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„Karácsony felé” 
 
 

A ködös, nyirkos november végi és a sötét, hideg decemberi napok egyre 
türelmetlenebbül megérlelik bennünk a fény, a melegség utáni vágyat. Ez idő 
tájt a gyerekek magatartásán is éreződik valami nyugtalan várakozás. Diákjaink 
hullámzó hangulatát, nyugtalanságát, fáradékonyságát okozhatja a tanév több 
hónapos megterhelése, és a korán ránk köszöntő sötétség nyomatszó hatására 
ők is megnyugvásra, az otthon fenyőillatú békéjére és pihenésre vágynak. Az 
adventi várakozást örömtelivé, a türelmetlen vágyakozást lelki feltöltődéssé, az 
ünnepre való készülődést teljesebbé teheti a költészet.  

Két 20. századi nagy költőnk egy-egy versét választottam ki, hogy ezek 
segítségével az osztályba varázsolhassuk a karácsonyi hangulatot, és meghitteb-
bé tehessük az ünnepvárást. 

Juhász Gyula Karácsony felé című verse 1902-ből való, Weöres Sándor köl-
teménye, a Betlehem pedig 1984-ben született.  

A kiválasztott alkotásokat 10-12 éves diákokkal dolgozhatjuk fel. A verse-
ket bemutató órát megelőzően – az osztályt négy csoportra osztva – a tanulók 
feladatokat kapnak. Két – verselemzésre nyitottabb, felkészültebb – csoport 
tagjai a borítékba helyezett versek közül húznak egyet, és ezt a verset délutáni 
csoportmunkában megadott szempontok iránymutatása alapján értelmezik, 
majd a következő órán bemutatják. A másik két csoportba rendeződött tanulók 
pedig a karácsony témakörben gyűjtő-, kutatómunkát végeznek.  

Az óra első része a versfeldolgozásokat készíti elő. Célja, hogy ráhangol-
jon az ünnepi készülődésre, elgondolkodtassa a gyerekeket arról, hogy mi is az 
ünnep igazi jelentősége. Erre az órára – az előzetes feladatkijelölés alapján – a 
tanulók feldolgozzák a karácsony történetét, az ünnep eredetét, elterjedését, a 
karácsonyfa-állítás szokásának kialakulását, az ünnepi asztal díszeit, ízeit.  

A két csoport rövid képes beszámolója után az órát úgy folytathatjuk, hogy 
egy csillag- vagy fürtábra segítségével összegyűjtjük, mi jut eszébe tanulóinknak a 
karácsonyról (fenyőfa, család, gyertya, csillag, ének, templom, vásárlás, ajándék stb.). Egy-
egy értékelő mondattal, mozdulattal érzékeltethetjük, hogy a felsoroltakból mit 
tartunk értékesnek, fontosnak.  

Az óra következő részében két eltérő színű (piros és kék) papírra felíratjuk 
a gyerekekkel azokat a jellemző tevékenységeket, amelyek a felnőttek életét a 
karácsonyra váráskor kitöltik. Az egyik papíron az szerepel, amit majd felnőtt-
ként ők is ugyanígy akarnak tenni, a másikon pedig azokat a cselekedeteket rögzí-
tik, amelyek szerintük az ünnepre készülődéshez nem illők, amelyeket ők később 
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nem akarnak követni (pénz ajándékozása, több héten át tartó karácsonyi vásárlás, 
reklámok irányította készülődés stb.). A diákok a követendő és a negatív minősítésű 
tevékenységet rögzítő feljegyzéseket egy-egy kosárkába dobják, majd tanári 
irányítással közösen értelmezik, hogy valóban követendő vagy kerülendő az 
adott cselekedet. 

A sok-sok felidézett mozzanat után tanulóink individuális munka kereté-
ben összegyűjtik, majd leírják – két oszlopba rendezve – a jó, kellemes vagy 
kevésbé kellemes, esetleg rossz karácsonyi emlékeiket. Ezeket nem feltétlenül kell 
hangosan értékelnünk, ha csak egy-egy gyerekkel csendesen megbeszéljük a leír-
takat, akkor is fontos célt valósíthatunk meg. Diákjaink gondolkodtak, mérle-
geltek, minősítettek, osztályoztak, beleélték magukat az ünnep gondolatkörébe. 
Ha az idő engedi, érdemes erre egész órát rászánni, hiszen ez a korosztály 
szívesen beszél, ítélkezik, a fantáziája rendkívül színes és legfőbb indokként 
tehetjük még hozzá, hogy fogékony a jó szóra. 

Az óra második egységében (vagy a következő órán) a már korábban 
kialakított két csoport megkezdi a versek bemutatását. A versek elemzéséhez a 
gyerekek segítséget, az elemzés folyamatát irányító feladatokat is kaptak. Ezek 
alapján csoportmunkában felkészültek a költemény bemutatására. 

A verseket nemcsak felolvassák, hanem ki is vetítik, hogy az elemzés ideje 
alatt a szövegek végig láthatóak legyenek. Mivel a szereplő csoportba nem tarto-
zók számára ismeretlen a vers, ők hallhatják és láthatják is a kivetített művet, 
eközben rajzolnak. A rajzok tárgya, témája a vers hallatán ébredt asszociációk 
lehetnek. Ezeket a munkákat a diákok lelkén átszűrődő illusztrációknak 
tekinthetjük. És tudjuk, hogy a rajzok tanítványaink érzéseiről, gondolatairól 
sokat elárulnak! Ezért is nagyon hasznos eszközei a személyiségfejlesztésnek. 
Az óra végén kiállítást rendezhetünk az elkészült rajzokból. Ezek szintén a 
karácsonyváró hangulatot fokozhatják, segítenek megteremteni az osztályban a 
közelgő ünnep örömét. Az első vers szerzője Juhász Gyula. 

 

Karácsony felé 
 

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben. 
 

… Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Behegesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra régi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 
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… És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorúan nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben. 
 

A vers elemző, értelmező bemutatásához a tanulóknak pontosan meg 
kellett érteniük a szöveget. Az igézet, kétkedő, rendületlen szóalakok jelentésének 
feltárásához értelmező szótárt használtak, a jelentésmagyarázatokat órán kioszt-
ják a többieknek. Otthoni előzetes feladatként szétválogatták a jó, szép, pozitív 
taralmú és az ezzel ellentétes értelmű szavakat (szép, gyönyörű, bizalmas.. seb, 
kétkedő stb.). Ezt a válogatást egy nagy felületű papíron bemutatják az osztály 
tagjainak rövid magyarázat kíséretében. 

Másik értelmezési szempont az igék számának, személyének megfigyelése 
volt. Az egyes szám első, majd a többes szám első személyű alakok jelentőségét 
kell kiemelni.  A vers szóképeinek bemutatásakor - Tündérország, a szeretet csillaga, 
a gyönyörű, titkos igézet, illetve az élet vágta seb behegesztése - tanulóink a karácsony 
varázsát, a megbékélést, a jóakaratot, a jó cselekedeteket idézik fel.  

A vers összegző értelmezésére, a mondanivaló megfogalmazására szintén 
kaptak egy kérdést. Ezt egy új cím kitalálásával, keresésével is megválaszolhatják.   

Ki kell mondatnunk a gyerekekkel, amit a cím megjelöl, és amit az utolsó 
sorok megfogalmaznak A vers címében a költő az adventre utal, azaz a kará-
csony közeledtére, a felkészülés időszakára, amikor várjuk a GYERMEK szüle-
tését, amikor tele van a lelkünk csillogó, igézetes törekvéssel, jók akarunk lenni, 
szeretnénk begyógyítani minden sebet. Az utolsó sorok pedig arra figyelmez-
tetnek, hogy a karácsony elmúltával az esendő ember ismét elfelejti, mire 
készült, mit fogadott meg. Azonban Juhász Gyula versének befejezése  ráirá-
nyíthatja a beszélgetést  arra, hogy ne csak a karácsonyi időszakban akarjuk a 
jót cselekedni. Maradjon meg a lelkünkben egész esztendőben a jóravaló 
törekvés. 

Ebben a könnyen értelmezhető versben a kisdiák is sok szép gondolatot 
talál. A gyermekkor tiszta tündérvilága, a jóság, a szépség, a segíteni akarás gon-
dolata, a hit valami nemesben, valami magasabb rendűben, ez az ő számukra is 
érthetően sugárzik a versből. A költemény hallgatása közben Tündérországról, 
fényről, csillagokról, a Kis Jézus jászoláról készült rajzok a mondandót még 
jobban megvilágíthatják.  

A kiválasztott második vers Weöres Sándortól való. 
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Bethlehem 
 
Ó fényességes 
Ó békességes 
Ó dicsőséges 
Karácsony! 
 
Szénakazlak mellett, 
lám, angyal közelget. 
 
Az égből indulva  
üzenetét hozza: 
 
Ma született gyermek, 
a világ ismer meg! 
 
Ó fényességes 
Ó békességes 
Ó dicsőséges 
Karácsony! 
 
Pásztorok hirdessék, 
minden szívnek tessék: 
 

ő az istállóban 
fekszik a jászolban, 
 
fekhelye gyalult fa, 
pelenkája szalma. 
 
Ó fényességes 
Ó békességes 
Ó dicsőséges 
Karácsony! 
 
József és Mária 
ajkán zeng ária, 
 
ökörke, szamárka 
kétfelől csodálja: 
 
Világ ékessége, 
kezdete és vége! 
 
Ó fényességes 
Ó békességes 
Ó dicsőséges 
Karácsony! 

 
Weöres Sándor verse egyszerű, tiszta, könnyen értelmezhető gondolatot 

fogalmaz meg. Képversszerű alkotás. A képvers-hatást az idézi elő, hogy az 
egymás alatt sorakozó nagy Ó betűk olyannak tűnnek, mint a fenyőfára fela-
kasztott díszek, karikák.  

Négyszer ismétlődik a vers indítását és végét is képező négy sor. Indulat-
szóval kezdődik, ezzel is jelezve azt a felfokozott lelkiállapotot, amit a karácsony 
üzen az embernek. A költő a karácsonyt különleges jelzőkkel illeti. Az ismétlődé-
sek közt pedig karácsonyéji jeleneteket ír le, amelyeket könnyű elképzelni, leraj-
zolni és megérteni, hiszen a jól ismert események kerültek bele a versbe. 

Az első feladat a vers felépítésére vonatkozhat.  A gyerekek is gyorsan fel-
fedezik a mű szerkezetének szabályosságát. A költő négyszer ad nyomatékosan 
hangot annak, hogy milyen különleges a karácsony: fényességes, békességes, dicsőséges. 
A négyszer ismétlődő, a karácsony magasztos, ünnepélyes hangulatát árasztó 
sorok között elbeszélő és leíró részeket találunk. A háromszor kétsoros egysé-
gekben először a gyermek születését, aztán a pásztorok köszöntését, majd Mária 
és József, valamint az ökörke, szamárka alakjának megidézését és a gyermek 
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iránti csodálatot fogalmazza meg Weöres Sándor.  A vers elemzésekor ponto-
san kirajzolódnak előttünk a betlehemi helyszínek és a szereplők. 

A karácsonyi történetben az istálló, a jászol mindig megidéződik. Tanu-
lóink gyűjthetnek még további helyszíneket (templom, Betlehem stb.). Egy csillag-
ábrán be tudják mutatni a diákok, hogy mely helyszínek, és azok milyen jelzővel 
kapcsolódnak az ünnepkörhöz (rongyos istálló, betlehemi puszta stb.). Minden 
esetben a csillag, a fényesség, az éneklés is kötődik a szent éjszaka történéseihez. 
Megkereshetik, hogy a felsorolt jelzők, jelzett szavak közül melyek találhatók 
meg a versben.  

Ebben a gyönyörű költeményben az archaikus, ünnepélyes, szakralitást 
tükröző szavakra feltétlenül rá kell irányítani a gyermekek figyelmét (fényességes, 
világ ékessége stb.). A választékos stílus az ünnep magasztosságát, különlegességét 
jelzi. A megszületett gyermekre a költő azt mondja, hogy „Világ ékessége, kezdete 
és vége!” Ezeknek a súlyos, biblikus szavaknak az evokatív erejét a diákok még 
nem értik, ebben a tanár segítségére szorulnak. Fontos feladat ezen szavak 
kiválogatása és megértetése, hiszen a tanulók szókincséből a hasonló kifejezé-
sek egyre inkább hiányoznak, talán csak az egyházi szövegekből kerül át néhány 
a fiatalság nyelvébe. 

Weöres Sándor művészi nagysága abban is megmutatkozik, hogy egy 
apró versben képes a magyar szókészlet széles skáláját felvonultatni. Így a 
gyermek számára érthető közelségbe kerül a karácsonyéj misztériuma, ahol az 
angyal, a fényesség, az ária, az ékesség szavak mellett olvashatjuk a szénakazal, 
az istálló, a pelenka vagy az ökörke szavakat is. Érdemes a választékos kife-
jezések mellett a mindennapi életet tükröző szavakat ugyancsak összegyűjtetni. 

Amikor a verset bemutatják a diákok, az ismétlődő részeket lehet 
közösen, együtt olvastatni, míg az időben előrehaladó jeleneteket egy tanulóval 
érdemes elmondatni.  

A vers üzenete a betlehemi titok, a GYERMEK születése, aki által a világ 
ékesebb, békésebb és fényesebb lesz. 

Miután a két verset megismerték a tanulók, a táblán – közös munkával – 
rögzíthetjük a kulcsfogalmakat, azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyek a kará-
csony igazi ajándékai: a szeretet, a béke, a jóság, de folytathatjuk a felsorolást az 
otthon, testvérek, család, ének, gyertya, társasjáték és még sok más fontos 
szóval.  

Az órát befejező kérdést a gyerekek biztosan könnyebben megválaszol-
ják, mint mi felnőttek. Miért szereti mindenki a karácsonyt? Talán azért mert a 
karácsony nem más, mint a nyugalom, a béke, a gyermeki boldogság, a fény, a 
melegség, az otthon biztonsága. 

A két eltérő stílusú vers így együtt jelenítheti meg az adventi időszak 
örömteli tervezgetését, készülődését, és a karácsonyt, azt a lelkünk mélyén élő 
gyermeki tündérvilágot, amely tele van örömmel, fénnyel, szeretettel, amely 
békességes és szelíd, amely kalácsillatú, és amely arra int bennünket, hogy 
„Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben.” 


