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2020 Kerettörténet Kérdések – István Fejedelem 

A cserkészeknek a következő kérdésekre kell válaszolniuk, egyéni vagy őrsi-szinten. A 
kérdésekkel együtt elvárjuk, hogy összefoglalni tudják Szent István uralkodását. 

Lap Kérdés Válasz 

4 Mikor keresztelkedett a magyar 
nagyfejedelmi család? Ki miatt? Miért fontos? 

Géza fejedelem 972-ben megkereszteltette a családját. Géza 
és fia, István, így a birtokukat nyugati mintájú országra akarták 
átalakítani. 

5 Mikor és hol született István fejedelem? Mi 
István fejedelem eredeti pogány neve? 

975 táján Esztergomban vagy Székesfehérváron. Vajk-nak 
hívták mielőtt megkeresztelék. 

5 Mikor lett István fejedelem, és mikor lett 
király? Mi a különbség a kettő között? 

997-ban lett fejedelem, és 1000/1001-ben lett király. A király 
meg van koronázva  (a római pápa áldásával), a fejedelem 
nincs megkoronázva. 

7 Ki volt István fejedelem felesége? Liudolf Gizella, II. Henrik német-római császár húga. 

8 Ki volt István fejedelem élő gyereke? Imre herceg.  

5-6 Mit jelent a primogenitura? Miért fontos egy 
ország jövőjének (például Magyarországnak 
vagy a Német-Római Birodalomnak)? 
 

A primogenitura azt jelenti, hogy az uralkodó első szülöttje az 
utód. Ezért fontos a kapcsolat István és Imre fia közt. Ha egy 
uralkodónak nincs gyereke, mint pl. II. Henrik német-római 
császárnak, vagy meghal a közvetlen utódja, akkor veszélyben 
van az ország jövője.  

5-6 Ki miatt és miért keresztelkedett 
Magyarország és a magyar nép? 

István fejedelem legyőzte Koppány nagybátyját és más pogány 
vezéreket, ézért a római katolikus hitet terjesztette, hogy 
nyugati mintájú királyságot alapítson. 
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Hartvik püspök legendája szerint, ki hozta 
István királynak a koronát? Miért fontos a 
korona? 

István fejedelem elküldte Asztrik püspököt Rómába.  
II. Szilveszter pápa először a koronát a lengyeleknek akarta 
adni, de egyik este megálmodta, hogy a koronát inkább a 
magyaroknak kéne ajándékozza. A korona II. Szilveszter pápa 
áldását jelzi, ami fontos, mert a keresztény hit új volt 
Magyarország részére. Csak koronával lehet  István a király. 

9 Ki volt Gellért püspök? Hogyan ért 
Magyarországra, és hová akart menni? 

Gellért püspök Imre herceg nevelője. Razina Pannonhalmi 
apáttal utazott Magyarországra, de eredetileg a Szentföldre 
akart menni. 

10 Ki volt II. Henrik? Mi a viszonya a 
magyarokhoz? Van utódja? 

II. Henrik a német-római császár és Gizella királynő bátyja. 
Szövetségben és barátságban élt a magyarokkal. Nincs 
gyereke, ezért fontos a kapcsolat a húga, Gizella, családjával. 

11 Ki volt II. Konrád? Milyen viszonyban állt a 
magyarokkal? 

A Száli ház első uralkodója, és szeretne német-római császár 
lenni. Azt gondolja, hogy a magyar nép bár “rettentő egyedi és 
büszke,” inkább a császárság “hűbérése” legyen. 
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István király hogyan osztotta fel az országot?  Vármegyékre osztotta fel az országot, amiben lehetett királyi, 
egyházi, és nemesi magánbirtok. Ezen kívül  várispánságokat is 
szervezett, amik kizárólag királyi birtokok és királyi várokhoz 
kapcsolódtak. A vármegyéket és várispánságokat ispánok 
vezették. 

 


