
 

2. Feladatlap 4. osztályosok Név: ....................................................  

  Iskola neve: .........................................  

Márton napja 

November 11-e Szent Márton napja. Ehhez a naphoz különösen sok babonát, 
szokást köt a néphagyomány. A legenda szerint a római császár katonájaként 
szolgáló Márton egy hideg téli estén odaadta köpenyének felét egy koldusnak. 
Aznap éjszaka álmában megjelent Jézus a koldus alakjában. Innentől kezdve pedig 
fordulat állt be életében: Isten szolgálatába állt. 

Jóságáról már élete során is legendák keringtek, s püspökké akarták szentelni. A 
monda szerint, mikor ennek hírét vette, az érte jövő küldöttek elől a ludak óljában 
bújt el. A szárnyasok azonban gágogásukkal óriási zajt csaptak, így elárulták Márton 
rejtekhelyét. Végül Mártont püspökké szentelték. 

Szent Márton napja körül legtöbbször elromlott az idő, és leesett az első hó. A 
Márton naphoz időjóslás is kapcsolódik. A népi hagyomány úgy tartja, ha Szent 
Márton „fehér lovon érkezik“, azaz Márton napján esik a hó, akkor enyhe tél lesz, 
amennyiben „barna lovon nyargalász“, vagyis nem esik hó, akkor kemény, havas 
télre számíthatunk. 

Márton napkor nagy eszem-iszomot rendeztek: asztalra tették az újbort, ettek-
ittak, s fenékig ürítgették a poharakat, hogy a következő esztendőre is jó termés 
legyen. A régi időkben Szent Márton napja jelentette a paraszti év végét, ilyenkor 
zárták le az éves gazdasági munkákat és ilyenkor vette kezdetét a téli pihenő 
időszaka. A cselédek ilyenkor kapták meg az évi bérüket és hozzá ráadásként egy 
libát. A hiedelem szerint Szent Márton napján ludat illik enni, mert aki Márton 
napján nem eszik libát, az egész évben éhezni fog. „A bornak Márton a bírója“- tartja a 
hiedelem, azaz ezen a napon a bort mindenképpen meg kell kóstolni. 

1. Válaszolj a kérdésekre! 

- Mi volt a legelső foglalkozása Mártonnak?  ........................................................................  

- Milyen esemény változtatta meg az életét?  ........................................................................  

 ......................................................................................................................................................  
 
2. Mi a leginkább jellemző Mártonra? Húzd alá a helyes választ! 

EDZETTSÉG OKOSSÁG IRIGYSÉG JÓSÁG VIDÁMSÁG SZOMORÚSÁG SIKERTELENSÉG 
 
3. Jelöld nyilakkal a Márton napi időjóslást! 
 
 

Márton érkezése: 

 

 

fehér lovon 

barna lovon 

havas tél enyhe tél 



 

4. Karikázd be a helyes választ! Mit jelent a következő mondat? 

A bornak Márton a bírója. 

 a; A bort Márton fogja bírálni. 

 b; Márton bíró bírálja a bort. 

 c; Márton napján kell az újbort megkóstolni. 
 
5. Olvasd el a szöveget és oldd meg a feladatokat! 

 

Karikázd be a képen a „püspökfalatot”! 

Válaszolj a kérdésekre! 

- Milyen hús kell a Márton-napi vacsorához?  ......................................................................  

- Kinek illett küldeni a vacsorából?  ......................................................................  

- A hús melyik részéből küldtek?  ......................................................................  

ceruzával: Mivel koccintottak a vacsora után? 

kékkel: Mi Márton pohara? 

pirossal: Miért gondolták úgy, hogy sok bort kell inni ezen a napon? 
 
 
 

Beküldési határidő: december 3. 
(Ha elkészültél hamarabb, a feladatlapot add le a könyvtárban!) 


