A 2. forduló megoldásai
1. feladat
Olvassátok el az alábbi szöveget, és válaszoljatok a kérdésekre!

7 pont

„Magyarország Kormánya a 2017-es évet Szent László királyunk emlékévének
nyilvánította. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Potápi Árpád János
2016. augusztus 17-én hirdette meg a 2017. január 1-től december 31-ig tartó Szent László
emlékévet a „lovagkirály” trónra lépésének 940., és szentté avatásának 825. évfordulója
alkalmából. Indoklása szerint „László király az első olyan Árpád-házi uralkodó, aki
összekapcsolja a közép-európai népeket, hiszen Lengyelországban született, Erdély
védőszentje, a zágrábi püspökség alapítója és Nyitrán halt meg”. Az emlékév végül is a
Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület és az Emberi Méltóság Tanácsa kezdeményezésére
jött létre. A programsorozatot bevezető konferenciát 2016. szeptember 6-án rendezték meg
Nagyváradon, ahol bemutatták a Szent László nemzeti zarándoklat nevű lelki utat. Ez a
zarándokút a lovagkirály által alapított nagyváradi és a zágrábi püspökségeket köti össze. …….
……Ki kell egészítenem még a váradi püspök előadását azzal, hogy a szent ünnepének még
ma is igen nagy az aktualitása. Erre bizonyíték, hogy az 1993-ban megalakult kaposvári
egyházmegye, azaz a somogyi püspökség is védőszentjének választotta Szent Lászlót.
Ugyanakkor szerintünk még az is a középkori Somogy megyéhez kapcsolja Szent László
királyt, hogy 1091-ben Somogy megye akkori központjában, Somogyváron alapította meg a
franciaországi Szent Egyed, illetőleg a római pápaság Péter és Pál titulusát viselő bencés
apátságát. Ezzel a céltudatos egyházpolitikai lépésével a király létrehozott egy Szent Egyed
zarándokútvonalat is. Ez az új zarándokút – Lengyelországot is bekapcsolva – Somogyváron
és Zágrábon is keresztül vezetett délnyugat irányban. Közben több állomást, köztük Milánót is
érintve tartott Saint-Gilles-be.” Magyar Kálmán: Szent László és Szent Egyed (SaintGilles) virágzó központja, Somogyvár, /Részlet a Valóság 2017/12. számában megjelenő, A
2017-es Szent László emlékévhez kapcsolódó tanulmányból/
1. Milyen évfordulókhoz kapcsolódóan hirdették meg a 2017-es évet Szent László
emlékévének?
Trónra lépésének 940. éve és szentté avatásának 825. éve alkalmából.
2. Milyen indokkal támasztották alá az emlékév meghirdetését?
Az első olyan Árpád-házi uralkodó, aki összekapcsolja a közép-európai népeket,
hiszen Lengyelországban született, Erdély védőszentje, a zágrábi püspökség alapítója
és Nyitrán halt meg.
3. Mi kapcsolja Szent László királyunkat Somogy megyéhez?
Az 1993-ban megalakult kaposvári egyházmegye, azaz a somogyi püspökség is
védőszentjének választotta Szent Lászlót. 1091-ben Somogy megye akkori
központjában, Somogyváron alapította meg a franciaországi Szent Egyed, illetőleg a
római pápaság Péter és Pál titulusát viselő bencés apátságát.

2. feladat

6 pont

Az alábbi képek egy-egy Szent Lászlóhoz fűződő legendára utalnak. Kutassatok,
hogyan kapcsolódnak ezek nagy királyunk életútjához! Foglaljátok össze röviden!
forrás: http://magyarnyelv.network.hu/blog/magyar-nyelv-hirei/mondak-legendak-szent-laszlo-kiralyrol

Szent László füve:
Amikor a pestis, a döghalál pusztítani kezdett, az egész nép László
királyhoz fordult, mindenki tőle várt segítséget. Szent László
pedig Istenhez könyörgött, tőle várt segedelmet. Isten éjszaka
álmot küldött a királyra. Egy angyal jelent meg a szent király előtt,
és
azt
mondta:
- Vedd íjadat és tegezedet, menj ki sátrad elé, és minden célzás
nélkül bocsásd el nyílvessződet. A vessző megmutatja, mit kell
tenned. Amikor László király felébredt, hozatta íját és tegezét,
kilépett sátrából, felhúzta íját, aztán célzás nélkül elbocsátotta a
nyílvesszőt. A nyílvessző messze szállott, s ahol lehullt, egy
genciána fűszálat átütött. A genciána, a keresztesfű kenőcse mentette meg a népet a döghaláltól,
s azóta is Szent László füvének nevezi a nép.
Szent László pénze:
A kunok éppen Kolozsvárott támadták, a magyar vitézek pedig
üldözőbe vették őket a menekülőket.
A kunok vezére cselt eszelt ki ekkor. Kibontotta az iszákját és a
rabolt kincsekből marékszámra szórta az aranypénzt az üldöző
magyarok elé. Ezt látva a többi kun is követte a vezért. A
magyarok leugrottak a lóhátról és marékszámra szedték a
kincseket. Senki sem törődött ekkor már a pogányok
üldözésével. László király hiába bíztatta fiait a további harcra. A csengő arany szebben beszélt,
nem hallgattak azok a királyi szóra. Szent László ekkor megint az Úrhoz fordult:
- Uram, te segíts meg, hiszen éretted harcoltam! És íme, csoda történt ekkor. Isten a kunok
földre szórt aranyát egytől egyig kővé változtatta!
Szent László kútja:
Szent László serege Döbröd közelében vonult, és epesztő
szomjúság kínozta a katonákat. Az ütközet előtt a szent király
Istenhez fohászkodott, hogy elepedt katonáit felüdítse.
Könyörgése meghallgatásra talált, s lova patkójának nyomán víz
buggyant ki. Bőséges forrás fakadt a nyomában. A friss víz a
katonákat felüdítette. Vize azóta sem apadt el, ki nem száradt. A
forrást a nép ma is Szent László kútjának nevezi.

3. feladat

10 pont

Fejtsétek meg a rejtvényt!
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forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/I._L%C3%A1szl%C3%B3_magyar_kir%C3%A1ly
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

………….. Krónika, amely „a magyarok tetteiről, eredetükről, diadalaikról” szól
Leányrabló vitéz nemzetisége
László egyik leányának keresztneve
I. András királlyá koronázott fia
Nehézpáncélos lovas katona
E településen található a Szent László Nemzeti Emlékhely
Itt vesztette életét I. László király

Hogyan kapcsolódik a megfejtés Szent Lászlóhoz?
Nemzeti emlékhelyünk, amelyen Szent László király bencés apátságot alapított. Minden
évben a László naphoz legközelebbi hétvégén itt rendezik meg a Szent László napokat.

4. feladat
3 pont
A képzeletbeli történelmi témájú közösségi oldalon az alábbi hirdetések jelentek
meg.
Kik lehetnek a „Hirdetők” ?
a) Törvénykönyveim megírásához írni tudó alattvalókat felveszek! Jelige: Szabolcsi
zsinat
megfejtés: Szent László király
b) Keresem idős édesapámat! Különös ismertetőjegye, hogy mindkét szemére megvakult.
Jelige: Vazul
megfejtés: I. András, I. Béla, Levente (egyet közülük elég volt írni)
c) Koronázási ünnepélyemhez zenészeket, virágkötőket, dekoratőröket keresek!
Jelige: Gyermekkirály
megfejtés: Salamon

5. feladat
Nézzétek meg az alábbi linken található rövidfilmet!

9 pont

https://www.youtube.com/watch?v=2n74CRE1MkY
Válaszoljatok a kérdésekre a film alapján!
1. Hol található jelenleg hazánk harmadik kiemelt ereklyéje, Szent László hermája?
A győri bazilikában található.
2. Mikor készülhetett az első ereklyetartó a koponyához?
.

László király szentté avatásakor készülhetett, 1192 körül.
3. Mi történt az első ereklyetartóval?
Megsemmisült a Nagyváradot sújtó tűzvészben.
4. Mit tartalmaz a herma?
Szent László királyunk koponyaereklyéjét őrzi.
5. Mi indította el a Szent László-kultuszt Győrött?
1763-ban nagy földrengés sújtotta Győrt, ennek kapcsán gróf Zichy Ferenc püspök
elrendelte, hogy a hermával körmenetet kell tartani.
(Úgy vélték, hogy kiengesztelik az Úr haragját, és megelőzik ezzel a hasonló
csapásokat.)
6. Mit gondoltok, a filmben megfogalmazott „örök emberi értékek” mik lehetnek?
Válasszatok ki közülük négyet, s írjátok le ezeket a pontozott vonalra!
Például: tisztesség, becsület, megbízhatóság, jellemesség, kitartás, segítőkészség
szorgalom……stb

A Szent László herma

