
A csapat száma: ............... 

A Képes Krónikában megrajzolt eseményeket kell a helyükre raknod. Válaszd ki, melyik 

esemény melyik képhez (A-D) tartozik, és írd az eseményhez a kép betűjelétt! Hasonlóan 

a szóbuborékokba írd be a feladatlap jobb oldalán található elképzelt (vagy netán  el is 

hangzott) szövegek sorszámát! Minden szereplőhöz csak egy idézet tartozik, ezért lesznek, 

amelyek kimaradnak. Arra figyelj, hogy a B képen van minta is! 

                   

               

A kép száma Az esemény 

 A tatárok az éj leple alatt rárontottak IV. Béla király táborára 

C IV. Béla elismerte vereségét és a fiát is királynak ismerte el 

B A pápa Fülöp fermói püspököt Magyarországra küldte 

 A vigaszság után IV. László a szabad ég alatt éjszakázott, kunjai vigyáztak rá 

A III. Andrást Bécsből megszöktetik és Magyarországra hozzák 

D Egy királygyilkosság történt, amellyel majdnem kihalt az Árpád-ház 

 Imre király még életében megkoronázta fiát, a fiatal Lászlót 

 Ottokár Kunigundával, IV. Béla unokájával tér vissza Csehországba 
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 A szóbuborékokba kívánkozó megszólalások 

1. „Hát, nagy buli volt! Nem spórolt az energiájával Őfelsége! 

Nem csodálom, hogy elfáradt. Takarjuk be egy pokróccal, mert 

még megfázik itt nekünk.“ 

2. „Lodomér érsek úr nagyon elégedett lesz, hogy sikerült a trón 

valódi örökösét kimentenünk Albert fogságából. Mekkorát fog 

nézni a német király!“ 

3. „Fiam, ha kimész, jól öltözz fel, vegyél fel koronát, meg ne fázz 

nekem! Elvégre te vagy az örökösöm, és nem szeretném, ha 

valami baj érne téged.“  

4. „De az lesz az igazi botrány, amikor meglátnak engem ebben 

a ruhában. A fél puszta röhögni fog rajtam, nem tudják majd, 

férfi vagyok vagy nő. Kínos. Nem vesznek majd komolyan.“ 

5. „Én azt hallottam, hogy ez a király pogány módon él, nem is 

feleségével, hanem szeretőkkel, nem is egy van neki, hanem 

három! Felháborító! Ráadásul egy király! Micsoda botrány!“ 

6. „Az ország keleti részét rád bízom, viselkedj úgy, ahogy egy 

királynak kell. Remélem, már nem egymás ellen, hanem 

mondjuk a bolgárok ellen közösen fogunk harcolni.“ 

7. „Remélem, senki sem fogja a származásomat kétségbe vonni. 

Nagyapám örökségét jövök átvenni, amire apámnak nem volt 

lehetősége, mert itt szóba sem álltak vele.“ 

8. „De eszedbe ne jusson a családomat elrabolni! Ne feledd, hogy 

a te unokád mindkettőnk utódja a trónon! És én jobb hadvezér 

vagyok nálad, ez nem titok.“ 

9. „Ez jár neked, te, hamis király! Azt hittük, közénk tartozol, erre 

hadat vezetsz ellenünk! Hány testvérünk halt meg a Hód-tó 

mellett! Megérdemled, hogy megöljünk!“ 

10. „Nem az a lényeg, hogy pogányok a kunok vagy sem, ebben az 

országban akkora zűrzavar van, hogy már a pápának is elege van 

belőle. Egy királynak kötelességei is vannak, értse meg László.“ 
 


