SZENT ISTVÁN ÉS MŰVE
Az első magyar király, Szent István koronázásának 1000. évfordulója tiszteletére készítette a művet a Magyar Kárpitművészek Egyesületének 33 tagja.
A résztvevő művészek közösen végezték valamennyi előkészítő, tervező és szövési feladatot azzal a hagyományos technológiával, amely a 15-17. században élte virágkorát Észak-Franciaországban és Flandriában. A történelmi múltat képi és írásos emlékek feldolgozása során idézik fel. A motívum
gazdag kompozícióban részletek szerepelnek a Szent Koronáról, a koronázási palástról, a Képes Krónika miniatúráiból, falképekről.
A magyar nyelvű szövegtöredékek Szent István fiához írt intelmeiből származnak.
(Kontsek Ildikó)

Megtalálod a helyüket a képeknek a Millenniumi Kárpiton? (Segít az előző oldal!)
Mindegyik kép egy jelentős magyar képzőművészeti vagy iparművészeti alkotásról származik, melyek fontosak a magyarság történetében.
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A textil-montázs ikonográfiai középpontjában az Államalapítás, illetve az oda
vezető út áll, ami Szent István korona felajánlásban, illetve a Regnum Marianum
-ban ölt testet. A kárpit fő alakja Szűz Mária, kinek imádkozó kezénél a Szent
Korona lebeg, széttárt palástja alatt az oltalmát élvező figurák láthatók, akik itt, jelen
esetben a magyarok. Ezt erősíti az Ő és Szent István alakja között olvasható felirat:

„Fogadd el kegyes
Szűz Mária országomat, hogy
kormányozd őket.”
Köpönyeges Madonna: a Boldogságos Szűz
Mária oltalmának képi megjelenítése. A
késő középkorban született ábrázolás
típuson az Istenanya köpenye alá fogadja a
hozzá fohászkodókat. Mária itt az Egyház
anyja, mindenek Anyja, a bűnösök menedéke.
Melyik ima illik a képen látható
Máriához? Jelöld be a jó választ!

Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz!
Üdvöz légy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr
van teveled, áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

Rajzold meg magadat és szeretteidet Szűz
Mária köpenye oltalmában!

A Szent Korona zománcképei

Szent Kozma és Gábriel angyal a Szent Koronáról

A kárpiton ábrázolt Szűz Mária kezénél ott lebeg a magyar
Szent Korona.. De két zománckép a korona alsó, az un.
„corona greca” abroncskoronáról, felfedezhető még a kárpiton.
A Szent Korona képi programjában szimbolikusan az angyal a menynyei seregek vezére, míg az orvos szent a mennyei birodalom gyógyulásának felelőse.
Keresd meg a két zománckép helyét a Szent Koronán!
Szent Kozma

Mihály arkangyal

Szent Kozma ikertestvérével, Szent Damjánnal a KözelKeletről származnak és a világ leginkább tisztelt orvos szentjei, kik 303 körül vértanú halált haltak. A testvérpár fizetség nélkül
gyógyították a betegeket. A Legenda Aurea szerint csodás gyógyításokat is véghez vittek, amelyekhez Krisztustól kapták az erőt.

Mihály arkangyal a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. A
sátán legyőzője. Őt tartották az ókeresztény korban a paradicsom őrzőjének és az Utolsó ítélet angyalának. A Biblia név szerint ötször
említi. Az Ószövetségben Dániel próféta könyve háromszor, az Újszövetségben egyszer Júdás Tádé apostol levele és egyszer a Jelenések könyve. Gábor arkangyallal közösen ők a bizánci művészetben a
mennyek képviselői.

A Szent Korona „corona-greca” zománcképei - memória játék

Vágd ki a Szent Korona zománcképeit, és fordítsd őket fejjel lefelé! Keverd őket össze és keresd
meg az azonos párokat!

Figurák a magyar koronázási palástról
A Millenniumi Kárpiton fontos helyet töltenek be a magyar koronázási palást részletei. A koronázási ornátus egyetlen fennmaradt
darabja, mely félkör alakú, aranyfonállal sűrűn kivarrt textil. A palást felirata szerint eredetileg harang alakú miseruha volt, melyet Szent István király és Gizella királyné a székesfehérvári Nagyboldogasszony–
bazilikának ajándékozott, ahol később a hagyományos koronázó palásttá
vált. Jelenleg a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik.

Színezd ki Szent István király
és Gizella királyné alakját!

Szent István király

Szent Imre herceg

Gizella királyné

Jelenetek a Képes Krónikából
Szent István életéből vett jelentek a XIV. század magyar könyvművészet
legszebb példájából, a Képes Krónikából való miniatúrák. A krónikát Nagy
Lajos király rendelte meg, mely a magyarok történetét meséli el miniatúrák segítségével, Károly Róbert uralkodásáig.

Állítsd sorrendbe a Képes Krónika miniatúráit az alábbiak
szerint és adj a képeknek rövid címet!
„Miután Szent István méltónak találtatott és elnyerte a királyi fölség koronáját: híres nyereséges háborút viselt Gyula nevezetű anyai nagybátyja ellen…”Az Úr 1002-ik esztendejében tehát Szent István király elfogta Gyulát, feleségével és két fiával együtt és elküldte Magyarországba.”
„Az Óbudának nevezett városba ért azután a szent király, fiával Imrével
és a királynéval. És midőn nem talált semmi Krisztusban kegyes művet,
melyben dicsérhették a mindenség alkotóját, e nagyszentségű király azon
nyomban a város közepén nagy monostort kezdett építeni Szent Péter és
Pál apostolok tiszteletére…”
„Géza pedig isteni jóslat által intve nemzette Gyula leányától Sarolttól az
Úr megtestesülésének 969-ik évében Szent István királyt…”

Szent István kézjegye
Szent István király kézjegye elsőként a pannonhalmi apátság alapítóleveléből ismert.
A monostor levéltárában elhelyezett irat István királynak a Pannonhalma kiváltságait és birtokait
írásba foglaló díszes oklevele volt.
Az 1001-ben kelt oklevél ma is Pannonhalmán található.
TUDTAD? A kézjegyből kiolvasható: STEPHANUS REX (István király), de felfedezhető benne a christogram is, ami Chi és a Rhó görög betűkből áll, ami latinra átírva
PX. Ez Jézus Krisztus monogramja.

Az üres helyre, István király mintájára, tervezd
meg saját kézjegyedet!

Az aquileiai lovas
Aquileai lovas, XII. század
Az aquileiai székesegyház altemplomában található, s ma is megtekinthető falkép, amely egy páncélos lovas elől menekülő, hátrafelé nyilazó lovas
katonát ábrázol.

Karikázd be azokat a fegyvereket, melyek a honfoglalói magyar hadviselésből
ismeretesek! (Segít a kép!)
Keresd meg Aquilea-t a térképen!
(Adriai tenger északi része)

Szent István intelmei Szent Imréhez
A textil-montázs képei között megtalálható szöveges idézetekből néhány Szent István intelmeiből valóak, melyet fiához, Szent Imrének
címzett. Az intelmek a jó uralkodás erényeit tárja fel az olvasónak.
Készíts plakátot! Válassz ki két szöveget, aminek készíts el figyelemfelhívó plakát tervét/vázlatát! Amennyiben szeretnéd,
egy külön nagy lapra készítsd el a plakátot.
„Légy erős, nehogy a balsors letaszítson! Légy szelíd, hogy sose harcolj az igazság ellen!”
„A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.”

„Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik és hogy, semmi sem emel fel csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg.”
„A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek zsarnokoskodnak.”

