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Halál – Hagyomány – Szeretet – Uralom  

 

Az év 997. Meghalt Géza, a magyarok fejedelme.  

Most ki vezesse az országot?  

Felesége, Sarolt, Géza mellett uralkodott. 

István – Géza és Sarolt fia – a jogos örökös keresztény 
európai törvény szerint. De István fiatal - alig húszéves. 

Koppány vezér megkéri Sarolt kezét, ősmagyar törvények 
szerint és vele a fejedelemséget.  

Mi lesz Sarolt válasza? Melyik irányban halad a 
magyarok jövője?    

 

 

Közben… 

Mit tegyen Gizella, István kamaszkori felesége, aki új 
országba érkezik? Ismeretlen a nyelv, a kultúra, a 
szokások. Hogyan találja meg saját útját? 
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Mire jó ez a forgatókönyv? Mért tanuljuk ezt a történetet?  

Kedves Vezetők!  

Ezt a kiadványt azért készítettük Nektek és csapatotoknak, hogy a 2023-as akadályverseny 
minél érthetőbb és izgalmasabb legyen számotokra.  

Idén, Géza fejedelem halála után István örökléséről tanulunk. Három célunk van: 
1. Kiemelni Sarolt és Gizella szerepét a Magyar Fejedelemség végén és a Magyar Királyság 

elején. Ez a két erős nő mit adott az új ország kultúrájához?  
2. I. István király ifjúságáról és fejedelemségéről tanulni. Milyen volt magyarnak lenni 

„Magyarország” előtt? István milyen választásokkal állt szemben?  
3. Megismerni a középkort. A középkorban milyen volt a mindennapi élet a lányoknak és 

fiúknak? 

Miért Sarolt és Gizella? 

Biztos, hogy már hallottál Szent Istvánról, az első magyar királyról. De előtte és mellette 
uralkodott, harcolt, imádkozott, dolgozott két érdekes nő is.  

„Erősnek” számít egy személy, ha… 

• „Az egész országot egy férfi kezével tartotta hatalmában,” mint Szent István 
édesanyja, Sarolt fejedelemasszony.  

• Ha egy népet új politikai rendszer és kultúra felé irányít, mint István. 

• Új országba költözik, és meg kell tanulnia a szokásokat, mint Gizella, István felesége. 

Ha Sarolt és Gizella szemszögéből nézzük a történelmet, akkor mit tanulhatunk, amit még nem 
volt alkalmunk eddig látni? Erősek vagyunk, nem csak „nagy” politikai munkában, hanem 
mindennapi küzdelmünkben is. 

A forgatókönyv célja: 
 

• Megismerhetjük egy fontos magyar korszak főbb alakjait, akikkel 
találkozhattok a táborban a kerettörténet szerint.  

• Felkészülhettek a táborban zajló keretes eseményekre a saját csapatotokkal.  

• A képzési ötletek a 12, 16, 17, 19, 23 és 26-28. lapon találhatók.  

A kerettörténet célja az, hogy kreatív keretet adjon a cserkészprogramok tanításának! 
 
Jó Munkát! 
Magyaródy Kati, cst. 
Akadályverseny parancsnok 
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Idővonal 
 

897 k.  Honfoglalás – a magyar törzsek átkelnek a Vereckei hágón.  
945 k.  Géza (Taksony fia és Árpád dédunokája) születése  
950 k.  Sarolt (Zombor, erdélyi gyula lánya) születése 
970 k.  Sarolt és Géza megházasodnak. 
972   Géza lesz a magyar fejedelem; Koppány a somogyi vezér lesz. 
975 k.  Saroltnak és Gézának megszületik fiuk, Vajk, ezután legalább három 

lányuk.  
975 k.  Géza megkeresztelkedik egész családjával. Vajkot átnevezik Istvánra.  
984 k.  Gizella születése Bajorországban. 
995  István és Gizella megházasodnak.  
997  Meghal Sarolt férje, Géza fejedelem.  

• Koppány vezér, Géza rokona és Somogy vidék ura, Saroltot 
feleségül akarja venni, és megörökölni a fejedelemséget.  

• Ezt nem fogadják el.  
998   István legyőzi Koppányt.  

• Sarolt és István döntése teljesen megváltoztatja az ősi 
öröklődési szabályokat, és vele a magyar nép jövőjét. 

1000   István és Gizella fia, Imre, megszületik.  
István és Gizella megkoronázása mint az első magyar király és királyné.
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Első Rész: Milyen volt Magyarország 997-ben? 
 
997-ben Sarolt fejedelemasszony megváltoztatta Magyarország sorsát. Az ő 
döntése miatt lett István az első királyunk. Hogyan? Majd kitalálod. De először…  
 
Milyen volt Magyarország 997-ben? 
 
Nem létezett!  
 
Vagyis, a Magyar Fejedelemség nem volt hivatalosan elfogadva mint ország a 
többi Nyugat Európai országok közt, mert: 

• Nem volt király. Géza fejedelem volt, aki 997-ben meghalt, és utána maradt 

felesége, Sarolt, fia, István, és István felesége, Gizella. 

• A Magyar Fejedelemség még nem fogadta el hivatalosan a pápát és 

nyugati, azaz római rítusú kereszténységet.  

• A Magyar uralkodók még többféle vallás felé húzódtak – katolikus hit 

mellett a pogányság és a bizánci kereszténység felé. 

Máshogyan is nézett ki az ország. 
Itt a mai Magyarország:  
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Itt Magyarország Sarolt, István, és Gizella életében (1000 után).  

 
Milyen különbségeket látsz? 

• Van olyan rész, ami most más országhoz tartozik. A határok változnak 
háborúk és szerződések miatt.  

• A magyar törzsek ezt a területet nyerték meg a honfoglalás kori hadjáratok 
alatt. Ezért mindig voltak más nemzetek és kultúrák ezen a területen.  
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Bónusz Anyag: Középkori Térképészet 
Alul van két középkori világtérkép.  Mit tanulhatunk a középkori emberekről? 
 
Az első német, 1581-ből. A keresztény térképésznek Jeruzsálem a világ közepe. 
Az másik arab, 1154-ből. Az eredetiben a déli irány felfelé mutatott, mert ott voltak arab 
országok. 
 

• Meg tudod találni Európát? Magyarországot? Az elsőn, „Ungern”-nak van jelezve. 

• Hogyan hasonlítanak a mai világtérképhez? Mi létezik, ami meglepő? 

• Hogyan különböznek? Mi hiányzik?  

(Ha kell egy nagyobb kép itt lehet találni az elsőt és itt a másodikat.) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCnting_Clover_Leaf_Map#/media/File:1581_Clover_Leaf_World_Map_by_Heinrich_Buenting.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Early_world_maps#/media/File:Tabula_Rogeriana_1929_copy_by_Konrad_Miller.jpg
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Mi volt a Magyar Fejedelemségben 997-ben? 
 

 Volt Nem volt 

Politika Király 
Papok 
Lovagok – de csak lánc-páncélban! 
Jobbágyok 

Demokrácia 
 

Divat Hosszú ruha nőknek és férfiaknak  
Lánc-páncél  

 

Szemüveg 
Gomb 
Kemény vért 
páncél 
 

Étel Káposzta, répa, méz, mazsola, sült hús Krumpli, paprika, paradicsom, cukor, 
fagylalt 
 

Technológia Tábortüzek, kardok, fa építmények, fából 
épített várak  

Beton, gyufa, puska, kőház, kastély 

Kultúra Iskolák a kolostorokban  
Többféle vallás (ősmagyar pogány, nyugati-
rítusú/katolikus és keleti-rítusú/ortodox 
kereszténység, zsidó és 
muszlim törzsek, pl. a kazárok) 
Zenészek a „hír adók” voltak 
Céhek (mesterségek, pl. 
mészárosok, vargák, pékek, 
kovácsok) 
  

Élet vallás nélkül 
Egyetemek (az első 1088-ban indult 
Itáliában!) 
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De milyen volt a mindennapi élet? 
 
Attól függ, hogy ki vagy és hogy milyen társadalmi ranghoz tartozol. Lehetsz:  
 
Árpádházi Fejedelem/Fejedelemasszony/Király/Királyné 
(Géza Fejedelem és Sarolt Fejedelemasszony, István Király és Gizella Királyné) 
Ha uralkodsz, te választod, hogy: 

• Milyen vallást kövessen az ország. 

• Ki ellen harcoltok, kivel kötsz békeszerződést. 

• Gyerekednek ki legyen férje vagy felesége – nem szerelem, hanem politika. 

• Van hatalmad, de nem korlátok nélkül. Vannak erős vezérek, nemes urak és 
papok, akikkel tárgyalni kell. Géza és István idejében például Koppány és Vazul 
vezérek és az esztergomi érsek. 

• Majd később tanuljuk, hogy mi a különbség a fejedelem és a király között. 
 
Pap, szerzetes, vagy apáca  
Ha fiú voltál, akkor pap vagy szerzetes tudtál lenni, ha lány akkor apáca.  

• A római pápa ereje miatt, a legmagasabb rangú pap (mint az Esztergomi érsek) 

olyan hatalma és pénze van, mint egy hercegnek. De van szegény falusi pap is. 

• Mindenkit befogadnak! Nem fontos, hogy gazdag vagy szegény vagy! 

• Gyerekkorodban elküldtek egy kolostorba tanulni, imádkozni, írni, imádkozni, 

olvasni, imádkozni, gyógynövényeket növeszteni…és imádkozni.  

• Ha szerzetes vagy, akkor kolostorban élsz, ami egy templom-kastély. Nincs 

élettársad (férj/feleség).  

• Ha apáca voltál, akkor nem kellett félni, hogy apukád csúnya férjet választ ki 

számodra, vagy hogy gyerekszülésben meghalsz.  

• Ha pap lettél, akkor templomban dolgoztál a falusiakkal…és ebben a korban, a 

katolikus papok tudtak házasodni! (1123-ban lett megtiltva.)  

• Vannak más, keleti rítusú szerzetesek, aki a bizánci birodalom 

irányítása alatt működtek.  (Lásd a bónusz anyagot!) 

Nemesek, lovas katonák, lovagok…és családjuk 
Szeretsz harciaskodni, nyilazni, lovagolni, és nem tudsz olvasni? Akkor jó 
szerencséd van, ha nemes, lovag, vagy harcos családban születtél.   

• Udvariasság még nem olyan fontos mint a harcolás.  

• Várban laksz, ami fából van építve egy dombon. Nincs kő kastély. 

• A vár mellett van egy kis falu, tele parasztokkal. Őket megvéded 

háborúban. 
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• Mint harcos férfi, ha a fejedelem harcba hív, akkor felveszed a lánc-páncélodat és 

indulsz csatázni.  

• Ha nő vagy, megvéded a családi váradat és irányítod a falusi életet. Sarolt 

példájából tanuljuk, hogy volt sok hősies nő is!  

• Szülők választják a gyerekük párját. A házasság egy szerződés a családok 

között. 

Jobbágy vagy paraszt 
Itt van a legtöbb ember.  

• Faluban laksz, mezőgazdaságban dolgozol, és nem tudsz írni vagy olvasni.  

• Adót fizetsz a fejedelemnek, vagy az ottani nemesnek hogy megvédjenek.  

•  Ha van templom, a mise a heted fénypontja, hogy találkozzál másokkal. 

• Ha magyar paraszt vagy, lehet, hogy megtartasz ősmagyar szokásokat, mégis ha a 

fejedelem vagy király elhatározta, hogy keresztény vagy és megkeresztelkedtél. 

Így, amikor a Boldogasszonyhoz (Máriához) imádkozol, a képe az ősmagyar 

Földanyával összefolyik a képzeletedben.  

Program:  

• Földrajz: középkori & mostani Európa kirakós  

• Magyarságismeret és Testgyakorlat – társadalom piramisok 

o Nyugat Európa: 1 pápa, 1 király, 2 szerzetes/apáca, 3 lovag, sok jobbágy) 

o Magyar Fejedelemség: fejedelem, harcosok, lovagok, akkor tedd be a 

szerzeteseket!  

• „Ki vagyok?” játék 

o Mindenki kap egy kártyát a fején ami vagy fejedelem, apáca/szerzetes, 

harcos/lovag, kastélyvédő asszony, jobbágy.  

o Igen/nem kérdésekkel ki kell találni hogy milyen társadalmi ranghoz 

tartozól. 

Kötelező kérdések: 
1. Nevezzél meg 3 különbséget a 997-es Magyar Fejedelemség és a mai 

Magyarország között! 

2. Nevezzél meg 4 társadalmi rangot, és tedd őket sorrendbe. 
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Bónusz Anyag: Bizánc és a keleti-rítusú kereszténység 
Mi a „nyugati” és „keleti” rítusú kereszténység? Mi Bizánc? Miért fontos Róma városa? 
 
Ma, a legtöbb magyar katolikus keresztény hagyományokat 
követ, még akkor is, ha nem jár rendszeresen templomba.  
 
Katolikus kereszténység = nyugati rítus  

• Róma a fővárosa 

• A pápa a lelki vezetője.  
 

De Sarolt idejében a katolikus hit nem volt hivatalosan elfogadva, 
mint a fő, nemzeti hit. Sokan (mint Sarolt) „keleti rítusú” 
kereszténységet követtek.  
  
Ortodox kereszténység = keleti rítus 

• Konstantinápoly, a Bizánci birodalom fővárosa, központja. 

• A konstantinápolyi pátriárka a lelki vezetője. 
 

De miért nevezik „nyugati”-nak és „keleti”-nek?  
A középkori templomok alapja a római birodalom. A római 
birodalom központja persze Róma, de OLYAN nagy lett, 
hogy végül is ketté szakadt. Volt a „nyugat-római 
birodalom,” aminek Róma a fővárosa, és a „kelet-római 
birodalom,” aminek Bizánc volt a fővárosa. Ahogyan a 
római császárok elpusztultak, megmaradtak és 
megerősödtek a templomok és a hagyományok a két 
fővárosban. 
 
Még van Róma, de hol van ma a Bizánc? Nem találom a 
térképen! 
Ott van! A bizánci birodalom véget ért 1453-ban, amikor Konstantinápoly egy új, felfutó birodalomnak a 
fővárosa lett – az oszmán birodalomé! Átnevezték, és Konstantinápoly Isztanbul lett. Isztanbul most 
Törökország egyik legfontosabb városa.  
 
Én Református vagyok…Sarolt és István korában, voltak reformátusok, evangélikusok, baptisták?  
Nem – ezek a keresztény vallások 1517-után váltak el a katolikus egyháztól. Ez 500 évvel Sarolt és István 
kora után jött!  
 
Én nem vagyok keresztény…Sarolt és István korában voltak más vallások? 
Igen. Voltak a honfoglalás előtt másféle pogányok és zsidók is. A Gesta Hungarorum szerint, Géza apja 
Taksony uralma alatt beköltöztek muszlim törzsek is. De mindenki valamilyen vallást követett.  
 

Konstantin császár, mint a kereszténység védője 
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Második Rész: Sarolt és a magyarok sorsa 
997-ben Sarolt fejedelemasszony bebizonyította, hogy a jövendő magyar királyok 
a nyugat-európai, keresztény szokásokat követik.  
 
Hogyan jutott Sarolt olyan helyzetbe, hogy ő tudta a magyar 
fejedelemség jövőjét irányítani?  
 
Ebben a mesében, van négy főszereplő… 

o Géza Fejedelem 

o Sarolt Fejedelemasszony – Géza felesége 

o Vajk/István – Géza és Sarolt fia 

o Koppány – a somogyi vezér, Géza rokona 

 
Az utolsó ősmagyar: Géza fejedelem (945-997) 
 
Ha fejedelem voltál mint Géza, Sarolt férje, akkor legfőbb harcos 
voltál. A te állásod az volt, hogy megtartsad a területed határait, 
vagy küldjél ki lovas katonákat kalandozni kincsekért és területért. 
Mint fejedelem Géza dönthetett ezekben: 
 

• Milyen legyen a vallásod? Sok évig Géza az ősmagyar hitet követte, 
amiben több istenféle volt. Amikor, 972-ben felvette a keresztény hitet,  
eldöntötte, hogy az egész családja is keresztény lesz! De nem hagyta el 
ősei hagyományait. A legenda szerint, azt mondta, hogy „Elég gazdag 
vagyok ahhoz, hogy két istennek áldozzak.” Ez problémát okozott a 
halála után.  

• Nevezd át a gyerekedet? Géza és Sarolt fiát Vajknak hívták, de 

megkeresztelése után, István lett a neve! Képzeld el, ha a te szüleid 

hirtelen átneveznének téged!  

• Legyen háború vagy béke? Azután, hogy megkeresztelkedett, leállította 

a határon túli kalandokat. Inkább házasságokat tervezett gyerekeinek 

más királyok és fejedelemnek gyerekeivel.  

• Ki legyen a fiad felesége? Géza elhatározta, hogy fia elveszi Liudolf 

Gizellát, a bajor herceg lányát.  

Géza fejedelem, a Képes Krónikából. 
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Sajnos, Gáza még ha elég gazdag is volt két istennek áldozni, nem tudta magát 
megmenteni a haláltól.  
 
997-ben, Géza halála után, István fia alig volt húszéves, és még bizonytalan volt a 
jövője. Ezért Géza felesége, Sarolt vette kezébe az ország sorsát. 
 
De ki volt Sarolt?  
 
Sarolt, a fejedelemasszony (950 k.- 1008k.)  
 
Sarolt Erdélyben született, az ottani gyulának, vagyis fejedelemnek a lányaként. 
Amikor körülbelül húsz éves volt, Sarolt férjhez ment Géza fejedelemhez. 
Saroltnak volt egy fia, István, és legalább három lánya. Sarolt a fejedelem 
feleségeként is nagyon önálló személy volt: 

• Hírneve volt mint erős uralkodó. Querfurti Brúnó, egy krónika-író, 

megjegyezte hogy Magyarországon Sarolt, „az egész országot egy férfi 

kezével tartotta hatalmában.” Ebből láthatjuk, hogy Géza halála 

után Sarolt irányította az országot. (Brúnó szerint ez rossz.) 

• Más volt a vallása, mint férjéé. Még Erdélyben, keleti-rítus 

szerint megkeresztkedett.  A keleti egyházban Bizánc (és nem 

Róma) volt a lelki világ központja. Sarolt elhozta a bizánci 

kereszténységet a Dunántúlra. Ezért, Géza udvarában, a katolikus 

szerzetesek nem bíztak Saroltban. Brúnó szerint, vezetése alatt a 

keresztény hit „pogánysággal vegyült” és „rosszabb kezdett lenni 

a barbárságnál ez a tétlen bágyadt kereszténység.” 

• Szeretett lovagolni. Merseburgi Thietmar krónikája szerint Sarolt 

a lovat „katona módjára ülte meg.” 

• Lehet, hogy egy picit félelmetes volt… Thietmar azt is írja hogy 

Sarolt „mértéktelenül ivott” és „egy embert hirtelen haragjában 

[…] megölt.” 

 
Amikor Géza fejedelem meghalt, Sarolt és István fia voltak az örökség kérdés 
közepén. 
 
DE VÁRJ! Mi a különbség a király és a fejedelem közt?  

Sarolt és kis Vajk, a Képes Krónikából. 
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Királyok és Fejedelmek 
Király: 

• A római pápa megszenteli a király uralkodását, és megszentelt koroná adt.  

• A királyok betartják a pápa keresztény szabályait.  

• Szokás szerint a királyok legidősebb fiúknak adták a koronát. Ez a 

„primogenitura.” 

Fejedelem: 

• A fejedelem szentelés nélkül uralkodik. Nincs megszentelt korona. 

• A fejedelemnek nem felettese a pápa, de nem is kap tőle védelmet. 

• A Magyar Fejedelemségben, ősmagyar hagyomány szerint, nem a 

fejedelem fia volt a „természetes” örökös. A tapasztalat fontosabb, mint a 

királyi vérvonal a családfán. 

o Lehet, hogy a család legidősebb férfi tagja lett a fejedelem 

(szeniorátus).  

o Ha a fejedelem özvegye megházasodott, a fejedelemasszony új férje 

lehetet az új fejedelem (levirátus).  

 
 

997-ben még nem volt a Szent Korona. István csak 1000-ban kapta! 

Kérdések: 
o Készítsetek egy előny/hátrány táblázatot. 

o Mi a különbség a király és a fejedelem közt? 

o Szerintetek melyik az igazságosabb rendszer – a király vagy a 

fejedelem uralkodása? Miért?  

o Sarolt férje, Géza volt a magyar fejedelem. Ha Géza volt a fejedelem, 

hogyan juttathatott Sarolt kezébe a magyar fejedelemség öröklése? 
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Sarolt és István egy történelmi választás előtt állt. Melyik kultúra felé lép az 
özvegy fejedelemasszony? Merre megy az ország jövője?  
 
Saroltnál volt az erő, de keresztény szokás szerint az 
ifjú István lenne a természetes örökös.   
 
Ezért, Koppány, a somogyi vezér, megkérte Sarolt 
kezét.  
 
Legenda szerint Koppány Géza testvére volt – István 
nagybátyja – és az ősmagyar szokások szerint – 
szeniorátus és a levirátus/sógórházasság - úgy 
gondolta, hogy Sarolt fejedelemasszony kezével 
örököli a magyar fejedelemséget is.  
  

  

Program:  

• Árpádházi családfa építés – lehetne igazi faágból is! 

• Testedzés: Vívás és lovagi gyakorlatok 

• Jellemnevelés Vita:  

o Ha te Sarolt lennél – vagy fia István – mit javasolnál? Sarolt 

menjen Koppányhoz feleségül, vagy nem?  

o A cserkész ahol tud, segít. Sarolt kit segítene, ha igent mond, 

vagy ha nemet?  

 
Kötelező kérdések: 

1. Mi a különbség az ősmagyar és az európai keresztény öröklési 

hagyományok között? 

2. Sarolt milyen fontos szerepet kapott a Magyar Fejedelemség 

öröklésében? 

 

Nem akarlak! Walters Manuscript. W88-tól. 
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Harmadik Rész: Mit Válaszolt Sarolt és István Koppánynak? 
 
Mit tehetsz, amikor valaki udvarol neked, és nem tetszik neked? 
 
Meglátjuk, hogy Sarolt és István hogy oldották meg Koppány kellemetlen 
udvarlását. A 14. századi Képes Krónika szerint: 
 

 Géza fejedelem halála után Koppány vérfertőző 

házassággal magához akarta kapcsolni Szent István 

király anyját, meg akarta gyilkolni Szent Istvánt, és 

fejedelemsége területét a saját hatalma alá akarta 

vetni. Ez somogyi vezér volt. Szent 

István…hadseregét összegyűjtve, ellensége ellen 

indult. … Miután tehát összecsaptak… Boldog 

István fejedelem dicsőséges győzelmet aratott. … 

Magát Koppányt pedig Boldog István négy részre 

vágatta ; első részét az esztergomi kapuhoz küldte, 

a másodikat a veszprémihez, a harmadikat a 

győrihez, a negyediket Erdélybe.  

 
A nagy csata Veszprém mellett zajlott, 998-ben. Ezért, egy egész évig bizonytalan 
volt Magyarország jövője.  
 
A Képes Krónika célja, hogy kiemelje István tetteit. Ez a könyv több száz évvel 
István és Sarolt halála után íródott, amikor István már király és szent volt. Jövő 
alkalommal jobban megismerjük!  

Szent István nézi Koppány kivégezését, a Képes 
Krónika szerint. 

Kérdések: 

• Ahogyan ezt elolvassuk, Saroltnak milyen motivációja volt Koppányt elutasítani?  

• Miért hiányzik Sarolt véleménye? Kinek a tetteit hangsúlyozza az író?  

• A krónika szerint István milyen féle uralkodó? Milyen hasonlóságok vannak István 

és Sarolt uralkodási módszere között? 
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Program:  

• Kijátszani Koppány udvarlását – anélkül, hogy megnézitek az István a Királyt. 

• Csata István/Sarolt és Koppány között.  

• Megnézni részleteket az István a Király-ból. Új éneket írni Sarolt 

szemszögéből 

 

Kötelező kérdés: 
1. Sarolt és István mit válaszoltak, amikor Koppány megkérte Sarolt kezét? 

 

Koppány és Sarolt a 1984-as "István, a Király" Rockoperából 
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Negyedik Rész: Sarolt Örökösei – István és Gizella 
Koppány veresége után nem hallunk Saroltról. Azután, hogy a fia érdekei szerint 
választ, éltűn a krónikákból. De milyen fejedelem volt István? És milyen volt 
Gizella, a királyné aki mellette uralkodott?   
 
Vajk/István király/Szent István (975 k. – 1038) 
997-ben lett fejedelem. De Istvánnak nagyobb tervei 
voltak, mint szüleinek: 

• Egy ország, egy vallás: István döntése szerint 

római katolikus lett a középkori Magyarország. 

Minden 10 falu kapott egy templomot és 

papot! Buli!!! 

• Király, nem fejedelem: Kért a római pápától 

egy koronát, és 1000-1001-táján király lett. 

Ezért, ő az utolsó fejedelem és az első király. 

• Ki a hagyományokkal! István erős karjával 

elterelte a magyar népet a pogány ősmagyar 

szokásoktól a nyugat európai kultúra felé.  

• Új törvények: István írta az első törvényeket 

Magyarországon a fiához latin nyelven írt Szent 

István király intelmei Imre herceghez című 

művében.  

 
Sajnos, Istvánnak is volt öröklődési problémája, amikor Imre herceg 1030-ban 
vadászbalesetben meghalt. Velencéből kellett hozni a leánytestvérének a fiát, 
Orseolo Pétert. Lehet, hogy valamikor hasznosak az ősmagyar öröklődési 
szokások, ugye, István? 
 
De kell mindenkinek harcolni, mint Saroltnak vagy 
Istvánnak? Ki volt az, aki István mellett uralkodott? 
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Liudolfi Gizella/Boldog Gizella Királyné (984 k.-1065) 
Gizella Bajorországban született, mint Henrik herceg lánya.  

• Fiatal menyasszony: István eljött 995-ban, és német földön esküdtek meg. 

Gizella 11-éves korában elhagyta otthonát, hogy István felesége legyen. 

István ekkor körülbelül 20-éves. 

• Első ismert női művészünk? Gizella ügyes hímző művész volt. 1000-ben, 

Gizella intézte a magyar koronázópalást készítését, és benne van saját 

kézimunkája is. A paláston maradt meg a róla és Istvánról az egyetlen 

hiteles ábrázolás. Készített oltárterítőket és szertartási tárgyakat is! 

• A kultúra központja: Gizella magával hozott német lovagokat és 

családjukat. Velük érkeztek német, katolikus keresztény hagyományok is.  

• Alapító: Gizella, Istvánnal együtt, alapítótársa volt a veszprémvölgyi 

apácakolostornak és az óbudai Szent Péter és Szent Pál templomnak. 

• Főnökasszony: István halála után, Gizella végre hazamehetett. Apáca lett, 

sőt, a niedernburgi apácakolostornak a főnökasszonya lett! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DE VÁRJ!  
 
Hány éves volt Gizella amikor megházasodott?! EZ HOGY LEHETET?!?!? 

István és Gizella mint alapítók, a Képes Krónikában 
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Milyen volt a szerelem és házasság a 990-s években? 

Mit érthetünk meg Géza, Sarolt, István és Gizella életrajzából?  

Hány évesen házasodtak az emberek?  

• Gizella és István nagyon fiatalak voltak: Gizella 11 éves és István körülbelül 20 
éves. De nem volt mindegyik lány ilyen korán eladva. 

• Házasságuk idején, Sarolt 20 éves volt, és Géza 25.  

• A legtöbb parasztlány későbben ment férjhez, mint a nemes lányok, és inkább 
kortársukhoz, mint idősebb férfiakhoz.  

• A nemes lányok azért voltak olyan fiatalok, mert szüleik használták őket 
szerződéseket kötni a családok között.  

Ha 11-évesen házasodtál, mi történt veled?  

• Gizella és István 995-ban házasodtak, de nem volt gyerekük 1000-ig.  

• Ezért, valószínű, hogy az esküvő után egy pár évig még nem éltek úgy, mint egy 
házaspár.  

• Inkább, a fiatal menyasszony férje családjával nőt fel.  

• Lehet, hogy Gizella és István vártak, hogy idősebbek és elég érettek legyenek, 
hogy igazából elkezdjék közös életüket.  

Milyen nagy volt a családod? 

• Sok gyerek született, de a fele meghalt ötéves születésnapja előtt. 

• Minden tizedik terhességben meghalt vagy az anyuka, vagy a baba. 

• Saroltnak és Gézának legalább négy gyereke volt, akik felnőtt korig éltek: István, 
Judit, Ilona, és egy névtelen lány, aki a bolgár trónörökös felesége lett. (Mi? Nem 
tudjuk a nevét? Ebből is  látjuk, hogy jobban értékelték a fiúgyermekeket.)  

• Istvánnak és Gizellának született legalább 2 fia és 3 lánya, de csak Otto és Imre 
maradtak meg csecsemő koruk után, és mindketten fiatalon haltak meg.  

Házasság – Hivatalos, Titkos, Szentséges? 

• István és Gizella házaságát szüleik rendezték; de nem volt így mindenkivel. A 
házasságot nem kellett templomban kötni, mert 1184 előtt a házasság nem volt 
„szentség,” vagyis hivatalos, templomi szertartás.  
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• Egy ígéret két ember között – még titokban is – elég 
volt, hogy házasságnak számítson. Sok keresztény 
házasságot a templom előtt kötöttek meg, és akkor 
bementek egy ünnepi misére. 

• Persze, amennyivel gazdagabb és nemesebb volt 
egy család, annyival hivatalosabbak voltak a 
házasságok, annyival többet szóltak bele a szülők, 
és irányították gyerekük döntését.  

 
 

  

Program: 

• Beszélgetés:  
o Gizella 12 éves korában elköltözött német területről magyar 

területre. Volt már neked olyan tapasztalatod, amikor be kellet 
illeszkedni teljesen új körülmények közé? Mi volt könnyű vagy 
nehéz?  

o Sarolt, István és Gizella nagyon különböző, erős személyek. Voltál 
már olyan helyzetben, ahol a szüleid példáját próbáltad követni – 
vagy elhagyni? 

o Milyen különbségek vannak a mostani és a középkori élet között? 

• Játék: Utódkeresés/gyilkos kézfogás. István király vagy Gizella a „detektív,” 
a gyilkos a „Halál.” A többi gyerek között van – titkosan – Imre és Ottó 
hercegek. István/Gizella ki kell hogy találja hogy ki a „Halál”, mielőtt a 
Halál elkapja az utódjukat…vagy Halál meggyilkolja az ország lakosságát. Ki 
fog nyerni? 

• Koronázási palást és korona kézügyesség: minta festés, égetés, karcolás, 
hímzés 

• Megnézni István, a Király-t és átírni Gizella énekét, most hogy többet tudsz 
róla.  

 

Kötelező kérdések: 
1. Nevezzél meg 3 változást, amit István és 

Gizella hoztak Magyarországra. 
2. Gizella melyik műve létezik még ma is, és 

mit ábrázol? 
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Bónusz Anyag: Egy szerelmes vers 990-ből 

Ahogyan látjuk Gizella és István példájában, nem volt úgy összekötve a szerelem és a házassság a 990-as 
években, mint most. Mégis, az embereknek erős érzelmi világuk volt.  
 
Sarolt és Gizella idejéből nincs létező magyar szerelmes irat, dal, vagy vers. De ép a 990-s évekből – 
amikor Sarolt és Géza uralkodtak – származik az első ős-angol szerelmes vers, „Wulf és Eadwacer.” A 
versben a lány egy fogoly Eadwacer-harcos szigetén él. Szeretője, Wulf, vagy „Farkas,” próbál hozzáérni.  
 

• Mit tanulhatunk a középkori emberekről a saját szavaikból? 

•  
Wulf and Eadwacer 
Lēodum is mīnum     swylce him mon lāc gife; 
 willað hȳ hine āþecgan gif hē on þrēat cymeð. 
 Ungelīc is ūs. 
 
 Wulf is on īege, ic on ōþerre. 
Fæst is þæt ēglond, fenne biworpen. 
 Sindon wælrēowe weras þǣr on īge; 
 willað hȳ hine āþecgan gif hē on þrēat cymeð. 
 Ungelīce is ūs. 
 
 Wulfes ic mīnes wīdlāstum wēnum hogode, 
þonne hit wæs rēnig weder ond ic rēotugu sæt, 
 þonne mec se beaducāfa bōgum bilegde, 
 wæs mē wyn tō þon, wæs mē hwæþre ēac lāð. 
 Wulf, mīn Wulf! wēna mē þīne 
 sēoce gedydon, þīne seldcymas, 
murnende mōd,  nales metelīste. 
 
 Gehȳrest þū, Ēadwacer?  Uncerne eargne hwelp 
 bireð wulf tō wuda. 
 Þæt mon ēaþe tōslīteð  þætte nǣfre gesomnad wæs, 
 uncer giedd geador. 
 

Farkas és Eadwacer 
Mint ha ajándékot adtál a népemnek. 
Megölnek, ha megérkezel hadseregeddel. 
Más ez nekünk. 
 
Farkas egy szigeten van, én egy másikon. 
Mocsárok körözik a szigetet; védve van. 
Tele van a sziget harcosokkal. 
Megölnek, ha megérkezel hadseregeddel. 
Más ez nekünk. 
 
Távoljáró reménnyel álmodtam Farkasról. 
Esős időben sírva ültem. 
Ha harcos uram kebléhez zárt,  
Volt benne öröm és gyötrelem. 
Farkasom, Farkasom! Reményem  
És ritka látogatásod betegségem gyökere. 
Gyászos a lelkem, nem azért mert éhezem.  
 
Hallod azt, Eadwacer? Egy farkas 
Viszi kölykünket az erdő mélyébe. 
Ami nincsen összekötve, könnyen el van választva, 
Ez a mi énekünk.  
 

• Mi történik? 

• Milyenek a szereplők? (Lány, Wulf, Eadwacer) 

• Ez egy boldog vers, vagy szomorú? 

• Szerinted mi fog történni a szereplőkkel a vers után? 
• Az első Magyar írás emlék a latin nyelvű tihanyi alapítólevél 1055-bol, amiben van írva: 

”FEHERUUARU REA MENEH HODU UTU REA.” Szerinted ez mit jelent? 
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A fejedelemség vége, és a királyság kezdete 
 
Ebben a forgatókönyvben megtanultátok, hogy: 
 

1. Sarolt fejedelemasszonyként uralkodott, férje halála után fia mellett állt, és 
az ország jövőjét az ősmagyar öröklődési szokásoktól eltérítette.  

2. I. István király bizonytalan világban nőtt fel, és ezért erősen irányította 
Magyarországot új hagyományok felé. 

3. Gizellának fontos szerepe volt ezt az új, nyugat-európai kultúrát terjeszteni. 
 

De hogyan épített István egy új országot? 
 
Ez a jövő évi mese… 
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További program ötletek 
 

Ebben a forgatókönyvben már van sok ötlet tanítási módszerekkel az anyagot 
átadni. De, még több izgalmas lehetőséget is mutatunk: 

 

• Csomózás, szerszámhasználat, becslés: favár építés 

• Természetismeret/Gyógynövények/Ehető palánták: apátok és apácák egy 
kolostorban készítenek középkori gyógyszereket 

• Elsősegély: egy csata után kell „középkori” és modern módszereket 
kipróbálni! 

• Tájékozódás és térképészet: vidd Gizellát Bajorországból Székesfehérvárra! 

• Rovásírás és titkosírás: Koppány, Sarolt, és István hogyan tárgyalnak? 

• Tűzrakás és főzés középkori ételekkel 

• Állatnyomok: lovagi vadászat 

• Mozi Este és beszélgetés: István, a Király. Mi a különbségek a mese és 
történelem között? Miért? (pl. miért tették be Réka szerepét?) 
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Szókereső 
 
Koppány 
István 
Vajk 
Géza 
Gizella 

Sarolt 
Öröklés 
Pápa 
Szeniorátusz 
Fejedelemség 

Primogenitúra 
Ősmagyar hit 
Keresztény 
Korona 
Templom 

 
Van egy szó ami nincs a listán? Mi az? 

 
T E M P L O M F H K G D U D W J I U 

U Q F K R O C K O P E R A K S G B P 

S K D E H P G D W H D R R Á D W Z C 

D H U D R K I T F Y E S O T X S M L 

W G P U Q O S D W H R J I U U V F W 

X K R O H R T R Á Y Q H F T R C E P 

D H I P D O V P D G R D Á B S W J H 

J W M Á E N Á H R A É R X L G U E O 

O K O P P Á N Y Y R O Z S D B F D H 

L E G A S H Y G H I Q H A J G D E J 

I R E Q E F A W N E R E R  W V L D 

S E N I Y M J E G P E R O E Á U E K 

I S I O S P Z Q G I Z E L L V D M W 

G Z T Õ P S Q Y I H E H T K A B I S 

P T U P Ö R Ö K L É S J C Y J Q H P 

F É R G L K H R E C Y D H K K B H F 

D N A Á X E J F Q L S I G B M Q V G 

J Y H K E R E S Z T É N Y S O M G L 
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Mennyire ismered Sarolt, Géza, István és Gizella korszakát? 
 

1. Nevezzél meg 3 különbséget a 997-es Magyar Fejedelemség és a mai 

Magyarország között! 

a. _________________________________________ 

b. _________________________________________ 

c. _________________________________________ 

2. Nevezzél meg 4 társadalmi rangot, és tedd őket sorrendbe! 

a. _________________________________________ 

b. _________________________________________ 

c. _________________________________________ 

d. _________________________________________ 

3. Mi történt 997-ben? _____________________________ 

4. Ki voltak a következő személyek: 

a. Géza_____________________________ 

b. Sarolt____________________________ 

c. Koppány__________________________ 

d. István____________________________ 

e. Gizella____________________________ 

5. Mi a különbség az ősmagyar és az európai keresztény öröklődési 

hagyományok közt? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Miért volt fontos Sarolt a Magyar Fejedelemség öröklődésében? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7. Sarolt és István mit válaszoltak, amikor Koppány megkérte Sarolt kezét? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

8. Nevezzél meg 3 változást, amit István és Gizella vezettek be Magyarországon! 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. Gizella melyik műve létezik még ma is, és mit ábrázol? 
_______________________________________________________________ 
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2023-as  Akadályverseny - Kötelező Kerettörténet Kérdések 
A magyar fejedelemség végének főbb eseményeit, személyeit ismerjük meg. Az apró részletek 
élvezetessé tehetik a tanítást, de nem kötelezőek.  
 

Kérdés Válasz Lap 

Nevezzél meg 3 különbséget a 997-es 

Magyar Fejedelemség és a mai 

Magyarország közt! 
 

Nem volt király, hanem fejedelem. A magyar 

fejedelem nem fogadta el a pápa hatalmát, a 

magyar nép még több irányba húzott – 

ősmagyar pogányság és másféle kereszténység 

felé.  

6 

Nevezzél meg 4 társadalmi rangot, és 

tedd őket sorrendbe! 
 

Fejedelem/Király, Pap/szerzetes/apáca, 
lovag/harcos/nemes, paraszt/jobbágy 

9-10 

Mi történt 997-ben? Géza fejedelem meghalt. 12 

Ki voltak a következő személyek: 

Géza, Sarolt, Koppány, István, Gizella 

Géza: magyar fejedelem 997-ig 

Sarolt: magyar fejedelemasszony, Géza 

felesége, István anyja 

Koppány: somogyi vezér, megkérte Sarolt kezét 

István: Géza és Sarolt fia, utolsó magyar 

fejedelem, első magyar király 

Gizella: István felesége, első magyar királyné 

11, 12, 
17,18 

Mi a különbség az ősmagyar és az 
európai keresztény öröklődési 
hagyományok között? 

A keresztény királyok fiai örököltek; az 

ősmagyarok a szeniorátusz/levirátusz 

szokásokat követték, ahol egy idősebb férfi a 

családban örökölhetett, főleg, ha feleségül vette 

a fejedelem özvegyét.  
 

13 

Miért volt fontos Sarolt a Magyar 
Fejedelemség öröklődésében? 

Erős uralkodó volt, és Koppány azt gondolta, 
hogy ha elveszi Saroltot feleségül, ő lesz a 
magyar fejedelem. 

14 

Sarolt és István mit válaszoltak, 
amikor Koppány megkérte Sarolt 
kezét? 

Egy erős „nem” volt a válasz. István hadjáratot 

vezetett Koppány ellen és megölte.  
 

15 

Nevezzél meg 3 változást, amit István 
és Gizella vezettek be 
Magyarországon. 

Az országnak egy hivatalos vallása lett, királyság 

lett, a régi szokásokat kipótolták német, 

keresztény kultúrával.  
 

17-18 

Gizella melyik műve létezik még ma 
is, és mit ábrázol? 

A koronázópalást, rajta Gizella és István 
arcképével. 

18 
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2023-as Akadályverseny Kötelező Népdal-lista 
A cserkészeknek a következő népdalokat kell megtanulniuk az Akadályversenyre, ezeket 
használjuk tábortűznél, menetélés alatt, pályán is.  
 
A cserkész 1-nek 10 népdalt, a cserkész 2-nek a 10 cserkész 1 népdalt + még 10-et (összesen 20-
at), és a cserkész 3-nak mind a 30 népdalt meg kell tanulnia.  
 

Cserkész 1 (1-10) Cserkész 2 (1-20) Cserkész 3 (1-30) 

Gyors dalok 

1. Alma a fa alatt 11. Által mennék 21. Kis kút, kerekes kút 

2. A főutcán, a főutcán 12. Jól van dolga 22. Félre bánat, félre bú 

3. Hull a szilva a fáról 13. Két út van előttem  23. Erdő, erdő, erdő 

4. Hej Jancsika, Jancsika 14. Réten, réten 24. Szárnya, szárnya 

5.  Már mi nálunk babám 15. Érik a szőlő 25. Tisza partján  
 

6. Vékony héja 16. Fehéret virágzik 26. Hej, rozmaring, rozmaring  

Átmeneti dalok 

7. Széles a Balaton vize 17. Ősszel érik 27. Az árgyélus kismadár 

Lassú dalok 

8.  A csitári hegyek alatt 18. Elindultam szép 
hazámból 

28. Tavaszi szél 

9. Hej, halászok, halászok 19. Gyere bé, gyere bé 29. Erdő mellett, estvéledtem 

10. Kis kacsa fürdik 20. Látod babám 30. Este van már, késő este 

 
 

 


