
Különböző értékek ütközése, a konfliktus feloldása
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D1 mi az érték?

értékrendek és szokások (feladatlap)

Ezen a listán emberi tulajdonságok nevei találhatók. Húzd alá öt olyan tulajdonságnak a nevét, 
amelyet értékesnek, a magad számára is elérendőnek gondolsz!

• önismeret
• önfegyelem
• türelem
• nagylelkűség
• tapintatosság
• önzetlenség
• őszinteség
• igényesség
• higgadtság
• humorérzék
• bátorság
• hivatástudat
• kitartás
• bizalom
• mértékletesség
• engedelmesség
• felelősség
• becsületesség
• hűség
• józanság
• hála
• részvét
• tisztelet
• hazaszeretet
• segítőkészség
• tolerancia
• szerénység
• empátia
• önérzet
• okosság
• alkalmazkodóképesség
• jó kézügyesség
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D 2  művészeti alkotások

mosztár hídja

Csontváry Kosztka Tivadar: Római híd Mosztárban

…és eredeti szépségében
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a hortobágy folyó hídja

Csontváry Kosztka Tivadar: Vihar a nagy Hortobágyon
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D3 a vérszerzőDés (anonymUs krónikája nyomán)

Mert Szittyaország földje annyira megtelt az ott született nép sokaságával, hogy az a 
föld a népet már nem bírta táplálni, sem befogadni nem bírta. 

Ezért a hét fejedelmi személy, akit mind a mai napig hét magyarnak neveznek, nem 
tűrhette a hely szűkösségét, tehát elhatározta, hogy szülőföldjét elhagyja és olyan földet 
foglal magának, melyen laknia lehet. Ekkor kiválasztották Pannónia földét, mert azt hal-
lották a szállongó hírekből, hogy az a föld Attiláé volt, akinek ivadékaiból Álmos vezér, 
Árpád atyja származott.

Ekkor a hét fejedelmi személy közös és igaz értelemmel belátta, hogy a megkezdett út-
nak végére csak úgy járhat, ha vezér és paran csoló lesz fölötte. Ezért szabad akaratukból, 
közös elhatározással megválasztották vezérül maguknak, sőt fiaik fiainak is az utolsó nem-
zedékig Álmost és azokat, akik nemzetségéből származnak.

Akkor közös akaratukkal Álmos vezérnek azt mondták.
– A mai naptól fogva téged vezérnek és parancsolónak válasz tunk, és amerre szeren-

cséd vezet, oda csak téged követük.
Ezután a hét fejedelmi személy – pogány szokás szerint – Álmos vezérért saját vérét 

egy edénybe csorgatta, és így tett esküvést. És ámbár pogányok voltak, mégis azt a hitet, 
amelyet akkor esküjükre tettek, egészen halálukig megtartották.

Az eskü első szakasza így hangzott:
– Ameddig életünk tart, sőt utódaink életének fogytáig mindig Álmos vezér ivadéka 

lesz a vezérünk.
Az eskü második szakasza így hangzott:
– Ami jószágot közösen szerzünk, mindenkinek része legyen abban. 
Az eskü harmadik szakasza így hangzott:
– Azok a fejedelmi személyek, akik szabad akaratukból Álmost vezérnek választották, 

soha a vezér tanácsából ki ne maradjanak.
Az eskü negyedik szakasza így hangzott:
– Ha valaki az utódok közül a vezér személyéhez hűtlen lenne, és viszályt keltene a ve-

zér és rokonai között, annak úgy hulljon a vére, ahogyan a miénk hullott, amikor Álmossal 
vérszerződést kötöttünk.

Az eskü ötödik szakasza így hangzott:
– Hogyha valaki az utódok közül a vérszerződést megszegné, azt örök átok sújtsa.  

Székely Bertalan: Vérszerződés 
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D4 tinóDi lantos seBestyén: egri históriának sUmmája

Summáját írom Egör várának, 
Megszállásának, viadaljának,
Szégyönvallását császár hadának,
Nagy vigaságát Ferdinánd királnak.

Urak hallyatok szép csuda dolgot,
Mint az Úristen ada vígságot,
Mutat hozzátok irgalmasságot, 
Az pogánokon álla bosszúság.

http://www.mek.oszk.hu/01100/01100/01100.rtf






