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A program célja , s a megvalósítás terve:   

 

A középkor, s ezáltal a magyar történelem teljesebb körű megismerése olyan formában, amely 

mind gyermekek, mind felnőttek számára élvezetes, s tanulságos. Az iskolai oktatás anyagát 

kiegészítve, egy olyan világot kívánunk a rendelkezésünkre álló két nap (kétszer 6 óra) alatt 

életre kelteni, amely lehetőséget nyújt őseink életmódjának bemutatására és kipróbálására, 

különös tekintettel a hadászat területére.  

A magyarság gyökereinek, eleink életének ismerete, világképük megértése közelebb visz 

bennünket a jelen helyes szemléletéhez, s egy egészséges értékrend megteremtéséhez. Olyan 

szórakoztató családi program megteremtése volt a célunk, amely a tudásvágy s az érdeklődés 

felkeltésével játékos tanulásra ad lehetőséget. Céljainkat elősegítik azok a vizuális eszközök, 

amelyek középkori fegyverek és páncélok hű másolatai, ezek megfoghatóak, felvehetőek 

lesznek a foglalkozás folyamán. Természetesen programvezetőink, akik folyamatosan jelen 

lesznek, elsődlegesen a biztonságra ügyelnek, hogy ezen eszközök használata helyes és 

veszélytelen legyen.  

Napjainkban a család, a társadalom alapegysége elkezdett háttérbe szorulni, ezért közös 

programokkal is erősíteni kell, olyan alkalmakkal, amelyeken a család minden tagja jól érzi 

magát, s találhat neki való foglalatosságot. Fontos szempont volt továbbá, hogy egyes 

feladatok úgy vannak megtervezve (erről konkrétabban a tematikában beszélünk), hogy a 

család tagjai segíthetik egymást azok végrehajtásában, hiszen mindegyiküknek megvan a saját 

– egyéni – szerepük benne. 

A múzeum kiváló helyszín ehhez, figyelembe véve egyedülálló gyűjteményét és nagyszerű 

előadótermeit. Az iskolarendszerben, illetve a köznapi művelődés során megszerezhető 

ismereteket, értékeket szeretnénk tovább csiszolni, a közkeletű tévedéseket helyre téve 

elmélyülést biztosítani a lovagok, harcosok, úrhölgyek és szerzetesek világában.        

 

Az ismeretek átadásának módja: 

 

A megvalósítók adják át azt a tudásanyagot, amely a program részét képezi, s közben 

szemléltetik is ezeket a módszereket (pld. Íj felajzása, vívás, páncél felvétele, stb) Az átadás 

módja egyrészt vizuális, másrészt verbális, harmadrészt tapasztalati úton történik.  

Már maga a látvány is alkalmas az ismeretek fejlesztésére, ugyanis a középkorban használt 

felszerelések másolatait meg lehet szemlélni, illetve kézbe is vehetőek. A koordinátorok 

folyamatosan kommentálják a megjelenő tárgyakat, használatba kerülő eszközöket, amelyeket 



kipróbálnak a jelentkezők, s így tapasztalatokat szerezhetnek a középkori módszereket 

illetően.  

 

A foglalkozás vezetőinek feladatai:  

 

Elsődlegesen a középkori utazás koordinálása a program egész időtartama alatt, s a fegyelem 

fenntartása, illetve a biztonság és a korhűség szem előtt tartása. A koordinátorok középkori 

viseletben jelenek meg a foglalkozás helyszínén, s ruházatuknak megfelelő szófordulatokkal, 

régies, de érthető stílusban kommunikálnak a résztvevőkkel.  

Harcos és szerzetesi öltözékben végzik feladatukat, megjelenésük célja az, hogy a jelen lévő 

családok minél könnyebben azonosulhassanak a középkor szellemiségével, s így a tanulás és 

szórakoztatás is könnyebb legyen. 

A koordinátorok különböző csoportokba osztják a résztevőket az éppen aktuális feladattól 

függően, s segítik őket a feladatok végrehajtásában. 

 

 

 

A program időtartama  és ütemezése: 

 

Két alkalom, alkalmanként 6 órás foglalkozás 

 

Alkalmankénti ütemezés:  

 

9h - 10h 20m foglalkozás, 1. rész 

szünet, 20 perc 

10h 40m - 12h 00m foglalkozás, 2. rész  

 

ebédszünet, 90 perc 

 

13h 30m – 14h 50m foglalkozás, 3. rész 

szünet, 20 perc 

15h10m – 16h 30m foglalkozás, 4. rész 

 

 



A program megvalósításához szükséges eszközök: 

 

4 db Íj és 15 db nyílvessző, 1 db íjászcél, 1 db bőrvért, 1 db láncing, 1 db lánccsuklya, 1 db 

fémkard, 25 db gyakorlókard fából, 25 db fegyverkabát és ugyanennyi bőröv, 1 db harci sisak, 

illetve más páncélok és fegyverek korhű másolatai   

Négy asztal, székek, cd-lejátszó.  

 

 

A program menete és tematikája: 

 

1. nap: 
 

9h – 10h 20m, 1. rész Elméleti ismereteket feltáró, kétoldalú kommunikációra építő, 

tantermi előadás: 

Az első alkalom bevezető előadásának az a feladata, hogy hidat létesítsen a jelenkori világ 

embere és a középkor között. Így ebben helyet kapnak olyan tisztázásra szoruló általános 

dolgok, mint a világkép, a hit, a hatalom, vagy a társadalmi osztályok egymáshoz viszonyított 

helyzete. 

Szó lesz a három fő rétegről, amelyek (dolgozók, imádkozók, harcolók) a társadalmat 

mozgatták, de természetesen nem az évszámokra helyezzük a hangsúlyt, hanem az 

összefüggésekre, amelyek segítségével érthetővé válik a történelem. Beszélni kell a középkor 

tagolódásáról, s olyan lényegi dolgokról, mint a férfiak és a nők helyzete, illetve el kell 

különíteni olyan nagyobb korszakokat, amikor ezek a viszonyok erőteljesen változásnak 

indultak. 

A hit, a varázslás és a babonaságok egybefonódását is illusztráljuk pár korabeli istenítélet 

felelevenítésével, s vetünk egy pillantást a korabeli ember tudományos szemléletére, s arra, 

hogyan tekintett a világra. Természetesen, hogy mindez minél érthetőbb és emészthetőbb 

legyen, mindig a jelenlegi társadalmi és tudományos állapotunkat használjuk kiindulópontnak, 

s magyarázataink során ezekhez térünk vissza.      

 

  

 



10h 40m - 12h 00m, 2. rész  Elméleti ismeretátadással indított, a kipróbálást lehetővé tevő 

tantermi, gyakorlati foglalkozás. 

A hallgatóság félkörbe ül, a koordinátorok pedig a középkort idéző páncélokat és eszközöket 

elrendezi az asztalokon. Egy utazás veszi kezdetét az ókor végétől egész a középkor végéig, 

amelyben interaktív módon bemutatásra kerül, hogyan változott a fegyverzet és a páncélzat, s 

minden harci eszközhöz segítőtársat keresnek a koordinátorok a közönség soraiban, aki részt 

vesz az eszköz tulajdonságainak játékos kitapasztalásában. 

A humor – mint a nyitottá tétel egyik eszköze – komoly szerepet kap az előadásban. A 

múltból a saját korunk felé haladva az eszközök legjellemzőbb tulajdonságait mutatjuk be, 

illetve követhetővé próbáljuk tenni a változások okait és nyomait. Eközben a szemlélő, aki 

maga is bevonásra kerül az előadásba, személyes tapasztalatokat szerez, s részese lesz az adott 

korszaknak. Felöltve magára a különböző korokban használt vérteket jobban magáévá tudja 

tenni a múlt szellemiségét. 

Az előadás figyelembe veszi a foglalkozásban résztvevők fő korosztályainak tanultsági és 

érettségi szintjét, s ehhez igazodik. 

A sötét középkortól Mátyás király korszakáig folyik az utazás, majd a bemutató végén 

mindenkinek lehetősége van negyed órában bármit felpróbálni, kipróbálni, természetesen 

szigorú ellenőrzés mellett. Így mindenki többet foglalkozhat a neki szimpatikusabb 

tárgyakkal.    

 

13h 30m – 14h 50m, 3. rész  Szabadtéri csoportos gyakorlati foglalkozás 

A csapat két kisebb csoportba osztva szabad térre vonul, s két koordinátor vezetése és 

felügyelete alatt különböző tevékenységbe kezd. 40 percet tartózkodik egy-egy állomásnál 

egyazon csoport, s a rendelkezésre álló idő alatt megtapasztalhatja a középkori harcászat és 

felkészülés gyakorlati oldalát. A 40 perc lejárta után a két csoport forgószínpad-szerűen helyet 

cserél, s így mindenki mindenben részt vehet. 

A gyakorlati foglalkozás alatt végig középkori és reneszánsz zene szól. 

A csoportok tevékenysége: 

- íjászat - Hagyományos, megfelelő erősségű, visszacsapó íjakkal az íjászat alapjainak 

megtanulása, a megfelelő beállás és tartás elsajátítása után pedig különböző távolságból lövés 

a céltáblára. Elhangzik pár szó az íjászat történelméről, az íjak fajtáiról, s az íjászat módjairól 

is. Szkíta, hun, mongol és magyar íjak kerülnek bemutatásra. Az íjászat igényel a legtöbb időt 

a gyakorlati foglalkozások közül, de itt több sorozatra is lehetősége van az íjászat iránt 

érdeklődőknek. 



- Vívás - Fából készült, puha, bőr végű gyakorlókardokkal folyik a vívás, amelyek az 

egykezes fegyverek méretére lettek létrehozva. Pár alapállás és a szabályok ismertetése után 

páros vívás kezdődhet bemelegítésnek, majd pár egyszerű fortély elsajátítása után a 

vívócsapatot is két egyenlő részre választják szét a koordinátorok, s a két rész egymás ellen 

harcolhat, megízlelve a csapatban küzdést. Mielőtt elkezdődne a küzdelem, a vezető segítő 

bemutatja a legegyszerűbb formációkat, s az is bemutatásra kerül, hogy mi volt az előnye és 

hátránya ezek használatának.    

 

15h10m – 16h 30m, 4. rész Tantermi kézműves foglalkozás 

Néhány perc szünet és felfrissülés után a nap záróakkordjaként a címertan alapjaival 

ismerkedhetnek meg a foglalkozás résztvevői, gyermekek és felnőttek. Szó esik a címertan 

eredetéről, fejlődéséről, két nagy korszakáról, a főbb szabályokról. Elmondásra kerülnek a 

főbb címerállatok szimbolikái, jelentései, s lehetőség van arra is, hogy az ezekből készült 

rajzok közül a neki szimpatikus jelképet mindenki kiválassza, s hazavigye. 

Ezután a családok fontos feladatot kapnak, amelyhez csak együttesen foghatnak hozzá: a 

megismert szabályokat figyelembe véve dolgozzanak ki saját családjuknak megfelelő 

címeralakokkal és színekkel rendelkező címert, amelynek jellege az egész családhoz kötődik. 

Ennek a címerképnek a létrehozásával zárul az első nap. 

 

2. nap: 
 

9h – 10h 20m, 1. rész Interaktív tantermi előadás 

Egy olyan, interaktív előadással kezdődik a nap, amely a középkor legismertebb, s az utókorra 

legnagyobb hatást tévő fogalom eredetét és jelentését próbálja az előadó koordinátor tisztázni: 

a lovagi eszményről esik szó. 

A lovagság eredete, s évszázadokon át való változásának ábrázolása segít megértetni annak 

valódi természetét, s így a résztvevők el tudnak vonatkozni a korunkban kialakult kliséktől, 

helyet adva a valódi megismerésnek. Minden főbb korszak lovagja megjelenik a csapat előtt 

egy másik koordinátor segítségével, aki öltözékével, páncélzatával, fegyverzetével próbálja e 

letűnt kort felidézni. Kiemelt fontosságú a lovagság szellemisége, ennek megértésére lesz 

lehetősége mindenkinek. A lovaggá avatás szertartásáról is szó esik. 

Példaként a Templomos Lovagrend felépítését, szerkezetét, működésének mozgatórugóit és 

történetét idézzük fel az egyházi lovagrendek korából.  



Az előadás végén némi szerepjátékra lesz lehetőség: pár önként jelentkező résztvevő a 

koordinátorok segítségével középkori társadalmi osztályok képviselőit személyesíti meg, s 

ezek gesztusaiból, mimikájából, mozdulataiból kell a többieknek kitalálni, kit is látnak éppen. 

(pld: szerzetes, lovag, zsoldos, földbirtokos, kalandor, zenész, stb.). 

 

10h 40m - 12h 00m, 2. rész Elméleti ismereteket feltáró, kétoldalú kommunikációra építő, 

tantermi előadás: 

Kisebb szünet után egy ősi korszakba látogathat a középkor iránt érdeklődő résztvevő. A 

magyarság őstörténetéről esik szó, arról a homályos időszakról, ami első királyunk 

megkoronázásával fejeződik be.  

Rendkívül fontos, hogy a magyar fiatalok és felnőttek megtalálják az arany középutat, s ne 

essenek a nacionalizmus csapdájába, de ne is becsüljék le elődeink győzelmeit és törekvéseit. 

Az a fa, amelynek nincs gyökere, az nem él sokáig: ebben a szellemben próbáljuk meg 

segíteni eme középút létrejöttét, hogy kialakulhasson egy egészséges magyarság-tudat, 

túlkapások, s más nemzetek eredményeinek lebecsülése nélkül. Amennyire ez lehetséges, a 

honfoglalás bemutatásával, Álmos és Árpád élete főbb eseményeinek megjelenítésével, 

elfeledett hadvezérünk, Bulcsú személyének és sorsának felelevenítésével próbáljuk közel 

hozni a résztvevőkhöz ezt a korszakot. 

Külön fontosságot élvez a méltatlanul elfeledett pozsonyi csata, amelyről pár szót ejtve eleink 

haditaktikája is jobban érthetővé válik.     

 

13h 30m – 14h 50m, 3. rész  Szabadtéri, csoportos gyakorlati foglalkozás 

A csapat két kisebb csoportba osztva szabad térre vonul, s két koordinátor vezetése és 

felügyelete alatt különböző tevékenységbe kezd. 40 percet tartózkodik egy-egy állomásnál 

egyazon csoport, s a rendelkezésre álló idő alatt megtapasztalhatja a középkori harcászat és 

felkészülés gyakorlati oldalát. A 40 perc lejárta után a két csoport forgószínpad-szerűen helyet 

cserél, s így mindenki mindenben részt vehet. 

A gyakorlati foglalkozás alatt végig középkori és reneszánsz zene szól. 

A csoportok tevékenysége: 

- fegyverdobás – a viking dobólándzsa korhű másolatával megtanulják a résztvevők a dobás 

megfelelő módját, s célba dobnak az erre a célra kijelölt részre.  

A csatakereszt nevű, kereszt alakú, vasból készült ősi eszközzel tanulnak meg célba dobni. 

Egykor az ellenfél pajzsába dobták bele ezeket az eszközöket, hogy a pajzsot megbénítsák, 



használhatatlanná tegyék. Egy előre elkészített falapra folyik a célba dobás, a megfelelő 

technika tökéletesítése a cél.                   

-övbirkózás – évszázadokkal ezelőtt a lovagok állóképességét volt hivatva próbára tenni a 

birkózás, amelynek során az ellenfél barátságos legyőzése volt a cél. A páncél súlya miatt 

életfontosságú volt, meddig bírnak talpon maradni harcban, s ezt a módszert tapasztalhatják 

meg e gyakorlatban a csapat tagjai.  

Egy kört alkot a csoport, s a szabályok elmagyarázása, s szemléletes bemutatása után 

megkezdődhet a kihívás. Mindenki maga dönti el, kit választ ellenfelének, aki lemérheti 

ügyességét és gyorsaságát.   

 

15h10m – 16h 30m, 4. rész  Játékos, mentális jellegű tantermi foglalkozás  

A második nap záróakkordja ismét a játékos tanulásé, az önfeledt szórakozásé, hogy az együtt 

töltött idő során megszerzett ismeretek minél hatékonyabban épüljenek be a jelen lévő 

családok tudatába. Kezdetnek három csapatra osztjuk a résztvevőket, s a következő játékok 

folyamán e csapatoknak együtt kell működniük a siker érdekében, ugyanis minden játékban 

pontokat szerezhetnek, amelyeket a végén a koordinátorok összesítenek.  

Királyaink életének legismertebb momentumait feldolgozva egy kvíz született meg, amelyben 

egymással versengve találhatják meg a helyes válaszokat a családok. A legnehezebb 

állításoktól, a könnyebben kitalálhatók felé haladunk, s mindegyik egy királya vonatkozik, az 

ő személyazonosságát kell megfejteni. Rossz válasz esetén a csapat mínusz pontokat is 

kaphat, tehát jól meg kell fontolniuk, tárgyalniuk, mikor vállalkoznak válaszadásra. 

Zárásképpen középkori activiti következik, ahol a két nap folyamán többet elhangzó 

kifejezések, fogalmak jelennek meg, amelyeket a csapatok tagjainak az activiti általános 

szabályainak értelmében kell kitalálniuk. Ezeket a kifejezéseket tartalmazó cédulákat a 

megvalósítók már jó előre elkészítik. 

 

 

                   

 

                                                                                             Lukics József Gábor 

     


