építmény tetejére állítottak egy 
Szent Mihály szobrot, és azóta Angyalvárnak 
hívják a helyet. 

Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához
SZENT MIHÁLY EGYÉB ELNEVEZÉSEI

Internetes kutatás keretében a tanulók gyűjtse-
nek tulajdonságokat, kifejezéseket Szent Mihályról, 
amelyekkel utalni szoktak rá, majd ismertessék 
gyűjtésük eredményét!
(Például: Angyalok fejedelme, Mennyei seregek vezére, 
Sátán ellen diadalmaskodó, Izrael oltalmazója stb.)
A tanulók alkossanak 4-5 fős csoportokat úgy, hogy le-
gyen köztük jól rajzoló is. Minden csoport kapjon egy-
egy kifejezést, amely alapján úgy tervezzenek Szent 
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Mihálynak névjegykártyát, hogy foglalkozásaként az 
adott kifejezés szerepeljen. A kártyát egészítsék ki 
grafi kus elemekkel is. Példaként használható a fenti 
grafi ka. A névjegykártya készítésével a tanulók elmélyí-
tik a Szent Mihályhoz fűződő ismereteiket: a kártyákon 
megjelenik mindaz, amivel őt azonosítják.
Ha elkészültek a névjegykártyák, minden csapat 
mutassa meg a sajátját a többieknek is.

SZENT MIHÁLY ÁBRÁZOLÁSA

Mutassuk be a tanulóknak műalkotások segítsé-
gével, hogy a főangyalt legtöbbször fi atal férfi ként 
ábrázolják, általában szárnyakkal, fején diadém (fej-
dísz) vagy sisak látható, ruházata tunika, páncél, kö-
peny, kezében kardot és/vagy mérleget tart, lábával 
eltapossa a gonoszt (a sárkányt, az ördög megtes-
tesítőjét). Mondjuk el a tanulóknak, hogy miért ezek 
Szent Mihály attribútumai. 
A következő tevékenységek közül az a), b), c) eleme-
ket kisebb korosztálynak ajánljuk.

Egy kis kézügyesség
A tanulók készítsenek angyalszárnyat vagy paj-
zsot keménypapírból. Ha elkészültek, mutassák 
be egymásnak a munkáikat.

Színezés 
Adjunk minden tanulónak a függelékben találha-
tó rajz fénymásolatából 1-1 példányt. Színezzék 
ki, majd mondják el, hogy miért éppen azokat a 
színeket használták. 

Mit tudsz a sárkányokról? 
A tanulókat kérjük meg, hogy fogalmazzák meg, 
mit tudnak a sárkányokról, milyennek képzelik 
őket. Mondják el, milyen mesében találkoztak 
már velük. Végül elevenítsük fel Szent Mihály 
mennybeli küzdését a sárkánnyal, és meséljük 
el sárkányölő Szent György történetét. Szent 
György a római hadsereg magas rangú katonája 
volt. Édesanyja hatására lett keresztény. A le-
genda szerint a Silena városhoz közeli tóban élt 
egy sárkány, aki minden nap megölt egy embert. 
A király lánya lett volna a következő áldozat, de 
Szent György legyőzte a sárkányt Isten nevében. 
A nép ennek hatására megkeresztelkedett és 
egy templomot építtetett. 

Montázs
A tanulók készítsenek montázst a Szent Mi-
hályt ábrázoló képzőművészeti alkotásokból, a 
kisebbek papíralapon ragasztó segítségével, a 
nagyobbak pedig okostelefon segítségével. Mu-
tassák meg egymásnak az elkészült műveket. 
Rendezzünk belőlük kiállítást, készítsünk belő-
lük közös montázst. A kiállítás külső helyszínen 
is megvalósítható. 

SZENT MIHÁLY ATTRIBÚTUMAI

Mutassunk néhány Szent Mihályt ábrázoló képet a 
tanulóknak. Kérjük meg őket, hogy mondják el, a 
képeken látható elemek közül melyek hangsúlyoz-
zák angyali (szárny, egyházi öltözék), melyek harcos 
(kard, pajzs, kopja, legyőzött sárkány) voltát. 

Szent Mihály-leltár 
A jellemzők felkutatása után a csoportok készít-
senek betűrendes leltárt Szent Mihály ruhada-
rabjairól és tárgyairól. Ha végeztek, kerüljön fel 
minden összegyűjtött leltárelem a táblára, majd 
rajzoljanak egy képet róla a táblára írt leltár 
alapján (az ábrázolás lehetséges tartalmi ele-
mei: szárny, sisak, tunika, páncél, köpeny, kard, 
mérleg).

KAPCSOLÓDÁSOK SZENT MIHÁLYHOZ 

Meséljük el a tanulóknak, hogy Szent Mihály több-
ször is megjelent látható alakban, például Rómában, 
az Angyalvárnál Gergely pápa idején; a dél-itáliai 
San Giovanni Rotondo város közelében Lorenzo püs-
pöknek.

A tanulók rendeződjenek 3-4 fős csoportokba, majd 
keressék meg internet segítségével, mi az össze-
függés Szent Mihály és a felsoroltak között (minden 
csoport kettőt kapjon):

• Nagy Szent Gergely pápa (Kérésére a pes-
tisjárvány idején Róma bazilikáiban könyör-
gő imát mondtak és körmenetet tartottak. 
A körmenet közben meglátták a vár fölött 
Szent Mihályt, aki jelezte, hogy véget ért a 
pestisjárvány.)
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• XIII. Leó pápa (Ő jegyezte le a Szent Mi-
hályhoz szóló imát, miután látomásában 
Isten és a sátán párbeszédét hallotta.)

• Szent László (1093-ban Szent László ki-
rály apátságot alapított Bátán Szent Mihály 
tiszteletére.)

• Lucifer (Lázadása után Szent Mihály leta-
szította Lucifert a pokolba.)

• Mózes (Szent Mihály harcolt a sátánnal 
Mózes holttestéért.)

• Sárkányölő Szent György (Szent Mi-
hály földi megtestesülése. Szent Mihály
a sátánt, Szent György pedig a sárkányt 
győzte le.)

• a magyar Szent Korona (A magyar Szent 
Koronán Szent Mihály képe is látható.)

• kisfarsang (Szent Mihály napján indult a 
kisfarsang.)

Ha végeztek, osszák meg egymással az újonnan 
szerzett ismereteiket. Mondják el, melyik történet 
volt ismerős számukra.

SZENT MIHÁLY-IMA

Mondjuk el a tanulóknak, hogy hogyan született Szent 
Mihály imája. XIII. Leó pápa jegyezte le, miután látomá-
sában Isten és a sátán párbeszédét hallotta. A beszél-
getés során az ördög felhatalmazást követelt, hogy a 
20. században próbára tehesse az egyházat. 

„Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.” (Forrás: Keresztény Élet Portál)

A tanulók csoportokban dolgozzanak. Minden csapat 
kapja meg az ima szövegét részleteiben, és rakja eze-
ket sorrendbe.

SZENT MIHÁLY LOVA

Szent Mihály lova halottszállító saroglya, egy fából 
készült, négylábú eszköz, amin a koporsót szállítot-
ták temetések alkalmával. Az elnevezés onnan ered-
het, hogy Magyarországon a kora középkortól a te-
metők és a temetések védőszentjeként tekintettek 
Szent Mihályra. Számtalan vers őrzi ezt a kifejezést. 
Ismerjenek meg ebből néhányat a tanulók!

Kérdezzük meg a tanulókat, hogy hallottak-e már 
Szent Mihály lováról? A lent látható idézeteket adjuk 
oda / írjuk fel a táblára a tanulóknak. 

Petőfi  Sándor Újonnan visszajött a régi baj című 
versének részlete:

„Megérem-e ezt én? vagy mielőtt
Rivalgó zaj közt harci paripára
Pattanhatnék föl: tán szép csendesen
Ráfektetnek majd szent Mihály lovára?”

Juhász Gyula Temetés című versének részlete:
„Aranyosan és feketén döcög
Szent Mihály lova őszi fák között.”

Csokonai Vitéz Mihály Szerelemdal című versének 
részlete:

„De jaj, engem ide-tova
Elvisz a Szent Mihály lova,”

Petőfi  Sándor E szobában küszködött… című versé-
nek részlete:

„Egy kivánatom leszen, ha
E szobából el kell menni ;
Az, hogy engem
Akkor innen
Szent Mihály lova vigyen ki.”

(A versrészletek forrása: www.arcanum.hu)

A versrészletek elolvasása után találják ki a tanulók, 
hogy mi lehet a „Szent Mihály lova”. 
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SZENT MIHÁLY ÉS A NÉPI GAZDÁLKODÁS

Szent Mihály napjához több népi megfi gyelés kapcsolódik.

Szent Mihály-napi időjárás
Kérjük meg a tanulókat, hogy gyűjtsenek az idő-
járással kapcsolatos, Mihály-napra vonatkozó 
népi megfi gyeléseket. 

Blogbejegyzés 
A tanulók készítsenek blogbejegyzést arról, hogy 
Szent Mihály napján milyen teendők vannak / 
voltak (pl. kukoricatörés, állatok behajtása, kis-
farsang elkezdése, a szüret kezdete, cselédfoga-
dás napja, a jegykendő elvitelének dátuma stb.).
Cselédfogadás: a cselédek felfogadását jelentette.
Kisfarsang: Mihály naptól Katalin napig tartó 
időszak. A telet megelőző munkák ideje, a lako-
dalmazás időszaka volt. 
Jegykendő: a menyasszony ajándékozta a vőle-
gényének, aki az esküvőig a ruhájában őrizte azt.

Mezőgazdasági kalendárium
Már a 20. században is használtak a földműve-
sek mezőgazdasági naptárat, naplót, kalendá-
riumot. Ebben előre nyomtatva megtalálták a 
javasolt tennivalókat, ők pedig az üres helyekre 
írhatták az elvégzett munkákat, tapasztalatokat, 
megfi gyeléseket.
A jeles naphoz kapcsolódó népszokások isme-
retében a tanulók készítsék el a mezőgazdasági 
naptár szeptember 29-i lapját az aznapi teendők-
ről (állatok behajtása, kukoricatörés, szüret stb.). 
Ennek a sablonja a függelékben található (Mező-
gazdasági kalendárium sablon).

HÍRES MIHÁLYOK

A Mihály keresztnév bibliai, héber eredetű, hagyomá-
nyos férfi név, amely főleg a görögkeleti keresztények 
körében volt népszerű. Ma a száz leggyakoribb férfi -
név között található meg. Számos ismert festő, költő, 
történelmi személy is ezt a keresztnevet viselte.
Csoportonként gyűjtsenek össze a tanulók minél 
több Mihály nevű híres embert. A csoportok kate-
góriákra bontva dolgozzanak. Az egyik csak a kép-
zőművészeket (például: Zichy Mihály, Munkácsy 
Mihály), a másik írókat-költőket (például: Csokonai 
Vitéz Mihály, Babits Mihály) keressen.

További ötletadó tartalmak

Az alábbi művek segítik az ünnepre való hangolódást.

Vers
Babits Mihály: Szent Mihály
Babits Mihály: Bilincs ez a bánat (A 3. versszakban 
ír Szent Mihályról.)
Csokonai Vitéz Mihály: Szerelemdal (A 15. versszak-
ban említi Szent Mihályt.) 
Juhász Gyula: Temetés (Az 1. versszakban lehet 
Szent Mihályról olvasni.)
Petőfi  Sándor: E szobában küszködött… (A 4. vers-
szakban említi Szent Mihályt.)
Petőfi  Sándor: Újonnan visszajött a régi baj (A 4. 
versszakban ír Szent Mihály.)

Egyéb irodalmi alkotások
Madách Imre: Az ember tragédiája (Az első színben 
jelenik meg Szent Mihály.)
Tömörkény István: Szent Mihály a jégen
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (Az eposz első éne-
kében jelenik meg Szent Mihály).
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Felhasznált irodalom

• Az előlapon szereplő idézet forrása: https://www.rfmlib.hu/gyerek/book/szeptember-29-szent-mi-
haly-napja (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Csokonai Vitéz Mihály (1802): Szerelemdal. In: Verstár – ötven költő összes verse. Csokonai Vitéz Mi-
hály. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/
csokonai-vitez-mihaly-5088/1802-5AC3/szerelemdal-5AFB/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Diós István (szerk. [é.n.]): Szent György. In: A szentek élete. https://archiv.katolikus.hu/szentek/0424.
html (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Horák János (2013): Ki is az a Szent Mihály? 2013. 09. 26. https://vehir.hu/cikk/24035-ki-is-az-a-
szent-mihaly (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Juhász Gyula (1928): Temető. In: Verstár – ötven költő összes verse. Juhász Gyula. https://www.
arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/juhasz-gyu-
la-16356/1928-17866/temeto-178CC/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Magyar Kurír (2016): Szent Mihály-barlang Olaszországban – az egyetlen nem emberi kéz által 
fölszentelt kápolna. 2016.09.29. https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-mihaly-barlang-az-egyet-
len-nem-emberi-kez-altal-folszentelt-kapolna (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Magyar Kurír (2020): Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok. 2020. 09. 29. https://
www.magyarkurir.hu/hirek/szent-mihaly-szent-gabor-es-szent-rafael-foangyalok (utolsó megtekin-
tés: 2020. 12. 21.)

• Magyar Kurír (2020): Szeptember 29-én Szent Mihály, Szent Gábor és Szent Rafael főangyalok ün-
nepét tartjuk. 2020. 09. 29. http://www.dnyem.hu/index.php/item/3124-szeptember-29-en-szent-
mihaly-szent-gabor-es-szent-rafael-foangyalok-unnepet-tartjuk (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Mihály [é.n.] In: Ki kicsoda a Bibliában. https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexiko-
nok-ki-kicsoda-a-bibliaban-F8DCE/m-F9027/mihaly-F9056/?list=eyJxdWVyeSI6ICJhbmd5YWxvay-
B2ZXpcdTAwZTlyZSJ9 (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Mihály [é.n.]. In: Magyar Katolikus Lexikon: Mihály. http://lexikon.katolikus.hu/M/Mih%C3%A1ly.html 
(utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Ortutay Gyula (1977, főszerk.): Jegykendő. In: Magyar Néprajzi Lexikon IV. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest. https://mek.oszk.hu/02100/02115/html/2-1674.html (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Petőfi  Sándor (1845): E szobában küszködött... In: Verstár – ötven költő összes verse. https://
www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/petofi -sandor-
DFB2/1845-E82B/e-szobaban-kuszkodott-E8EA/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Petőfi  Sándor (1847): Újonnan visszajött a régi baj… In: Verstár – ötven költő összes verse. https://
www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/petofi -sandor-
DFB2/1847-EFBB/ujonnan-visszajott-a-regi-baj-F07A/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Sümegi József [é.n.]: Szent László, a bátai apátság alapítója. https://pecsiegyhazmegye.hu/hirarchi-
vum/1863-szent-laszlo-a-batai-apatsag-alapitoja (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Szent Mihály arkangyalról. [é.n.] Metropolita. https://metropolita.hu/2011/10/szent-mihaly-arkan-
gyalrol/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Szent Mihály főangyal megjelenése. [é.n.] In: Magyar Katolikus Lexikon: Szent Mihály főangyal meg-
jelenése. http://lexikon.katolikus.hu/S/Szent%20Mih%C3%A1ly%20f%C5%91angyal%20megje-
len%C3%A9se.html (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Szent Mihály az irodalomban. 2020. 05. 22. Lenti plébánia honlapja. http://lentiplebania.hu/temp-
lomunk/szent-mihaly/80-versek-szent-mihalyrol (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)

• Szent Mihály ima. 2019. 09. 29. http://www.keresztenyelet.hu/szent-mihaly-arkangyal-vedel-
mezz-minket/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)





Szent
Márton 
napja

november 11.    

„Bizony mondom nektek,
amit e legkisebb testvéreim közül
eggyel is tettetek, velem tettétek.”

(Máté evangéliuma 25,40)
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Történeti leírás

Szent Márton 316-ban született Savariában (a mai 
Szombathelyen). Apja a Római Birodalom katona-
tisztje volt, így ő maga is katonának állt. A nevé-
hez kötődő híres esemény, amely sorsfordító volt 
számára, még egészen fi atal korában történt vele. 
Köpenyét kardjával kettévágta és megosztotta egy 
koldussal, később álmában pedig Jézus ebbe a kö-
penydarabba öltözve jelent meg neki. Ezután meg-
keresztelkedett, és katonai szolgálatát követően 
a keresztény hit terjesztésének szentelte életét. A 
Franciaországban található Poitiers mellett reme-
tecellát épített magának, amely hamar kolostorrá 
nőtte ki magát, olyan sokan csatlakoztak hozzá. Ez 
volt az első európai szerzetesközösség. Mártont 
371-ben Tours püspökévé választották. A hagyo-
mány szerint ezt megpróbálta elkerülni, ezért libák 
közé bújt el, hogy ne találják meg, a libák azonban 
hangos gágogásukkal árulták el Márton rejtekhelyét. 
Tevékenységét megtérések, csodás gyógyulások, 
megszállottságtól való szabadulások, halottak feltá-
masztásának csodái kísérték. Rendíthetetlenül ter-
jesztette a keresztény hitet, sokat utazott, templo-
mokat, kolostorokat építtetett, az emberek nagyon 
szerették. 397-ben hunyt el, egyik vidéki útja során. 
Temetése november 11-én volt Toursban, amelyen 
hatalmas tömeg vett részt, a város ettől kezdve 
zarándokhellyé vált. A vallásháborúk idején, 1562-
ben a Tours-i Szent Márton székesegyházat kirabol-
ták, és több szent földi maradványait próbálták meg-
semmisíteni, ennek ellenére Szent Márton relikviái 
később különböző helyekről előkerültek. Szent Ist-
ván Magyarország patrónusának választotta, zász-
lóira Szent Márton képét festette. Szombathelyen 
három Szent Márton-ereklye is található, közülük az 
egyiket 1913-ban hozták el Franciaországból, és ha-
talmas ünnepség keretében helyezték el a székes-
egyházban. Szent Márton kultusza Magyarországon 
is elterjedt, nevét 106 település és jó néhány temp-
lom neve őrzi. November 11-hez számos néphagyo-
mány és időjósló mondás is kapcsolódik.

Édesanyját maga Szent Márton keresztel-
te meg.

Szent Márton remeteként élt egy ideig az 
olaszországi Isola Gallinara kis szigetén.

Sulpicius Severus, Szent Márton egyik tanít-
ványa könyvet írt életéről, amelyet magyar 
nyelvre is lefordítottak.

Szent Márton temetésén több ezer ember, 
köztük mintegy 2000 szerzetes vett részt.

Szent Márton ereklyéje (egy koponya-
csont-darab) 1913-ban került Szombat-
helyre. Az ereklye elhelyezése különleges 
ünnepség keretében történt. A körmenet 
útvonalát zászlókkal, drapériákkal és több 
mint 7 kilométernyi virággal, zöldellő növény-
nyel díszítették, az ünnepi hintó elé virág-
szirmokat szórtak.

A Pannonhalmi Apátság védőszentje Szent 
Márton, a monostort Szent István ajánlotta 
az ő védelmébe. Bazilikájának altemplomá-
ban is található egy Szent Márton ereklye. 
Korábban a pannonhalmi apátot Szent Már-
ton apátjának is hívták.

2016-ot – Szent Márton születésének 1700. 
évfordulója miatt – Szent Márton-emlékévvé 
nyilvánították. 



B

A

35

Szent Márton napja      |      Egyházi ünnepek

Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához 
SZENT MÁRTON ÉLETE

A fejezet rövid történeti leírásából megismerhettük 
Szent Márton életét, segítőkészségét, hittérítő mun-
káját. A szükséges háttéranyaggal kiegészítve, a 
következő feladatok ennek felidézésére szolgálnak.

Nézzünk utána, hol találhatók Szent Márton 
életútjának egyes állomásai! 

Melyik mai országban? Ábrázoljuk térképen! 
(2005-ben a Szombathelytől Tours-ig tartó mint-
egy 2500 km-es utat Európai Kulturális Útvonal-
lá nyilvánították.)

Tegyük időrendbe életútjának eseményeit!

Javaslat:

Márton 316-ban, Savariában (mai Szombathely) szü-
letett.

Gyermekkorát Ticinumban (mai Pavia, Olaszország) 
töltötte.

12 évesen katekumen (hittanuló) lett.

15 évesen a katonasághoz került, a lovasságnál ka-
pott kiképzést. 19 évesen lett ténylegesen katona.

Amiensben (mai Franciaország) teljesítette katonai 
szolgálatát, ahol köpenye felét egy koldusnak adta 
a hideg télben. Álmában Krisztust látta ebben a kö-
penydarabban, aki azt mondja: „Márton, a hittanuló 
öltöztetett engem ebbe a köpenybe.”

22 évesen megkeresztelkedett, Amiensben. 

Megkeresztelkedése után még 2 évig katonai szol-
gálatot teljesített parancsnoka kérésére. A Galliába 
betörő barbárok ellen csatába hívta a császár, de ő Is-
ten szolgálata miatt már nem akart harcolni. „Krisztus 
katonája vagyok, nem szabad harcolnom.” – mondta 
a császárnak. Gyávasággal vádolták, de ezt vissza-

SZOMBATHELY

MILÁNÓ

TOURS

POITIERS

CANDES

AMIENS

LIGUGÉ

PAVIA

ISOLA GALLINARA



C

D

E

F

36

Egyházi ünnepek      |      Szent Márton napja

utasította és felajánlotta, hogy másnap fegyver nélkül, 
Isten nevével és a kereszt jelének védelmével megy 
harcba. A csata azonban elmaradt, mert a barbár 
sereg békét ajánlott.

A katonaság elhagyása után Poitiers-be ment Hilarius 
püspökhöz.

Egy álomban kapott utasítás alapján visszatért Sava-
riába. Útközben is hirdette az evangéliumot, otthon 
pedig édesanyját is megtérítette és megkeresztelte.

Az ariánusok elüldözték Mártont Savariából. (Arianiz-
mus: eretnekmozgalom, amely tagadja Jézus isteni 
természetét, az Atyával való egylényegűségét.) 

Ekkor újra elindult Poitiers felé Hilarius püspökhöz, 
de Milánóban megállt (mert Hilariust is elüldözték 
az ariánusok), ahol hittérítőként tevékenykedett. Az 
ariánusok Milánóból is elűzték Mártont.

Elűzetése után egy kis szigeten (mai Isola Gallinara, 
Olaszország) egy paptársával együtt magányba vonult, 
szemlélődő életet élt. 

360-ban visszatért Hilarius püspökhöz Poitiersbe és 
társakat keresett a hittérítő munkához.

Remeteségbe vonult a Poitiers melletti Ligugéban, ahol 
sokan csatlakoztak hozzá. Ebből a társaságból alakult 
ki az első európai szerzetesközösség. Ligugéhoz kötő-
dik Márton első csodája is: feltámasztott egy halottat. 

371-ben Tours püspöke lett. A hagyomány szerint li-
bák között bújt el, hogy ne találják meg, ugyanis nem 
akarta, hogy püspöknek válasszák. A libák azonban 
hangosan gágogtak, így árulva el Márton rejtekhelyét.

Püspökké választása után is egyszerű, csendes életet 
kívánt élni. Kolostort építtetett Tours mellett, ahol 
fi atal szerzetesek csatlakoztak hozzá. Tevékenységét 
megtérések, csodás gyógyulások, megszállottságtól 
való szabadulások, halottak feltámasztásának csodái 
kísérték. Rendíthetetlenül terjesztette a keresztény 
hitet, sokat utazott, templomokat, kolostorokat épít-
tetett, az emberek nagyon szerették.

397-ben Candes-ben hunyt el egy vidéki útja során. 
Temetése november 11-én volt Toursban, amelyen 
hatalmas tömeg vett részt.

Adjuk elő Szent Márton életét!

Előadhatjuk az egész történetet jelmezekkel, dísz-
letekkel, kitalált párbeszédekkel vagy narrátorral 
néma szereplőkkel, de akár árnyjátékként is. 

Tervezzünk kaput! 

Néhány évvel ezelőtt új bronzkaput kapott a 
szombathelyi székesegyház. A kapun Szent Már-
ton életéből 6 fontos esemény látható (Szent 
Márton születése, Szent Márton megosztja kö-
penyét a koldussal, Szent Márton megkereszteli 
édesanyját, Szent Mártont kiűzik Savariából az 
ariánusok, Szent Márton albengai miséje, Szent 
Márton halála). A tanulók kis csoportos munká-
ban készítsenek el egy kapu makettet, amely 
valamilyen módon kapcsolódik Szent Márton-
hoz! (Ha akarnak, egész templom makettet is 
készíthetnek a diákok. Javasolt technikák az 
elkészítéshez: rajz, festés, gyurma, agyag, hőre 
keményedő gyurma, papír, fa, hungarocell stb.)

Versírás / történetírás / történetmesélés kü-
lönböző stílusokban

A tanulók kis csoportokat alkotnak. A csoportok 
papírcetliken kihúznak egy stílust és egy ese-
ményt Szent Márton életéből. Az adott eseményt 
az adott stílus szerint kell versbe foglalniuk / 
megzenésíteniük / előadniuk. (Stílusok / műfajok 
lehetnek például: ballada, eszperente nyelv, nép-
mese, rap, hivatalos levél, híradó, balett stb.)

Településnevek, templomok

Szent Márton nevét Magyarországon 106 telepü-
lés és számos templom neve őrzi. Keressünk meg 
ezek közül néhányat! Ábrázoljuk őket térképen! 
Hogyan kötődnek Szent Mártonhoz? Van-e valami 
hagyomány, legenda, érdekesség, amely az adott 
településhez vagy templomhoz kötődik?
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Plakátkészítés

Készítsünk plakátot Szent Márton életéről / a 
Szent Márton-évről / az ereklye 1913-as átho-
zataláról!

ERÉNYEK

Szent Márton jószívű, egyszerűségben élő, hitéhez 
hű, jó cselekedeteket gyakorló ember volt. Élete 
példáján keresztül körüljárhatjuk a jó tulajdonságok, 
értékek, fontos meggyőződések, vágyak témáját.

Beszélgető-kör: Milyen tulajdonságai, erényei voltak 
Szent Mártonnak? Melyik tetszik? Melyiknek örülnél 
te is, vagy melyikben szeretnél fejlődni? 

szerény / szolgálatkész / alázatos / egyszerű élet-
módot élő / tiszteletreméltó / csodatévő / szegé-
nyekre fi gyelő 

Játékjavaslat a témához:

Értékárverés (egyénileg vagy kis csoportokban)

A játékosok körben ülnek. A játékvezető közli, hogy 
árverést fognak tartani, amelyen “értékeket” lehet 
majd megvenni. Az árverésen bárki vásárolhat és 
mindenki kap 100 képzeletbeli zsetont, amiből gaz-
dálkodhat. Ha valaki vesz valamit, az ár lejön a 100 
zsetonból. A licitálást a csoportvezető koordinálja. 
Kérjünk meg mindenkit, hogy pontosan vezesse a 
könyvelését, mit mennyiért vett. Mielőtt az aukciót 
megkezdenénk, olvassuk fel, hogy miket lehet majd 
megvásárolni. Az értéket az érte legtöbbet fi zető 
játékos (vagy játékoscsoport) kapja meg. Érdemes 
előre kártyákra felírni, hogy mit kínálunk megvé-
telre (pl.: szerelem, karrier, gazdagság, egészség, 
népszerűség, műveltség, erő, vidámság, jószívűség, 
megbízhatóság, szolgálatkészség, alázat stb.). Ne 
adjunk meg külön jelentést az értékeknek. A játék 
végén, a megbeszéléskor fordítsunk rá fi gyelmet, 
hogy aki megvásárolta, mondja meg, hogy ő mit ér-
tett rajta (például az erőt mint fi zikai, vagy mint lelki 
tulajdonságot tartotta fontosnak megvenni). Annak, 
aki megvette, adjuk oda a kártyát. A játék végén 
beszéljük meg, hogy ki mit vett és mennyiért, miért 
fontos számára az adott dolog, mi az, amit szeretett 
volna, de nem volt rá pénze, ki milyen módon gazdál-

kodott a zsetonjaival. A kártyákból akár piramissze-
rűen ki is rakhatjuk a földre, hogy mi mennyiért kelt 
el, mi mennyire volt „drága”, és éppen ezért értékes 
a csoportnak.

Feldolgozó kérdések:

• Sikerült-e megvenned azt az értéket, amit 
előre kinéztél magadnak?

• Kinek van a legtöbb értéke? Hogy tudott 
többet venni?

• Mire licitáltál, amit megvettek előled? Ez 
milyen érzés?

• A valóságban mit tehetünk, hogy megsze-
rezzük ezeket az értékeket?

További hasonló játékjavaslatok a www.cso-
daszarvasprogram.hu oldalról: Értéklicit, Értékek 
rendje, Értékpiramis, Értékdobálás.

NÉPSZOKÁSOK

Ismerjük meg és értelmezzük közösen a Márton-napi 
hagyományokat, időjárásjósló mondásokat, népszo-
kásokat! Márton-naphoz kötődik például a kanászok 
bőségvarázsló szokása, a lakomák tartása, az aznapi 
munkatilalom, vásárnap, illetve bálok tartása.

Kanászok bőségvarázsló szokása: Magyarország 
egyes területein a kanászok ezen a napon köszöntő-
ket mondva ágas vesszőt adtak ajándékba a gazdák-
nak. Úgy tartották, hogy ahány ága van a vesszőnek, 
annyit fognak fi alni a malacok. A kanászok cserébe 
úgynevezett rétespénzt vagy bélesadót kaptak.

Munkatilalom: Ezen a napon nem szabadott mosni, 
teregetni, mert úgy hitték, máskülönben elpusztul-
nak az állatok.

Szent Mártonhoz kapcsolódó mondások: 

• Aki Márton napon libát nem eszik, egész 
éven át éhezik. (Jelentése: Úgy tartották, 
hogy a jövőben annál erősebbek, egész-
ségesebbek lesznek, minél többet esznek, 
isznak ezen a napon. Ebben az időszak-
ban már vághatók voltak a tömött libák, 
ezért a lakomákon jellemzőek voltak a kü-
lönböző libaételek.)
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• Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha 
barnán, kemény tél várható. (Jelentése: Ha 
Márton napján esik a hó, akkor télen enyhe 
időjárásra, ha nem esik a hó, akkor hideg 
télre számítottak.)

• Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor ka-
rácsonykor vízben poroszkál. (Jelentése az 
előzőhöz hasonló: Ha Márton napján hideg 
az idő, karácsonykor enyhe időjárás lesz.)

• A bornak Szent Márton a bírája. (Jelentése: 
Márton-napra forrt ki, „készült el” az újbor.)

• Ha a Márton lúdja csontja veres, nagy hi-
deg lesz. Ha fehér, sok hó lesz; ha feke-
te, esős ősz és háborgó tél. (Jelentése: A 
mondás a Márton-napi liba mellcsontjára, 
illetve annak színére utal, ebből próbálták 
megjósolni a téli időjárást.)

Eszperente
Ha a tanulók már ismerik a népszokásokat és 
mondásokat, párokban vagy kis csoportokban 
kapják meg egy-egy hagyomány, vagy mondás le-
írását és írjanak hozzá eszperente nyelven „defi -
níciót”. Majd olvassuk fel őket, és találjuk ki, hogy 
melyik hagyományról / mondásról lehet szó.

Például: 
„Megjelenne egy neves, szent ember, melyet egy 
nem fekete, nyergelt gebe vezet, ez esetben eny-
he teled lesz.” – Ha Márton fehér lovon jön, eny-
he tél várható.

Sütés-főzés
Ha van rá lehetőség, tarthatunk sütés-főzést, 
osztálylakomát.

TOTÓ

A totóval megerősíthetők azok az ismeretek, amelye-
ket Szent Mártonhoz kapcsolódóan megismertünk. 
A helyes válaszok dőlttel szedettek.

1. Hol született Szent Márton?
a) Tours b) Pavia
c) Pannonhalma d) Savaria

2. Fejezzétek be az alábbi Szent Mártonhoz 
kötődő mondást: „Aki Márton napon 
libát nem eszik, …”!
a) egész évben hízik b) egész évben fázik 
c) egész éven át éhezik d) egész éven át 
lúdbőrzik

3. Mit csinált Szent Márton, mielőtt megke-
resztelkedett?
a) remete volt b) katona volt
c) tanító volt d) szabó volt 

4. Mikor élt Szent Márton?
a) a 3. században b) a 4. században
c) az 5. században d) a 6. században

5. Amikor Márton visszatért Savariába, mi 
történt az alábbiak közül?
a) megkeresztelte a szüleit
b) visszatért a katonaságba c) remeteség-
be vonult d) megkeresztelte édesanyját

6. Milyen szót tudtok kirakni az alábbi 
anagrammából: „hab moly tesz”?
(Szombathely)

7. A mondás szerint minek a bírája Szent 
Márton?
a) a bűnösöknek b) a bornak c) a tömött 
ludaknak d) a munkatilalomnak

8. Fejezzétek be az alábbi Szent Mártonhoz 
kötődő időjósló mondást: „Ha Márton 
fehér lovon jön, …”!
(enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható.)

9. Mi köze van Mártonnak a libákhoz?
a) gyerekkorában libapásztor volt b) amikor 
remetéskedett, libákat nevelt c) libák kö-
zött bújt el, mert nem akart püspök lenni
d) a sült libacomb volt a kedvenc étele

10. Az alábbiak közül melyik (mai) ország 
területén nem járt Szent Márton?
a) Franciaország b) Magyarország
c) Portugália d) Olaszország

11. Mikor van Szent Márton napja?
a) szeptember 11. b) október 15.
c) november 11. d) december 6.

12. Milyen szót tudtok kirakni az alábbi 
anagrammából: „emelet rab rang”?
(remetebarlang)

13. Hol alakult meg az első európai szerze-
tesközösség?
a) Ligugé (mai Franciaország) b) Róma
c) Milánó d) Pannonhalma 
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A következők közül melyiknek védőszent-
je Szent Márton?
a) Pannonhalmi Apátság b) Csíksomlyói 
kegytemplom c) Kölni dóm d) párizsi Not-
re-Dame

KERESZTREJTVÉNY

Fejtsük meg az alábbi keresztrejtvényeket! Milyen 
szavak jöttek ki? Hogyan kapcsolódnak ezek Szent 
Márton ünnepéhez?

Meghatározások:
(A szavakat ragok nélkül kell beírni.)

1. Szent Márton élete során sok ……………-ot 
és kolostort építtetett.

2. Szent Márton egy …………-ban magát Krisz-
tust látta a koldusnak adott köpenyben.

3. Szent Márton Savariában, a mai ………………
……-en született.

4. Szent Márton híres cselekedete, amikor egy 
koldusnak adományozta a ……………….-e fe-
lét.

5. Szent Márton halála után rengeteg 
……………….. látogatta meg Tours városát, 
hogy tiszteletét lerója.

6. Szent Mártont 371-ben nevezték ki Tours 
…………-ének.

7. A népszokás szerint Szent Márton napján 
munka……………. volt. Nem szabadott mosni 
és teregetni, mert különben úgy tartották, 
elpusztul a jószág.

8. Szent Márton apja a ……………. Birodalom 
katonatisztje volt.

9. A mondás szerint: A ……….-nak Szent Már-
ton a bírája.

10. Szent Márton hittérítő munkája előtt lovas 
……………. volt.

(Megoldások: 1. templom, 2. álom, 3. Szombathely, 
4. köpeny, 5. zarándok, 6. püspök, 7. tilalom, 8. Ró-
mai, 9. bor, 10. katona. Megfejtések: lámpás, liba)

KÉZMŰVES

Szent Márton az élete során nagyon sok jót tett, ami-
vel az embereket szolgálta. A Márton-napi lámpások 
a jó cselekedeteket szimbolizálják. Ezen kívül érde-
kesség, hogy a céhek műhelyeiben ettől a naptól tél 
végéig a korai sötétedés miatt lámpát kellett már 
gyújtani.
Készíthetünk lámpásokat, libákat (díszítésnek, játék-
állatnak), vagy akár különböző jelmezeket, díszlete-
ket Szent Márton életének eljátszásához. Ezekhez 
rengeteg ötletet találhatunk az interneten.

SZENT MÁRTON ÉLETÚTJÁNAK ÜZENETEI
(Szociális kompetenciát fejlesztő élménypedagógiai 
játékok)

A www.csodaszarvasprogram.hu portálon található 
számos játék felhasználható bibliai vagy egyházi 
kerettörténetbe „öltöztetve”, akár Szent Márton 
életéhez kapcsolódva is. Az alábbiakban egy példát 
mutatunk be.

Szabadulás – Problémakezelést és -megoldást, 
rugalmasságot, együttműködést fejlesztő játék
Kapcsolódás Szent Mártonhoz: Szent Márton 
szülei ellenezték, hogy felvegye a keresztény hi-
tet, az ariánusok többször elüldözték, elfogták, 
és nem akart püspök lenni. Valószínűleg nem 
minden úgy alakult az életében, ahogy azt elő-
ször gondolta vagy szerette volna.
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A foglalkozás a www.csodaszarvasprogram.hu oldalon 
található Robotmunka című játékra épül (középiskolás 
korosztálynak ajánljuk). Az időkeretek, feldolgozó kér-
dések, játékszabályok igény szerint módosíthatók.

Előkészület: A foglalkozásvezető „akadálypályát” 
állít fel (pl. székeket helyez el a játéktéren), ame-
lyen három különböző helyen, három különböző 
színű papírból kivágott nagyméretű kulcsot he-
lyez el. A kulcsok a résztvevők számára látható 
helyen kell legyenek. Az „akadálypálya” szélén 
egymás mellett három azonos méretű kört kerít 
el fonállal vagy kötéllel. Ebbe állnak majd bele a 
csapattagok.

A kerettörténet: A tanulók szerzetesek kis csa-
patai egy szigeten, akik véletlenül bezárták ma-
gukat egy-egy remetecellába. Minden csapat 
kijelöl egy embert, ő lesz annak a csapatnak 
a papagája. A kiválasztásuk után kimennek a 
teremből, és az adott csapat papagájává vál-
nak. Ez azt jelenti, hogy minden adat törlődik az 
agyukból, csak 10 megadott utasítás teljesíté-
sére lesznek képesek. A csoportok tagjai akkor 
tudnak kijönni a remetecellákból, ha a papagá-
jok odaviszik nekik a kulcsokat.

Feladatmeghatározás, szabályok: A foglalkozás-
vezető három csapatra osztja a résztvevőket. 
Minden csapat kijelöl egy embert. Ő lesz annak 
a csapatnak a papagája. Miután kiválasztásra 
kerültek, a papagájok kimennek a teremből (se-
gítőkkel, ha vannak). Ezután a foglalkozásveze-
tő a következő instrukciót adja a csapatoknak: 
Ezekben a pillanatokban minden adat törlődik a 
papagájok agyából. Ti egy remetecellában vagy-
tok, ami véletlenül bezárult, azaz a kijelölt körön 
belül kell maradnotok. Akkor tudjátok kinyitni 
az ajtót, ha a papagájok odaviszik nektek a kul-
csotokat. Bármelyik kulcs nyitja a zárat. Írjatok 
össze 10 utasítást, ami ahhoz kellhet, hogy a 
papagájotok megszerezze és odavigye a kulcso-
tokat azon a körön belülre, ahol álltok. Az utasí-
tásokat a cellán belülről tudjátok majd mondani 
a papagájnak. Mindössze 10 utasítást tudnak 
megtanulni! Az utasítások megírásához két sza-
bályt kell betartanotok: egy utasítás maximum 
három szótagból állhat, és nem jelentheti azt, 
amit emberi nyelven valójában jelent. Ha leír-

tok egy utasítást, azonnal írjátok is oda az adott 
kódnak / szónak a jelentését. Bármely szavakat, 
szimbólumokat lehet használni, de ami fontos: 
a három szótagot nem léphetitek túl, és nem je-
lentheti azt, amit igazából jelent. (Például lehet 
az az utasítás, hogy „menj”, de nem jelenthet 
menést, hanem csakis valami mást.) 

Tervezési idő: A foglalkozásvezető 5 percet ad a 
tervezésre, az utasítások megírására, majd be-
gyűjti és kiviszi a papagájoknak, hogy megtanul-
ják. Nekik 3 perc áll rendelkezésükre. (A cellában 
lévők 2 példányban is leírhatják az utasításokat, 
egyet maguknak, egyet a papagájnak, de ezt a 
foglalkozásvezető nem mondja el, erre a tanulók-
nak kell rájönniük.)

A foglalkozásvezetőnek össze kell cserélnie az 
utasításokat, vagyis azokat direkt más csapat pa-
pagájának kell adnia. Egy papagáj sem kaphatja 
a saját csapata utasításait. A foglalkozásvezető 
felhívja a papagájok fi gyelmét arra, hogy semmi 
nincs az agyukban, csak a kapott 10 utasítás. 
Nem szólalhatnak meg, csak parancsot teljesíte-
nek. Semmilyen módon nem kommunikálhatnak 
a csapatokkal. Bármi történjen is, mindig azt kell 
tenniük, amire a bárkitől hallott (!), „agyukba táp-
lált” utasítás vonatkozik.

Feladat végrehajtás: Miután a papagájok megta-
nulták az utasításokat, visszamennek az akadály-
pályához. Elindul az idő, és az a cél, hogy mielőbb 
mindenki megszerezze a kulcsot a cellához. Az 
idő indítása után a csapatok elkezdhetik monda-
ni az utasításokat a papagájnak. (A végrehajtás-
nak nincs időkorlátja.)
A játékosoknak idővel rá kell jönniük, hogy másik 
papagáj követi az utasításaikat. Ha kérdeznek, a 
foglalkozásvezető nem segíthet, nem válaszolhat, 
maguknak kell feltalálni magukat. Ami nem volt 
elmondott szabály, az nem szabály.

Köztes feldolgozás: A feladat teljesítése után 
köztes feldolgozás következik, teljes csoport-
ban. Főbb kérdései: Mi lepett meg legjobban a 
játék során, és hogy hatott az rád? Mi tetszett 
legjobban ebben a játékban? Mi zavart ebben 
a játékban? Mennyire tudtál gyorsan reagálni a 
váratlan helyzetre? Mi miatt sikerült vagy nem 
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sikerült jól együtt dolgozni a csapatoddal? Fogal-
mazz meg tanácsokat a magad számára vagy a 
csoport számára!

Újratervezés: Ezután egy második kör következik. A 
második körben más papagájt választanak a csa-
patok, és annyi szabálymódosítást kapnak, hogy 
minden cellát csak egy bizonyos kulcs nyit, nem az 
összes. A csapatok megkapják, hogy melyik színű 
kulcs az övék. (Ha a csapat akarja, vállalhatja azt 
is, hogy rövidebb idő alatt teljesíti a feladatot, mint 
az előző körben.) A cellában lévők most is 5 percet 
kapnak az utasítások elkészítésére, és 3 percet a 
papagájok, hogy megtanulják az utasításokat.

Feladat végrehajtás (második kör): A második 
kör során a foglalkozásvezető megfi gyelheti, 
másképp működik-e a csoport, mint az első kör-
ben. Például: Van-e a csoportok között együtt-
működés? Megfontoltabbak, higgadtabbak-e, 
kommunikálnak-e egymással? Hogyan kommu-
nikálnak? Felhasználják-e a megfogalmazott ta-
nácsokat? Választottak-e maguk közül vezetőt? 
Van-e, aki kilép a feladatból, a csoportból?

Záró feldolgozás: Az újbóli végrehajtást újból fel-
dolgozási kör követi. A feldolgozó kérdéseknek a 
fejleszteni kívánt kompetenciákra kell irányulnia! A 
feldolgozás teljes csoporttal történik. Ez egy nehéz, 
adott esetben feszültségeket okozó feladat is le-
het, ezért fontos, hogy mindenki megszólalhasson, 
mindenki kibeszélhesse magát, mindenki megfo-
galmazhasson élményeket, érzéseket, tapasztala-
tokat, következtetéseket. A tanulók egy plüssjáté-
kot / kislabdát dobálva is megszólíthatják egymást.

Feldolgozó kérdések lehetnek:

• Hogy sikerült most megoldani a feladatot? 
• Mi változott az előző kör óta?
• Mi volt a siker kulcsa?
• Milyennek láttad a csoport(ok) együttmű-

ködését? Általában zavarnak-e a váratlan 
helyzetek, változások?

• Hogy reagálsz a váratlan helyzetekre? Hogy 
reagálsz, amikor valami nem úgy történik, 
ahogy tervezted, ahogy elképzelted?

• Volt-e olyan az életedben, amikor valami más-
hogy oldódott meg, mint ahogy gondoltad? 

Szent Mártonhoz kapcsolódva, élménypedagógiai já-
tékként felhasználhatók az alábbi gyakorlatok is.
A részletes játékleírások a www.csodaszarvasprogram.
hu oldalon, a Szakmai tartalmak, Játékok menüpont 
alatt találhatók.

Pingvinek a jégtáblán / Életmentő tutaj című 
játék – Együttműködést fejlesztő játék
Kapcsolódás Szent Mártonhoz: Szent Márton 
karddal kettévágja köpenyét, és felét egy dider-
gő koldusnak adja.
Kapcsolódó gondolatok: Mit csináltatok, amikor 
valaki nem fért rá a jégtáblára / szigetre? Mi-
lyen az, amikor valamit meg kell osztani? Oda 
tudod-e adni másnak, ami a tiéd? Milyen élmé-
nyeid vannak erről?  

Toronyépítés című játék, Tükörtorony című já-
ték, Vak építész című játék – Együttműködést, 
kommunikációt fejlesztő játékok
Kapcsolódás Szent Mártonhoz: Szent Márton 
életében sok templomot, kolostort építtetett.
Kapcsolódó gondolatok: Mi volt a szereped a 
csapatban? Mi az, ami nehézséget okozott a fel-
adat során? Hogy lehetne jobban csinálni? Csa-
patként dolgoztatok vagy egyéni dolgozóként? 
Miért? Milyen szerepet vállalsz fel általában egy 
csoportban? Milyen szerepet vállaltál fel most?

ZARÁNDOKLATOK RÉGEN ÉS MA

Kutatómunka
Szent Márton sírja Tours-ban halála után nép-
szerű zarándokhellyé vált.
Nézzünk utána, mikor kezdődhetett a zarándok-
lás hagyománya!
Hogyan kapcsolódik Szent István személye a 
zarándoklatokhoz? (Zarándokszállást hozott 
létre többek között Rómában és Jeruzsálemben. 
A Szentföldre tartó zarándokok számára bizton-
ságos utat nyitott. Szívesen találkozott zarándo-
kokkal, megajándékozta őket.)
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Mit jelentenek a következő (középkori) zarándok-
latformák?

• kegyes zarándoklat (saját célból, szent 
tisztelete miatt, Istenért, lelkükért, kegye-
lemért, gyógyulásért stb.),

• vezeklő zarándoklat (bírósági végzés miatt, 
vezeklésül, a bűn súlyosságának megfele-
lően rövidebb-hosszabb zarándoklatra ítél-
tek, pl. gyilkosság miatt),

•  megbízott zarándok (valaki helyett ment 
el, végrendeletben kapták meg a rokonok, 
hogy az elhunyt lelki üdvéért zarándokoljon 
az illető),

•  lovagi zarándoklat (cél az utazás, új helyek 
megismerése, hírnév szerzése, lovagi tet-
tek végrehajtása).

Gyűjtsünk népszerű zarándokhelyeket! Miért, miről 
híresek ezek a helyek? Melyik országban találha-
tóak? Ábrázoljuk őket térképen! Egyet-egyet rész-
letesebben is bemutathat egy kis csoport előadás 
vagy plakát formájában. Jeruzsálem, Aachen, Tours, 
Altötting, Róma, Köln, Gargano-hegy, Mariazell, 
Medjugorje, Lourdes, Krakkó, Czestochowa, Mát-
raverebély-Szentkút, San Giovanni Rotondo, Assisi, 
Fatima, Csíksomlyó, Santiago de Compostela
Variáció: A feladatot elvégezhetjük csak magyar(or-
szági) zarándokhelyekkel is.

Kirakó - Csoportfeladat az ismeretek átismétlé-
sére
A tanulók kartonból kivágott nagy geometriai for-
mákat kapnak, amelyek egyes oldalaira külön-
böző feliratok vannak írva. Ezekből a formákból 
egy képet kell kirakniuk úgy, hogy az egymással 
érintkező oldalakon egymáshoz kapcsolódó 
szavak szerepeljenek. (Nagyobbaknál adhatunk 
csak annyi instrukciót is, hogy a formákból ké-
pet kell kirakniuk, valamilyen értelmes logika 
alapján. Így nekik kell rájönniük, hogy bizonyos 
szavak kapcsolhatók egymáshoz és ezeket a for-
mákat kell egymás mellé illeszteni.) 

Javaslat: 

A formákból egy liba képét lehet kirakni:



A

B

43

Szent Márton napja      |      Egyházi ünnepek

Az illesztésekhez írt javasolt szó párok:
Szent Márton püspök lesz – Tours
Szűz Mária jelenések – Medjugorje
Csíksomlyói búcsú – pünkösd
Szent Jakab – Santiago de Compostela
Szent Mihály – arkangyal
316 – Szent Márton születése
lámpás – felvonulás
pannonhalmi apát – Szent Márton apátja
Ha Márton fehér lovon jön – enyhe lesz a tél.
Szent Ferenc – Assisi
Krisztus katonája vagyok – nem szabad harcolnom.
Márton, a hittanuló – öltöztetett engem ebbe a 
köpenybe.

A bornak – Szent Márton a bírája
koldus – köpeny
397. november 11. – Szent Márton temetése
Ligugé – első európai szerzetesközösség
1913 – ereklye áthozatal
2016 – Szent Márton-emlékév
arianizmus – eretnekmozgalom
Mátraverebély – Szentkút
Jeruzsálem – Jézus halála és feltámadása
Savaria – Szent Márton születési helye
Aki Márton napon libát nem eszik, – egész éven át 
éhezik.
Ha Márton barna lovon jön – hideg, kemény tél lesz.

FILMNÉZÉS (FELSŐS ÉS KÖZÉPISKOLÁS KOR-
OSZTÁLYNAK, 12-14 ÉV FÖLÖTTIEKNEK)

Szent Mártonhoz kapcsolódva dolgozzuk fel a zarán-
doklatok, az „úton levés” és a döntéshozás témáját. 
Tekintsük meg közösen a Vándorút (The Way) című 
fi lmet (rendezte: Emilio Estevez, 2010), amely egy 
napjainkban is népszerű zarándokúton, a Szent Ja-
kab-úton játszódik. A fi lm megnézése után beszél-
gessünk róla! (A fi lmet előzetesen tekintsük meg, 
hogy alkalmas-e az adott gyerekcsoportnak!)

Feldolgozó kérdések a fi lmhez (beszélgetés 
keretében):

• A fi lm elején Tom és fi a, Daniel között elhan-
goznak a következők: 

Tom: „Az én életem nem hasonlít a tiedre, de én 
ezt választottam.”
Daniel: „Az életet nem választjuk, hanem éljük.”

Mit jelenthet ez a mondat? Mire gondolhatott 
Tom, illetve Daniel?
Egyetértesz-e ezzel a gondolattal? Miért igen? 
Miért nem? Milyen életet szeretnél élni? Biz-
tonságosat? Kalandosat? Miről tud az ember 
dönteni és miről nem? Mit lehet választani és 
mit nem? 

• Az életben sokszor kell döntést hoznunk: 
milyen nyelvet tanuljunk; megtanuljunk-e 
gitározni vagy inkább furulyázni; talál-
kozzunk-e ma a barátainkkal vagy majd 
máskor; kakaóscsigát együnk-e reggelire, 

vagy rántottát? stb. Rengeteg kisebb és 
nagyobb döntést hozunk az életben. Te 
mi alapján szoktál dönteni? Kire hallgatsz, 
mire hallgatsz? Megbeszéled-e valakivel, 
kikéred-e valakinek a véleményét? A ma-
gad feje után mész-e? Emlékszel-e jó illet-
ve rossz döntésedre? Miért volt jó döntés? 
Miért volt rossz döntés?

• Milyen céllal vesznek részt a Szent Jakab-
zarándokúton a fi lm szereplői?

• Milyen nehézségekkel találkoznak útközben?
• A fi lmben Sarah elgondolkozik azon, hogy 

miért idegesíti az, hogy Tom máshogy csi-
nál dolgokat, mint ő. Téged milyen dolgok 
idegesítenek? Mi lehet az oka annak, hogy 
idegesíteni, zavarni tud az, hogy más más-
hogy csinál dolgokat?

• Milyen érzésekkel, lelkiállapotokkal találkoz-
nak szerinted a fi lm szereplői az út során? 
Min mennek keresztül? (Például: ítélkezés, 
egymásra utaltság, büszkeség, harag, meg-
bocsátás stb.) Fontosak-e ezek?

• Beszélgethetünk a tanulókkal az „út” szere-
péről. Hogy vannak dolgok, amelyek időbe 
telnek. Hogy nem lehet rögtön a célban len-
ni. Hogy nemcsak a cél a fontos, hanem az 
is, hogy mi történik útközben. 

Lezárás: Milyen úton vagyok most?
A foglalkozásvezető gyűjtsön össze sok-sok ké-
pet különböző utakról. Ezeket helyezzük el a 
földön, a kör közepén. A tanulók menjenek a ké-
pekhez, nézegessék meg őket, és válasszanak 
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egyet, ami tetszik nekik, ami kifejezi azt, hogy 
most milyen úton járnak, merre tartanak. A he-
lyükre visszaülve osszák meg egymással, hogy 
miért azt az adott képet választották

Külsős programötletek

Amennyiben lehetőségünk van külsős programon 
részt venni, az alábbiakat javasoljuk a jeles naphoz 
való kapcsolódásuk miatt.
Lámpás felvonulás a településen
Márton-nap alkalmából szervezett programokon 
való részvétel (például: Szentendrei Skanzenben a 
Szent Márton Újborfesztivál és Libator / népi játé-
kok, néptánc, népszokás-bemutató, kézműves prog-
ramok, állatsimogató)
Nemzeti park meglátogatása, vadlúd megfi gyelés
Pannonhalmi Apátság meglátogatása (vezetett 
programokkal)
Szombathely meglátogatása (vezetett programok-
kal, városismereti játékkal)
Tatai Vadlúdsokadalmon való részvétel
Szent Márton-napi vásár rendezése a településen

További ötletadó tartalmak
Az alábbi tartalmak feldolgozása során további infor-
mációkkal bővíthetjük ismereteinket Szent Márton 
életéről.

Könyv
Alain Pastor: Szent Márton élete (Szülőföld Könyvki-
adó Kft., 2015)
Lőrincz Zoltán: Szent Márton, Savaria szülötte 
(B.K.L. Kiadó, 2014) 
Rab Gusztáv: Sabaria, avagy Szent Márton köpenye 
(Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2018)
Sulpicius Severus: Szent Márton élete (Bencés Ki-
adó, Pannonhalma, 1998)

Film
A jó pásztor – Tours-i Szent Márton élete (2015, ren-
dezte: Pajer Róbert)
Tours-i Szent Márton – Katona, aszkéta, emberbarát 
(2016, rendezte: Fritz Kalteis)

Felhasznált irodalom
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Szent
Miklós 
napja
Mikulás
         december 6.          . 
„Ha ajándékot adsz:
add a szíveddel, nehogy
a kinyújtott kéz ott
maradjon viszonzást várni.”

(Szent Miklósnak

tulajdonított mondás)
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Történeti leírás

Szent Miklós a 3. században született a kis-ázsiai 
Patarában. Szülei gazdag kereskedők voltak, akik a 
pestis áldozatai lettek. Fiatalon lett Myra város püs-
pöke, a legenda szerint egy látomás hatására vá-
lasztották meg. Örökségét a szegények között osz-
totta szét, egy myrai szegény embernek egy erszény 
aranyat adott, hogy férjhez tudja adni három lányát. 
A Szent Miklós önzetlenségéről szóló legendán ala-
pul a ma is élő Mikulás-kultusz: a hosszú palástos 
Mikulás fi gurája és az ajándékozás.
Szent Miklós napját halálának évfordulóján, decem-
ber 6-án ünnepeljük. A jeles nap 1560-ban még 
parancsolt egyházi ünnep volt hazánkban, de az 
1611. évi nagyszombati zsinat határozata alapján 
már nem tartozik a kötelező ünnepek közé. A ma-
gyar Mikulás szó szláv eredetű. Miklós nevéhez több 
legenda is kapcsolódik, és mindegyiknek több válto-
zatát ismerjük. Európai telepesek a 17. században 
eljuttatták Amerikába is Miklós legendáját. Itt Santa 
Clausnak hívják. 
Magyarországon több népszokás is kapcsolódik a 
naphoz. A Mikulás-járás esetében Miklós püspöknek 
öltözött ember kísérettel járta a házakat és a gyere-
kek magatartásáról érdeklődött. A választól függően 
virágot vagy virgácsot adott a gyerekeknek. A láncos 
Miklós nevű szokás során az arcukra kormot kent 
emberek láncot csörgetve ijesztgették a gyerekeket. 
Hazánkban a Szent Miklós napi ajándékozás a 20. 
század elején terjedt el. A mai gyerekeket december 
6-án reggel ajándék várja a cipőjükben.
Szent Miklós nemcsak a gyerekek, hanem a háza-
sulni vágyó nők, hajósok, kereskedők és a zarándo-
kok védőszentje is.
A mai világban Szent Miklós az ajándékozás és az 
önzetlenség példaképe. 

Több csodás tett is köthető Szent Miklós 
nevéhez. Ezek közé a legendák közé tarto-
zik a vízbe esett hajósmester megmentése. 
Egy heves viharban Szent Miklós egy, a vízbe 
esett tengerészt mentett ki, a vihart pedig 
lecsendesítette. Miklós püspök nevéhez 
fűződik a meggyilkolt gyerekek feltámasz-
tása is, akiknek haláláról álmában érte-
sült. Egy másik alkalommal gabonát kért 
a császár rakományából, hogy enyhítse az 
éhínséget.

A középkorban a kolostori iskolákban jele-
netek előadásával emlékeztek meg Szent 
Miklósról. Először egy-egy diák öltözött be 
Mikulásnak, később a felnőttek vettek ma-
gukra jelmezt, hogy a gyerekeket megjutal-
mazzák vagy megregulázzák. A büntetést 
legtöbbször a Mikulás kísérői, a krampu-
szok hajtották végre. 

Hazánkban kb. 60 település őrzi Szent Mik-
lós nevét.

1995-ben a Fejér megyei Nagykarácsony 
településen megnyílt Mikulásfalva. A de-
cemberi időszakban a gyerekek bebaran-
golhatják a Mikulásházat, fotó készülhet 
róluk a Mikulás szánján és kézműves fog-
lalkozásokon vehetnek részt. 

A hagyomány folyamatosan változik. A mai 
gyerekek úgy hiszik, hogy a modern Miku-
lás Lappföldön lakik, szánját rénszarvasok 
húzzák, manók a segítői, és ajándékot ad a 
gyerekeknek.
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Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához
AJÁNDÉKOZÁSI SZOKÁSOK

A lenti tevékenységek segítenek tudatosítani a tanu-
lókban Szent Miklós napjának üzenetét, az ajándé-
kozás lényegét, az önzetlenséget.

Közös beszélgetés Szent Miklós napjáról
Kérjük meg a tanulókat, hogy egy-egy szóval 
mondja el mindenki, hogy mire asszociál Szent 
Miklós napja kapcsán. Az asszociációkat megje-
lenítheti digitális vagy papíralapú plakát is, szö-
veges és képi elemekkel. 

Vizuális foglalkozás – Mikulás rajz készítése
A tanulók rajzolják le a Mikulást, ahogy ők elkép-
zelik. A kisebbek készítsenek rajzot választható 
technikákkal (ceruza, kréta, fi lctoll, vízfesték, 
tempera stb.), a nagyobbak okoseszközök és 
szoftverek használatával kivitelezzék a képet, 
amit nyomtassanak is ki.
Az elkészült munkákat rakjuk ki egy közös nagy 
falra / táblára. Illesszünk mellé egy olyan ábrázo-
lást is, amely hosszú ruhában, püspöksüveggel 
és pásztorbottal mutatja Szent Miklóst. A tanu-
lók keressenek egyezéseket és különbségeket a 
kétfajta ábrázolás között: pl. piros ruha, szakáll, 
kesztyű stb., illetve nézzék meg, hogy az egyes 
ábrázolások miben idézik fel Miklós püspök ru-
házatát (a püspöksüveg a Mikulás sapkája, a 
püspöki (pásztor)bot a Mikulás botja, a püspöki 
hosszú ruha a Mikulás hosszú kabátja). 

Mi így ünneplünk
Nagy körben meséljék el a tanulók, hogyan zajlik 
náluk otthon Szent Miklós napja. Kitisztítják-e a 
cipőjüket? Készülnek-e valamivel a Mikulásnak? 
Mikor nézik meg az ajándékokat? Pantomimmal 
játsszák el a Mikulásra való készülést! 

A három lány legendájának megismerése
A három lány legendájának elmesélése / felolva-
sása után jelenítsék meg a történetet a tanulók 
dramatikus játékokkal, hogy jobban átérezzék, 

mit jelent az önzetlen segítség.
Szent Miklós egy szegény család 3 lányának be-
csületét mentette meg egy zsák arannyal, akik 
így férjhez tudtak menni. 
Dolgozzuk fel kérdések segítségével a történetet.

Lehetséges kérdések:

•  Mit éreztetek a történet előadása közben?
•  Hogyan kapcsolódik ez a mai Mikulás-nap-

hoz? (ajándékozás)
•  Miért ajándékozta meg Szent Miklós a há-

rom lányt?
•  Mi volt az eddigi legkedvesebb ajándékotok?
• Mikor és kit szoktatok megajándékozni?
•  Mit tartotok nagyobb dolognak, ha egy gaz-

dag ember adakozik, vagy ha egy koldus?
•  Mit gondoltok, mit lehet ajándékozni a tár-

gyakon kívül? 

Ha én lennék a Mikulás…
A tanulók párokban dolgozva találják ki és 
mondják el egymásnak, hogy milyen ajándékot 
adnának egymásnak és miért? Próbáljanak a 
megajándékozandó személynek szóló, egyedi 
ajándékra gondolni. A végén számoljanak be 
azok, akik a legérdekesebb ajándékokat kapták. 
Fontos, hogy a tanulókban tudatosuljon: nem az 
ajándék ára és a nagysága számít, ne csak meg-
vásárolható dolgokra gondoljanak.

Kedves Mikulás, azt kérem tőled…
Írhatnak vagy rajzolhatnak a Mikulásnak, ki mit 
szeretne kapni. A kisebbek papíron, a nagyob-
bak pedig e-mailben írják meg a kívánságaikat.
Aki szeretné, fel is olvashatja a listáját. 

Szent Miklós – önzetlenség
Szent Miklós egész életében jót tett az emberek-
kel. A tanulók keressenek olyan foglalkozásokat, 
tevékenységeket és cselekedeteket, amelyben 
más embereken segítenek. Az összegyűjtött 
foglalkozásokat, tevékenységeket és cselekede-
teket közösen beszéljék át. Készülhet róluk egy 
hatalmas tabló.
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ÉNEKLÉS, VERSMONDÁS KREATÍVAN

Versek, dalok a Mikulásról

Ki, milyen verssel / énekkel szeretné behívni 
az öreg Mikulást? A már ismert versek és da-
lok mellett itt érdemes kortárs magyar írók és 
költők műveivel is megismertetni a tanulókat. A 
verseket olvassuk fel, az énekeket pedig hallga-
tás után közösen tanuljuk meg. A tanulók írjanak 
verseket, dalokat, tervezzék meg hozzá a hang-
szeres kíséretet is. 

Ajánlott énekek
Gryllus Vilmos (2014): Levél a Mikuláshoz. Nótás 
Mikulás. Treff Kiadó, Budapest.
Gryllus Vilmos (2014): Nótás Mikulás. Nótás Mi-
kulás. Treff Kiadó, Budapest.
Gryllus Vilmos (2014): Hóapó. Nótás Mikulás. 
Treff Kiadó, Budapest.
Gryllus Vilmos (2014): Téli hangok. Nótás Miku-
lás. Treff Kiadó, Budapest.
Hull a hó, hull a hó…
Hull a pelyhes.

Egy kis kézügyesség

A kisebb tanulók rajzoljanak fehér kartonlapra (a 
függelékben látható) sablon segítségével Miku-
lásfejet, vágják ki, majd rajzolják meg az arcát, 
és ragasszanak rá vattát szakáll helyett. Segít-
ségként vigyünk be egy Mikulás fi gurát vagy őt 
ábrázoló képet a terembe, a tanulók inspirálá-
sára. A kész alkotásokból kiállítást is rendezhe-
tünk, amely külső helyszínen is megvalósítható.

SZENT MIKLÓSSAL KAPCSOLATOS ADATOK GYŰJ-
TÉSE

Merre járt Szent Miklós?

A tanulók kis csoportban gyűjtsenek olyan magyar-
országi településeket, amelyek elnevezése magá-
ban foglalja Szent Miklós nevét (pl.: Dunaszentmik-
lós). A gyűjtött nevek kerüljenek fel egy táblára. A 
függelékben található térképet tegyük ki a táblára 
/ falra, és jelöljük be rajta az összegyűjtött telepü-
léseket. 

Szent Miklós életéről

Részlet a Mikulás naplójából

Olvassuk fel Miklós püspök életét, amelynek 
részleteivel már korábban megismerkedtek a ta-
nulók. Az életrajzba hamis vagy anakronisztikus 
állítások is kerüljenek. Például: „Miklós felkelve 
bekapcsolta a mikrosütőt… Ezután pápává vá-
lasztották… Befogta a tevéket a szán elé….” A 
tanulók feladata, hogy ha logikai vagy időbeli 
ellentmondást fedeznek fel a mondatokban, azt 
mondják: „krampusz”!

Amikor én voltam Szent Miklós

Alakítsunk csoportokat azonos számú tanulóval! 
Mindegyik csoport kapjon kérdéseket, felada-
tokat Szent Miklóssal kapcsolatban, amelyek-
re először keressék meg, majd mutassák be a 
többieknek a választ. Minden csoport más kér-
déseket kapjon. A tanulók különböző forrásokat 
használhatnak: internet, könyvtár.

Lehetséges kérdések:

• Amikor én voltam Szent Miklós… (Mikor és 
hol élt, ki volt?)

• Kiknek a védőszentje vagyok?
• Milyen volt a ruházatom? (Hogy néz ki egy 

püspök öltözete?)
• Mi történt a tengeri viharban? (Lecsende-

sítette a vihart és így megmentette a hajó 
utasainak életét.)

• Hogyan mentettem meg a három halálraí-
téltet? (A legenda szerint három ártatlanul 
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halálra ítélt katonatiszt életét mentette 
meg úgy, hogy megjelent Nagy Konstantin 
álmában.)

A csoportok tájékozódjanak, jegyzeteljenek, majd 
szóban foglalják össze a tudnivalókat és osszák 
meg a többi csoporttal is. Így, egymástól tanulva 
mindenki bővítheti a tudását Szent Miklósról.

A tevékenységnek a www.csodaszarvasprogram.hu 
felületen is megtalálható Szakértői mozaik nevű ötlet 
az alapja. 

KERESZTREJTVÉNY SZENT MIKLÓSRÓL

Egyénileg vagy csoportonként adjuk oda a tanulók-
nak a következő keresztrejtvény vázát. 

A lent látható 7 kérdés megválaszolásával a tanulók 
megkapják a kijelölt függőleges sorban a kereszt-
rejtvény megfejtését.

1. A város, ahol Szent Miklóst püspöknek vá-
lasztották. (Myra)

2. Édesség mellett ezt is szoktak kapni a gye-
rekek a Mikulástól. (játék)

3. A lappföldi Mikulás közlekedőeszköze. 
(szán)

4. Ezen a zsinaton vett részt Miklós püspök. 
(niceai) 

5. A krampusz alakja ezt jelképezte. (ördög)
6. Az évszak neve, amikor Szent Miklóst ünne-

peljük. (tél)
7. Az ünnep, amihez időben közel esik Miku-

lás-nap. (karácsony)

A keresztrejtvény váza a függelékben található. 

Ha már mindenki elkészült a megfejtéssel, kérdez-
zük meg a tanulókat, hogy kinek mit jelent ez a szó 
(ajándék). Adni, vagy kapni szeretnek jobban?

SZENT MIKLÓS ÉLETE ÉS LEGENDÁI

Mutassanak be a tanulók kisebb csoportokban 
Szent Miklós életéből jeleneteket időrendben. Kös-
sük össze az egyes részeket narrációval. 

Jelenetajánlások:

•  Szent Miklós titokban egy erszény aranyat 
rejt el a szegény ember ablakában. 

• Szent Miklóst püspökké választják.
•  Szent Miklós gabonát kér a császár rako-

mányából, hogy Myra környékén enyhítse 
az éhínséget.

•  Szent Miklós elutazott a Szentföldre és út-
közben Istenhez imádkozva lecsendesítet-
te a vihart.

A jelenetek előadása után körben ülve kapjon le-
hetőséget minden tanuló arra, hogy elmondhassa, 
hogy érezte magát a jelenet előadása közben. 

További ötletadó tartalmak

Az ajánlott könyvekben további információk olvasha-
tóak Szent Miklós életéről. 

Könyvek
Kindelmann Győző (2011): Szent Miklós legendája 

– A Mikulás igaz története. Szent István Társulat, Bu-
dapest.
Fritsch, Marlene – Bruder, Elli (2015): Szent Miklós 
miért titokban ajándékoz?. Korda Kiadó, Kecskemét.
Streit, Jakob (2014): Szent Miklós. Öregmalom Ki-
adó, Budapest.
Varga Mátyás & Schmal Róza (2008): Szent Miklós.
Bencés Kiadó, Pannonhalma.
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Szenteste, 
karácsony

december 24., 25-26.        .

„Merjünk karácsonykor
mi magunk ajándékká válni!”
                                                                                                              
(Böjte Csaba)
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Történeti leírás

Karácsonykor a keresztény világ Krisztus születésé-
re emlékezik. Napja hagyomány szerint december 
25-re esik, bár Jézus születésének pontos ideje nem 
ismert. A kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, 
a nem keresztény világban a szeretet, a béke, a csa-
lád ünnepeként tartják számon.

A karácsonyi ünnep kialakulása folyamán magába ol-
vasztotta más kultúrák elemeit is. A római korban a téli 
napforduló körül a földművelés istenének tiszteletére 
tartottak ünnepséget; a fény, az élet győzelmét ünne-
pelték a sötétség, a halál felett. Ezt követően – köte-
lező részvétellel járó – napisten-ünnepet tartottak, 
amely helyett a keresztények Jézus születését ünne-
pelték, azt, hogy emberré lett az Isten.

A december 25-i nap a későbbi századok során ter-
jedt el a keresztény világban, majd a niceai zsinaton 
(325) rögzítették az ünnep időpontját. Ettől eltérő 
napon – január 7-én – ünneplik a karácsonyt azok 
az ortodox keresztények, akik nem vették át a Ger-
gely-naptárt. 

Kultúrától függően különböző szokások övezik az ün-
nepet, például a karácsonyfa-állítás, üdvözlőlap-kül-
dés, ajándékozás, hagyományos karácsonyi ételek 
készítése vagy a betlehemezés (pásztorjáték).

A magyar néphagyományban a karácsonyi éjféli mi-
sére kellett elkészülnie az úgynevezett Luca-széké-
nek, melyet december 13-án, Luca-napján kezdtek 
el készíteni, kilencféle fából, és a hiedelem szerint, 
aki Szenteste éjfélkor ráállt a székre, meglátta a bo-
szorkányokat.

Az első betlehemi jászolt Assisi Szent Fe-
renc állította 1223-ban az olaszországi 
Greccioban, hogy felelevenítse Jézus szü-
letésének történetét.

Az időszámítás Krisztus születéséhez kap-
csolódik (lásd: anno Domini / Krisztus után).

A karácsonyfa-állítás hagyománya a német-
országi evangélikusoktól származik.

A néphagyomány január 1-jét nevezte kis-
karácsonynak és december 25-ét nagyka-
rácsonynak.

A szocializmus alatt próbálták vallási tartal-
mától megfosztani az ünnepet (lásd: fenyő-
ünnep, Télapó fi gurája).
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Ötletek, módszerek a jeles 
nap megvalósításához

NÉPEK KARÁCSONYA

Kutatómunka

A tanulókból kis csoportokat alakítunk. Kutató-
munka segítségével nézzenek utána, hogy kü-
lönböző népeknél milyen hagyományai, szokásai 
vannak a karácsonyi ünnepkörnek. Minden cso-
port másik országot kapjon.
Például: Milyen a karácsony Angliában, Finnor-
szágban, Norvégiában, Ausztráliában?
A kutatómunka szempontjai: Ki hozza az ajándé-
kot? Hova teszi azokat? Hogy néznek ki az ut-
cák? Mik a jellemző karácsonyi ételek? Milyen 
népszokások, jóslások kapcsolódnak az ünnep-
hez? Vannak-e legendás lények (pl. manók)? Mi-
lyen szokások kapcsolódnak az egyes napokhoz 
(december 24., 25., 26.)? Milyen jellegzetes ka-
rácsonyi dalai vannak az adott nemzetnek?

Bemutatók 
A csoportok mutassák be egymásnak kutatásuk 
eredményét! 

• Készítsenek róla rajzot / plakátot / kiállí-
tást, rendezzék be az adott ország szoká-
sainak megfelelően a terem egy részét!

• Rövid jelenetben mutassanak be egy-két 
jellemző szokást!

• Tanuljanak meg egy karácsonyi dalt!
• Készítsenek el egy jellemző karácsonyi

süteményt! 

MIT JELENT NEKED A KARÁCSONY?

Fogalomtérkép 
„Mi jut eszedbe a karácsony szóról?” – A tanulók 
készítsenek fogalomtérképet.

Beszélgető-kör 
Mit jelent nekem a karácsony? Miért fontos? Mit 
szeretek benne? Hogyan szoktam ünnepelni? Mi-
lyen hagyományok vannak a családomban?

Egy választott kézműves technika segítségével 
ábrázoljuk a következőt: „A karácsony és én”. Az 
elkészült alkotás hogyan ábrázolja, hogyan fejezi 
ki a karácsonyhoz való viszonyomat? Kézműves 
technikához ajánlott: gyurma, agyag, rajz, anti-
kolt akvarell. Ez utóbbihoz folpack, akvarell papír, 
akvarellfesték, tűfi lc szükséges. Először ragasz-
szuk körbe a lapot, mert sok vizet fogunk hasz-
nálni, majd rajzoljuk elő a kívánt mintát a lap 
közepére. A minta hátterét alaposan bevizezzük, 
majd felvisszük a különböző színeket, rátesszük 
a folpackot és hagyjuk megszáradni. A folpack 
segítségével hozzuk létre a gyűrődéseket, az 
antik hatást. Amikor megszáradt, levesszük a 
folpackot, és tűfi lccel megrajzoljuk a mintákat. 
Az így kialakított képet a legvégén még színez-
hetjük, kifesthetjük, ha szeretnénk.

Beszélgető-kör 
Mi a fontos az ajándékozásban? Az ajándék 
értéke? Az elkészítés? A csomagolás? Az, 
hogy közben gondoltak ránk? Hogyan tudjuk 
kifejezni valakinek, hogy szeretjük? A tanulók 
ismerkedjenek meg a szeretetnyelvekkel, és 
próbálják meg kideríteni, melyek lehetnek az 
ő fő szeretetnyelveik! (Javasolt irodalom: Gary 
Chapman: Az öt szeretetnyelv.) Mindezek isme-
retében határozzanak el valamit egy szerettük-
kel és/vagy egy barátjukkal, osztálytársukkal 
kapcsolatban. Például egy héten keresztül min-
den nap az illető szeretetnyelvén tegyenek egy 
gesztust a másik felé.

KVÍZ 

A kvízjátékkal megerősíthetők azok az ismeretek, 
amelyeket a karácsony ünnepéhez kapcsolódóan 
szereztünk, ezért a jeles nap feldolgozása végén 
ajánljuk.

Kérdésjavaslatok

1. Miért kellett Józsefnek és Máriának Bet-
lehembe utaznia? (Augustus császár nép-
számlálást rendelt el. A születési hely alap-
ján számlálták meg az embereket, József 
pedig Betlehemből származott.)

2. Jézus születésének idejében ki volt Júdea 
királya? (I. Heródes)
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3. A Biblia szerint honnan szereztek tudomást 
a pásztorok Jézus születéséről? (Megjelent 
nekik egy angyal.)

4. Melyik kultúrához kötődik a Boxing Day 
és mi a története ennek a napnak? (Alap-
vetően az Egyesült Királysághoz kötődik, 
december 26-án van, és régebben ezen a 
napon ajándékozták meg a személyzetet.)

5. Soroljatok fel három, a karácsonyi ünnep-
körhöz tartozó magyar népszokást! (Példá-
ul: betlehemezés, kántálás, ostyahordás, 
regölés, hagyományos karácsonyi vacsora, 
adventi időben böjt.) 

6. Milyen nevet tudtok kirakni az alábbi 
anagrammából: „áldoz birs”? (Boldizsár) 

7. Honnan származik a karácsonyfa-állítás 
hagyománya? (németországi evangéliku-
soktól)

8. Soroljatok fel öt karácsonyi éneket! (Pl.: 
Mennyből az angyal; Kis karácsony, nagy 
karácsony; Pásztorok, pásztorok; Az Ige 
megtestesült; Csendes éj.)

9. Miért ettek régen mákos vagy lencsés ételt 
karácsonykor? (Azért, hogy gazdagok legye-
nek, bőségben legyenek a jövőben.)

10. Milyen nevet tudtok kirakni az alábbi 
anagrammából: „ábra kegy lila rang” (2 
szó)? (Gábriel arkangyal)

11. Hagyományosan milyen színű gyertyák van-
nak az adventi koszorún és miért? (Három 
lila színű gyertya – a bűnbánat színe, és egy 
rózsaszín (a harmadik) – az öröm színe.)

12. Milyen ajándékokat hoztak a napkeleti böl-
csek? (Aranyat, tömjént, mirhát.)  

13. Mit jelent az Emmánuel név? (Velünk az Is-
ten.)
Milyen két szót tudtok kirakni az alábbi 
anagrammából: „bank cipel köteles” (2 
szó)? (napkeleti bölcsek)

KÉZMŰVES PROGRAM

Egy választott kézműves technika segítségével ké-
szítsünk:

karácsonyfadíszeket (Például: természetes 
anyagokból / nemezgolyóból / hungarocell golyó 
felhasználásával / vékony falapocskákból szal-
vétatechnikával / hóember fi gurát varrva – vagy 

a lehetőségek függvényében készíthetünk ehető 
díszeket, pl. mézeskalácsot, szaloncukrokat is.)

mécsest / lámpást (Például: befőttesüveg és fe-
kete ragasztószalag segítségével.)

mintás csomagolópapírt (Például: krumplinyom-
dával.)

ajtódíszt (Például: falemezből vagy vesszőko-
szorúból, ragasztópisztoly segítségével, gombok, 
szárított virágok, termések, gömbök, szalagok 
stb. felhasználásával.)

adventi koszorút.

adventi naptárt (Például: üres teásfi lter-tasa-
kokban kis cetliken különböző buzdító üzenetet, 
karácsonyi üzenetet, bátorítást rejthetünk el. Az 
osztályterem előtt elhaladók vagy a „testvérosz-
tály” tagjai levehetnek egy-egy teafi ltert és ma-
gukkal vihetik az üzenetet.)

betlehemet (Például: egymáshoz illeszthető épí-
tőelemekből, csuhéból, gyurmából, agyagból, 
termésekből stb.)

FLASHMOB / VILLÁMCSŐDÜLET
(TÁNCOS / ÉNEKES)

A tanulók tanuljanak be, gyakoroljanak be egy éne-
kes vagy zenés produkciót, amelyet egy előre meg-
beszélt – de a nézők számára ismeretlen! – időpont-
ban előadnak, például az iskola aulájában vagy az 
egyik folyosón. A villámcsődület rendszerint úgy zaj-
lik, hogy a produkciót csak néhány ember kezdi el, 
majd egyre többen becsatlakoznak, egyre nagyobb 
lesz a csapat. Az előadás végeztével mindenki „bele-
olvad a tömegbe”, továbbmegy, „felszívódik”, mintha 
semmi sem történt volna. Az ünnep okán változtat-
hatunk ezen, és a tánc / ének végén mézeskalácsot 
osztogathatunk a nézőknek. A tevékenység célja: rá-
hangolódás az ünnepre, a karácsony várása, mások 
megajándékozása egy általunk készített műsorral.

+1
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Javaslat:

énekhez:

• Új Bojtorján Zenekar – Karácsony este
• Lola – Ünnepelj ma velünk!
• Ghymes – Jézus ágyán

tánchoz:

• A Játékkészítő (musical) – Álmodd meg
a csodát!

• Zsédenyi Adrienn – Szánkózás
• Nox – A tél dala

SÜTÉS-FŐZÉS

A karácsonyra való közös készülődés keretében 
karácsonyi süteményeket (családi receptgyűjtéssel 
összekötve), kekszeket, mézeskalácsokat készíthe-
tünk. A lehetőségek függvényében akár szelídgesz-
tenyét is süthetünk vagy teát főzhetünk.

A szerencsesütik mintájára karácsonyi idézetet cso-
magolhatunk a mézeskalácsokhoz.

A sütemény készülhet „jócselekedet-lisztből”, ame-
lyet december során gyűjtünk. (Egy-egy elvégzett jó-
cselekedet után egy kanál lisztet teszünk egy nagy 
befőttesüvegbe, és karácsony előtt ebből készítjük 
a süteményeket.)

NAPLÓTÖREDÉK

A tanulók írjanak rövid naplóbejegyzés(eke)t a bet-
lehemi történet különböző szereplőinek szemszögé-
ből! Ezek lehetnek a történet ismert szereplői, vagy 
teljesen új, kitalált szereplők is. Majd olvassuk fel 
őket, a többiek pedig próbálják meg kitalálni, kinek 
a naplójából származhat a részlet.

AKADÁLYPÁLYA – ELJUTNI BETLEHEMBE!

Az alábbi játék segíti a karácsonyi történetbe he-
lyezkedést. A tanulók alkossanak kis csapatokat. A 
feladatuk: eljutni Betlehembe a csillag útját követ-
ve. Az út során azonban kihívásokkal kell szembe-
nézniük!

A csillag útvonalát rímbe szedett leírások adják. Bi-
zonyos pontokon a tanulók a születéstörténet kü-
lönböző szereplőivel találkoznak, akik segítséget 
kérnek vagy feladatot adnak nekik, ők lehetnek 
kollégák vagy idősebb tanulók. A feladat teljesítése 
után jutalmul megkapják a csillag útvonaláról szóló 
leírás következő részét.  

Egy lehetséges útvonal az iskola területén, valamint 
a szereplők és a feladatok:

0. Indulópont
Az indulásként kapott üzenet, amely a következő 
állomás helyszínét jelöli:

Fényes csillag az égbolton felragyogott,
Vándorok, nosza, útnak induljatok!

Mostan gyorsan arra menjetek, 
Hol olvasni lehet, sokat, kényelmesen!

állomás: Könyvtár – napkeleti bölcsek
Feladat: A napkeleti bölcsek elmesélik, hogy lát-
tak feltűnni egy fényes csillagot az égen, ezért 
megkérik a tanulókat, hogy segítsenek nekik ku-
tatásaikban, és ajánljanak nekik egy-két csilla-
gászatról szóló könyvet. Ha ez sikerül, a tanulók 
megkapják a következő üzenetet:

A csillag helye: ismeretlen.
Vagyis mégsem! Ott felrebbent!

Ott látták őt utoljára, 
Hol a felnőttek tanyáznak.

állomás: Tanári szoba előtt – bárányok
Feladat: A bárányok nem találják a legelőt, csak 
arra emlékeznek, hogy innen dél felé kell menni-
ük. De vajon merre lehet dél? A tanulóknak útba 
kell igazítaniuk a bárányokat. Ha megfelelő vá-
laszt adnak, cserébe a következő üzenet kapják:

Utatok tovább arra vezet, 
Hol a gyerekek hasa tele lesz.

Az egészség fontos dolog,
Gyorsan-gyorsan haladjatok! 

állomás: Ebédlő – teve
Feladat: Az ebédlőben egy tevével találkoznak, 
aki azonban nagyon elfáradt és szomjas. A tanu-
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lók feladata, hogy egy oázisból (nagy lavór) minél 
gyorsabban megfelelő mennyiségű vizet hozza-
nak a tevének (egy pohárba). Szállítóeszközként 
sajnos csak kanalak állnak rendelkezésre. (Fi-
gyeljünk a baleset-megelőzésre! Ne legyenek 
csúszós felületek, gondoskodjunk a kilöttyent 
víz feltakarításáról.) Amikor a tevét megitatták, a 
tanulók a következő üzenetet kapják tőle:

Merre tovább? Ki tudja?
A csillagot ki látta?

Úgy hallottam, arra lehet, 
Hol a labdák leledzenek.

állomás: Tornaterem – pásztorok
Feladat: A pásztoroknál éppen „újoncfelvé-
tel” van, ezért amikor meglátják a tanulókat, 
gyorsan bevonják őket is, hogy teljesítsék a 

„pásztorvizsgát”. Mellesleg megkérdezik, nem 
látták-e a bárányaikat, mert éppen nem talál-
ják őket. A tanulóknak – bárányok hiányában – 
egy labdát kell végigterelgetniük a megszabott 
útvonalon. (A tornateremben készítsünk egy rö-
vid „akadálypályát”, szlalomozással, hulahopp 
karikákkal, amelyen minden tanulónak végig 
kell vezetni a labdát.) A vizsga teljesítése után 
a következő üzenetet kapják:

Itten zizegő gépek vannak. Milyenek?
Álmukban arcuk éjsötét, fekete,

Nappal villogó, fényes, színsereg, 
Uccu’, lábad gyorsan arra szedd.

állomás: Informatika terem – Heródes
Feladat: Heródes kicsit aggódik, mert úgy hal-
lotta, valahol király született. Az írástudók itt is 
hagytak nála egy papírtekercset, de azt nem 
akarja megmutatni a tanulóknak addig, amíg 
nem segítenek neki. Holnap ugyanis nagy la-
komát rendez, de összekeveredtek a lakoma 
hozzávalói. A tanulóknak először ezeket kell 
szétválogatniuk (például babot és lencsét), ha 
el akarják olvasni a következő üzenetet, amely 
így szól:

Kicsik, nagyok nyitják, s zárják,
Itt jössz be, és mész világgá,

Lábad arra irányítsad,
Azért ki még ne menj rajta!

állomás: Bejárati ajtó – angyalok
Feladat: Mikor az angyalok megtudják, merre 
tartanak a tanulók, megkérik őket, hogy éne-
keljenek el egy karácsonyi dalt. Figyelmeztetik 
a tanulókat, hogy nemsokára elérkeznek cél-
jukhoz, és szeretnének megbizonyosodni arról, 
hogy megfelelően tudják majd köszönteni a 
Gyermeket. Az éneklés után megkapják az utol-
só üzenetet:

A csillag megállt egy hely felett,
Célod így, hát végre megleled,

Hol az osztály együtt sír és nevet,
Ott találod őt, a Gyermeket.

állomás: Osztályterem – Betlehem, Szent Család
Az osztályteremben várja a tanulókat a kará-
csonyfa, a berendezett betlehem, egy kis ünnepi 
lakoma (sütemények, üdítők), illetve osztályka-
rácsony esetén az egymásnak szánt ajándékok.

Szereplők hiányában „automata állomásokkal” is 
megtartható a program. Ez esetben a tanulók min-
den állomásnál megkeresik a következő üzenetet, 
valamint találnak egy betűt / képrészletet / egy 
marék puzzle-t / kódot is, amelyeket összegyűjtve 
a végén ki tudnak rakni egy szót / mondatot / képet, 
meg tudnak fejteni egy rejtvényt / ki tudnak nyitni 
egy lakatot stb. 

KINCSKERESÉS

Csokikat, kis ajándékokat, képeket, képdarabokat 
rejtsünk el a terepen. Ezeket egy térkép segítségé-
vel kell megtalálnia a tanulóknak. (A feladatot alsó 
tagozatos tanulóknak ajánljuk.)
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A kincskeresést kiegészíthetjük beszélgetéssel és/
vagy az osztályterem feldíszítésével is. Beszélgethe-
tünk arról, hogy milyen ajándékok vannak, amelyek 
nem kézzel foghatók? (Például mosoly, valamilyen 
segítségnyújtás, ölelés, közös program.) A terepen 
talált képekből, képdarabokból, elrejtett kis tárgyak-
ból (karácsonyfadíszek, hópelyhek, gömbök, szala-
gok stb.) dekorációt készíthetünk.

FILMNÉZÉS

Tekintsük meg közösen A tökéletes ajándék című 
fi lmet (The Perfect Gift, rendezte: Jefferson Moore, 
2009), majd beszélgessünk róla!

A fi lm egy kislány (Max) és egy különleges idegen 
(Jess) találkozásáról szól. Max születésnapja kará-
csony napjára esik, ezért hozzászokott, hogy ilyen-
kor senki sem ér rá vele foglalkozni. A kisvárosban 
megjelenő dolgos, különös férfi  pedig igencsak ha-
sonlít Jézusra (akinek szintén karácsonykor van a 
születésnapja). A kislány és a férfi  között barátság 
alakul ki, amely során Max ráébred, miről is szól va-
lójában karácsony ünnepe. A fi lm jellegzetes mon-
data Max szájából hangzik el: „Olyan ez, mintha az 
egész világ rendezne neked egy szülinapi bulit, de 
pont téged nem hívna meg!”

Feldolgozó kérdések a fi lmhez (beszélgetés kere-
tében):

• Milyen gondolataid vannak a fi lmmel kap-
csolatban?

• Mi fogott meg a legjobban? 
• Milyen hasonlóság van a fi lmbeli Jess és 

Jézus személye között?
• Milyennek látod Max-et a fi lm elején, illetve 

végén?
• Milyen problémával küzd Max édesanyja? 

Mit gondolsz, neked kinek kell megfelel-
ned? Meg lehet-e felelni mindenkinek? Ho-
gyan lehet kiállni a saját meggyőződésün-
kért? Milyen nehézségekre kell készülni?

• Mi történik Max 200 dollárjával? Mit gon-
dolsz erről?

Beszélgetés helyett a tanulók írhatnak rövid fogal-
mazást is a benyomásaikról, véleményükről.

• A fi lm végén Max egy képeslapot ír Jess-nek. 
Te mit írnál neki? A tanulók fogalmazzanak 
meg egy rövid üzenetet a főszereplőnek, ír-
janak egy képeslapot! (Ha szeretnének, ír-
hatnak képeslapot egyik osztálytársuknak, 
vagy szüleiknek, testvéreiknek is.)

KARÁCSONYI NÉPSZOKÁSOK

Memóriajáték.

A képeken a következők látszanak: széna, búza, 
kenyér, kalács, só, fokhagyma, méz, bab, len-
cse, mák, dió, piros alma, láncos bot, kifordított 
bunda, betlehemi jászol. A kártyákat fejjel lefe-
lé fordítjuk és a memóriajáték szabályai szerint 
játszunk. Plusz egy szabályt is bevezethetünk: 
akkor lehet felvenni egy kártyapárt, ha meg 
tudjuk mondani, hogyan kapcsolódik a karácso-
nyi ünnepkörhöz a képen látható étel, tárgy. A 
tevékenység inkább alsó tagozatos tanulóknak 
ajánlott.

Videóinterjú.

A tanulók készítsenek videóinterjút idősebb 
helybeliekkel (vagy nagyszüleikkel, idősebb ro-
konaikkal, így a történetek is személyesebbek 
lesznek), hogy ők hogyan ünnepelték a kará-
csonyt régebben, milyen karácsonyi szokásokat 
tartottak, ismertek.

ELŐADÁS, DRÁMAJÁTÉK

A karácsonyra való készülődésképpen vagy kará-
csonyi műsorként, előadásként tanuljunk be és ad-
junk elő egy karácsonyhoz kapcsolható történetet! A 
drámajáték által közelebb kerülünk az ünnep üzene-
téhez, mondanivalójához.

Ötletek:

Móra Ferenc: A didergő király (kisebbeknek)

Fekete István: Roráte című novellája

Milyen érzések, tulajdonságok, hangulatok je-
lennek meg a történetben? Ezeket is megsze-
mélyesíthetik a tanulók. A történet eljátszása so-
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rán megjelenhet a harag, ijedtség, aggodalom, 
álmosság, büszkeség, barátság, megbocsátás 
stb., mint egy-egy szereplő.

Beszélgessünk a különböző érzésekről! 
Miért tudunk megharagudni valakire? Miért fon-
tos a megbocsátás? Mi történik, ha nem bocsá-
tunk meg? Van-e olyan, aki megbántott, vagy 
akit én bántottam meg (családban, osztályban), 
és bocsánatot kellene kérnem tőle? Tegyük meg 
(szóban vagy írásban)! Akinek sikerült, tegyen 
fel egy plusz karácsonyi dekorációt az osztályte-
rembe vagy a karácsonyfára, esetleg gyújtsunk 
meg egy gyertyát, ezzel kifejezve, hogy a meg-
bocsátás által több lett a fény és a melegség a 
világban.

Betlehemi történet előadása

Az előadás módja lehet: élőszereplős, bábelőa-
dás, képregény, diafi lmként állóképekkel, kisfi lm 
készítése osztályszinten számítógépes program-
mal (például gyurmafi gurák segítségével gif-ek 
készítése jelenetekként, úgy, hogy a fotókból 
összeáll egy mozgókép).

Külsős programötletek

Rorátéra menni (A roráte adventkor, a várakozás 
időszakában tartott hajnali mise, amely nevét az 
ilyenkor szokásos ének kezdőszava után kapta: „Ro-
rate caeli desuper…” (latinul), azaz „Harmatozzatok, 
egek, onnan felülről…”.). 

Szociális otthonban élő időseket meglátogatni, éne-
kelni nekik.

Kórházlátogatás, énekelni, szaloncukrot / mézeska-
lácsot vinni.

Jótékonysági programban részt venni (karácsonyi 
csomagok összeállítása).

Karácsony előtti tartósélelmiszer-gyűjtésben részt 
venni (például a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál 
az Iskolai Közösségi Szolgálat részeként).

Cipősdoboz-akcióban részt venni.

Múzeumi, színházi programon részt venni.

Karácsonyi korcsolyázás az osztállyal.

További ötletadó tartalmak
Az alább javasoltak segíthetik a ráhangolódást az 
ünnepre, közelebb kerülhetünk annak jelentéséhez, 
üzenetéhez, vagy adott esetben egy karácsonyi mű-
sor részei lehetnek.

Könyv

Erdélyi karácsony (válogatta és szerkesztette: Hu-
nyadi Csaba) (Lazi Kiadó, 2004)
Fekete István: Régi karácsony (Új Ember Kiadó, 
2000)
Maurice Maeterlinck: A kék madár
Jan Dobraczyński: József, az ács (Ecclesia Szövetke-
zet, 1980)

Vers

Ady Endre: Karácsony
Ady Endre: Kis karácsonyi ének
Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony
József Attila: Betlehemi királyok
Reményik Sándor: János evangéliuma
Reményik Sándor: József, az ács, az Istennel beszél
Sík Sándor: A napkeleti bölcsek
Szilágyi Domokos: Karácsony
Túrmezei Erzsébet: Kérdez a gyermek
(A verseket megtalálhatjuk videómegosztó felülete-
ken is, igényes előadással, akár megzenésítve is.) 

Zene, dal

Angelicas’ Christmas – Angelica Leánykar (vezényel: 
Gráf Zsuzsanna) (Angelica Choir Foundation, 2000, 
Magyarország)
Antonio Vivaldi: Négy évszak – Tél 
Antonio Vivaldi: Glória
Ave Maria – Kodály Zoltán
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Bárdos Lajos: Karácsonyi bölcsődal
Carol of the Bells
Gárdonyi Géza: Fel nagy örömre
Kodály Zoltán: Angyalok és pásztorok
Kodály Zoltán: Veni, Veni Emmanuel
Kormorán – József Attila: Betlehemi királyok
O Come, O Come, Emmanuel (He Will Not Rest) (Just-
in Rizzo)
Ó, gyönyörűszép titokzatos éj
Pjotr Iljics Csajkovszkij: Diótörő szvit Op. 71a

Rövidfi lm, videófelvétel

A Néprajzi Múzeum fi lm- és videógyűjteményéből a 
témához illeszkedő felvételek (például: Regölés / 
Bábtáncoltató Betlehemezés / Csillagosok, betle-
hemesek).

Felhasznált irodalom

• Az előlapon szereplő idézet forrása: https://www.citatum.hu/idezet/103927 (utolsó megtekintés: 
2020. 12. 21.)

• Gary Chapman (2018): Az öt szeretetnyelv. Harmat Kiadói Alapítvány, Budapest.
• Gecsei Edit (2016): Nemzetiségek, hagyományok Magyarországon – Szokások, hagyományok a 21. 

században. Fürkész Holding Kft., Budapest.
• Anagramma-kereső: http://regiszotar.sztaki.hu/docs/anagramma/ (utolsó megtekintés: 2020. 12. 28.)
• Antikolt akvarell készítése: https://lamiartmagazin.hu/kezmuves-technikak/konnyen-elkeszit-

heto-antikolt-hatteru-akvarell-kep-zenfi rkas-vazaval-videoval (utolsó megtekintés: 2021. 01. 20.)
• Bánhalmi András: Ortodox karácsony. 2019. 01. 04. https://moszkvater.com/ortodox-karacsony/ 

(utolsó megtekintés: 2020. 12. 21.)
• Cultura-MTI (2014.12.13.): Mint Luca széke. https://cultura.hu/blog/mint-luca-szeke/
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Függelék
VÍZKERESZT

Mi változott? Megfi gyelő játék / Színező 
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SZENT MIHÁLY NAP

Színezés
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MEZŐGAZDASÁGI KALENDÁRIUM

Mezőgazdasági kalendárium sablon

Szeptember 29. Mihály napja

Teendők:

Állatok behajtása.

Mezőgazdasági Kalendárium
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SZENT MIKLÓS NAP

Egy kis kézügyesség



68

Egyházi ünnepek      |      Függelék

MERRE JÁRT SZENT MIKLÓS?



69

Függelék      |      Egyházi ünnepek

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KERESZTREJTVÉNY SZENT MIKLÓSRÓL

1. A város, ahol Szent Miklóst püspöknek választották.
2. Édesség mellett ezt is szoktak kapni a gyerekek a Mikulástól.
3. A lappföldi Mikulás közlekedőeszköze.
4. Ezen a zsinaton vett részt Miklós püspök.
5. A krampusz alakja ezt jelképezte.
6. Az évszak neve, amikor Szent Miklóst ünnepeljük.
7. Az ünnep, amihez időben közel esik Mikulás-nap.
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VÍZKERESZT

A Mi változott? rejtvény megfejtése

KERESZTREJTVÉNY SZENT MIKLÓSRÓL

A keresztrejtvény megfejtése
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