
JEGYZETEIM 

FELDOLGOZOTT MŰVEK
Szólnak a harangok a 
toronyban… – gyermeké-
nek kottával (online)
Gyárfás Endre: 
A mámai harangok
Krúdy Gyula: 
Rákóczi harangja
A Rákóczi-harang valós 
története 
Rónay György: Esteledik

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Füzet, íróeszköz

Tábla, kréta vagy filc

A mi harangunk
3x45 perces szövegfeldolgozó és szövegalkotó óra 
(magyar, társadalmi ismeretek, ének-zene, dráma, 

kreatív írás)

A harangszó a magyar keresztények számára különösen is fontos, 
hiszen Hunyadi János 1456-os nándorfehérvári diadalára emlé-
kezve zúgnak a harangok délben Európa-szerte. Gyülekezeteink 
számára is igen fontos a harangszó, hiszen ez jelzi az istentisz-
teleteket és az ünnepeket. Ebben a tanegységben a harangokra 

fogunk koncentrálni a mondákon és a valós történeteken keresztül, hogy a gyere-
kek megértsék, miért is olyan fontos a templom a mi számunkra. 

Áttekintő vázlat
5.1 A mámai harangok  45 perc 

5.1a Harangjáték  5 perc
5.1b Barkochba  10perc
5.1c A mámai harangok  15 perc
5.1d Nem adjuk a harangot!  15 perc

5.2 Rákóczi harangja  45 perc 
5.2a Bemutatkozik a Nagytemplom  10 perc
5.2b A Rákóczi-harang  10 perc
5.2c A legenda  25 perc

5.3 A harang hangja  45 perc 
5.3a Legenda és valóság  15 perc
5.3b A harang hangja  30 perc

Összesen:  3x45 perc

Templomunk harangját meghallgathatjuk óra előtt, alatt vagy 
után, érdemes ehhez időzíteni az tanórákat. Jó megoldás az is, ha 
hangfelvételt készítünk a hangjáról, így a megfelelő időben be 
tudjuk játszani.
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

5. 
tanegység



MIT AKARUNK ELÉRNI?
Történelmi szituációban 
érvek keresése a harang 
védelmében, a harang 
szerepének, funkciójának 
átgondolása

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ének, hangutánzó játék
Barkochba-játék: cselek-
ménykitaláló
Monda olvasása, beszél-
getés a szövegről
Érvek keresése, írása

JEGYZETEIM

FELADATOK LEÍRÁSA

5.1 A mámai harangok  

5.1a Harangjáték 
Énekeljük el (vagy tanuljuk meg) a Szólnak a harangok a toronyban kez-
detű gyermekdalt (Jertek, énekeljünk, 125)! 
A dal egyszerű, de még negyedik osztályban is ajánlható hangutánzó játéka mi-
att, és kánonban is énekelhetjük. 
A dal kottája és szövege elérhető Reftantáron is, ahonnan ki tudjuk vetíteni a 
gyerekeknek. 

5.1b Barkochba 
Olvassuk fel Gyárfás Endre: A mámai harangok című történetének első 
részét, az „amivel nem táplálkoztok, nem öltözködtök” mondatig! Egy barkoch-
ba-játékkal próbálják meg a gyerekek kitalálni, vajon mit kért a török adóként a 
falu népétől! (Nem kell feltétlenül eljutni a megoldásig.)

5.1c A mámai harangok
A gyerekek önállóan olvassák el a monda hátralévő részét, és keressék 
meg a választ, vajon mit kért a bég adóként a mámaiaktól! 

Beszélgessünk: Mikor játszódik a monda?
Tudjuk-e, hol van Balatonfűzfő és Balatonkenese? Keressük meg a Balaton-tér-
kép című tankocka térképén (elérhető Reftantáron)!
Miért mondja azt a bég a magyarokra, hogy hitetlenek? Miért tiltakozik Balázs 
pap? (A gyaur szó jelentése: „Az igazság elfedője”, tehát hitetlen ember.)
Miért nem akarták odaadni a mámaiak a harangot a bégnek?
Mit tettek a haranggal? Hogyan szól ma is harang? 
Mi a harang „dolga”, feladata?

5.1d Nem adjuk a harangot! 
Gyárfás Endre csak egy okot mond arra, hogy miért nem akarják odaadni 
a harangot a töröknek (jobban mondva a szöveg végén található még egy rejtett 
érv), ám a harang védelmének más oka is lehetett. Párokban osszák fel egymás 
között a gyerekek András bíró és Balázs pap szerepét! A szereplők bőrébe bújva 
szedjenek össze minél több érvet arra, hogy miért nem szabad a töröknek átadni 
a magyar harangot!
Végül összesítsük az érveket, és a táblán készítsünk egy közös listát!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A református identitás-
tudat erősítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Videofilm megtekintése, 
hangfelvétel meghall-
gatása
Beszélgetés II. Rákóczi 
Ferencről és a szabad-
ságharcról
Legenda elolvasása, 
feldolgozása csoport-
munkában

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Tábla, kréta vagy filc

5.2 Rákóczi harangja

5.2a Bemutatkozik a Nagytemplom 
Nézzük meg a gyerekekkel a debreceni Nagytemplomról készült videót a 
Reftantáron az azonos című tankockában, majd hallgassuk meg az istentiszteltre 
hívó harangszó részletét! 

Vedd figyelembe!
A beharangozás tízperces, a felvételen két percet közlünk, de elég a gyerekekkel 
csak néhány másodpercet meghallgatni. A cél, hogy tapasztalatuk legyen arról, 
milyen öblös, mély, méltóságteljes a Rákóczi-harang hangja. 

5.2b A Rákóczi-harang 
A gyerekek biztosan hallottak már harangszót. Mit veszünk észre? Miben 
más a mi harangunk hangja, mint a debreceni? (A cél nem a rangsorba állítás, 
hanem csupán a hanghatások összehasonlítása. Tehát semmiképpen se vonjunk 
értékítéletet a haragok hangja között!)

Jó, ha tudod!
A harangok hangja a méretétől és az anyag minőségétől függ. Nem csoda hát, 
hogy egy falusi harang kevésbé szól öblösen, mint a Nagytemplom harangja. Ám 
azt nem árt tudni, hogy Debrecen a „Kálvinista Róma”, a magyarországi reformá-
tusság egyik fellegvára. Nem csoda hát, hogy a harangjának ilyen méltóságteljes 
hangja van! Az viszont természetes, hogy mindenki számára a saját temploma 
haranghangja a legszebb, a legszívmelengetőbb, akkor is, ha csak egyszerű ha-
ranglábról szóló, kicsike harang is az. 

Tudjuk-e, mi a debreceni harang neve?
Beszéljük meg, mit tudunk Rákóczi Ferencről!

Vedd figyelembe!
A gyerekeknek lehetnek információi Rákócziról és a szabadságharcról, de ezek 
valószínűleg töredékes, rendezetlen információk. Nem célunk és feladatunk 
történelemórát tartani, elég, ha az alapinformációkat rendezzük a gyerekek fejé-
ben, amihez segítséget találunk a Sulinet adatbázisában (elérhető a Reftantáron 
keresztül).

5.2c A legenda 
Olvassuk el hangosan Krúdy Gyula: Rákóczi harangja című legendáját! 
A legenda szerint miért lett Rákóczi-harang a neve?
Hallgassuk meg a tárogató hangját (elérhető a Reftantáron)!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A templomhoz, gyüle-
kezethez való kötődés 
erősítése.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Legenda és valós törté-
net összehasonlítása
Leíró fogalmazás írása
(Versolvasás, hangjáték)

JEGYZETEIM

Osszuk négy részre a legendát a gyerekekkel!
1. Elejétől – „…igaznak hiszi a történetemet.” mondatig 
2. „Mikor II. Rákóczi Ferenc… – …hangomat meghallani a magyarság!”
3. „Történt ugyanekkor… – …lepipálták Nagyváradot.”
4. „Most már az a kérdés…” – …a szöveg végig

A négy csoport külön-külön dolgozik, majd bemutatják, amire jutottak. Feladatuk 
csoportonként a következő:
1. Információtartalmú adatok kigyűjtése, kiírása a szövegből, majd felírása a 

táblára.
2. A tárogatók legendájának vizsgálata, motívumok kigyűjtése (kinek mit jelent, 

mit jelképez a tárogató és hangja).
3. Debrecen és Várad viszonyának megfigyelése, leírása.
4. A harangnévadó eljátszása improvizatív játékkal (külön jelenet lehet a városi 

tanács döntése és a városi nép beszélgetése).

5.3 A harang hangja  

5.3a Legenda és valóság 
A gyerekek önállóan olvassák el a Rákóczi-harang valós történetét a 
szöveggyűjteményből: A Rákóczi-harang valós története – A www.magyarharan-
gok.hu cikke alapján, majd hasonlítsák össze a legenda (Krúdy Gyula: Rákóczi 
harangja) és a valóság elemeit! 
Beszéljük meg, mire jutottak!

Kapcsolódó
A fejedelemnek a harangon található jelmondata a Római levél igéjének átirata: 
Róma 9,16.

5.3b A harang hangja 
A gyerekek írjanak egy fogalmazást „A mi harangunk hangja” címmel: 
Írd le, mit jelent neked a harangunk hangja! Milyen emlék, esemény köthető a 
templomhoz, ami fontos neked? Például: Kistesó keresztelője, esküvő, hittanóra, 
karácsonyi műsor, szeretetvendégség stb.
A vállalkozó kedvű gyerekek fel is olvashatják írásukat.
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Variáció
Rónay György: Esteledik című verse egy mai (20. századi) harangszóélmény lírai 
megfogalmazása. Benne megtalálhatóak a jelenkor és a hagyomány hangjai, jelei, 
és az est nyugalmában összeérnek. Így válik a halló-befogadó emberben eggyé 
múlt és jelen, így válik örök jelenlétté a hang mibennünk.

A téma zárásaként elég csak felolvasni a verset.
Ha a kedv és idő engedi, a vers hangzós felolvasásával kitűnő hangjáték, „ha-
rangjáték” is készíthető.
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