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FELDOLGOZOTT MŰVEK
Arany János: 
Nemzetőr-dal
Huszárgyerek, huszár-
gyerek… – toborzódal, 
Szentgál (Veszprém), 
gyűjtötte: Lajtha László 
Gracza György: Toborzó 

MIT KÉSZÍTSEK ELŐ?

Szöveggyűjtemény

Internet, projektor, 
hangfal

Füzet, íróeszköz

Piros és fekete karton
Vonalzó, olló, ragasztó 
vagy tűzőgép
A csákó díszítéséhez 
kokárda, aranypapír vagy 
aranyzsinór 

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A nemzetőrség fogalmá-
nak megalapozása.

Toborzó
4x45 perces komplex témanap 

(magyar, kreatív írás, ének-zene, tánc és dráma, 
technika)

A haza szeretete és védelme Arany János versének fő üzenete, 
amit a gyerekek számára az irodalom eszközein túl a zene, a tánc 
és a kézműves tevékenység segítségével is megerősítünk. 

Áttekintő vázlat
4.1 Nemzetőr-dal  45 perc 

4.1a Fele sem igaz  15 perc
4.1b Nemzetőr-dal  15 perc
4.1c Masírozó  15 perc

4.2 Toborzó  45 perc 
4.2a Toborzó  20 perc
4.2b Búcsúlevél  25 perc

4.3 Verbunkos  45 perc 
4.4 Huszárcsákó készítése  45 perc
Összesen:  4x45 perc

Ha tudjuk vállalni a tánctanítást, próbáljuk ki előre, mozogjunk 
mi is együtt a videofilmmel! Majd szervezzük meg a gyerekek 
számára a megfelelő helyszínt, ahol elég hely van a mozgásra, és 
lehetőség van vetítésre is! 
Ha nem tudjuk vállalni a tánctanítást, akkor a verbunkos megte-

kintése jól összevonható a csákókészítéssel. Készítsünk mintadarabot, és készít-
sük elő a hozzávalókat is! Érdemes kis csoportokban szervezni a munkát, így jobb 
lesz a hangulat, és tudnak egymásnak segíteni a gyerekek.

FELADATOK LEÍRÁSA

4.1 Nemzetőr-dal 

4.1a Fele sem igaz 
A vers nehezen értelmezhető szavaival játsszunk Fele sem igaz játékot:
Ma Arany János egy versét fogjuk megismerni, amelyben régies, nehezen érthető 
szavak is előfordulnak. Ti vajon értitek-e mindet? Melyik jelentés lehet igaz? Sza-
vazzunk! (A kérdéssor megtalálható a Reftantáron, ahonnan kivetíthető.)
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Miről szól ez 
a tanegység?

Előkészületek

4. 
tanegység

15
perc

45
perc



MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Fele sem igaz játék, szó-
magyarázat
Vers olvasása és értel-
mezése
Ritmus játék: ütemezés
Zenehallgatás

JEGYZETEIM

1. Nemzetiszín rózsa
a.) Különleges rózsa, amit a forradalom idején nemesítettek a honi kertészek: 

piros és fehér szirmai, zöld levele a nemzeti színeket idézte fel
b.) A nemzetőrök csákóján lévő piros-fehér-zöld sisakforgó
c.) A nemzetőrök barátnőinek beceneve

2. Garajcár
a.) Az orosz cár gúnyneve
b.) Bem tábornok hűséges inasa
c.) Krajcár, ebben mérték a katonák fizetését

3. Keresmény
a.) Hivatalos közlemény eltűnt személyek felkutatására
b.) Fizetség, bér, szolgálatért való juttatás
c.) Csata helyszíne a szabadságharc tavaszi hadjáratában

4. Mars 
a.) Bolygó neve
b.) Induló, katonai menetelés
c.) Indulatszó, jelentése: El innen!

5. Íznyi
a.) Egy kicsike darabnyi
b.) Egy falatnyi kóstoló
c.) Rózsa Sándor barátjának gúnyneve, aki rávette a betyárvezért, hogy álljanak 

be nemzetőrnek

4.1b Nemzetőr-dal 
A pedagógus olvassa fel Arany János: Nemzetőr-dal című versét! Majd ol-
vassuk el újra versszakonként a verset, és a gyerekek adják meg a keresett (fenti) 
szavak helyes magyarázatát, ahogyan a vers használja! 

Beszéljük meg, kik voltak a nemzetőrök! 
A nemzetőrségről bővebben is olvashatunk a Reftantáron.

Mit tudunk meg a versbeszélőről? Mit jelentenek a következő sorok? 

Süvegemen nemzetiszín rózsa,
Ajakamon édes babám csókja;

Nem kerestek engemet kötéllel

Nem is adtam a lelkemet bérbe
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Senkié sem, igaz keresményem:
Azt vegye hát el valaki tőlem!

De a szabadságért, ha egy íznyi,
Talpon állok mindhalálig víni.

4.1c Masírozó 
A vers erőteljes táncritmusát az ütemnyomaték adja, ami azt jelenti, hogy 
az ütemek elejére eső szótagot erősebben ejtjük. A vers legtöbb (11) sora 4 | 4 | 2 
szótagú ütemekre bomlik, de épp az első versszak mutatja meg a 4 | 3 | 3 és 4 | 2 
| 4 ütemvariációkat is (előbbiből 4, utóbbiból 5 sor van a versben):

Süvegemen | nemzetiszín | rózsa, 
Ajakamon | édes babám | csókja; 
Ne félj, babám, | nem megyek | világra: 
Nemzetemnek | vagyok | katonája.

Olvassuk együtt hangosan a verset (akár több versszakkal), és minden ütem ele-
jén koppantsunk egyet az ujjunkkal az asztalon!

Hallgassuk meg a Musica Historica együttes előadásában Arany János Nemzetőr-dal 
című versét, amelyet a Reftantáron érünk el!
Majd a dallal együtt koppantsunk vagy lépegessünk („masírozzunk”) az alábbi 
tagolás szerint! Most kötőjelekkel és szóközökkel jelöljük, hová esnek a koppaná-
sok/lépések (minden kötőjel vagy szóköz után):

Süve-gemen nemze-tiszín ró-zsa, 
Aja-kamon édes babám csók-ja; 
Nefélj, babám, nemme-gyekvi-lág-ra: 
Nemze-temnek vagyok kato-ná-ja.

Variáció
Közismert a Huszárgyerek, huszárgyerek… kezdetű toborzóének (Szentgál (Veszp-
rém) gyűjtötte: Lajtha László), amit szintén kísérhetünk a fentihez hasonló kop-
pantással/lépéssel. Felfedezhetjük a rokonságot a két vers között: csupán annyi a 
különbség, hogy a Nemzetőr-dal egy ütemmel rövidebb a toborzóéneknél (a kezdő 
ütem hiányzik). A toborzóritmus feszesebb, kevésbé engedi az ütemvariációkat, 
ezért 4 | 4 | 6 ütemtagolással szokták értelmezni, amit a toborzódal egésze indokol:

Huszárgyerek, | huszárgyerek | szereti a táncot,
Az oldalán, | az oldalán | csörgeti a kardot.
Ha csörgeti, | hadd csörgesse, | pengjen sarkantyúja:
Kossuth Lajos | verbunkja a | muzsikáltatója!
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
A hazaszeretet, áldozat-
hozatal személyes megé-
lése szerephelyzetben.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Ismerettartalmú szöveg 
olvasása
Szituáció kialakítása 
csoportban az olvasott 
szöveg alapján
Kreatív írás: búcsúlevél 
szeretteinktől

MIT AKARUNK ELÉRNI?
A gyerekek ismerjék meg 
a verbunkos zenét és 
táncot.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Verbunkos zene hallga-
tása
Verbunkos tánc alaplé-
péseinek tanulása

JEGYZETEIM

4.2 Toborzás

4.2a Toborzó
Vajon hogyan folyt a toborzás? Olvassák el a gyerekek kis csoportokban 
Gracza György: Toborzó című történetét, és csoportonként alakítsanak ki egy 
rövid szituációs játékot, amely bemutatja a toborzást! A játékokat mutassák be 
egymásnak!

4.2b Búcsúlevél 
Írjanak a gyerekek búcsúlevelet, amelyben a nemzetőr a szerelmétől, 
édesanyjától vagy jó barátjától búcsúzik!
Képzeljétek el, hogy ti is beálltok nemzetőrnek! Írjatok egy levelet a szerelme-
teknek, édesanyátoknak vagy barátotoknak, amelyben elmondjátok, hogy miért 
álltok be nemzetőrnek, mit szeretnétek elérni, miért akartok harcolni, és amiben 
el is búcsúztok a szeretteitektől, hiszen lehet, hogy többé nem látjátok egymást!

4.3 Verbunkos 

A gyerekek énekórán találkozhattak már a verbunk, a verbunkos fogalmával, 
de ha ismerik, akkor sem árt feleleveníteni és megerősíteni. Beszéljünk nekik 
néhány gondolatban arról, hogy a toborzások során a toborzók zeneszóval járták 
a falvakat, és a főtéren vagy a piacon megállva tánccal hívogatták a legényeket, 
hogy álljanak be katonának! Ez a verbunkos tánc, aminek komoly hagyománya 
van a magyar népzenében és néptáncban.

Ha a pedagógus maga is táncol, vagy van hozzá affinitása, egy egész órát is 
rászánhat a verbunkos tanulására. Ha nincs hozzá affinitása, akkor is érdemes 
megnézni legalább a verbunkos táncot. Tánctanuláshoz nyújt segítséget a Bihari 
néptáncegyüttes koreográfusának videója, amelyben lépésről lépésre tanítja 
meg a gyerekeknek a verbunkos tánc alapjait (a pedagógusnak tehát nem is fon-
tos táncolnia, a gyerekek a filmet követve megtanulhatják a verbunkos alaplépé-
seket, csapásolásokat).

Az alábbi két videó elérhető a Reftantáron:
Magyar verbunk a Vasas néptáncegyüttes előadásában
Verbunkos tánc tanítása gyerekeknek
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MIT AKARUNK ELÉRNI?
Tevékenykedve bevonni 
a gyerekeket nemzeti 
hagyományaink világába.

MIT FOGUNK CSINÁLNI?
Huszárcsákó készítése

MIRE VAN SZÜKSÉGÜNK 
EHHEZ A FELADATHOZ?
Piros és fekete karton
Vonalzó, olló, ragasztó 
vagy tűzőgép
A csákó díszítéséhez 
kokárda, aranypapír vagy 
aranyzsinór

4.4 Huszárcsákó készítése

A huszárcsákó készítése nem túl bonyolult dolog, a gyerekek maguk is meg tud-
ják oldani. 
A Reftantáron elérhető linken megtaláljuk a csákó elkészítésének fotókkal illuszt-
rált leírását és egy videót is találunk, amelyben nemcsak a csákó, hanem egy 
szélforgó készítési módja is szerepel.
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