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Kedves Versenyző!
Köszöntelek a Harmatcsepp vetélkedő harmadik fordulójában. Figyelmesen olvass el minden 
feladatot, tollal írj, és önállóan dolgozz! Sikeres versenyzést kívánok.

A következő mondát sokan feldolgozták, itt Benedek Elek lejegyzésében olvashatod.

ANDORÁS VITÉZ

      Amikor a legelső magyar királyt koronázták, akkor történt, amit most elmondok nektek.

      Jöttek  a  világ  minden  tájékáról  királyfik,  világhíres  deli  vitézek,  s  a  király tiszteletére

kiállottak mind, ahányan voltak, a palota udvarára, hadd lássa ország-világ, ki a legvitézebb. Volt

a  rengeteg  sok  vitéz  között  egy,  aki  egymás  után  döntötte  porba  a  vitézeket:  magyarokat,

németeket, mindenféle nemzetségbelieket. Nem tudta senki, hogy ki s mi, miféle nemzetségből

való, honnét jött, de sajdították, hogy nem magyar. 

      Búsult István király, szomorú volt erősen, hogy ím, így meggyalázza egy idegen vitéz az ő

vitézeit. Mikor aztán már egy vitéz sem volt, aki szembeálljon, jött az udvarba egy legény, kard

nem volt az oldalán, buzogány nem a kezében, gyalogszerrel jött, nem cifra paripán.

– Uram király – mondotta ez a legény –, adj nekem kardot! Kiállok én ezzel a vitézzel. 

Adott a király,  hogyne adott volna. Senki sem tudta, hogy ki s honnét jött, mi a neve, csak a

formájáról meg a gúnyájáról látták, hogy Attilának lehet az ivadéka. Hát összecsap a két vitéz,

hogy a föld is megrengett alattuk, vívtak reggeltől délig, s meg sem pihentek. Vívtak sötét estig, s

ím egyszerre csak ledöndült a földre az idegen vitéz. 

      No, volt öröm a király udvarában. Ment a király nagy örömmel a vitézhez, a vállára ütött.

     –Mi a neved, fiam?

     –Andorás a nevem.

     –Hát legyen a te neved ezután Erős Andorás, s mert látom, hogy székely vagy, te lész ezután a

székelyek vezére.

     Híre ment ezután Andorás vitéznek. Erejének, vitézségének nem is volt párja messze földön.

Ő verte meg Gyula herceget is, aki István király ellen fellázadott volt. Adott is a király neki várat,

földet, rengeteg sokat. Jutott a fiainak mikor meghalt, földből, várból elég. 

     Az Andorás nemzetség nem halt ki, él még ma is. Csakhogy most nem Andorás, hanem

Andrássy a nevük.
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1. A szöveg alapján meg lehet-e mondani, mikor történt a mondában elbeszélt esemény?

            Ha igen, karikázd be az időszalagon az évet és az évszázadot!                             3 p

              
 Húzd alá a szövegben azt a mondatot, amely segített ennek megállapításában!             

2. Húzd át a hamis állításokat!                                                                                    10 p

                      
 
3. Találd  ki,  mely  cselekvések,  történések  kapcsolhatók  Andorás  vitézhez,  s  melyek  a

királyhoz! A szavak első és utolsó betűje a helyén van, a többi összekeveredett. 

      Tegyél X-et ahhoz, akihez kapcsolható!                                                                    10 p
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4. Olvasd el a szószerkezeteket, és másold ki a mondából, ahogyan ott szerepel!      10 p

a). gondolták, hogy idegen _____________________________________________

b). ruházatából látták__________________________________________________

c). Attilának lehet a leszármazottja_______________________________________

d). leesett a földre____________________________________________________

e). gyalogosan érkezett________________________________________________

5. A  következő  szavak  szókapcsolatokat  alkotnak.  Keresd  meg  a  párokat,  és  írd  a

négyzetekbe a számokat!   10 p

                       
6. Húzd alá a helyes választ!                 5p

     Miért jöttek a lovagok a király udvarába?

koronázásra esküvőre küldöttségbe  bajvívásra

     Miért búsult István király?

közeledett a tatár nem volt felesége egy idegen vitéz legyőzte katonáit

     Mit kért az ismeretlen vitéz az uralkodótól?

pénzt paripát földet kardot

     Ki győzött a viadalban?

István király Géza fejedelem Andorás vitéz Gyula herceg

     Milyen származású volt a győztes?

magyar olasz székely német

7. Andorás a párviadal után futárral levelet küldött a családjának. Ősi rovásírással írta. 

Vajon mit írhatott? Fejtsd meg az írást!                                                                  5 p

            
   ____________________________________

   ____________________________________

   ____________________________________
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Az Andrássy család és Krasznahorka vára

Az  Andrássy  család  egyike  azoknak  az  ősi  magyar  grófi  családoknak,  akik  eredetüket  az

Ázsiából  kivándorolt  ősmagyarokig  vezetik  vissza.  Régi  székely  család,  mely  a  hagyomány

szerint  Andorás vitéztől származik.        

Fontos kelet–nyugati kereskedelmi út mentében, Csík-

szeredától délre feküdtek az Andrássyak ősi birtokai:

Csík-Szentkirály, majd -Szentimre és -Szentsimon.

Báthory István  uralomra jutása után Andrássy Péter 

1575-ben menekülni kényszerült Erdélyből. 

Ő biztonságban volt Kassán, hátrahagyott családját 

azonban fogságra vetették, s csak évek múlva, álru-

hába öltözve, vándorcigányok segítségével követhet-

ték Pétert az anyaországba.

                                                    1578. május 21-én Krasznahorka főkapitányává nevezték ki.  

                                                     Hűséges szolgálatai jutalmául és Erdélyben elveszett birtokaiért 

                                                     örökös adományul kapta a várat, mely igen elhanyagolt állapot-

                                                     ban volt. Ő pár év alatt rendbe hozta, erődítménnyé alakította.  

                                                     100 évvel később palotává építették át. A XVIII. század máso-

                                                     dik felétől a család már nem lakott benne, de a várat karbantar-  

                                                     tották. 1906 óta vármúzeum van a falai között.

                                                     
                                                     Annak ellenére, hogy az Andrássyak a történelmi események  

                                                     sodrában messze kerültek a Hargita tövéből, sosem feledkeztek 

                                                     meg őshazájukról. Ugyanúgy nem, mint Csíkszentkirály lakói 

                                                     az Andrássyakról, kik 2002-ben szép emlékművet állítottak a 

                                                     közülük származó nemzetségnek a szentkirályi templomkertben.

1. Válaszolj a kérdésekre egy-egy rövid mondattal!                                                  25 p

 Az Andrássyak családfája meddig vezethető vissza? 

____________________________________________________________________

 Milyen nemzetiségű a család?____________________________________________

 Hol voltak az ősi birtokaik?______________________________________________

____________________________________________________________________

 Melyik folyó partján találhatók ezek a települések?___________________________

A folyó jobb partján ___________________________________________________ ,   

a bal partján _________________________________________települések találhatók.
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 Hány évig élt az Andrássy család Erdélyben? _______________________________

 Hány éven át lakták Krasznahorka várát? ___________________________________

 Áll-e még Krasznahorka vára?____________________________________________

 Ha áll, milyen célt szolgál napjainkban? ____________________________________

 Húzd alá, emlékeznek-e még az ősi birtokokon élők az egykori főuraikra?  Igen,  Nem,

mert ________________________________________________________________

 
2. Mesékben, mondákban gyakran  szerepelnek várak,  paloták,  kastélyok.  Melyik  szó mit

jelenthet? Kösd össze a meghatározásokat az építmények megfelelő nevével!           6 p

 
3. Húzd alá a szavak, szószerkezetek jelentését! (A szövegben lévő jelentését keresd!) 3 p

Hagyomány szerint, vagyis 

a). emlékezet szerint   b). szokás szerint c). recept szerint

Hátrahagyott család, vagyis

a). elhagyott család b). elfelejtett család c). ott maradt család  

Örökös adomány, vagyis

a). végleges ajándék b).  alamizsna c). állandó támogatás

4. Mit jelentenek a következő szólások, közmondások?                                              3 p

Légvárakat épít.  _______________________________________________________

_____________________________________________________________________    

Félénk vitéznek szaladj a vára. ____________________________________________

_____________________________________________________________________

Könnyű olyan várat oltalmazni, amit nem vívnak. _____________________________

_____________________________________________________________________
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5.  2012. március 10-én kigyulladt a krasznahorkai vár. Az újságok tudósítottak róla. 

 A következő tudósítás sok, a hír szempontjából felesleges információt közöl.

 Húzd át azokat a mondatokat, amelyek nem lényegesek!                                      10 p    

                                                                  
                                                    Lángokban áll a krasznahorkai vár, miután tűz ütött ki a műem-

                                                    lékben. Magasra csapnak a lángok, hatalmas füst terjeng a leve- 

                                                    gőben, a madarak, az erdei állatok menekülnek a környékről.    

                                                    Nagy a környezetszennyezés. Bár rengeteg tűzoltó tartózkodik a

helyszínen,  a  vár  nehezen  megközelíthető,  ami  nagyban  akadályozza  az  oltást.  A  tűzoltók

mindent megtesznek, bátorságukat és szakértelmüket más tűzesetek oltásánál már bizonyították.

A családjuk otthon aggódik értük. A tűz okát még nem tudják. Csak találgatni tudunk. A falubeli

asszonyok szerint a tarló kezdett égni, attól kapott lángra a vár szurkos zsindelyteteje, a férfiak

szerint az elektromos berendezés hibásodott meg, de a gyújtogatás sem kizárt. A keletkezett kárt

egyelőre nem lehet felbecsülni.

6. A várakat általában magas hegyek tetejére építették. Mit gondolsz, miért? 

Írd le véleményedet pár mondatban!                                                                      5 p           

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
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