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ÁRPÁD-KORI SZENTEK ÉS BOLDOGOK
KÁRPÁT-MEDENCEI TÖRTÉNELMI VERSENY 2. ÍRÁSBELI FORDULÓ

Árpád-kori szentek és boldogok
Felhívás vetélkedõre

A Lakiteleki Népfõiskola Alapítvány, a
Lakiteleki Eötvös Iskola és a Keresztény
Élet Szerkesztõsége csapatversenyt hirdet
anyaországi és határainkon túl élõ (erdélyi,
felvidéki, kárpátaljai, délvidéki) általános
iskolás (10–15 éves) és középiskolás korú
(14–19 éves) fiatalok részére. A vetélkedõ
témája: az Árpádok kora, különös tekintettel
a család és a X–XIII. századi magyar törté-
nelem szentté és boldoggá avatott alakjaira.
Fõvédnökeink: Lezsák Sándor, a Magyar
Országgyûlés alelnöke és Czoborczy Bence,
a Keresztény Élet fõszerkesztõje.

A háromfõs csapatok a vetélkedõ felada-
tait 2020. január 12. és február 8. között két-
hetente olvashatják a Keresztény Élet hasáb-
jain. Az egyes fordulók postára adási határ-
ideje a megjelenés dátumát követõ 9. nap.

A feladatlapokat az alábbi címre kér-
jük beküldeni:

Lakiteleki Eötvös Iskola, 6065 Lakitelek,
Kiss János út 1.

A feladatlapok elérhetõk lesznek a www.
nepfolakitelek.hu, a www.eotvosiskola.hu,
és a www.keresztenyelet.hu oldalakon is.

A három írásbeli forduló alapján a leg-
jobb eredményt elérõ csapatokat hívjuk meg
a 2020. március 12–14-én megrendezésre
kerülõ középdöntõre és döntõre, a Lakiteleki
Népfõiskolára.

A gyõztesek jutalmul részt vehetnek azon
a Lezsák Sándor parlamenti alelnök úr által

vezetett zarándoklaton, amely 2020 nyarán
jeles elõdeink nyomdokait követi.

Jelentkezni az elsõ forduló megoldásá-
nak beküldésével lehet. Nevezési díj nincs.
Szeretettel várjuk egyházi és világi iskolák,
egyházközségek, hittancsoportok, baráti tár-
saságok csapatait! Egy-egy intézménybõl,
közösségbõl tetszõleges számú csapat indul-
hat a versenyen.

Kérjük, hogy a csapatok válasszanak ne-
vet maguknak, s a megfejtésekkel együtt
küldjék el ezt is a megadott címre. Tüntessék
fel az iskola (egyházközség) nevét, a csapat-
tagok és a felnõtt segítõ nevét is a válaszla-
pon, valamint csapatuk vagy felkészítõjük
telefonos és internetes elérhetõségét!

A felkészüléshez a következõ köteteket
ajánljuk:

Árpád-kori legendák és intelmek. Ozirisz
Kiadó, Bp. 2004

Magyar Zoltán: Az Árpád-kori szentek
legendái. Kairosz Kiadó, Bp. 2010

Puskely Mária: „Virágos kert vala híres
Pannónia...” Példaképek a magyar múltból,
X–XVII. század. Ameko Kiadó, Bp. 1994.

Bõvebb felvilágosítással Olajos István

szolgál a vetélkedõvel kapcsolatban a
06-70/931–7808 elérhetõségen.

1. IDÕREND
A) Pótolják a szövegbõl hiányzó helyneveket, személyneveket! 1-1 pont
B) Írják le, mikor, melyik uralkodó idején történtek az események, állítsák

azokat idõrendbe! 1-1 pont
C) Kik a krónikások, mi a mûvek címe, mikor keletkeztek ezek? 3-3 pont

a) „Végre a császár megbánva dolgát, …1…. királytól és a magyaroktól bocsána-
tot kezde kérni, úgy hogy minden terhét Magyarországon hagyja lovain kivûl,
és esküt tesz, hogy soha sem maga sem utódai Magyarország ellenségei gya-
nánt Magyarországba nem lépnek s addig ….2….. lábát sem vonja ki, míg leá-
nyát …..3….., kit elõbb a franczia király fiának jegyzett volt el nagyerõs eskü-
véssel, Németországból elhozatva nõûl nem adja ….4….. királynak.”

b) „S miután ….5…. Fejérvárba nem mehetett bé, futásnak eredve ….6…. felé
mene, hol, mint mondják, sereg indula ellene. Eltérve tehát onnan is, sietve
….7…. felé lovagola; mert a polgárok izenték vala, hogy jõjön vissza s a
várost neki adják.”

c) „….a legfelségesebb isten hatalmában és õsei tudniillik szent ….8…., ….9…..
és ….10….. királyok és szentek fogadásaiban híve s közbenjárásaikba biza-
kodva, a királyi felség zászlaját felemelve, seregével Marchegg-nél ….11….
csatlakozék, ki jövetelét és segítségét, mint az istenét, úgy várja vala.”

d) „Ennek idejében tehát a magyarok nagy ellenségeit, a ….12….., kik Ma-
gyarország rablása után megfutottak, Erdély-ben, ….13…. nevezetû hegy-
nél elérik, s László király és a magyarok úgy meggyõzik, hogy, a mint
mondják, egy sem maradt életben közzûlök.”

e) „Ez az orvokat és rablókat üldözte, s ez hozta bé szokásba a folyamod-
ványnyal való szólást, mint a római s a birodalmi udvarnál szokásban van.
….14….. fekszik temetve.”

f) „S miután a tengermellékrõl visszatért, ….15…. austriai herczeg haddal tá-
mada rá, kit ….16…. elõtt a magyarok láncsával mellbe szúrva elvesztének.”

g) „S midõn ….1….király az élet igéit hirdette és a magyarokat keresztelte, ak-
kor ….2….., ki hitben hiú volt, keresztény lenni átallott; így hát temetkezett
élve feleségével az Abád-révbe, hogy a keresztségben õ meg a felesége ne
éljen a Krisztussal örökre.

h) „Így határozván a fõurak, visszatértek. Mikor pedig ….19…. a királynak el-
mondta volna, és ….20…. a hercegnek tudtára adta volna, hogy miként ha-
tároztak, kedvük ellenére ugyan, belenyugodtak.”

5. KERESZTREJTVÉNY – KÖZÉPISKOLÁSOKNAK

A) A rejtvény fõ sorait megfejtve egy versciklus címét kapják. Ki a szerzõ, mi
a mû címe? 5 pont

B) Kérjük, röviden, maximum egy oldalnyi terjedelemben elemezzék a verset!
10 pont

2. LEGENDÁK

a) KÖZÖS – Hasonlítsák össze a Szent István életét taglaló kis legendát, a
nagy legendát, valamint Hartvik püspök legendaváltozatát! Mi a közös, mi
az eltérõ bennük? 15 pont

b) KÖZÉPISKOLÁSOKNAK – Mikor keletkezett a Legenda Sanctorum Regni
Hungariae? Kiknek a legendáját tartalmazza? 10 pont

4. REND ALELKE MINDENNEK 10-10 pont
Az ország életében jelentõs szerepet játszottak a szerzetesrendek.

a) Mely férfi, illetve nõi rendek kolostorai álltak az Árpád-korban a következõ
helyeken: Lébény, Pilisszentlélek, Bélháromkút, Nyulak-szigete, Eszter-
gom (IV. Béla alapítása), Csorna, Nagyszombat (1239 k.)

b) Kik alapították a felsorolt szerzetesrendeket

c) Milyen ruhát viseltek e rendekbe tartozó szerzetesek?

d) KÖZÉPISKOLÁSOKNAK: Kik jelenleg ezen rendek magyarországi és kik
világegyházi legfõbb méltóságai?

3. NYUGHELYEK

Krakkóban a Wawel székesegyház a lengyel királyok temetkezési helye.
Sajnos mi nem vagyunk ilyen szerencsés helyzetben, Árpád-házi uralko-
dóink többségének csontjai 3 deszkakoporsóban nyugszanak.

A) Hol volt Könyves Kálmántól kezdve a magyar királyok temetkezési helye?
Mi lett e templom sorsa? 2 pont

B) Hová temetkezett Orseolo Péter, Aba Sámuel, Szent László, I. András, I.
Béla, I. Géza, IV. Béla? 7 pont

C) Szent László temetéséhez, sírhelye kiválasztásához egy legenda is fûzõdik.
Írják le néhány mondatban! 3 pont

D) Nagy királyaink egyike a XIX. sz. óta a Mátyás templom oldalkápolnájá-
ban nyugszik elsõ feleségével együtt. 11 pont
a) Ki volt a király ?
b) Mi a neve: 1. feleségének, 2. feleségének, valamint korábbi jegyesének,

akivel jegyességét a jövendõbeli atyja felbontotta?
c) Melyik német császár volt az említett király vendége Esztergomban?
d) Az uralkodó trónra lépéskor ellentétbe került a szentéletû esztergomi ér-

sekkel. Kivel?
e) Az ellentét miatt ki koronázta meg?
f) A kor rendkívül sokra értékelte az allegorikus ábrázolásokat. A fent leírt

síremlékeken min nyugszik a király, és min felesége lába, mit jelképez-
nek ezek?

g) KÖZÉPISKOLÁSOKNAK – A legújabb kutatások szerint az említett
sírban a közvélekedéssel ellentétben kik nyugosznak? Mi támasztja alá
ezt az elképzelést? 5 pont


