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CÉLOK 

Oktatási cél: A múzeum lehetőségeit kiaknázva, a kiállított tárgyak és hands on anyagok 

segítségével szeretném bemutatni a középkori/jelenkori vásárok világát. Szokásrendjét, 

gyakoriságát, áru készletét, mindezt természetesen úgy, hogy kiegészítse a történelmi 

tanulmányaikat a szabad városokban zajló polgári életről. Illetve szó lesz mérésről és 

mértékegységekről, elsősorban történelmi vonatkozásban, de konkrét, gyakorlati 

tapasztalatokat is szereznének a tanulók. 

Nevelési cél: Célom, hogy a gyerekek megtanuljanak tájékozódni egy komplex történeti 

kiállításban. Felismerjék, értékeljék az ilyen típusú kiállítások sokszínűségét, az anyagok, 

információk sokféleségét. Fontos az is, hogy jól érezzék magukat a kiállításban, a 

múzeumban. Megtanulják élvezni a múzeum kínálta élményeket. 

Képzési cél: Az alkalmazott feladatokkal megpróbálom fejleszteni a gyerekek 

kommunikációját, fantáziáját, együttműködési készségüket. A látottakkal kapcsolatban pedig 

szeretném elérni, hogy ne csak információmorzsákat gyűjtsenek, hanem egyféle összkép is 

kialakuljon bennük. Ezt történeti kiállításokat nézve mindig próbálják magukban 

„összerakni”. 

A MÚZEUMI ÓRA MENETE 

I. Bevezetés (10 perc) 

Miután megismerkedtünk az osztállyal (én bemutatkozom, ők névcédulát kapnak) pár szóban 

bemutatnám a múzeumot. Fontosnak tartom, hogy a diákok tudják éppen hol tartózkodnak, 

miben különleges ez a múzeum, mivel foglalkozik, milyen tevékenységei vannak. 

 A foglalkozást a kereskedelem, illetve a vendéglátás
1
 fogalmának tisztázásával 

kezdeném. Szerintetek mi a kereskedelem?  

                                                           
1
 A vendéglátás olyan sajátos kereskedelmi tevékenység, amelynek keretében ételeket és italokat készítenek 

(jellemzően helyben fogyasztásra) és ezzel összefüggő szórakoztató és más szolgáltatásokat  nyújtanak.;   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Vendéglátás 



Frontális kérdve kifejtő módszerrel megbeszélnénk, hogy a kereskedelem biztosítja a 

megtermelt javak eljutását az eladótól a vevőig. Tehát egy olyan gazdasági elemről van szó, 

amely a termelés és a fogyasztás közé épül be.
2
  

 Ti hol vásároltok? Hol vásárolhattak a régi korok emberei? 

A saját tapasztalataikat megosztva jutnánk el oda, hogy a középkorban miért is volt a 

vásárokra szükség. Hiszen nem mindenki termel zöldséget, tart állatot. Akinek ebből többlete 

van, az ezt szeretné eladni, míg a vevő a hiányát akarja pótolni. A vásár volt az adás-vevés 

szervezett alkalma, ahol erre lehetőség volt.
3
  

Ezeket a kérdéseket azért tartom fontosnak, mert lehetőséget adnak a személyes élmények 

megosztására, ezzel oldottabbá téve a légkört. Illetve így azok a gyerekek is 

bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe, akik esetleg nem érzik magukat magabiztosnak a 

történelem tantárggyal kapcsolatban.  

 Nagyobbakkal (13-14 évesekkel) arról is szót lehet ejteni, hogy milyen tényezők 

befolyásolják a kereskedelmet. Mi és hogyan hat a termékek árára. Ezzel ébresztve 

rá őket a ma is jellemző folyamatokra, tendenciákra. Miért kerül egyik évben többe 

a tej/cukor/liszt, mint a következőben? 

Érintőlegesen arról is szót ejtenénk még, mi előzte meg a vásárokat, hogyan kereskedtek, 

kereskedtek-e egyáltalán az őskori, ókori emberek. Korábbi történelmi tanulmányaikat 

hívnám elő, azokra építenék, hogy lássák a folyamatokat, a változásokat. 

II. Ráhangoló játék (20 perc) 

Mikor belépünk a kiállítótérbe magnóról indítanék nekik egy hangfelvételt, amin vásári 

zsibongás hallható. Frontális módszerrel arról beszélgetnénk, hogy ki vet már részt ilyen 

alkalmakon, milyen emlékeik vannak.  

 Ezt követően szerepjátékot játszanánk. Az osztályt létszámtól függően három vagy 

négy csoportra osztanám. Minden csoportnak elő kell adnia egy kis jelentet, amit ők 

találnak ki. El kell képzelniük, mik történnek a vásárokon, hogyan beszélnek az 

emberek egymással, stb. 

 10-12 éveseknél, amennyiben nincs ötletük, én készítenék nekik beszélgetés 

típusokat. Húznának, és az adott „témát” kellene eljátszaniuk. Ilyen lehetne 

például: érdeklődés egy bizonyos termékről, alkudozás, két ismerős összefut a 

vásárban, egy család, amint megbeszéli miért jöttek el, vagy akár két idegen, akik 

közül az egyik felhívja a másik figyelmét egy zsebtolvajra. 

A feladatot több szempontból is hasznosnak találom. Egyrészt ráhangolja a gyerekeket a vásár 

hangulatára, hiszen a játék erejéig maguk is részeivé válnak ennek a miliőnek. Másrészt a 

feladat fejleszti a fantáziát, együttműködési készséget, kommunikációt. A gyerekek 

gyakorolhatják a csoport munkát.  
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 http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-1212.html 



III. Ismeretszerzés (30 perc) 

Az ismeretszerzéshez kétféle módszert alkalmazok. Egy játékot, illetve frontális beszélgetést. 

Először elmagyarázom a gyerekeknek a játék lényegét, módját. 

 Bingót fogunk játszani. Ehhez megkérek mindenkit, hogy üljön le, rajzoljon a füzetébe 

egy négyzetet, amelyet 9 részre kell osztani. Három sort és három oszlopot kell 

rajzolni. Mindenki beleír szavakat a vásárral kapcsolatban, amik eszébe jutnak, és ha 

ezek elhangzanak, akkor kipipálhatja őket. Annak van bingója, akinek egy sorban, egy 

oszlopban, vagy átlóban kijön az általa leírt három szó. 

A játékot azért tartom jó megoldásnak, mert éberen tartja a figyelmet. A gyerekek jobban 

bevonódnak, jobban fogja érdekelni őket a válasz. Mivel nem szeretnék verseny helyzetet 

teremteni, ezért nem tűznék ki jutalmat annak, akinek elsőre bingója lesz. Ám amennyiben a 

csoportban felmerül ez a kérdés, igény, úgy erre a lehetőségre is felkészülnék. A nyertes 

diákot azzal emelném ki, hogy a foglalkozás további részében ő lenne a segítőm. Esetleg arra 

is mód lenne, hogy valamilyen emléklapot kapjon, amely a múzeumhoz, esetleg konkrétan a 

vásárok témájához köthető. 

Miután a tanulók ezzel elkészültek, frontális kérdve kifejtő módszerrel beszélgetünk a 

vásárokról. 

 Milyen gyakorisággal tartottak vásárt? 

Ezzel felhívom a figyelmüket arra, hogy kétféle vásártípust különböztetünk meg: a hetivásárt 

és a sokadalmat. Tisztázzuk a sokadalom fogalmát, eredetét. Mindkét típust eltérő 

időpontokhoz kötötték, ezek jellegzetességeit is megbeszéljük. 

 Mi a különbség a hetivásár és a sokadalom között?  

Miután tisztáztuk, hogy kétféle vásártípus volt, megbeszéljük azok sajátosságait is. Amikor a 

vásárok helyszínéről esik szó, megkérem az egyik diákot, hogy olvassa fel a vásárt ábrázoló 

kép melletti feliratot, amely leírja, hogy a piac név honnan terjed el. Ezzel szeretném 

ösztönözni őket, hogy a feliratokra is fordítsanak figyelmet, hiszen ott a hasznos tudnivalók 

mellett ehhez hasonló érdekességeket is olvashatnak.
4
 

 Hogyan zajlottak a vásárok? Milyen szokások köthetők hozzájuk? 

Mesélnék nekik a „szabad vásár zászlajáról”, amelyet a városházára tűztek ki a hetivásárok 

idejére, és amíg kinn lógott, addig csak a helybeliek vásárolhattak. Hiszen ezeknek a 

piacoknak az elsődleges feladata az volt, hogy a várost ellássák élelmiszerrel, méghozzá a 

lehető legkedvezőbb áron. A zászló kitételét és bevonását természetesen kikiáltás is kísérte. 

                                                           
4
 Emellett úgy gondolom, hogy a MKVM nagy figyelmet fordított a szövegek összeállítására. Azok tartalmára és 

hosszúságára, vagyis azok érdekesek és rövidek. Ez motiválhatja a látogatókat, hogy ezeknek is egyre több 

figyelmet szenteljenek. Így ha még én is felhívom erre a gyerekek figyelmét indirekten, nagyobb esély van elérni 

ezt a célt. 



Az éves vásárokon ezek a szabályok már nem érvényesültek, mert itt a cél inkább az volt, 

hogy minél több árut el tudjanak adni.
5
 

 A kisebb gyerekekkel tisztáznánk, hogy ki az a kikiáltó és mi a feladata. Illetve 

nyomtatnék számukra néhány versikét, amelyekben különböző termékeket 

„reklámoznak” a kikiáltók. Ezeket ők olvasnák fel. 

 „Szabad a vásár!” hangzott el a vásárok megnyitását jelentő kifejezés. Mit jelent ez? 

Tisztáznánk, hogy mit jelent ez a fogalom, illetve ennek kapcsán szót ejtenénk, hogy mit 

jelent az, ha valakinek kiváltsága, privilégiuma van. Ezt különösen fontos résznek tartom, 

hiszen ezek az információk illeszthetők be leginkább történelmi tanulmányaikba. Ezek a 

szokások ugyanis meghatározók voltak az egész középkor, illetve kora újkor folyamán. 

Kitérnénk a lefoglalás szokására. „Bármiféle tartozásért joga volt bárkinek lefognia azt, aki a 

tartozását nem fizette meg, a nála talált holmikat pedig zálogképpen mindaddig magánál 

tartani, amíg a tartozást ki nem egyenlítette.”
6
 Megbeszélnénk, hogy ki mit gondol erről a 

szokásról. Hogyan reagálnának ma az emberek ilyesmire. 

 Kik tarthattak vásárt? Kitől kapták ezt a jogot? Mit jelentett ez? 

A király által adományozott vásártartási jog kapcsán megbeszélnénk, hogy milyen települések 

tarthattak vásárokat, illetve miért érte meg ezeknek vásárt tartani azon túl, hogy lakosai 

élelmezését biztosították. A vásártartás ugyanis jól jövedelmezett. Alapja a helypénz és a 

vásárvám volt, amit pluszban kiegészített többek között a mérlegpénz, az őrzési díjak, a 

különböző vizsgálati díjak, büntetéspénzek, vagy akár az elkobozott áru.
7
 

 Milyen áruk voltak kaphatók a vásárokon? Kik árulták azokat? 

A kérdéssel újabb fogalmak tisztázását tenném lehetővé, mint például a kofa vagy a stand
8
. 

Illetve felhívnám figyelmüket a teremben lévő asztalon elhelyezett termékekre, a sarokban 

található hands on polcra, ahol kávét, sót, lencsét, stb. láthatunk. Megbeszélnénk, mi volt 

kapható a középkorban, mi a jelenkorban, illetve mi az, amit nem árultak a vásárokon. Ekkor 

van lehetőség felállni és körbejárni a kiállítóteret. Ezzel a vásárról, illetve a tudnivalókról a 

figyelmüket magára a kiállításra irányítanám.  

 Itt a kisebbekkel arról is lehet beszélgetni, hogy az egyes árukat kik készítették. A 

régi szakmákról, azokhoz kapcsolódó érdekességekről. Ki készítette a patkót, ki a 

korsót, mit csinált a kádár, stb. 

IV. Új ismeretek alkalmazása, tapasztalati játékok (20 perc) 

A kiállítás egyik vitrinjében mérlegek, mérő eszközök vannak kiállítva. Miután a gyerekeknek 

lehetőségük alaposan megtekinteni a termet, ezekről beszélgetnék. A vásárok életéhez 

ugyanis szorosan hozzátartozik a mérés is.  
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 http://www.historia.hu/userfiles/files/2010-0910/Tringli.pdf, 39-42.o 

6
 http://www.historia.hu/userfiles/files/2010-0910/Tringli.pdf 43.o. 
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 http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/5-1212.html 

8
 http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/3-615.html 

http://www.historia.hu/userfiles/files/2010-0910/Tringli.pdf
http://www.historia.hu/userfiles/files/2010-0910/Tringli.pdf


 Milyen mértékegységeket ismeretek? Mit mértek ezekkel? 

Matematikai tanulmányaik során többféle mértékegységet, váltást tanultak már, itt erre a 

tudásra építenék. Beszélnénk hossz, súly és űrtartalom méréséről. 

 Mit gondoltok, régen is ezeket használták? 

Ezzel a kérdéssel szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a mértékegységeknek is 

megvan a saját történetük. Ezek sokféleségére, tájegységenként eltérő voltára. A kiállításban 

ezek közül több is látható, a hand os részen pedig kettő ki is próbálható.  

Ezután a gyerekeknek lehetőségük lenne maguknak mérni. A résztvevőket három csoportra 

osztanám, az egyes csoportok kártyákat húznának, azon lenne feltüntetve, melyik csoportnak 

mi a feladata, mivel és mit kell mérnie. 

 Az első csoportnak vásznat kérne mérnie, a másodiknak gyümölcsöt, a harmadiknak 

búzát. A teremben elhelyeznék többféle mérőeszközt, nekik kéne azok közül 

kiválasztani, hogy a csoportjuk mivel tudja megmérni az adott terméket.  

A feladat első lépéseként meg kell találniuk, vagy el kell készíteniük a megfelelő 

mérőeszközt, ugyanis minden terméket, legalább két féle mértékegységgel kell megmérniük. 

A hosszt mérőknek lenne kitéve centi, és rá kellene jönniük, hogy ujjal vagy arasszal, stb. is 

mérhetnek. A súlyt mérő csoport számára lenne kitéve lat, illetve gramm, viszont nem lenne 

mérleg. Azt maguknak kéne elkészíteniük ruhafogasból és szatyrokból. Míg a harmadik 

csoportnak, akik űrtartalmat mérnek, kikészítenék poharat, korsót, literes mérőedényt. 

Biztatnám a gyerekeket, hogy nyugodtan hagyatkozzanak a fantáziájukra, kitalálhatnak nem 

létező mérőeszközöket, mértékegységeket is. Miután megtalálták, elkészítették a megfelelő 

mérőeszközt mindegyik csoport bemutatná mit talált meg, esetleg talált ki. 

 A feladat második része az lenne, hogy meg kell mérniük a csoportjuk által kapott 

terméket, és erről feljegyzést, táblázatot kellene készíteniük. Konkrétan: egy méter 

vászon hány arasz, hány ujj, hány rőf, stb. Egy kilogramm narancs hány lat, hány 

uncia, hány font, stb. Egy szakajtónyi búza hány liter, hány icce, stb.
9
 Természetesen 

használhatnák a maguk által kitalált mértékegységeket is. 

A feladattal többféle célt is szeretnék elérni. Egyrészt felhívnám figyelmüket arra, hogy ma is 

mennyire része életünknek a mérés, mennyi mindent mérünk, és hány féleképpen tehetjük 

meg mindezt. Konkrét tapasztalatot szereznének arról, hogy egy adott dolgot 

különbözőképpen mérve különböző eredményeket kapunk. Másrészt szeretném a 

fantáziájukat, játékos kedvüket is szeretném növelni. Mivel csoportokban dolgoznak „a 

gyerekek megtanulnak figyelni, hallgatni egymásra, vitatkozni; gyakorlatot szereznek a 

munkamegosztásban, az idővel való gazdálkodásban.”
10
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 A középkor Magyar Királyságban használt mértékegységekhez: 

http://www.timba.biz/magyar/erdekes/mertek.html 
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 M. Nádasi Mária: Az oktatás szervezési módjai és munkaformái. in: Falus Iván (szerk.): Didaktika, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest, 1998. 384.o. 



 Amennyiben úgy egyezünk meg az oktatóval, hogy nagyobb súlyt szeretne fektetni 

a matematikára, úgy itt van lehetőség arra, hogy ezt a feladatot, egy harmadik 

részel is kiegészítsük. Azaz konkrét számolási feladatot is adhatunk a gyerekeknek. 

Megadjuk az egyes mértékegységek közötti váltószámokat, és ők kiszámolhatják a 

pontos eredményt. Végül megbeszélhetjük mennyire volt pontos a mérésük, minek 

köszönhető az esetleges eltérés? 

A feladatot egy újabb bemutatással, megbeszéléssel zárnánk. Ezt követően pedig tisztáznánk a 

hitelesítés fogalmát. 

 Eljátszanám az osztálynak, hogy én egy problémás vevő vagyok, aki azt hiszi, hogy át 

akarja verni egy kofa. Majd feltenném a kérdést a résztvevőknek, hogy igazolhatja a 

kofa, hogy nem verte át a vevőjét. Így jutnánk el a hitelesítés kérdéséig. 

A korabeli vásárokat nem csak szabadnak, hanem nyilvánosnak is nevezték. Ez  azt jelentette, 

hogy az árusítás csak nappal folyhatott. Ez biztosította ugyanis, hogy ellenőrizni tudják az áru 

minőségét, a pénz hamisságát és a mérlegek hitelességét.
11

 

V. Lezárás (10 perc) 

A foglalkozást egy rövid beszélgetéssel zárnánk. 

 Mit gondolnak azokról a jelenetekről, amit a foglalkozás elején előadtak? Mit 

csinálnának most másképp? 

Az új ismeretek alapján reflektálhatnának korábbi feltevéseikre, miben volt igazuk, miben 

tévedtek. Mi az, ami menet közben felkeltette érdeklődésüket és most inkább azt jelenítenék 

meg. Ezzel adnánk keretet az egész foglalkozásnak. 
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