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KEDVES ÖTLETTÁR OLVASÓ!
Oscar Wilde írja egy helyen, hogy Jézusban az a csodála
tos, hogy az ő jelenlétében a senki is valakinek érzi magát.

Ezen az egyetlen mély tartalmú gondolaton sokat lehet 
gondolkodni 2001 karácsonyán. Eszünkbe juthat például 
azok a pásztorok Lukács evangéliumából, akik egészen 
egyszerű emberekként elsőként hallották meg az örömhírt 
az angyal szájából: „Ne féljetek, mert íme, hirdetek nek
tek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: Üdvözí
tő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városá

ban." (Lk 2,10-11). Jézus jelenléte a mi életünket is meg
gazdagítja, feltölti, ő  az üdvözítőnk, aki Isten szeretetét 
tolmácsolja felénk, aki szívbéli nyugalmat, örömet és bé
kességet hoz viharos, háborús életünkben.

Az Ötlettár karácsonyi száma ennek az üzenetnek az 
átadásában kíván segítséget nyújtani, hogy mindnyájunk, 
de legfőképp a gyermekek számára valósággá váljon, a 
kínált gondolatok és ötletek segítségével.

Balog Eszter
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Az ünneplés szükségességéről és öröméről
A karácsony közeledte különös hangulatot hoz magával 
az óvodákba, iskolákba, a gyülekezeti gyermekkörökbe. 
Az előkészületi időben bőven van alkalmunk serénykedni, 
többnyire díszeket, ajándékokat, vagy épp „Betlehemet" 
készítünk a gyerekekkel, elmeséljük nekik az ünnepek ér
telmét, és felkészülünk az ünnepségekre. Lelkészekre és 
hitoktatókra egyre több feladat hárul ebben az időben. 
Mindemellett mégis arra kell törekednünk, hogy ebben az 
időszakban megőrizzük magunkban az örömteli várako
zást, az ádvent igazi lényegét. Meghívókat készítünk, éne
keket tanulunk és gyakorolunk, feldíszítjük a termeket, az 
ablakokat.

Gyakran az a megterhelő érzés uralkodik bennünk, 
hogy most aztán meg kell mutatnunk a szülőknek, mire is 
képes a csoport, mit is tudunk együtt, vagy épp külön-kü- 
lön előadni. Annak érdekében, hogy ez az érzés a maga 
helyes medrében legyen tartva, jó elgondolkodnunk arról, 
hogy nekünk mit jelentenek az egymásnak fennhangon 
kívánt „á ldott ünnepek". Mi a céljuk? Van egyáltalán cél
juk? Mi az értelmük ezeknek az ünnepeknek? Lehetsé
ges úgy is ünnepelnünk, hogy közben fáradhatatlanul pró
bálunk, készülünk a gyerekekkel?

Az ünneplésnek fontos összetevői vannak, amelyekről 
hasznos elgondolkodnunk. Az ünnepek lényege nem is 
igazán maga a várva várt meglepetés, hanem az oda ve
zető út, amelyen egymással találkozunk, amelyen nő az 
egymás iránti bizalmunk. Hogy ezt az utat a maga teljes
ségében tudjuk végig járni, érdemes átgondolni az alábbi 
tanácsokat, melyek kiemelt pontjait egy német valláspe
dagógiai újságban találtam. (Religionspádagogische Pra
xis, 1990/4.)

1. Vegyünk részt az ünnepben egész lényünkkel. Fél
vállról véve nem lehet igazán ünnepelni. Az a jó, ha ki tud
juk azt mondani, hogy most nincs annál semmi fontosabb, 
minthogy együtt ünnepeljünk. Ha a családban, akkor ott. 
Ha a gyerekkel az osztályban vagy az istentiszteleten, ak
kor ott. „Érezzük, lássuk, halljuk" az előttünk álló ünnepe
ket.

2. Szánjunk időt magunkra, amikor zavartalan nyugal
mat élhetünk át. Az ünnepléshez, a szervezéshez kitartó

lendület és erő kell, melyet ha megőrzőnk a készülés alatt, 
szinte magunktól oldjuk meg az elénk kerülő újabb kihívá
sokat.

3. Szánjunk időt magára az ünnepre! Melyikünk ne 
vágyna arra, hogy végre megszabaduljon az aggodalmak
kal teli hétköznapoktól! Hagyjuk, hogy „megálljon az idő", 
hogy betörjön az örökkévalóság az életünkbe!

4. Legyünk nyitottak mindarra, amivel az ünnep maga 
ajándékoz meg bennünket! Mert az ünnepek gazdagí
tanak bennünket. Az élet legjelentősebb eseményeit nem 
lehet előre megtervezni, azok egyszerűen érnek minket. 
Aki ünnepel, az igent mond az életre, mivel tudja, hogy Is
ten őt minden körülmények között hordozza, és megaján
dékozza. Sikertelenség, kudarc, vagy bármi más szenve
dés esetén nehezebb ünnepelnünk, gondolatainkat ép
pen ezért ebbe az irányba kell irányítanunk.

5. Menjünk oda egymáshoz! Hogyan is ünnepelhetnénk 
kizárólag csak magunkban? Az igazi ünnepléshez szüksé
günk van olyan emberek közelségére, akik számunkra 
fontosak, akikkel közösen élhetjük meg a karácsonyi öröm
üzenetet. Egy olyan világban, ahol a lélektelen tárgyi aján
dékozás sajnos gyakran uralja az ünnep valódi lényegét, 
lélek építő átélni a közösség, a család, a gyülekezet meg
tartó erejét.

6. Kényszer nélkül és tudatosan ünnepeljünk. Ne azt 
kérdezzük magunktól, hogy mi a hasznom mindebből, és 
arra se gondoljunk, hogy mennyi minden mással is foglal
kozhatnánk az ünnepek alatt. Ha így lenne, az egész éle
te t félreértelmeznénk. Aki ünnepel, az ráhagyja magát 
élete megtartó Alapjára. Minden nehézség ellenére el
mondhatjuk, hogy Isten a mi teremtőnk, és ő megtart ben
nünket. Szabad hát benne bíznunk. Az ünnepünk annál 
teljesebb lesz, minél inkább ráhagyatkozunk.

7. Az ádvent és a karácsony számunkra azt jelenti, hogy 
Isten Jézus Krisztusban a földre jön. A mi -  sokféle terüle
ten nélkülöző -  életünket maga Isten igenli azáltal, hogy 
hozzánk jön.

Az ünnephez vezető út így lehet teljes az előkészületek
kel, a fáradságos próbákkal együtt. A bennünk kialakuló
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nyugalmat a gyerekek is megérzik. Mindez az ünnep te l
jességéhez vezet bennünket: a hit elmélyül, erősödik, és 
közelebb kerülünk Isten emberré léteiének csodájához. 
Á ldott ünnepeket!

BE

Karácsony közeledtével felmerül bennünk a kérdés, mire 
van igazán szükségük a körülöttünk levő gyermekeknek, 
akiket meg akarunk ajándékozni. Családon belül igyek
szünk megfelelő és hasznos ajándékokat kiválasztani. Lel
készként, hitoktatóként sem törjük máson a fejünket, mint
hogy úgy ünnepeljünk együtt osztályban, gyülekezeti h it
tancsoportban vagy gyermek-istentiszteleten, hogy az 
maradandó mondanivalóval rendelkezzen a gyermekek 
számára. Úgy gondolom, a „sikeres" ajándékozásnak -  
és ebbe beleérthetjük akár a prédikációkat, áhítatokat is 
-  az a feltétele, hogy valóban tisztán meglássuk, mire is 
vágynak igazán a mai gyermekek.

A kérdés megválaszolásában Dr. Tomka Miklós vallásszo
ciológust hívtam segítségül.

-  Hogyan tudná jellemezni a szociológiai felmérések 
alapján a mai magyarországi gyermekek helyzetét?

„M int valami oázis, olyan az ünnep hosszú életutun- 
kon. A napok egyhangúsága megtörik rajta, új erő és 
életöröm fakad belőle. Szükségünk van az ünnepek
re, de elveszítettük értelmüket és elfelejtettük az ün
neplést.

Az ünnep megfullad a mértéktelenségben, a pa
zarlásban, minden üvegben, amit már nem kellett vol
na kiinnunk. Az ünnep meghal a hivalkodásban, a fo
gyasztásban, a dicsekvésben. Az ünnep halott, ha olya
nok ülnek együtt komoly, álszent ábrázattal, akik 
igazából ki nem állhatják egymást. Az ünnep eltűnik 
az ajándékok áradata, a borítékhegyek és „társadal
mi kötelezettségeink" teljesítése m ögött.

Ünnepelni csak olyanokkal lehet, akiket szeretünk. 
Az ünnepnek nem kell drágának lenni ahhoz, hogy 
királyi legyen. Az ünnep akkor igazán ünnep, ha min
den valódi, szívből fakadó, egyszerű és önfeledt. Ahol 
az emberek örvendező barátságban vannak együtt, 
mesélnek egymásnak, játszanak, esznek és isznak, tán
colnak, és énekelnek, o tt az ünnep. Mindenki része 
az ünnepnek, mindenki ünnepel. Mindenki örül a leg- 
kissebb ajándéknak is, hiszen mindenki a szeretetet 
érzi benne."

Phil Bosmans: Az öröm virágait neked kell elültetned című 
könyvéből

„A  gyerekeknek élmény kell!”Beszélgetés Dr. Tomka Miklós vallásszociológussal
Manapság a rokonság és a szomszédság, tehát a tá- 

gabb környezet általában nem kap meghatározó szerepet 
a gyerekek nevelésében. Ez a változás az utóbbi 30-40 év 
alatt állt be. A gyerekek nagyobb része ma a szűk családi 
környezetet is nélkülözi, hiszen tekintélyes részük egyke. 
A gyerekek vágynak egy testvérre, sokszor szenvednek az 
egyedülléttől. A helyzetüket még az is nehezíti, hogy egyre 
több az olyan családok száma, ahol egy szülő neveli a gye
reket -  ez 90 %-ban az anya. A mai magyarországi gyere
kek nagyobbik része féloldalasan, kiegyensúlyozott kétne
mű környezet híján nevelődik. De ahol ketten nevelik a 
gyereket, o tt sem ideális a helyzet, mivel a munka miatt 
alig marad idő rájuk, akik ezért napközibe, „ide-oda" kény
szerülnek délutánonként.

A szakirodalom szerint jelen helyzetben megnő az azo
nos korúak, a kortárs csoportok, a barátságok szerepe, de 
véleményem szerint inkább az elmagányosodás a jellemző 
rájuk. Hallatlan módon megnő a televíziózás és a videó



szerepe körükben, mivel vágynak a mesékre, a jó győzel
mére, a fantasztikumra. Így a TV lesz „papa-pótlék", „ma
ma-pótlék", „család-pótlék", „m inden-pótlék".

Régen már a kiskorú gyereket is bevonták a családi mun
kába, így kénytelen-kelletlen két lábbal a földön marad
tak. Belenőttek a családba, a munkába, így a társadalom
ba is. A mai gyerekek az iskolában nevelődnek, és ezen 
kívül sokszor nincs is más emberi környezetük. Az iskola 
pedig nem mindig tud felnevelni az életben való helytál
lásra és a közösségi létformára.

-  Mindezek alapján mire van a leginkább szüksége egy 
mai gyermeknek?

Olyan személyekre, akikhez oda tud bújni, ahol a ma
gányérzete megszűnik. Olyan közösségre is szüksége van, 
ahol játszhat, ahol van tere arra, hogy a maga világnézetét 
megvalósíthassa -  osztályzatok és a felnőttek racionalitá
sától függetlenül. Leginkább az a keresztyén szeretet hi
ányzik nekik, amely az elfogadást sugározza feléjük. A mi 
feladatunk lelkészként és hitoktatóként az, hogy elfogad
juk és felvállaljuk őket.

-  Hogyan valósulhat meg ez a kívánalom az egyház 
gyakorlati életében?

-  Úgy gondolom, hogy a gyerekekkel játszani kell, min
dennemű oktatás csak ezután következhet. A gyerekek ma 
abban sérültek, hogy hiányzik nekik az a közeg, amelyben 
emberré tudnak fejlődni. Liturgia, hittanóra, gyermekalkal
mak keretében nekünk erre kell a legjobban figyelnünk.

-  Hogyan kezdhetjük el ezt a munkát?
-  Véleményem szerint élvezetes körülmények megte

remtésével, ahol a gyerek jól érzi magát, mert a gyerekek
nek élmény kell. Olyan közösséget jó kovácsolnunk, ahol 
élményekben gazdagodhat, ahol megláthatja és érzékel
heti, hogy a többieknek m it jelent Jézus, és aztán mindez 
számára is fontossá válhat.

-  Az iskolai hitoktatás mennyiben felel meg ezeknek az 
igényeknek?

-  Az iskolai hitoktatásnak a gyülekezeti hittanra kell 
épülnie. Egészen más a keresztyénség közlése iskolai ke
retek között, mint annak megélése a gyülekezetben. A

gyülekezeti hittan előnye a közösségi miliő jelenléte, amely 
meg kell, hogy előzze az oktatást. Ismételten azt hangsú
lyoznám, hogy a gyerekeknek élmény kell, ezért az iskolai 
hittanoktatás önmagában nem elég. De itt is lehet erre 
törekedni, hiszen karácsony közeledte számos alkalmat 
kínál föl a játékra, a színjátszásra, éljünk vele az iskolai 
keretek között is! Munkánkban támaszkodhatunk a fia
tal, segítőkész szülőkre.

-  M ikor mondaná ma egy gyerek, hogy csodálatos ka
rácsonya volt?

-  Úgy gondolom, rendkívül anyagias világban élünk. A 
gyerekek ajándékokat várnak a rokonoktól, amivel ma
gukban a rendszeres kapcsolat hiányát ellensúlyozzák. A 
karácsonyra nevelés lényege az, hogy a gyerek tanulja 
meg azt, hogy mégsem az az igazi öröm, ha ő kap, hanem 
ha ő ad másnak. Ehhez jó alapot adnak azok a rendezvé
nyek, ahol szerepelhetnek, nemcsak a „mama" előtt, ha
nem az egész gyülekezet, vagy egy öregotthon lakói előtt. 
Kórházakba is el lehet vinni őket rövid műsorral készülve.

-  Lelkészek és hitoktatók nevében kérdezve, mire fi
gyeljünk oda a legjobban, amikor karácsonykor a gyer
mekekhez szólunk?

-  Kihangsúlyozhatjuk azt az üzenetet, hogy a keresz
tyénség a másik ember segítését és támogatását jelenti, 
hogy a szeretet egymás iránt felébreszthető. A rászorulók 
megsegítésében bevonhatjuk a gyerekeket, pl. kiépíthe
tünk határon túli kapcsolatokat is. Miközben társadalmunk 
rendkívül önzővé válik, meg kell teremtenünk azokat az 
élményeket, kapcsolatokat, amelyek a keresztyénséget 
megjelenítik a számukra, nem pusztán szóban.

Úgy gondolom, önmagunkra is figyelnünk kell. Félre 
kell tennünk minden elégedetlenséget és kudarcot, meg 
kell próbálni elfogadni saját magunkat. Karácsony örömöt 
hoz az életünkbe, ami által az élet szeretete megerősödik 
bennünk. Örüljünk nyílt szívvel az előttünk álló ünnepeknek!

-  Köszönöm a gondolatait, köszönöm a beszélgetést!

BE

Betlehemes
Könnyen elkészíthető betlehemet ajándékozhatunk már az egész kicsik 
számára is.
Kapható az Evangélikus Sajtóosztály Könyvesboltjában. Ára: 320 Ft.
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Miért ünnepeljünk ádventet?
(Az alábbi írás olyan ádventi alkalomra íródott, ahol amíg 
a gyerekek ajándékokat készítenek, a szülők meghallgat
ják ezt az összeállítást, majd beszélgetnek ennek alapján 
a szokásokról, az idei tervekről, elképzelésekről.)

Ádvent: bűnbánat és öröm

A keresztyének évről évre megtartják ádventet négy héten 
át karácsony előtt. Mire jó ez?

Ádvent eredetileg a korai keresztyénségben egyfajta 
„bö jt" értelmében szerepelt a Karácsony előtti 40 napon. 
Fokozatosan kialakult a saját megfelelő jellege megtartva 
a bűnbánat dimenzióját, de az Úr jövetelébe vetett öröm
teli reménység kapta a fő hangsúlyt.

Ádvent: lehet a megtérés időszaka

Ádvent üzenete ez: Jöjj vissza Urunk! ítélj meg minket, és 
törd meg a gonosz szörnyű hatalmát ezen a világon. Bár 
az ítélet ránk is vonatkozik, mégsem félünk. Hisszük, hogy 
túl fogjuk élni, mert az Ö megváltott népe vagyunk.

Ádvent: felkészülés az igazi karácsonyra

Ádvent megmentheti, visszaadhatja nekünk Karácsonyt, 
ami egy szinte teljesen szekuláris és kereskedelmi ünnep
pé lett. Az őskeresztyénség Karácsony megünneplését va
lószínűleg egy szekuláris -ünnep ellenpólusaként kezdte. 
Kr.u. 274-ben Aurelius római császár elrendelte, hogy a 
birodalom polgárai kötelesek megünnepelni december 25- 
én a téli napfordulót mint a Legyőzhetetlen Nap ünnepét. 
A Rómában élő keresztyének valószínűleg ellenállásként 
ennek a gyakorlatnak, december 25-t m int egy alternatív 
ünnepet, Krisztus, az Igazság Napja születésnapjaként 
kezdték ünnepelni.

Ma az ádventi időszak abban segít nekünk, hogy otthon
ainkban és gyülekezeteinkben valóban keresztyén módon 
készüljünk Karácsonyra. Ádvent ismerős hangjai, énekei 
és szemünk előtt megjelenő jelképei felébresztik bennünk 
a vágyakozást, megnyitják szívünket, hogy készen legyünk 
Megváltónk fogadására. Valamennyi érzékszervünkhöz 
szólnak, segítenek tudatosítani azt, hogy milyen nagy szük
sége van ennek a világnak a megváltásra és megsejtetnek 
velünk valamit Isten emberré léteiének hatalmas miszté
riumából.

Ádventi szimbólumok

Ádventi színek: Ádvent hagyományos színe az egyház li
turgiájában a lila volt. Ez a szín a Keresztelő János által 
meghirdetett bűnbánat és megtérés vonását hangsúlyozza:

„Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvénye
it."  Mk 1.

Újabban a kék szín is elterjedt, mely ádvent örömteli ol
dalát hangsúlyozza, azaz keresztyén reménységünket.

Ádventi koszorú: Az ádventi koszorú valószínűleg a leg
népszerűbb szimbóluma az ünnepnek. Ragyogó gyertyái 
hirdetik, hogy a világ világossága legyőzi a sötétséget, és 
felmelegíti a hideg, téli világot. A gyertyákat hétről hétre 
gyújtjuk meg, először egyet, azután, kettőt, hármat majd 
végül Karácsonyhoz elérkezve mind a négyet. Ádventben 
újra elkezdjük észrevenni a pici fényeket és várunk. Egyet
len pici gyertyát gyújtunk meg először és várunk, amíg a 
fények egyre erősebbek lesznek, egyre közelebb jönnek, 
míg végül mindent eláraszt a világosság.

Ádventi házikó, ádventi naptár: Ezek segítenek a napo
kat számolni Karácsonyig, gyerekeket és felnőtteket egy
aránt naponként emlékeztetve arra, hogy ki a forrása ke
resztyén reménységünknek -  a jászolban fekvő Szent Gyer
mek. Az ádventi házikó ablakaiban, ahonnan egyre több 
fény szűrődik ki amint sorra nyitogatjuk őket, egy-egy ige, 
Jézusra vonatkozó ígéret olvasható.

Ádventi csillag: A csillag is mint sötétben világító fényfor
rás szerepel ádvent jelképei között. Emlékeztet az ősi pró
féciára: „Csillag származik Jákobból és királyi pálca támad 
Izraelből." 4 Móz 24,17. Ezt a jövendölést teljesíti be Jé
zus, aki azt mondja magáról: „Én vagyok ama fényes haj
nalcsillag. " Jel 22, 16

Ádventi fogalmak

Ádvent latin szó, eljövetelt, érkezést jelent, és az Úr eljö
vetelére utal Az ádventi időszakkal kezdődik az egyházi új 
év, a Karácsony előtti negyedik vasárnapon.

Immánuel (Vagy Emmánuel) héber szó, azt jelenti: Ve
lünk az Isten. Ézsaiás, az ószövetségi próféta megszólaltat
ta az Úr ígéretét, hogy eljön hozzánk és békével és igaz
sággal uralkodik. Jézusban Isten eljött, hogy velünk éljen.

Térjetek meg! Keresztelő Jánosnak és az ószövetség 
prófétáinak kiáltása, amely elhangzott Jézus eljövetele 
előtt, arra hívta és hívja ma is Isten népét, hogy változzon 
meg szívében és életében, és ezzel készüljön az Istenével 
való találkozásra.

Dávid Fia: Ez a kifejezés a nagy ótestamentumi király
nak, Dávidnak a régóta várt leszármazottjára vonatkozik. 
A jövendölések szerint ezt az utódot Isten választja ki Dá
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vid király családjából és városából (Betlehemből) arra, hogy 
vezesse, pásztorolja Isten népét.

Messiás: héber szó, ami azt jelenti Felkent vagy Válasz
tott, éppen úgy, mint a görög Krisztus szó.

Maranatha: ez az arám szó (ezt a nyelvet beszélte Jé
zus) azt jelenti: Jöjj Uram! Az őskeresztyének istentisztele
teikbe belevették ezt a kiáltást, ami kifejezte hitüket -  és 
a miénket -  hogy Jézus, aki egyszer kisgyermekként jö tt 
el, vissza fog térni az univerzum Uraként.

Ádventi igék

Az ádventi időszakban gyakran előkerülnek az Ézsaiási pró
féciák és Keresztelő János szavai. Ezek arra emlékeztetnek 
minket, hogy Isten jövetelét várjuk, és erre elő kell készül
nünk. Ézsaiás azt ígéri, hogy a hűséges Úr megtartja ígére
tét, visszatér népéhez, az emberek között állítja fel lakhe
lyét, szentséget és tisztaságot ad gyermekeinek és meggyó
gyítja őket, helyreállítja az igazságot a világban -  egy új 
korszakot hoz el, amit mindenki meg fog tapasztalni. Az 
ünnepekkor az alábbi igehelyeket olvashatjuk:

Advent 1. vasárnapján:
Ézs 2,11-5 Róm 13,11-14 M t 24,37-44  
Advent 2. vasárnapján:
Ézs 11,1-10 Róm 15,4-13 M t3 ,1 -12
Advent 3. vasárnapján:
Ézs 35,1-10 Jak 5,7-10 M t 11,2-11 
Advent 4. vasárnapján:
Ézs 7, 10-14 Róm 1,1-7 M t 1,18-25 
Szenteste: Ézs 9,2-7  
Karácsony 1. napja: Ézs 52,7-10  
Karácsony 2. napja: Ézs 62, 10-12

Ezen az ádventen...

...naponta készüljünk arra, hogy befogadjuk az Urat, aki 
2000 évvel ezelőtt eljött emberi formában. Ma is jön az 
övéihez (rajtunk keresztül ebbe a világba), és el fog jönni 
az idők végén.

...ne csak testünket, hanem lelkünket is ápoljuk napon
ta, végezzünk valamilyen „lelki gyakorlatot", amely által 
Isten megtisztíthatja szívünket, értelmünket, életünket és 
megerősítheti hitünket.

...életünk legyen tudatos bizonyságtétel azoknak, akik 
elvesztették az utat, hogy ők is békességet és örömöt ta
láljanak Isten legnagyobb ajándékának, Jézus Krisztus
nak az elfogadásában.

„Ádventi gyakorlatok"

■ Készíthetünk ádventi koszorút, a gyertyák meggyújtása
kor elolvashatjuk az Ézsaiási igéket emlékezve azokra 
az évszázadokra, amikor Isten népe várta a Megváltót.

■ Írhatunk minden nap egy lapot egy távoli ismerősnek, 
barátnak, rokonoknak. (Ha együtt van a család, egy- 
egy étkezésnél közös lapot is írhat.)

■ Ha van egy betlehemünk, naponta egy-egy figurát fölál
líthatunk, Karácsony estéjére hagyva a Gyermeket.

■ Ha üdvözleteket, karácsonyi lapokat kapunk, esti el- 
csendesedéskor a küldőiket imádságba foglalhatjuk.

■ Elolvashatunk, vagy elénekelhetünk minden nap egy ád
venti vagy karácsonyi éneket.

■ Imádkozhatunk minden nap azokért, akikről az újság
ban olvasunk, hírekben hallunk.

Néhány ádventi ötlet gyermekes családoknak

Ádvent az az idő, amit a gyerekekkel nagyon színesen,
sok fantáziával és ötlettel, igazi örömmel tölthetünk el.
■ Földíszíthetjük a lakást ádventi jelképekkel. Fenyőága

kat tehetünk egy vázába kicsi, szalmából készített csil
lagokkal. Az ablakokat, üvegajtókat is díszíthetjük csil
lagokkal, átvilágítható képekkel.

■ Együtt készíthetjük velük az ádventi koszorút, naptárat, 
házikót. Sokféle naptárat lehet készíteni(pl. gyufásdo- 
bozokból, dióhéjból, papírláncból stb.), ezeknek az a 
lényege, hogy együtt számoljuk a napokat Karácsonyig. 
Esténként együtt gyújthatjuk meg a gyertyát, olvashatunk 
a Biblából, énekelhetünk.

■ Üdvözlőlapok: együtt készítsünk olyan lapokat, levél
papírokat, amelyek keresztyén üzenetet hordoznak.

* Születési történetek: Ahogy Karácsony közeledik, egyre 
többet hallunk Jézus születéséről. A gyerekeknek saját 
születésük története áll ehhez a legközelebb. Egy vagy 
több este elmondhatjuk a család minden tagjának „szü
letés-történetét" kezdve a legkisebbtől egészen a leg
idősebbig. Ez segít megérteni a születés csodáját, és 
közelebb visz Jézus születésének történetéhez.

■ Énekek: Ádvent jó időszak arra, hogy együtt énekeljünk. 
A család minden tagja előhozhatja kedvenc énekét, és 
együtt gyakorolhatjuk. Tanulhatjuk a karácsonyi éneke
ket -  amit majd karácsony estéjén el akarunk énekelni. 
Mondja el mindenki, hogy miért szereti ezt vagy azt az 
éneket, mire emlékezteti, m it jelent számára.

* Ajándékok: Nagyobb gyerekek saját kezükkel készített 
ajándékot adhatnak testvéreiknek, szüleiknek. Amikor 
az ajándékokról beszélünk velük, leülhetünk egy este 
együtt összeállítani egy listát arról, hogy már mennyi 
minden ajándékot, áldást kaptunk Istentől, amiért há
lásak vagyunk. Ez a „hálaadó-lista" arra a szerető Istenre 
emlékeztet minket, akitől már sokkal többet kaptunk, 
mint amit el tudunk képzelni.
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■ Ádventi „angyal": Mindenki kihúz egy cédulára írt nevet 
a családból. Attól fogva minden nap valami apró szíves
séggel, meglepetéssel szerez neki titokban örömöt úgy, 
hogy senki ne tudja meg, ki az ő „angyalkája".

■ Gyertyafény: Mi lenne, ha egyszer-kétszer gyertyafény
nél vacsoráznánk ádventben? Elolvashatjuk Ézs 9, 1—2-t 
és beszélhetünk arról, hogy a fény a sötétségben ragyog. 
Beszélhetünk az elmúlt év „söté t" emlékeiről, nem kell 
előhozni rossz emlékeket, csak éppen kimondhatják a 
gyerekek, ami bennük van. Gondolhatunk saját életünk
re, vagy másokéra. Tudhatnak olyan gyerekről, akinek

Évről-évre jókora fejtörést okoz nekünk a régóta hagyo
mányos Mikulás-est megtartása. Többen vitatják ennek 
az ünnepnek a protestáns egyházakon belüli létjogosultsá
gát, az iskolákban, és az önkormányzat szervezésében 
úgyis megtartják, változó sikerrel. Ezért mi is gondoltunk 
rá, hogy nem erőltetjük tovább ezt az ünnepséget. Aztán 
mégis mellette döntöttünk. Miért is ne tölthetnénk meg 
tartalommal, hiszen eredetileg éppen a keresztyéni szere
tet megnyilvánulásának állít emléket Miklós püspök alak
jával! És ez a világban olykor feledésbe merül.

Bevallom, az első alkalommal kissé mellé fogtunk. Még 
alig ismertük gyerekeinket, csupán két hónapja voltunk a 
szügyi gyülekezetben és én naivan énekeltetni szerettem 
volna a várakozó gyerekeket és egy Mikulás-mesét pró
báltam felolvasni. Kínos perceket szereztem magamnak, 
mert énekelni senki sem akart és a mesémre sem figyel
tek. Végül bejött a „Várva-várt" és átadta a csomagokat. 
Egyhangúbb, laposabb már nem is lehetett volna.

A következő évben azonban már résen voltunk és ha
talmas csomagolópapírra Mikulás-társasjátékot rajzoltunk 
és a külön jellel ellátott kockáknál Miklós püspökre vo
natkozó -  egyszer tréfás, másszor komolyabb -  kérdése
ket tettünk fel. Óriás dobókockával dobtunk, a játék sza
bálya pedig leginkább az ismert „Ki nevet a végén"-játék
ra emlékeztetett. Aki végigjárta Mikulás útját a játéktáblán, 
megtudhatta, ki volt Miklós püspök és m it ünnepiünk de
cember 6-án, végül maga a Mikulás várt rá ajándékaival 
és a Krampusz, virgácsaival.

Idén pedig arra gondoltunk, hogy rendhagyó Mikulás
ünnepséget tartunk. Ez az ünnep ádvent második vasár
napjához van közel, ezért az ádventi készülődés jegyében 
gyűjtjük össze a gyerekeket és szüleiket egy szombat dél
utáni szeretetvendégségre. A forgatókönyv egyszerű: a 
gyerekek énekével, egy fiatal vendég lelkész áhítatával, 
közös imádsággal és gyertyagyújtással nyitjuk meg az al
kalmat, majd hozzálátunk a kézimunkához: karácsonyfa- 
díszeket készítünk gyöngyfűzéssel, asztali dekorációkat

nehéz a sorsa, vagy emberekről, akik elvesztették állá
sukat, vagy éhezők, hajléktalanok stb. A gyertyák fényé
ben imádkozzunk azokért, akik félelmet, fájdalmat hor
doztak az elmúlt évben. A legnagyobb örömet szerez
zük meg a gyermekeinknek azzal, ha legalább ilyenkor 
megpróbálunk időt szakítani arra, hogy esténként a csa
lád együtt lehessen, beszélgessen, imádkozzon.
Áldja meg Isten ezt az időszakot mindannyiunk életé

ben, amikor szívünket és értelmünket várakozással fordít
juk Jézus Krisztus felé.

Dechertné Ferenczy Erzsébet

Mikulás-est a Szügyi gyülekezetben
termések, szalagok felhasználásával, karácsonyi igésla- 
pokat írunk meg és díszítünk textilkivágással, valamint 
egyszerű ajándékok ötleteit is elővesszük és különleges 
csomagolástechnikákat tanulunk. Több csoportban dolgo
zunk, a gyerekek és a szülők kiválaszthatják, melyik asz
tal mellett foglalnak helyet, mit készítenek legszíveseb
ben.

A munka végeztével pedig egyszer csak megérkezik 
majd „díszvendégünk", a Mikulás, hogy szétossza aján
dékait. Ezt követően őt és a szülőket is megvendégeljük 
egy kis süteménnyel, üdítővel miközben szép karácsonyi 
muzsikát hallgatunk és énekeket tanulunk.

Egy ilyen alkalmon kiderülhet az is, mióta él a karácsony
fa-állítás szokása és ki vezette be a karácsonyi ajándéko
zást! (Az alábbi két írást a Mikulástól karácsonyig című könyv
ben találjuk. (Officina Nova, 1992)

A karácsonyfa

A díszekkel és gyertyákkal ékesített fenyőfa, mely ma a 
szenteste jelképe, nem létezett mindig. Az első híradás 
arról a szokásról, hogy fenyőfákat díszítenek fel karácsony
kor, az 1606-os esztendőből származik. Akkor írta le egy 
strassbourgi polgár, hogy szülővárosában az emberek pa
pírrózsával, cukorkával, almával, pogácsával és halpénz
zel ékes fenyőfát állítanak szobájukba. Egy évszázaddal 
később az lett a szokás Németországban, hogy minden 
családtagnak saját kis fenyőfát ajándékoztak, mégpedig 
nagyság szerint: az apa, a család feje kapta a legmaga
sabbat, a legkisebb gyerek pedig legeslegkisebbet. Mikor 
belépett a család a gyertyafényes szobába, rögtön felis
merte mindenki, melyik az ő fája, melyek az ő ajándékai. 
De már karácsony másnapján lefosztották és kivitték a ház
ból ezeket a kis karácsonyfákat.

A XIX. században kezdtek gyertyával és díszekkel meg-
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rakott, igazi nagy fenyőfákat állítani a lakószobákba, ahogy 

ez ma is szokás.
Ágaik közé aranyos és ezüstös diót, színes szaloncuk

rot, almát, süteményt és más finomságokat akasztunk. Az 
ünnepi napokban és a rá következőkben a ház gyerekei 
ezeket leszüretelhetik. A fákat újévig, vagy vízkeresztig 

tartjuk meg.

Az ajándékozásról

A XIV. századig csak a templomokban ünnepelték a ka
rácsonyt. Az emberek misére mentek, megcsodálták a fel
díszített templomhajót és a karácsonyi jászolt az oltár előtt.

Az ünnep fénypontja az éjféli istentisztelet volt, amely 
sokkal vidámabban zajlott, mint manapság. A hívek nem 
csak énekeltek, imádkoztak, hanem pásztorjátékot is já t
szottak. Minden felnőtt és gyerek lámpást, vagy égő gyer
tyát hozott magával. Legtöbbször csak virradatkor tértek 
haza a szentestei miséről.

Luther Márton tette a karácsonyt a gyermekek nagy 
ünnepévé. Hogy minél emlékezetesebb legyen számukra 
a jászolban fekvő kis Jézus, szokásba hozta az ajándé
kozást.

Eleinte csak apró ajándékokról volt szó: pár almát, diót,

egy -eg y  pénzérmét kaptak. Játékot csak ritkán, mert azt 
vagy maguk készítették az akkori emberek, vagy csak ak
kor jutottak hozzá, ha az országszerte vándorló árusok épp 
bekopogtattak a házuk ajtaján. Készpénz azonban na
gyon kevés akadt a szegények hajlékaiban.

Csak jó  150-200 esztendővel ezelőtt kezdtek a fe lnőt
tek komolyabban gondolkodni a gyerekekről, a gyermeki 
létről és kívánságokról. Azóta nem tekintik a gyerekeket 
kicsi felnőtteknek. Az első igazi játékboltok pedig akkor 
nyíltak, amikor a gyárakban készült játékok a szegényebb 
szülők számára is megfizethetővé váltak. Ezek kerültek 
aztán a karácsonyfák alá.

A kislányok legkedvesebb játékai a babák voltak, a fiú 
kéi pedig például az ólomkatonák vagy az állatokkal meg
rakott bárkák.

A szép képes meséskönyveknek minden gyerek örült 
és örül.

Egy híres bécsi „gyermekjátékárugyár" 1838-ban már 
kétezer különböző játékot kínált, és a gyerekek karácso
nyi „kívánságlistája" is egyre hosszabb lett. Csakhogy eköz
ben majdnem egészen elfelejtődött a karácsonyi ünnep 
igazi értelme és a karácsonyi ajándékozás eredeti célja.

Blatniczkyné Hammersberg-Ganczstuckh Júlia

„A  kis Jézus megszületett, örvendjünk!”Rövid tanulmány arról, hogy hogyan készülök föl egy karácsonyi színdarab előadására
A karácsonyvárás, ünnepi készülődés nálunk már az első 
hűvös, sötét őszi estén megkezdődik. Először ugyan csak 
a tervek kezdenek érlelődni, illatos gyertyát gyújtunk és 
sétáink során érdekes terméseket, letört ágakat, diót, to 
bozt gyűjtünk kisfiámmal az ádventi koszorúhoz, karácso
nyi díszekhez. Aztán a gyülekezet gyermekeivel dugjuk 
össze a fejünket és döntünk az ünnepi műsorról. Időben 
ki kell találni, mivel kedveskedünk a szülőknek, testvé
reknek, mert a vasárnapi gyerekóra keretében készülünk 
fel és valóban minden alkalom számít. Nem szabad hogy 
az ünnep estéjén a félig megtanult szöveg feletti izgalom 
kiszorítsa az igehirdetés, a közös játék és ajándékozás 
örömét.

Elvem, hogy együtt készülünk a gyerekekkel, közösen, 
egymást segítve tanulunk, mert ezeken az alkalmakon nem 
az egyéni teljesítmény felmutatása a lényeg, nem is a mi
nél hosszabb versek megtanultatása és még csak nem is 
az, hogy minden gyereknek jusson egy vers, hanem, hogy 
mindenki annyit vállaljon, amennyit szeretne és mindenki 
abban a dologban vegyen részt, amiben jól érzi magát, 
(így senkinek nem jelentett gondot, hogy tavaly például

volt olyan kisfiú, aki elmondta, hogy ő annyira lámpalá
zas, hogy a közös énekléssel megpróbálkozik, de szíve
sebben veszi ki a részét a díszek készítésében, m int a sze
replésben. ) A közös tanulás másik előnye, hogy nem csak 
a felkészülés ideje alatt segítik egymást a gyerekek, de az 
előadáson is pillanatok alatt odasúgják a folytatást, ha egy 
társuk megakad és nem a tisztelendő néni /  bácsi súgását 
visszhangozza a templom. A felkészülés végére gyakorla
tilag mindenki fújja a teljes műsort...

Gyülekezetünkben már hagyománnyá vált, hogy a ka
rácsony este a kisebb gyerekeké, az ifjúság szolgálatára 
másnap, 25-én kerül sor. Ezzel kiküszöbölhetővé vált a túl 
hosszúra nyúló műsor, a versek, dalok végtelen sora, mert 
szerintem itt is érvényes lehet a „kevesebb több" elve. 
Legalábbis néhány éve szomorúan hallottam, hogy volt 
olyan gyülekezet, ahol rossz érzésekkel indultak a csalá
dok Szenteste a templomba, rettegve a több órán át tartó 
istentisztelettől. Azt se feledjük: nem egyszerűen a gyere
kek műsora hangsúlyos, hanem a prédikációban hangzó 
örömhír, amit együtt hallanak ezen az estén kicsik és na
gyok. A kettőnek együtt kell megszólalnia, ahogyan együtt



zendült azon az estén az angyalok és a pásztorok hangja, 
amit átvesz és továbbzeng a teljes gyülekezet.

Érdemes arra is figyelni, hogy évről-évre változtassunk a 
műsorok műfaján, bíztassuk a gyerekeket, hogy ha szíve
sen teszik, próbáljanak ki más karaktereket is. Az unalmas 
műsor, a megszokás ugyanis többet árt, mint használ.

Meg kell értenünk a gyerekekkel együtt, hogy ezen az 
estén az Atya hatalmas ajándékát, a szeretet kiáradását 
ünnepeljük és ebből az örömből fakad, hogy mi is meg
ajándékozzuk a gyülekezetei, szüleinket játékunkkal. Nem 
egyszerűen szereplés, amit csinálunk, hanem AJÁNDÉK.

Fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, hogy a gyerekek 
legtermészetesebb önkifejezési módja a játék. El kell dön
tenünk, mit szeretnénk: minél hibátlanabb, hosszabb, el
ismerésre pályázó, tökéletes szövegmondást, vagy szíwel- 
lélekkel átélt játékot?

Én erre az utóbbira szeretnék most lehetőséget kínálni, 
megmutatni, hogyan teljesedhet ki egy novella a gyere
kek ötletei, gondolatai és játéka során őszintén átélt elő
adássá.

A darab Jókai Mór; Kit válasszak a kilencből című 
meséjének ötlete nyomán született. A feldolgozáshoz pe
dig drámapedagógiai módszereket használtam, és azt ta
pasztaltam, hogy nagyon jó ötletekkel gyarapították a gye
rekek a meglévő történetet, így az egészen sajátjukká vált. 
Igyekeztem egyszerű, széles körben használható módszert, 
megoldási lehetőséget készíteni a novella előadássá mun- 
kálására, értelmezésére. Úgy gondolom, nem csak a drá
mapedagógusok használhatják sikerrel, hanem egy kis 
munkával, odafigyeléssel bárki találhat megvalósítható 
ötleteket a maga számára. Figyeljünk azonban arra, hogy 
munkánk ne váljon sematikussá, hanem saját gyerekcso
portunk igényeihez, képességeihez, életkorához igazítsuk 
módszerünket és mi magunk is csak akkor vágjunk bele, 
ha otthon tudjuk érezni magunkat a drámajátékokban. 
Ha nem kell attól tartanunk, hogy kicsúszik kezünkből az 
irányítás, és urai vagyunk a helyzetnek, tehát nem félünk 
a gyerekek egyéni megoldásaitól sem, ellenkezőleg: ké
pesek vagyunk építőkockákként felhasználni azokat. Ez
zel együtt bíztatok mindenkit a játék (komplex dráma) ki
próbálására, mert egészen bizonyos, hogy különleges él
ményekhez jutunk a közös játék és együttgondolkodás 
során.

Tanítási célként azt tűztem ki a foglalkozások, a feldol
gozás elé, hogy a gyerekek megtapasztalják, mitől is lesz 
az ünnep igazivá, széppé, ki áll az ünnep középpontjában. 
Az ünneplést is tanulni kell, talán a pénzorientált világban 
még fontosabb, hogy a gyerekek különbséget tudjanak 
tenni a talmi és a valódi értékek között. A novella időben, 
térben távolabb játszódik, ezeket a kereteket feltétlenül 
megtartandónak ítéltem, hogy a gyerekek úgy élhessék 
meg a nehezebb, fájdalmasabb helyzeteket is, hogy köz
ben mindvégig biztonságban érezhessék magukat. Más
részt nem korunkat szerettem volna parodizálni, hanem

szeretném, ha a gyerekek magukban végeznék el az ösz- 
szehasonlítást, nem akartam a szájukba rágni a mondani
valót, mert az a játék során úgyis tisztán egyértelművé vá
lik.

Fókusz: A két, egymástól nagyon eltérő értékrend talál
kozása és az ennek hatására végbemenő változások irá
nya. (A történet során megváltoznak a viszonyok: míg ele
inte egyértelműen a Háziúr érezhette magát fölényben, 
mint akinek mindene megvan és a cipésznek kellett állan
dó lemondások között tengetnie családja életét, addig a 
novella végére a Háziúrról kiderült szegénysége és a ci
pészmester megtapasztalta gazdagságát. Aki rányitotta 
szemüket a változásra: a kis gyereksereg, amely hangos 
énekszóval hirdette a kis Jézus születését. Ez adja a gye
rekekkel közös készülésünk alaphangját.

Keret: 5-14 éves korú gyerekekkel játszunk, 20-an van
nak, a gyülekezeti terem áll rendelkezésünkre néhány 
nagy asztallal és sok-sok székkel. Ezekből kört alakítunk, 
az asztalt csak akkor hozzuk be, amikor írnunk kell mel
lette.

Az első két alkalmon felolvastam a mesét, örömömre 
sokan ismerték már és a többiek is megszerették. Beme
legítésül két koncentrációt segítő játékot játszottunk:

1. Kacsintójáték: Mozgással összekapcsolt figyelem
gyakorlat. Kijelölünk (úgy, hogy a többiek nem látják) egy 
játékvezért, a kacsintót. A gyerekek összevissza sétálnak, 
ugrálnak, közben fél szemmel figyelik egymást. Akire a 
játékvezér rákacsint, leül a földre, és semmiféle módon 
nem jelezheti a többieknek, hogy ki volt a kacsintó. Ami-
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kor leleplezik a kacsintót vagy már csak egy marad állva 
közülük, újból kezdődik a játék.

A játékvezér kijelölése mindig titkos. A vezérek akkor 
játszanak jól, ha a legkevesebb feltűnést keltik szemé
lyükkel, és ha állandó irányváltoztatással vezetik félre a 
többieket. A gyerekek akkor játszanak jól, ha gyorsan és 
sokat mozognak, de közben alaposan figyelik egymást.

2. Titkos karmester: Az előző játék változata. Körben 
ülünk, s kiküldünk valakit a teremből. Választunk egy „ka
rmester"-t, s mindannyian az ő pózát vesszük fel. A továb
biakban őt figyeljük, s követjük minden mozdulatát, de 
úgy, hogy a visszahívott játékos ne tudja megtalálni, ki in
dítja a mozgást, ki a karmester. Figyelem! Ez nem tükör
játék! Balnak a bal, jobbnak a jobb felel meg. (A két játé
kot, sok hasonlóan jó játék társaságában Gabnai Katalin: 
Drámajátékok című könyvében találjuk meg, Marczibá- 
nyi téri Művelődési Központ Budapest, 1993.)

Ezután két csoportban folytattuk munkát: az egyik cso
portnak a két férfi, János mester és a Háziúr között lévő 
hasonlóságokat, a másik csoportnak pedig a különbsége
ket kellett felvázolniuk. Természetesen külső -  belső, kör
nyezeti életmódbeli szokásokra, kapcsolatokra is vonat
kozó összehasonlítást kellett így elvégezniük a gyerekek
nek.

Ezt követően -  nálunk ez a következő vasárnapot je 
lentette -  ismét egy játékkal indítottuk a foglalkozást, a já
ték neve Térfelosztás, és ezt olyan módon bővítettük, hogy 
a két taps között megadott mozgástípust kellett felven
niük a gyerekeknek. Voltak medvék, parkoló őrök, totyo- 
gós egyévesek, majd sportolók, munkába igyekvő fe lnőt
tek és öregek, végül középkorú férfiak. Az egyenletes 
térkitöltés mellett így a mozgásra is figyelniük kellett. A 
koncentrálás és együttes mozgás mellett a játék jelentő
sége az volt, hogy bevezette a következő munkát, amely
ben megpróbáltuk rekonstruálni János cipészmester és a Há
ziúr mozgását. Vajon milyen testhelyzetben töltik a napot? 
Hogyan dolgozik a cipészmester? Milyen mozdulatokkal? 
Hogyan fekteti le és takarja be este a gyermekeit? Ho
gyan megy le a sarki fűszereshez? (Veszi a kabátját, sap
káját, ...)

Hát a háziúr? ő  vajon mivel tö lti a napját? Utánozzuk! 
Mi vagyunk a pénzes háziurak. Vajon mi dolga akadhat? 
(Nekem nagyon tetszett, hogy a gyerekek kitalálták, hogy 
a háziúr unalmában festeget, de fájlalja, hogy nincs, aki
nek megmutathatná képeit, eladnia sem kell őket, ezért 
csupán önmagának fest és elkészült képeit sorra a falra 
aggatja.) Eljátszottuk, hogyan akaszt fel egy képet a falra, 
hogyan nézegeti...

Hogyan ül újságot lapozgatva?
Ezután egyszemélyes tablókat készítettünk (a gyerekek 

saját testükből hoznak létre egy képet az adott pillanat 
vagy téma tisztázása érdekében) arról a pillanatról, ami
kor megüti fülét a gyermekek felcsendülő éneke. A tabló

ból gondolatkövetésre váltottunk és akinek megérintettem 
a vállát, az elmondta, mire gondol éppen, mint Háziúr.

A gyerekek válaszaikban támaszkodhattak a megis
mert novella nyújtotta keretekre és egyben ki is tö ltötték 
azt. Ez alatt a játék alatt hoztak be rengeteg olyan infor
mációt a darabba, ami megrajzolta számunkra a 2 fősze
replő karakterét. Emellett mindannyian felvették egy- egy 
pillanatra a szerepeket, mozgásuk utánzásával kicsit a bő
rükbe bújhattak.

Eddig a pontig azért nem vettem fel a novella idői sor
rendjét, mert kiemelten akartam foglalkozni azzal, hogy 
milyen volt a két férfi a dráma csúcspontja: a felcsendülő 
gyermekének előtt.

Innentől azonban lineárisan kezelem az időt, mert elő
adásra készülünk, és fontos a dráma időbelisége. El tudok 
képzelni azonban olyan feldolgozást is, ahol nem lineáris 
időkezelés történik, hanem pl. valamilyen módszer szerint 
csoportosítjuk a történet elemeit. (Ha csupán a történet 
mélyebb megértése lenne a cél, nem pedig az előadása, 
valószínűleg én is felcserélném az idősíkokat, élnék az új
rajátszás, stb. lehetőségével.)

A következő lépésben a szakértő köntösébe bújtunk. 
Történészek voltunk, kutatásunk tárgya pedig az volt, ho
gyan éltek a múlt században a szegényebb gyermekek, 
milyen játékaik voltak és milyeneket szerettek volna, mi
ről álmodtak és milyen esti szertartásai lehettek pl. egy 
kilencgyermekes cipészcsaládnak?

Erre a napra elkészítettem egy munkalapot, amelyet a 
gyerekeknek, mint vérbeli történészeknek kellett kitöl
teniük. Kerettörténet: a Magyar Tudományos Akadémia 
megbízásából a Színház -  és Filmművészeti Főiskola diák
jai és tanárai színdarabot készítenek, amely a múlt századi 
életet hivatott bemutatni. Segítséget kérnek a történész 
hölgyektől és uraktól a XIX. század második felében élt 
szegény gyermekek életének kutatásához. A munkalap 
így nézett ki:

Munkalap. A 19. század második felében élt 
szegény gyermekek életének kutatásához

Felkérjük a Tisztelt Történész Hölgyeket és Urakat, hogy 
vizsgálják és előzetes tudásukkal kiegészítve vázolják fel, 
hogyan élhettek a fent megjelölt időszakban a gyerme
kek! Segítségül megadjuk a vizsgálat szempontjait és ren
delkezésre bocsátjuk egy 14 éves lány megtalált naplójá
nak részletét. A munka egy nagy horderejű kutatás részét 
képezi, ennek fontos szelete vár most Önökre. A vizsgálat 
fő szempontjai:
■ Milyen lakáskörülmények között éltek a szegény gye

rekek ebben a korban?
■ Hogyan ruházkodtak? M it viseltek?
■ Milyen ételek jutottak asztalukra?
■ Milyen játékokkal játszottak? (Ehhez további segítséget
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jelentett, hogy az MTA rendelkezésünkre bocsátott né
hány régi, kézzel készített és néhány gyárilag előállított 
játékot a „múzeum" kincsei közül.)

■ Dolgozzák ki, milyen fontos szertartásaik lehettek a csa
ládban és ezek közül válasszanak egyet (pl. kisebb gyer
mekek esti lefektetése) és részletesen elemezzék azt! 

■ Miről álmodhattak a kor gyermekei?

NAPLÓRÉSZLET
„M a 1882. November 10-e van és leesett az első hó! Leg
inkább a fiúk várták, a kis Danika tágra nyílt szemmel néz
te, m i lehet az, hiszen ő tavaly ilyenkor még csak egyéves 
volt. Jani, a nagyfiú rögtön leszaladt és felhozott egy hógo- 
lyónyira valót. A kicsik rikoltoztak, m i lányok, pedig a régi 
szokás szerint megmostuk vele arcunkat. Olyan friss és hűs 
volt! Hamarosan kijárhatunk majd ródlizni a hegyre! Édes
apa Janival biztosan elenged majd minket. Ő már komoly 
nagyfiú. Kedves Naplóm, én is úgy örülök!

Mióta Édesanya nincs velünk, jólesik Neked elmonda
nom mindent. Persze Édesapával is megbeszélek minden 
fontosat, de neki annyi a dolga! Kilencünkről kell gondos
kodnia és k i sem fogy kezéből a munka. Mégis szűkösen 
élünk. Hiába, a szegényebbek nem tudnák megfizetni a 
drága cipőt, a gazdagabbak többsége pedig olyan fukar! 
Azért olyan jó, hogy éheznünk nem kell! És az is, hogy min
den este közösen köszönhetjük meg a mindennapi ke
nyeret. Persze kilencünk közül m indig akad, akinek új ru
hácska, kiscipő kell, játékokra, könyvekre nemigen futja. 
De Édesapa igyekszik betölteni a hiányt. Gyönyörű mesé
ket tud és ha van egy kis ideje, együtt készitünk játéko
kat. Kedves Naplóm, tudod, m i Zolika kedvence? Az a kis 
fából készült..."

Jó munkát kívánok: Dr. Nagy István, a MTA tagja 
Készült: a MTA megbízásából, Budapesten, 2001. Októ
ber 30-án

A szakértők feladata felállítani a kutatási tervet, megálla
pítani a munkamódszereket és végül hozzálátni a cipész
család életének felrakásához. Ha a csoport elakad munka 
közben, tanári szerepbelépéssel, egy-két instrukcióval ter
mészetesen továbbsegíthetjük őket, erre főleg akkor lehet 
nagy szükség, ha a csoport nem túl gyakorlott még az ilyes
fajta dramatikus játékban. Alapvetően fontos, hogy a fe
lelősség a csoporthoz kerül, a szakértői pozíció a megbe
csültség érzését kelti a gyerekekben, ugyanakkor a szakma 
szabályai szerint távolságot is teremt az élmény számára.

A munkalap kitöltése előtt közösen összefoglaltuk mind
azt, amit a korról tudhatunk (amit a nagyobb gyerekek a 
történelemórán már megtanultak) és összegyűjtöttük a 
naplórészlet konkrét információit is. Ezután két csoportban 
dolgoztunk tovább, külön a fiúk és a lányok. A 4. pontnál 
behoztuk azokat a játékokat, amelyeket rongyból, csuhá
ból és csutkából készített a néprajzzal foglalkozó segítőnk

és azokat, amelyek már az ipar termékei, de a múlt szá
zadban leginkább csak a gazdagok számára voltak elér
hetők. (Ilyen játékokat ma is lehet kapni, pl. falovacskát, 
favonatot, magot csipegető tyúkocskákat, körtemuzsikát, 
ezeket én is kisfiam játékai közül válogattam.)

Hogyan zajlott egy ilyen nagy családban, ahol az édes
apa gondoskodott a gyerekekről egy közös étkezés, vagy 
az esti lefekvés? Milyen szertartás szerint történtek ezek a 
közös és naponta ismétlődő események? Alapos megbe
szélés után le is játszottuk az esti lefekvés szertartását, 
csöndes énekkel, imádsággal, jóéjt-puszival, ahogyan azt 
a gyerekek elképzelték és ebből a jelenetből váltottunk a 
gondolatkövetés konvenciójával (Konvenciók: az ábrázo
lást, a megjelenítést, a megértést segítő játékformák, drá
mamódok, technikai fogások.) arra a pontra, hogy vajon 
miről álmodnak ezek a gyerekek? Remélhetőleg nem vá
lik túl irányítottá a játékok hangsúlyozásával ez a feladat 
és a gyerekek nem csupán egy-egy szép játékról álmod
nak majd, habár ez is valószínűsíthető álom...

A naplóban szándékosan jelöltem meg olyan pontokat, 
amelyekről a gyerekek felismerték a novellabéli családot, 
így mindjárt kötni tudták egymástól származó információ
ikat a darabhoz és automatikusan beolvasztották azokat. 
Másrészt megérezhették, hogy a cipészcsalád sorsa a múlt 
században bizony általános volt...

A következő rész már erősen drámai, a bemutatkozás 
után megindulnak az események. János mester a kiraka
tok előtt áll. Ezt az órát ismét néhány játékkal vezetem be.

1. Add tovább a hangot! Körben állunk, kezünket egy
más vállára tesszük, szemünk csukva. A játékvezető ad 
egy hangot pl. csettint, zümmög, stb. A szomszédja átve
szi, megpróbálja pontosan ugyanazt a hangot adni ő is. 
Ezután a soron következő, és így megy a hang körbe. Ha 
jól begyakoroltuk, akkor változtatható a hang átadásának- 
átvételének gyorsasága, ugyanígy változtatható a hang- 
magasság is. A játék újabb meneteinél más-más játékos 
adja meg a kezdő hangot.

2. Rokonszenves hangforrás:
a) Csukott szemmel játszunk. A teremben ki-ki helyet 

keres magának, majd egy neki tetsző hangot, hangsort 
hallat, időnként ismételve azt. Közben, a szünetekben fi
gyel a többiek által kiadott hangokra, és -  továbbra is be
hunyt szemmel -  elindul a számára szimpatikus hang irá
nyába. Ily módon csoportok formálódnak.
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b) A társaság fele csukott szemmel a terem egyik olda
lán. A rendelkezésre álló tér másik felén, annak különbö
ző pontjain a társaság másik része hívó szavakat mond. A 
„vakok" elindulnak a nekik szimpatikus hangforrás irá
nyába, s addig mennek, amíg nem találkoznak a „kisze
m elt" partnerrel. A hangot adók mozoghatnak is.

3. „Jut eszembe": ez a játék amellett, hogy asszociáci
ókra késztet, a koncentrálást is erősíti.

a) A játék résztvevői körben ülnek. A kezdő ember mond 
egy mondatot, például: „A  madárfüttyről nekem az erdő 
ju t eszembe". A mellette ülő kapcsolódik hozzá: „Az er
dőről nekem a vadállatok jutnak eszembe." Majd a követ
kező: „A  vadállatokról nekem az állatkert ju t eszembe." 
Mindegyik játékosnak meg kell jegyeznie saját mondatát, 
ugyanis a játék második menetében fo rd íto tt sorrendben 
hangzik el az összes mondat.

b) Ha a csoport asszociációi érdekesek a játék vezetője 
számára, akkor semmi szükség az előző változatnál emlí
te tt második menetre. Ebben az esetben a vezető indít -  
általa fontosnak vélt -  szavakkal újabb köröket.

(A játékok megtalálhatók Kaposi László: Játékkönyv cí
mű munkájában, Marczibányi téri Művelődési Központ, 
Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, 1993.)

Mostanra el kell érkeznünk arra a pontra, ahol a darabbéli 
gyerekeket már nem csupán közösségként szerepeltetjük, 
hanem külön személyiségként foglalkozunk velük. Ehhez 
megkérjük a gyerekeket (ha többen vannak, mint a mi 
esetünkben is, akkor párokban dolgoznak tovább), hogy 
vállaljanak el a kilenc gyermek közül egyet-egyet és egy 
kis cetlire írják rá a nevét (három név már elhangzott, ter

mészetesen ezeket használjuk és kitaláljuk a másik ha
tot), életkorát, legkedvesebb időtöltését, legféltettebb tit
kát és azt is, hogy milyen karácsonyi ajándéknak örülne a 
leginkább. Ezzel teljesen a gyermekekre bízzuk a karak
terek felvázolását, hiszen ebben a vonatkozásban nem ad 
támpontokat a novella. Ha ezzel elkészültek, megkérjük, 
hogy szerepbelépéssel mutatkozzanak be. (A párok meg
egyeznek abban, ki legyen a szóvivő. A titkokat természe
tesen nem szabad elárulni!)

Ezt követően elindul a jelenet: a gyerekek félkörben 
állnak, néhány lépéssel előttük áll János mester (ez eset
ben a tanár lép szerepbe), háttal a gyerekeknek és a gaz
dagon díszített kirakatot nézi. Megkérjük a gyerekeket, 
hogy abban a sorrendben, ahogyan felálltak, mondják el 
a hangosan gondolkodó édesapjuknak karácsonyi kíván
ságukat. (A gyerekek hangján szólalnak meg János mester 
gondolatai.) A nehéz döntés e lőtt álló cipészmester konf
liktusát ábrázoljuk ki, mintegy gondolatban lefolytatott 
párbeszédben. Nagyon ügyelnünk kell arra, hogy a gyere
kek ne komolytalankodják el ezt a nehéz jelenetet, mert 
különben nem fogják érteni a novella lényegét sem.

Annak ellenére, hogy János mester nagyon is tisztában 
van gyermekei vágyaival, nem teljesítheti azokat, hanem 
más megoldást kell találnia. A belső hangok megszólalása 
után nem játsszuk tovább azt, hogyan dönt a cipészmes
ter, hanem beszélgetünk egy picit arról, mit érezhetett és 
miért gondolta jó megoldásnak a karácsonyi ének megta
nítását. Valóban jó megoldás ez a gyerekek szerint is? Mi
ért? Mi lehet az ének mögött? M it jelent a közös éneklés 
és mit jelenthet a Jézusról szóló ének ebben a családban? 
Ütköztessük a véleményeket és ügyeljünk arra, hogy a 
gyerekek őszinték maradjanak. Semmiképpen ne akarjuk 
befolyásolni őket, ne adjunk félmegoldásokat a szájukba 
és még véletlenül se érezzék azt, hogy a mi elképzelése
inknek kell megfelelniük!!!

(Azt az előadás során sem játszatom tovább, hogyan jut 
eszébe János mesternek az ének, hanem a narrátor to l
mácsolja majd. Létezhet természetesen ennél jobb meg
oldás is, de semmiképp nem akartam ezt a kulcsfontossá
gú jelenetet felszínessé tenni sem egy homlokra csapás
sal, sem egy diadalmas felkiáltással...)

A megbeszélés után tanítsuk meg a gyerekeknek az „A  
kis Jézus megszületett" című éneket. (A novellában emlí
te tt karácsonyi éneknek nem bukkantam a nyomára, he
lyette egy másik, a darab lényegének megfelelő éneket 
választottam az Evangélikus Énekeskönyvből.) Néhány mon
datban vezessük be és ismertessük mondanivalóját, aho
gyan azt a cipészmester is tehette.

A korábbiakban már kidolgoztuk a Háziúr karakterét, 
amikor felhangzik a gyermekek hangos éneke, egyszerre 
feltolulnak szívében a kellemetlen magány érzései. Ha
mar vigasztalódik, hiszen megszokta, hogy pénzért min
dent megvehet és elindul, hogy társaságot vásároljon ma
gának. Tabló: a Háziúr kiveszi az asztalfiókból az ezer pen
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gőt. Hogyan teszi ezt? Milyen gondolatok járnak a fejé
ben? „Forró szék"- be ültetjük a Háziurat, ez a játékforma 
úgy néz ki, hogy a csoport tagjai szerepek felvétele nélkül 
kérdéseket tesznek fel, interjút készítenek vele. Az impro
vizáció természetesen leállítható (befagyasztható), a kér
dezett mentesülhet a válaszadás alól, avagy formálisan is 
szembeültethető a kérdezőkkel.

Játsszunk ismét szabályjátékokat! Erre az alkalomra szán
dékosan a kiesésen alapuló játékok közül válogattam.

1. Földrengés: A „kimaradásra" épülő játékok egyike. 
A játszók számánál eggyel kevesebb széket rakunk be. A 
játékosok szemben ülnek egymással, két sorban. A két 
széksor között kb. három méter távolság legyen. Közé
pen, fel s alá sétál egy játékos, majd hirtelen elkiáltja ma
gát, hogy „földrengés!". Ekkor az egymással szemben 
ülőknek helyet kell cserélniük. Egyvalaki azonban kima
rad, mivel a középső játékos is igyekszik elfoglalni egy he
lyet. A kimaradó kerül középre.

2. Hogy tetszik a szomszédod?
Itt is eggyel kevesebb székre van szükségünk, mint a 

játékosok száma, de a székeket körbe rakjuk. A csoport 
ül, a kérdező a kör közepén áll, és a következő kérdést 
intézi valamelyik társához: „Hogy tetszik a szomszédod?" 
Kétféle válasz közül lehet választani:

a) „Tetszik." Ebben az esetben mindenki feláll és egy 
másik székre ül (közben a kérdező is megpróbál széket 
szerezni). Akinek nem jut szék, az lesz az új kérdező.

b) „Nem tetszik." Ennél a válasznál újabb kérdés kö
vetkezik: „K it akarsz helyette?"

A kérdezettnek ismét két választási lehetősége van:
-  Megnevezi két nem egymás mellett ülő társát -  a hí

vottaknak valamint jelenlegi szomszédinak (tehát négy em
bernek) helyet kell cserélniük. Mivel a kérdező is igyek
szik székhez jutni, valakinek újfent nem marad hely -  ő 
lesz a következő kérdező.

-  Ha a „K it akarsz helyette?" kérdésre a „Senkit." Fe
leletet adja, akkor mindenkinek (a válaszadó kivételével) 
körbe kell futnia a székeken kívül, amíg ő azt nem mond
ja, hogy „Á llj!" . Ekkor a társaság minden tagja megpróbál 
széket szerezni, de valakinek nem jut... Ez a játék alapos 
koncentrálást igényel, érdemes jól begyakoroltatnunk! 
(Mindkét játék megtalálható Kaposi László: Játékkönyvé
ben)

Fórumszínházat alakítunk és két önként jelentkező be
lép a cipészmester és a Háziúr szerepébe. A többiek a 
megfigyelők, tőlük bármikor segítséget kérhet mindkét 
szereplő, ha a párbeszéd elakad. A megfigyelőknek is jo 
guk van bármikor megállítani a párbeszédet, ha az szerin
tük nem a megfelelő módon halad, vagy kezdi elveszíteni 
hitelességét. Eljátsszuk, hogyan lepte meg a Háziúr szo
katlan ötletével János mestert és hogyan „alkudoztak" a 
cipészmester lakásának ajtajában.

Tulajdonképpen az egyetlen becsületes megoldási le
hetőség, ha a gyerekekkel előre tisztázzuk, hogy nem azt

kell eljátszaniuk, vajon odaadja-e egyik gyermekét a ci
pészmester, vagy nem, hiszen mindnyájan ismerjük a tör
ténetet, tudjuk, hogy képtelen lenne megválni gyerme
keitől. Magát a beszélgetést kell megjeleníteniük, azt, hogy 
vajon milyen viszonyban áll egymással a két férfi, milyen 
stílusban beszélhetnek egymással, vajon egyenlők-e, va
jon mennyiben van lehetősége egy cipészmesternek a Há
ziúr visszautasítására és hogyan születik végül kompromisz- 
szum közöttük. Ez a párbeszéd a dráma csúcspontja, itt 
ütközik meg a kétféle értékrend. Időt kell szánnunk az ala
pos kidolgozásra és mindvégig ügyelnünk kell a hiteles
ségre az esetleg felmerülő egyszerűbb, de sekélyes meg
oldások elkerülése miatt.

Mi minden fordul meg egy ilyen beszélgetés során a 
szereplők fejében? Mivel győzi meg a háziúr János mes
tert, hogy végül belemenjen abba, hogy visszavegye gyer
mekei karácsonyi ajándékát: a közös éneklést? Ezen a 
ponton teljes fordulatot vesz a dráma: a kirakat előtt azon 
kesergett János mester, hogy nincs annyi pénze, hogy tel
jesítse gyermekei karácsonyi kívánságát. Aztán sokkal jobb 
ajándékot talál, értékesebbet, m in t a pénzért megvásárol
ható játékok.

Amikor pénzt kínál neki a Háziúr, tisztán látható, hogy 
gyermekei mindennél többet érnek a számára. (A sok gye
rek, akiknek eltartása millió gonddal jár, akik m iatt bizo
nyára rengeteget bosszankodik és akik m iatt véget nem 
é r  a munka!) A visszautasítás megerősíti gyermekei iránt 
érzett szeretetét. De az ének látszólag leértékelődik, any- 
nyiszor kellett már nélkülözniük, hogy néhány pillanatra 
fontosabbnak tűnhet az ezer pengő, m int a közös, Jézus
ról szóló családi énekszó. Zavarba jön. Bizonyára o tt van a 
gondolatai között, hogy ezen a temérdek pénzen majd 
megveheti gyermekeinek a sok szép játékot. Ugyanakkor 
a háziúr sem hagy időt a megfontolásra, átadja a pénzt és 
máris sarkon fordul. Szavaiban fölényesség és némi rosz- 
szallás érezhető. És mégiscsak ő a háziúr... A cipészmes-
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ter tettei viszont elbizonytalanodásra utalnak: nem szalad 
a boltba, hogy csillogó -  villogó karácsonyfát vegyen, vagy 
megvásárolja a tüneményes játékokat. A pénzt a fiókba 
zárja. Nem repes örömében, alig szól gyermekeihez, visz- 
szaül a munkájához, nem tud a szemükbe nézni. Pedig ez 
nem kerülhető el.

Az igazság pillanata során kiderül, hogyan fogadták a 
gyermekek édesapjuk és a háziúr megállapodását. Hiszen 
nyitva volt az ajtó és ők mindent hallottak. A konvenció 
alkalmazása során önként jelentkezők -  spontán rögtön
zéssel -játsszák el azt a feszült pillanatot, amikor bezárul 
az ajtó és a cipészmester szembefordul gyermekeivel. A 
módszer a valóságos történések megjelenítésére szolgál, 
nem a színpadiassá tételre. A jelenetek (újabb és újabb -  
önként -  jelentkezők közreműködésével) egészen addig 
játszathatok, amíg a csoport nem tartja kielégítőnek, va
gyis valóságosnak, igaznak a pillanatot. Ezáltal lehetővé 
válik, hogy inkább cselekvésben, mint megbeszélésen ke
resztül vizsgáljuk a döntő fontosságú végső jelenet esemé
nyeit, s közben feltárjuk saját előítéleteinket, prekoncep
cióinkat. Módot ad a körülmények befolyásának vizsgála
tára is.

János mester hamar ráébred: rossz cserét csinált. Feszíti 
gyermekei némasága és akkor újra megtalálja a megol
dást: a „szabadon szárnyaló énekszó", Jézus dicsőítése 
mindennél többet ér! Ez a legszebb, legértékesebb kará
csonyi ajándék! Adja meg az Úr, hogy ennek felismeré
sére kicsik és nagyok mindnyájan eljussunk az idei Szent
estén!

A novellát megtalálhatjuk a mellékletben, de a darab
bá kovácsolás munkáját, a párbeszédek kibővítését, imp
rovizációk beiktatását mindenkinek magának kell elvé
geznie a fent leírt módszer segítségével, hogy az előadás 
a gyerekcsoportra, gyülekezetre szabott legyen.

Jókai novellájáról könnyen kideríthető (bár a keletkezés 
pontos dátumára nem sikerült rátalálnom), hogy politikai 
célzattal íródott, forradalmi hangvételű. Szembeállítja a 
szegény és a gazdag rétegek életének karikírozott jellem
zőit, és a konfliktust egyértelműen a szegény cipészcsalád 
javára dönti el, a háziurat mindvégig negatív figuraként 
beállítva ( esélyt sem igen kapunk arra, hogy megszeres
sük, még csak a nevét sem tudjuk meg!) Jókai egy gyönyö
rű karácsonyi történetbe rejtette a szegényekhez szóló, 
bíztató üzenetét: lehet, hogy látszólag az uraké minden 
gazdagság és hatalom, de már megszületett a Megváltó 
és őbenne van a valódi szabadság: több ez, mint amit a 
világ gazdagjai magukénak mondhatnak, hiszen ez az iga
zi boldogság: pénzzel nem megvásárolható, de többet ér 
a világ minden kincsénél. Talán iróniából, talán a Háziúr 
számára felcsillanó reménysugárként, az író a Háziúr szá
jába adja a végső tanulság levonását.

Nálunk a vasárnapi gyerekórák keretében történik az 
előadásra való felkészülés, a gyermekliturgia és igehirde
tés után, ha azonban valaki úgy érzi, kevés már az előt

tünk álló idő, a fent leírt előkészítés történhet egy szombat 
délelőtti játszóház keretén belül is.

Emellett, ha alkalmunk van rá, vasárnapról-vasárnapra 
megismertetnünk a gyerekeket a körülöttünk élő nemze
tek ünneplési szokásaival is, de nem árt ügyelnünk arra, 
hogy ne a babonás elemeket népszerűsítsük, hanem azt 
keressük, ami Krisztusra mutat. (Alapul szolgálhat két ked
ves karácsonyi mesekönyv leírása: Karin Jackel: Mikulástól 
karácsonyig, Officina Nova, 1992. és Legszebb karácsonyi 
mesekönyvem, Alexandra kiadó, 1996.) Néhány külföldi 
szokás, pl. a svéd Julklapp magyarosított változata gyüle
kezeteinkben is ismert „titkos testvér", illetve „angyalka" 
néven, ezt a játékot a magyar gyerekek is szívesen játsz- 
szák. Lényege, hogy valamivel karácsony előtt minden gyer
mek felírja a nevét egy kis cetlire, majd egy kalapban ösz- 
szekeverjük és mindenki húz egy „titkos testvért". Titkos, 
tehát senkinek sem áruljuk el, kit húztunk, főként neki 
nem. Ezután a közös karácsonyi ünneplésre ajándékot ké
szítünk a számára (lehetőleg saját kezűleg) és kis versikét 
is írhatunk hozzá, ami alapján magára ismerhet. Az aján
dékokat elhelyezzük a fa alatt hogy az ünneplés alatt sor
ra gazdára leljenek.

Jókai Mór: Kit válasszak a kilencből?

Egyszer volt, hol nem volt, fővárosunkban, Budapesten élt 
egy János nevű szegény cipész. A szegény cipész nap mint 
nap szorgalmasan dolgozott, az emberek jól megfizették 
munkáját, mégsem tudo tt kilábalni a nyomorból. Ennek 
pedig az volt az oka, hogy feleségével bő gyermekáldás
ban részesültek. Vagy egy fiúcskával, vagy egy kislánnyal, 
de minden évben új taggal bővült a család.

Kilencedik gyermeke szülésébe a felesége belehalt. Já
nos mester egyedül maradt kilenc csemetéjével. Micsoda 
felfordulást tudtak csinálni az apróságok! Ha kértek egy 
szelet kenyeret, mindjárt kilencet kellett szelni. Éjszaka 
úgy nézett ki a szobájuk, akár egy menekülttábor. A sok 
keresztül-kasul felállított kisebb-nagyobb ágyikó mellett 
lépni sem lehetett. A párna- és paplanhalmok alól göndör 
szőke és fekete buksi fejek kandikáltak ki. Mind a kilen
cen jó étvágyú, makkegészséges, életvidám, eleven kis 
lurkók voltak.

Szenteste János mester épp a vevőitől sietett hazafelé, 
amikor meglátta a boltok kirakatait, és bennük a temér
dek színes játékot, ínycsiklandozó édességet. Ám hiába 
nyitotta ki pénztárcáját, csak néhány garas árválkodott 
benne. Milyen szívesen meglepné a gyermekeit! De hogy 
vegyen mind a kilencnek valamit? Vagy csak az egyikü
ket ajándékozza meg? Ám a többiek irigykedni fognak rá! 
Nem! Ő maga fog valami szépet kitalálni! Valami olyat, 
aminek együtt örülnek, és nem kapnak hajba miatta.

Alighogy hazaért, így szólt gyermekeihez:
-  Tudjátok, miért különleges a mai este? -  kérdezte. -
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Ma ünnepeljük Jézus Krisztus születése napját. Áldás és 
békesség honoljon e házban is. Jól figyeljetek! Egy kis dalt 
tanítok most nektek.

M int a kismadarak az ágra, úgy telepedett a gyerekse
reg édesapja köré. Ki a karját, ki a nyakát ölelte. Sóvárog
va várták, hogy megtanulhassák a dalt, és együtt énekel
hessék.

János mester ünnepélyes arccal énekelni kezdett:
-  Krisztus urunk ma megszületett... -  szíve majd kiug

rott a nagy örömtől.
Az idősebb gyerekek hamar megtanulták a dalt. A ki

csik nehezebben boldogultak, vagy a szöveget tévesztették 
el, vagy a ritmust nem tartották be. Végül közösen zeng
ték a nótát, ki-ki legjobb tehetsége szerint. De jó volt halla
ni! Nem született olyan ember a földön, aki ne gyönyörkö
dött volna benne.

Hallotta ezt az első emeleten lakó gazdag háziúr is, aki 
nőtlen, gyermektelen, besavanyodott agglegényként él
degélt. Annyi pénze volt, hogy meg sem tudta számlálni. 
Ezen az estén egyedül töprengett otthon. Régóta már az 
ennivaló sem ízlett neki. Az újságok untatták. Lakását le
vegőtlennek találta, puha, gondosan vetett ágyában nem 
jö tt álom a szemére. A földszintről beszűrődött hozzá a 
gyereksereg ujjongó éneke.

A dal magasan szárnyalt, egyre és egyre hangosabban. 
Ettől az idegesítő lármától megfájdultak előkelő fülei. El
határozta, véget vet ennek a ricsajnak. Eltökélten kopog
ta to tt a szegény cipész ajtaján.

János mester illendően üdvözölte.
-  Ugye ön a szorgalmas János mester? -  kérdezte a gaz

dag háziúr.
-  Igen, igen. Talán egy lakkcipőt tetszik rendelni?
-  Nem, most nem cipőért jöttem. Mondja csak, sok gyer

meke van önnek?
-  Igen, azt lehet mondani. Kicsik, nagyok vegyesen. Sok 

kis éhes szájnak kell enni adnom.
-  Igen, sok kis éhes száj. Ha énekelnek, visszhangzik a 

ház, ha egyáltalán éneknek lehet ezt nevezni -  felelte a 
háziúr. Ezután váratlan javaslattal állt elő:

-  Adja nekem az egyik gyermekét. Jó iskolába járatnám, 
világkörüli útra vinném, igazi urat nevelnék belőle.

János mester csak csodálkozott. Nagy szó volt ez a há
ziúrtól. Igazi úr lesz valamelyik gyermekéből! Micsoda sze

rencse! De amikor végignézett a gyerekein, elszorult a szí
ve. Mindegyiket ugyanúgy szerette, egyiket sem akarta 
odaadni.

-  Uram, kérjen amit akar, de a gyermekeimet nem adom.
A háziúr nagyot nézett. Látta, hogy János mester meny

nyire ragaszkodik a gyerekeihez. Majd leszámolt ezer pen
gőt a szegény cipész kezébe, és azt mondta:

-  Ezt önöknek adom, kedves János. Csak egy kívánsá
gomat teljesítsék. Ne énekeljenek többé! -  és ezzel eltá
vozott.

János mester csak bámulta a rengeteg pénzt, megcsó
válta a fejét, és az egészet a fiókba zárta. A gyerekek el
hallgattak. Többé már nem énekelhettek. Nem értették, 
mi történt, miért nem tanulnak újabb dalocskákat. Édes
apjuk suttogva magyarázkodott.

-  Tilos az éneklés -  fakadt ki végül.
A gyerekek nagyon elszomorodtak. A mester munká

jához látott, felhúzta a bőrt a kaptafára, és egy csizma sar
kát kezdte el szegezni. Két kalapácsütés között elgondol
kodott:

-  Szenteste van. Igen, igen... a Messiás ma született. -  
önkéntelenül suttogta: -  Krisztus Urunk ma született. -  
Egy percet sem várt tovább. A fiókhoz ment, kivette az 
ezer pengőt, és lélekszakadva rohant fel a lépcsőn, egye
nest a gazdag háziúr lakásához.

-  Nagyságos Uram! Ne haragudjon ránk. Inkább sze
gények maradunk, de énekelni fogunk. A szabadon szár
nyaló énekszó drágább a világ valamennyi kincsénél -  ezek
kel a szavakkal az asztalra tette a pénzt. Ahogy egymás 
után rakta le a bankjegyeket, szíve egyre boldogabban 
vert. Gyorsan hazaszaladt gyermekeihez, akik akár az or
gonasípok, mind a kilencen felálltak. Édesapjukat kitörő 
örömmel fogadták. Teli torokból és tiszta szívvel zengték:

-  Krisztus, a mi urunk ma megszületett!
Nem törődtek a háziúrral, kedvükre énekeltek. Hang

juk áthatolt a falakon is, az egész ház zengett a daluktól. 
A háziúr pedig csak föl s alá járkált a lakásában, és hiába 
törte a fejét, sehogy sem bírta megérteni:

-  Hogy lehetnek ilyen boldogok ezek a szegény embe
rek? Még az ezer pengő sem kellett nekik!

Blatniczkyné Hammersberg-Ganczstuckh Júlia
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Joanne K. Rowling írónő a Dursley családról írt első monda
tát, azaz a Harry Potterről, a világ legmagányosabb gyere
kéről szóló elbeszélését 8 évvel ezelőtt írta. Hamarosan 
már moziban láthatjuk a várva várt famíliát az ifjú főhőssel. 
Igen, Harry hamarosan közénk is megérkezik, hogy két és 
fél órás álomvilágba kalauzoljon el bennünket. Csodás ké
pek és kiváló színészek kápráztatnak el bennünket a kö
zeljövőben.

A németországi Stern magazin egyik száma (Nr. 46, 
8.11.2001) több oldalon keresztül is foglalkozik a filmmel, 
és annak hatásával. A Titanik gyermekverzióját látják a 
300 millió DM összegű beruházásban, hiszen mindenki 
számára egyértelmű a befejezés: a Titanik elsüllyed, Harry 
pedig mindig mindent túlél. Németországban november 
22-én volt a filmbemutató.

Az említett cikkből további érdekességeket tudunk meg 
a filmről. Az írónő kérése alapján a Warner filmgyártó tár
saságnak nem volt szabad sokat változtatnia az első két 
könyvben leírtakon, melyből a film anyaga készült. Joanne 
K. Rowling ahhoz is ragaszkodott, hogy Angliában forgas
sanak, 12. századi kastélyokban. A szemfüles néző egyéb 
nevezetességeket is felismerhet Londonból, pl. a King's 
Cross vasútállomást, az állatkertet, és az Ausztrál Nagykö
vetséget is. Szerzői kérés volt az is Chris Columbus rende
ző felé, hogy angol színészek szerepeljenek benne.

A film  készítése során maga a főszereplő megtalálása 
volt a legnehezebb feladat, hiszen az olvasmányélmények 
alapján mindenki fejében él egy saját Harry elképzelés. 
40.000 gyerek közül választott ki az írónő egyet, akiről úgy 
nyilatkozott, hogy magát a tékozló fiút látta meg benne. A 
szerencsés fiúról pedig megtudhatjuk, hogy kiválasztása 
utáni éjszakákon felkeltette a szüleit, hogy valóság-e mind
ez, vagy csak álmodik. Az addig ismeretlen kisfiú immár 
emberek millióit hozza lázba.

Érdekes a következő adatokon is elgondolkodni: a Carl- 
sen Kiadó 12 millió könyvet adott el, világviszonylatban 
pedig 116 millió kötet áll a polcokon. 200 országban 47 
nyelven jelente meg eddig, többek között albánul és zulu 
nyelven is.

Az említett cikk felteszi a számunkra legizgatóbb kér

dést, hogy vajon mitől lehet 
gyerekek és felnőttek számára 
egyaránt izgalmas ez a könyv, 
és természetesen maga a film.
Egy müncheni egyetemi tanár 
szerint a siker abban rejlik, hogy 
a gyerekek azonosulnak a fő 
hőssel, a magányos Harry-ben 
önmagukat látják. Egyedüllét 
kínozza őt, rosszul bánnak vele, mígnem felfedezi, hogy 
mégis sokat ér, hogy ő a legnagyobb. Ezzel az érzéssel nem
csak a gyerekek küzdenek, hanem számos munkahelyi prob
lémát is tükröz ez a helyzet.

Aztán mind a gyerekeket, mind a felnőtteket lenyűgöz 
Hogwarts világa, ahol nincs elektronika, nincs számító
gép, csak a varázslat él. A film közös témát nyújt mindkét 
nemzedéknek.

Egy másik megkérdezett szerint külön jó, hogy a ka
tasztrófákkal teli hétköznapjainkban egy mesés világgal 
szembesülünk, ahol a varázslatokba merülünk el a lépfene 
rémhírei helyett.

A „Potter tantárgyat" a gyerekek félelmetes erővel szív
ják magukba. A Harry Potter fan clubnak közel 100.000 
tagja van az interneten, melyet egy 15 éves berlini lány 
alapított (www.hp-fc.de). Ők az új nemzedék, a „potte- 
rek". Érdekes, hogy ők maguk Harry filmbeli alakját nem 
igen kedvelik, véleményünk szerint az „igazi", megírt Har
ry másmilyen.

Szinte már magától értetődik, hogy az egész világon 
rohamosan terjednek a pólók, a bögrék, videojátékok és 
játékfigurák. Harry Potter felváltotta a pokémonok korát. 
Sajnos ő is hasonló veszélyben van, a hős máris árucikké 
változott. Vigasztalásul szolgálhat, hogy a film második 
része most készül a 12 éves főszereplővel.

Úgy gondoltam, nem árt, ha tudjuk, minek nézünk elé
be itt Magyarországon. Nem árt az sem, ha egy kicsit job
ban belelátunk a gyerekek gondolataiba.

BE
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Könyvajánló
Gerlinde Ortner: Gyógyító mesék
(Magyar Könyvklub, 2001)

Az osztrák pszichológusnő olyan meséket gyűjtött össze 
ebben a könyvben 3-7 éves gyermekek számára, ame
lyek segítenek leküzdeni a gyermeki agressziót és félel
meket. így találunk meséket olyan esetekre, amikor a gyer
mek fél a kutyától, dadog, zavarja a tanítást, csúfolják va
lami miatt, vagy engedetlen, esetleg agresszív hajlamai 
vannak, stb. A rövid történetek szereplői pontosan ilyen tu 
lajdonságokkal bírnak, de a történetvégi, gyakorlati ötletek 
segítenek ezeket a problémákat leküzdeni, megoldani. A 
mesékhez részletes, alapos kísérőszöveg járul, amely meg
magyarázza a szülőknek, hogyan viselkedjenek az adott 
magatartászavar esetén.

Ez a könyv nemcsak gyakorló szülőknek nagy segítség, 
hanem minden gyermekmunkás könyvtárának alapköny
ve is.

Gerlinde Ortner: Új gyógyító mesék
(Magyar Könyvklub, 2001)

Az osztrák pszichológusnő második kötetében folytatja a 
gyógyító meséket, melyekkel a 6-10 éves korosztály prob
lémáit -  félelmeit, szorongásait, veszekedéseit -  célozza 
meg. Azt, hogy hogyan segítsünk a gyereknek, ha gátlá
sos, ha fél a kórháztól, ha a szülők válnak, vagy pl. fogya
tékos gyerek van az osztályban, stb. Ebben a könyvben is 
megtaláljuk a szülőknek, felnőtteknek szóló magyaráza
tokat, melyek segítenek megérteni a problémákat, és ta
nácsot adnak az ilyen helyzetekben való viselkedésre.

Boda Zsuzsa

magvar könyvklub®
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Versek
Advent

Havat terel a szél az erdőn, 
m int pehely-nyájak pásztora.
S néhány felhő már érzi sejtetőn, 
miként lesz áldott fényű fa, 
és hallgatódzik. Szűz utakra 
feszül sok ága, tűhegye, -  
szelet fog, -  készül, nő magasba, 
az egyetlen szent éj fele.
(Rainer Maria Rilke verse)

Advent, advent,
Gyertya ég,
Egy, kettő 
Három, négy,
Kis Jézuska 
Üdvöz légy!

Betlehem kis falucskában

Betlehem kis falucskában 
karácsonykor éjféltájban 
fiú Isten ember lett, 
m int kisgyermek született.

Őt nevezték Jézuskának, 
édesanyját Máriának, 
ki pólyába takarta, 
befektette jászolba.

Az angyalok fenn az égben, 
mennyei nagy fényességben, 
zengetik az éneket:
Dicsőség az Istennek!
(Magyar népköltés)

Karácsonyfa

A kis fenyő vállán a hó 
helyett mézeskalács szívek, 
arany fagyöngy, ezüst dió, 
és sok-sok gyertyaláng libeg. 
Karácsonyi ruhát, ha ölt, 
a levele tavaszi zöld.

Karácsony múltán valahol 
a kert sarkában áll maga, 
elhagyottan silbakol.
Elszállt az ünnep hímpora, 
minden levele fakó 
Karácsonyi éjfélóra 
nincs kalácsszív, ezüstdió.

A kertész egy nap arra jö tt. 
Éppen tüzelőt keresett. 
Kályhába rakta a fenyőt. 
Lángja ujjongva repesett, 
felszikrázott az ég felé, 
mintha Istent köszöntené. 
(Christian Morgenstern verse)

Egy kisfiú születésére

A lucfenyőn rigó fütyült, 
a hegyen pásztorcsillag ült, 
s három nagy fülű csöpp szamár 
hátán jö tt a három király.
A villamos szépen megállt, 
a rendőr hármat szalutált, 
néztük a furcsa menetet, 
a kalauz is nevetett.
A buszról kucsmás, nagy subás, 
fehér szakállú vén juhász 
zökkent le, nyakában a kos, 
övében fényes rézfokos,

18

ELŐADHATÓ SZÍNDARABOK ÉS VERSEK



bojtárja báránykát hozott, 
és senki nem csodálkozott: 
-Indu ljunk -  m o n d t á k  -, emberek, 
látni a boldog Kisdedet.
A küszöbön egy angyal ült.
-  Még nem lehet! -  szólt, s elrepült. 
Fénylett helye, míg visszaszáll, 
kaput, ajtót szélesre tárt,
s mentünk, hogy végre lássuk őt, 
ki mindőnk örömére jött.
Testén fehérlő pólya volt, 
jászol helyett csöpp ágya volt, 
lehelte boci meg szamár,
-  álltunk, mint ki csodára vár -  
s hogy felmutatta Mária,
sírt, akár más emberfia.
(Tóth Bálint verse)

Karácsonyi éjfélóra

Karácsonyi éjfélóra, 
megszületett Isten fia. 
Megszületett Isten fia.
Az ártatlan Kisjézuska.

Gyerünk, menjünk jászolához, 
Boruljunk le a lábához,
Fekete fából a bölcső.
Fekete fából a jászol.
(Magyar népköltés)

A  betlehemi úton
Kérdező: Hová, hová fényes csillag? Kérdező: Hová mentek énekelve
Csillag: Megyek napkeletre, Jámbor pásztor népek?

Istállóban kicsiny gyermek, Pásztorok: Angyal küldött Betlehembe,
Megállok felette. Betelt az ígéret, 

Megszületett a régen várt,
Kérdező: Hová sietsz fehér felhő? Világ Megváltója.
Felhő: Betlehembe szállok, Szegény szívünk nagy háláját

Nagy ünnep lesz az éjszaka. 
Angyalszóra várok.

Őnéki lerója.

Kérdező: Hová mentek hosszú úton
Kérdező: Hová suhansz röpke szellő? Ti, három királyok?
Szellő: Megyek a mezőre, Három királyok: Izraelbe a Gyermekhez,

lllatontó virágoknak Olyan régen várjuk.
Leszek keltetője. Viszünk Neki tömjént, mirhát, 

Aranyat is bőven.
Kérdező: Hová szállasz te, szép angyal? Akit ígért a nagy Isten,
Angyal: Zöld álmodó rétre, Eljött az időben.

Ébresztem a pásztorokat, 
Aztán a nagy égbe, Együtt: Őt dicsérje a csillag, felhő.
M illió angyal zengje a dalt: Angyal, pásztor, gyermek.
Hozsánna, hozsánna. Megszületett az Úr Jézus,
Megszületett Betlehemben 
Az Élet Királya.

Hozsánna Istennek!
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A  betlehemi fogadós
(Megjelent a Reformátusok lapja, 1993. nov. 21. XXXVII. 
évf. 47. számában.)

1. jelenet

Fogadós: Hallod, kedves párom! 
Most ü tö tt az óra, 
nagy nap virrad a mi 
kicsi fogadónkra! 
Sokan jönnek ide 
az összeírásra. 
Augusztus római 
császár parancsára.

Fogadósné: Tolong majd csőcselék, 
s előkelő nemes!
Csak olyat fogadjunk 
be, aki érdemes! 
Olyant, aki gazdag, 
vagy aki hatalmas, 
hírünket növelni 
nagyon is alkalmas.

Gazdag: Csillogó aranytól 
duzzad az erszényem, 
ruhám bíbor-bársony, 
melegít a prémem! 
Van-e puha ágyad, 
Jó-e itt a konyha? 
Éjszakára szállás 
van-e itt számomra?

Fogadós: Hogyne volna, uram! 
Ajtóm már kitárva, 
az ilyen vendéget 
házunk várva-várja.

Hatalmas úr: Sok ezer embernek 
parancsolok büszkén, 
szavam egy tartomány 
teljesíti tüstént, 
ellenem ha lázadt 
porba hullt nem egy fe j 
E kis fogadóban 
számomra van-e hely?

Fogadós: Alázattal nyitom 
előtted a házam, 
azért hajlongok itt, 
hogy parancsod várjam

Szép lány: Látod-e szép hajam,
szép ruhám, mosolyom? 
mind, akik rám néznek, 
értékelik nagyon.
Rózsa illatával 
töltöm  meg a házad!
Számomra fogadós 
van-e hely tenálad?

Fogadós: Lépj be, jó kisasszony,
várlak nagy örömmel!
Veled hajlékomba 
csuda szépség jö tt el!

Mária és József: Jó estét, fogadós!
Názáretből jöttünk.
Fárasztó, hosszú út 
van bizony mögöttünk.
Szegény, fáradt utas 
kevésért is hálás.
Kis gyermeket várunk, 
annak kell a szállás.
Áldjon meg az Isten 
téged és e házat!
Részünkre akad itt, 
ugye, hely ma nálad?

Fogadósné: Észnél légy, mit felelsz!
Nincs ezeknek pénzük!

Fogadós: Kérésetek mi
nagyon jól megértjük, 
de nincs hely e házban, 
oly sok most a vendég.
Tán az istállóban egy zugocska lesz még.

(Itt elénekelhetjük a 169. ének 1-3 verseit az Evangélikus 
Énekeskönyvből)

II. jelenet

Pásztor: (Józsefhez, Máriához)
Köszöntlek titeket 
pásztorok nevében, 
angyalszót hallottunk 
kinn a sötét éjben.
Sötét éjszakában 
csoda-fényességet láttunk, 
azért jö ttünk köszönteni Téged. 
Angyalok dicsértek,
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isteni kis Gyermek. 
Tejet-vajat hoztunk, 
jelét szeretetnek.

S z é p  l á n y :

s kegyelmet kap minden 
alázatos lélek.

Tudom már: múlandó
J ó z s e f ,  M á r i a : Köszönjük, pásztorok 

ezt a látogatást,
az ég csodajelét, angyali látomást.

minden földi szépség, 
kinek szíve tiszta, 
csak az igazán szép.

K i r á l y : Hódolok előtted, 
királyok nevében. 
Minket napkeletről 
egy csillag vezérelt. 
Tudjuk kicsi Gyermek: 
Királynak születtél. 
Királyok Királya 
Örökre te lettél.

F o g a d ó s n é : Mekkorát tévedtünk!
Oly szép ez a Gyermek!
Nagy dicsőségéről 
angyalkarok zengnek.
S máris milyen gazdag, 
mennyi kincset kapott!
Minden urak felett hatalma legnagyobb!

Lábad elé tesszük szívünk 
ajándékát: aranyat és 
tömjént, jó illatú mirhát.

F o g a d ó s : Kis Jézus, bocsáss meg! 
Úgy szégyellem, bánom, 
te vagy a legnagyobb 
az egész világon.

(Itt elénekelhetjük a 170. énekünket az Evangélikus Ene- 
keskönyvből)

III. je lene t

Szívem-ajtóm megnyílt 
hiú csillogásra, 
csak éppen Előtted 
maradt ma bezárva.

Minden szereplő:
G a z d a g : Látom, semmit sem ér 

sok-sok múló kincsem, 
ha szívemben Jézus 
békessége nincsen!

Megnyitom most szívem, 
s befogadlak Téged. 
Fogadj be a mennybe,
Te adj üdvösséget!

H a t a l m a s  ú r : Értem, ellenállasz 
Te minden kevélynek,

(Végezetül a 161. éneket énekeljük az Evangélikus Éne
keskönyvből)

A  négy karácsonyi fény
E l s ő  f é n y : Én, a SZERETET fénye, 

a legszebb fény vagyok. 
Hol csak szerencse az úr,

Fényeim, mondjátok 
az öröm üzenetét:

o tt nem maradhatok. M i n d  e g y ü t t : Jézus Krisztus, csak tebenned 
lobbanthatja fel a lángot,

M á s o d i k  f é n y : Az ÖRÖM fénye vagyok, 
karácsonyi s igaz, 
bárcsak tőlem ragyoghatna 
itt minden emberarc!

E l s ő  f é n y :

mely betölti -  merre jársz -  
az egész világot.
Ezért:

Vidd e fényt az otthonodba!

H a r m a d i k  f é n y : Itt a békesség fénye - M á s o d i k  f é n y : Légy ily fény a munkahelyen, iskolában!
Isten ránk gondo lt-  
Hangzik évről-évre újra.

H a r m a d i k  f é n y : Deríts fényt a betegszobában, 
ahol szenvedő virraszt!

N e g y e d i k  f é n y :

mit egyszer angyal szólt.

Fények, ragyogjatok! 
Vigyük a fényt szerteszét!

N e g y e d i k  f é n y : Légy Krisztus fénye, és 
világíts ott, ahova helyez!
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E g y ü t t  m i n d : Jézus Krisztus, úgy szeretnék 
olyan derűs fényként élni, 
amely közel-távol mutatja, 
Veled járva nem kell félni!

Sugározzék szereteted 
egész életünkből, 
hogy értsék meg -  ahol járunk -  
Te adtad azt szent kezedből!

Betlehem mezején
A gyerekek körben vagy sorban állnak, és a „Pásztorok, pásztorok örvendezve..." dallamára énekelnek. (Evangélikus 
Énekeskönyvünk 550. számú éneke.)

Betlehem mezején éjfél tájba' 
Pásztorok vigyáztak nyájaikra. 
Egyszer csak mennyei fényességgel 
Angyal jö tt hozzájuk örömhírrel.

- jobb kézzel félkörbe mutatnak
- fejfordítás jobbra, balra: figyelnek
- karok magas tartásból lefelé haladnak
- oldalsó középtartásba, ölelésre tárják

Megváltó született, ne féljetek! 
Mennyei seregek énekelnek: 
Dicsőség magasságban Istennek, 
Békesség földön az embereknek.

-  jobb kéz mutatóujj fölemelve
- mindkét kéz vezényel
- karok rézsút magas tartásban
- karok elöl keresztbe téve

Pásztorok indulnak Betlehembe, 
Megtalálják Jézust örvendezve. 
Mária ringatja, elaltatja,
József meg gondosan betakarja.

- körbe- vagy helyben járás
- megállnak, egyet tapsolnak
- ringató mozdulat
- betakaró mozdulat

Napkeletről bölcsek igyekeznek, 
Ajándékaikkal tisztelegnek. 
Induljunk el Hozzá mi is még ma, 
Hozzuk el szívünket ajándékba!

- körbe- vagy helyben járás
- meghajolva két kézzel ajándékozó mozdulat
- körbe- vagy helyben járás
- két kéz a szívhez, majd előrenyújtva, meghajlással.

Úgy is lehet játszani, hogy szereplőket választunk önkéntes jelentkezőkből: Mária, József középen állnak: 1 angyal, 3 pásztor, 
3 bölcs időben előrelépnek. A szereplőket minden menetben változtatjuk, hogy mindenkire sor kerülhessen.

Mondjunk együtt újévi köszöntőt!
Az új évnek ünnepére 
Az a kívánságom,
Hogy e háznak lakóira 
Áldás, öröm szálljon!
Ne ismerjék a szükséget,

Gazduram házába, 
Kívánjuk, hogy szálljon 
Az Isten áldása 
Az egész családra!

Se a betegséget, 
Mindenkinek kívánok 
Boldogabb új évet!

Eljött már az új év 
Borzos szakállával. 
Köszöntők is járnak 
Sok erős hadával.
Mi is azért jöttünk

Itt van már az új esztendő. 
Megérkezett végre.
Hálát adva tekintek fel 
Istenhez az égre,
Köszönöm, hogy megengedte 
Érnünk egészségben.
Jó szüleim üdvözöllek 
Ez új esztendőben!
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KARÁCSONYI JÁTÉKOK ÉS REJTVÉNYED
j

Játsszunk együtt csengős játékokat!
Csengős angyal:
Nagy körben állunk. Énekelhetünk közben egy karácsonyi 
éneket is.

Akinél a csengő van, a körön kívül 2-3 kört szalad. A 
csengőt úgy kell fognia, hogy ne szólaljon meg. Majd meg
áll valaki háta mögött, csenget egyet, és a földre teszi a 
csengőt, és tovább szalad. A kiválasztott személynek el 
kell kapnia az előtte futót. Ha eléri, visszaállhat a helyére. 
Ha nem tudja elkapni, elölről kezdődik a játék.

Egy másik csengős játék leírása:
Valaki kimegy a szobából, ahol aztán elrejtünk egy sza
loncukrot, amelyet visszajőve meg kell keresnie. Hogy jó 
irányban keresi-e a szaloncukrot, azt egy másik gyermek 
csengővel jelzi. Minél közelebb ér a cukorhoz, annál erő
sebben és szaporábban csenget. A cukor azé, aki megta
lálja. A győztes választhatja ki, hogy ki megy ki újra a szo
bából.

Zomboriné Bazsó Rozália

A rejtvények a Mein Kindergottesdienst 1998/99 (Agentur Verlag) kötetből kerültek felhasználásra
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Jézus születése
A karácsonyi történet képei, és a hozzá tartozó szövegek összekeveredtek. Vágd ki, és rakd őket a megfelelő sorrendbe! 
Miután kiszínezted a képeket, beragaszthatod a füzetedbe.

A napkeleti bölcsek észreveszik az égen 
a csodálatosan ragyogó csillagot. Ebből tudják, 
hogy megszületett az egész világ királya.
Útra kelnek, és megkeresik a gyermeket, 
megajándékozzák őt, és imdkoznak hozzá. 
(M t 2,1-12)
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Találós kérdések télre
(A Sző, fon, nem takács. Mi az? című könyvből)

Kerek életfája,
Szép tizenkét ága, 
szép tizenkét ágán 
ötvenkét virága, 
ötvenkét virágán 
hét gyöngylevelecske, 
gyöngylevelecskéin 
huszonnégy erecske.
(Év, hónapok, hetek, napok, órák)

Halott minden háznál, de nem harangoznak,
A halottas háznál nem is siránkoznak.
Amely napon meghalt, el is temettetett,
S másnap a meghaltnak gyermeke született. 
(Az év utolsó napja)

Tiszta fehér születése, lucskos, sáros temetése. 
(Hó)

Fehér pokróc egész földön,
Nem itt szövik, az égből jön.
(Hó)

Vízből lett, és vízzé lesz.
(Hó)

Nagy hidegben soká élek,
Vígy szobába, meghalok.
(Hó)

Virág -  télen virágzik,
Meleg napon elázik. Mi az?
(Jégvirág)

Szürke szárnyú nagy madár,
Szürke lesz a nagy határ,
Ha ősszel a földre száll.
(Köd)

Télen szalad sebesen, nyáron pihen csendesen. Mi az? 
(Szánkó)
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H alacska
Töltsd ki a függőleges „pikkelyeket"! A megfejtést a középső sorban találod!

1. Jézus szülővárosa
2. 4 hetes várakozás a Megváltó születésére
3. Karácsonyi dísz
4. A középkor óta a karácsony „kelléke"
5. ő  vitte a hírt a pásztoroknak Jézus születéséről
6. Krisztus más néven
7. 3 napkeleti...
8. Jézus édesanyja
9. Gyapjas állat az istállóban
10. Fohász

(Készítette: Polczer Csabáné -  Mende)

H a la csk a (megoldás)

Töltsd ki a függőleges „pikkelyeket"! A megfejtést a középső sorban találod!

1. Jézus szülővárosa
2. 4 hetes várakozás a Megváltó születésére
3. Karácsonyi dísz
4. A középkor óta a karácsony „kelléke"
5. ő  vitte a hírt a pásztoroknak Jézus születésérő]
6. Krisztus más néven
7. 3 napkeleti...
8. Jézus édesanyja
9. Gyapjas állat az istállóban
10. Fohász

(Készítette: Polczer Csabáné -  Mende)

(evangélium)
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Süssünk együtt mézeskalácsot! Ádventi narancssaláta

Hozzávalók:
10-25 dkg méz, 30 dkg liszt, 10 dkg porcukor, 1 tojás, 1 
evőkanál margarin, 1 kávéskanál szódabikarbóna, fahéj 
és szegfűszeg ízlés szerint.

Összeállítás:
Egy mély tálban összedolgozzuk a tésztát, majd állni hagy
juk 6-12 órát. Utána kinyújtjuk és szaggatóval kiszaggat
juk. Előmelegített sütőben rövid ideig világosra sütjük. Ha 
kihűlt, mázzal díszíthetjük.

Máz:
1 tojás fehérjét habbá verünk, majd hozzáadunk 20 dkg 
porcukrot. Aroma hozzáadásával színesíthetjük.

(Készítette: Zomboriné Bazsó Rozália)

Hozzávalók (4 személyre):
4 narancs 
1 banán
1 citrom
25 dkg tehéntúró
2 dl banános joghurt 
8 dkg cukor

Elkészítés (10 perc):
A narancsokat meghámozzuk, a gerezdeket apró kockára 
vágjuk. A banán héját eltávolítjuk, húsát vékonyra kari- 
kázzuk. A túrót a joghurttal és a cukorral jól összedolgoz
zuk, meglocsoljuk a citrom levével, majd beletesszük a 
gyümölcsdarabokat. Végül üvegtálba tesszük, narancska
rikákkal és vékony citromhéjcsíkokkal díszítjük. Fahéjjal 
ízesíthetjük.
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Készítsünk mécses tartót! Ezt követően színes transzparens papírt ragasszunk rá
juk a hátoldalukról. Ha dupla rétegben ragasztjuk őket, 

Ragasszunk a három nagy fekete részt egy erős kartonlap-  szebb színt kapunk.
ra, majd vágjuk ki a fehéren maradt részeket jó hegyes  Készíthetünk kétféle mécses tartót az ábrák szerint, vagy 
ollóval. az ablakainkat is dekorálhatjuk a sablonokkal.

28



29



Színezők kicsiknek

Jézus születése
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A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermekbizottsága 

2002. február 9-én szombaton,
EVANGÉLIKUS FARSANGI BÁBJÁTÉKVERSENYT rendez,

melynek a Kőbányai Evangélikus Gyülekezet (1102 Bp., Kápolna u. 14.) ad otthont. Olyan gyerekcsoportok 
jelentkezését várjuk, akik saját készítésű bábokkal adnak elő bibliai témájú darabokat.
Jelentkezés az újságban elhelyezett levelezőlap visszaküldésével.
Jelentkezési határidő: 2002. január 20., vasárnap.
Részletes programot a jelentkezési lapok beérkezése után küldünk.

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy lapunk 2002-től előfizethetővé válik 370 Ft-os áron. 
Előfizetési díj egy évre 1480Ft.
Előfizetés a lapban elhelyezett megrendelőlap visszaküldésével.

Karácsonyi segédanyagok az Evangélikus Sajtóosztály Kínálatából
KARÁCSONYI MEGLEPETÉSEK PAPÍRBÓL

Kricskovics Zsuzsanna: 
Keresztény ünnepeink (I.)
Készítsünk együtt a 
gyerekekkel papírból ádventi 
és karácsonyi szimbólumokat, 
pl. betlehemet vagy csillagot. 
Ára: 545 Ft.

Anita Töpelmann: 
Karácsonyfadíszek
Még van idő elkészíteni néhány 
színes papírdíszt a karácsonyfára. 
Egyénileg és csoportfoglalkozás 
alkalmával is felhasználhatók 
a füzetben található ötletek.
Ára: 150 Ft.

HÍREK
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SEG ÉDANYAG O K G Y E R M E K A LK A LM A K  SZÍNESÍTÉSÉHEZ

Kozma László:
A karácsony üzenete 
tö rténe tek , versek, 
dallam ok. Különösen is 
ajánljuk Mikulásra és 
karácsonyi műsorok 
elkészítéséhez a sok rövid 
és könnyen megtanulható 
verset, ünnepi történetet. 
Ára: 990 Ft.

Ö röm hír a pusztaságban
Ebben a könyvben 
hasonlóképpen bőséges 
alapanyagot találunk a 
gyülekezeti gyermek
karácsonyokhoz, 
pl. betlehemes játékokat, 
rövid színdarabokat, 
énekeket.
Ára: 1390 Ft.

Kinczler Irén: 
Karácsonyi énekek
A kis füzet evangélikus 
énekeket
tartalmaz, kimondottan 
az ünnepi időszakra. 
Ára: 110 Ft.

ÜNNEPI MUNKAFÜZET HITTANÓRÁKRA

M iklya Luzsányi Mónika 
és M iklya Zsolt: 
Üdvözítő szü le te tt 
ma néktek!
Ez a füzet segítség a 
karácsonyi történet 
(gyülekezeti) hittanórai 
feldolgozásához.
Ára: 85 Ft.

AJÁNDÉK ÖTLETEK KICSIKNEK

Gryllus Vilmos:
Dalok óvodásoknak 
és kisiskolásoknak, 1-2. 
Ezeken a hanganyagokon 
a „Gryllus Vilmos Dalos
könyve" című tévésorozat 
dalai és híres költők 
megzenésített versei hallhatók. 
Ára: 2200 Ft.
Kazettán is megvásárolható, 
ára: 1000 Ft.

„G yereknaptár 2002"
Képeslap formátumú naptár 
vidám rajzokkal és bibliai igékkel 
az új esztendőre.
Ára: 300 Ft.

Szent-Gály Kata:
A játékkészítő asszony 
karácsonya
Olyan szülők és nagyszülők 
figyelmébe ajánljuk 
ezt a füzetet, akik szívesen 
mesélnek el egy-egy 
karácsonyi történetet 
a családban levő gyermekeknek. 
Ára: 250 Ft.

A csillag nyomán -  
Adventi olvasókönyv
című könyvről valljon 
maga a szerző,
E. Román Kata:
„Sok-sok novella és mese 
közül a legszebb huszonötöt 
nyújtom át az olvasónak, a 
huszonnégy adventi napra 
és a Szentestére"
Ára: 1850 Ft.




