
Magánbeszélgetések történelmi háttérrel 

(45 perc) 

Moderátor szövege:  

Képzeljétek el, hogy a sors és a jó szerencse egy történelmi esemény részeseivé tett Benneteket! 

Vajon miről beszélgethettek a kortársak? Játszatok el egy rövid, három perces beszélgetést a 

szerepkártyátokon leírt szerepeknek megfelelően! Eldönthetitek, hogy ketten vagy hárman 

vesztek-e részt a beszélgetésben. 

Minden eseményhez két jelenet lesz, de az azonos eseményről beszélgető csoportok nem 

hallhatják egymást! 

Használhatjátok a tankönyveteket és a történelmi atlaszt 

A felkészülésre 10 percetek van, a beszélgetés maximum 2 perc legyen. 

 

Az értékelés szempontjai: 

- jelenjen meg benne az esemény: helye, időpontja, az esemény rövid elbeszélése! (6 pont) 

- lehessen következtetni a résztvevők társadalmi helyzetére! (3 pont) 

- jelenjenek meg benne olyan kijelentések is, amelyek a korabeli emberek gondjaira, 

problémáira, hétköznapjaira vonatkoznak! (3 pont) 

- legyen a jelenet ötletes, szórakoztatóan ismeretterjesztő, humoros, de ez ne menjen a 

szakszerűség rovására! (3 pont) 



 

Szerepkártyák 

„A” Szent Ferenc III. Ince pápánál 

 

Szerzetesek vagytok, akik Ferencet kísértétek el III. Ince pápához. A audienciáról hazafelé 
tartva megpihentetek egy erdei tisztáson. 
 

 

 
Főpapok vagytok III. Ince pápa kíséretében, miután a pápa kegyesen elbocsátotta az 
áldását kérő Assisi Ferencet. Szerény lakomán vesztek részt közösen. 
 

„B” szabad harcosok egy hűbérúr oltalma alá helyezték magukat 

 

Szabad harcosok vagytok, akiknek ismerősei egy hűbérúr oltalma alá helyezték magukat. 
Most számoltak be Nektek az oklevél aláírási ceremóniáról. Otthon, szerény vacsorátok 
elköltése közben beszélgettek. 
 

 

 
Egy lovag felesége és testvérei vagytok a lovag udvarházában. Most távoztak tőle olyan 
szegények, akik oltalmába helyezték magukat. Lakoma közben társalogtok. 
 

„C” 

 
Magyar vitézek vagytok egy sikeres kalandozó portya után tértetek haza családotokhoz. 
A megérkezésetek örömére lakomával fogadtak Benneteket. 
 

 

 
Szerzetesek vagytok egy kolostorban. Épp most éltétek túl szerencsésen a magyarok 
támadását. A kolostorotokat rendbe kell hozni, a nagy munka közben rövid pihenőt 
tartotok, közben beszélgettek. 

„D” László király visszaverte a besenyők támadását 

 
Vitézek vagytok László király seregében. A győztes csatát lakomával ünneplitek, közben 
beszélgettek. 
 
 

 



 

 
A királyi tanács tagjai vagytok, László király besenyők fölötti győzelméről társalogtok 
lakoma közben. 
 

„E”  

 
Gazdag velencei polgárok vagytok a negyedik keresztes hadjárat idején.  A vasárnapi 
mise után társalogtok a templom előtti téren. 
 

 

 
Gazdag genovai polgárok vagytok a negyedik keresztes hadjárat idején. A vasárnapi 
ünnepi lakomán beszélgettek. 
 



 

Értékelési szempontok a zsűri számára: 

„A” Szent Ferenc III. Ince pápánál 

Szerzetesek vagytok, akik 
Ferencet kísértétek el III. Ince 
pápához. A audienciáról 
hazafelé tartva 
megpihentetek egy erdei 
tisztáson. 

jelenjen meg benne az esemény: helye, időpontja, az 
esemény rövid elbeszélése! (6 pont) 
13. század eleje, Róma, Ferenc és társai Rómába 
látogatnak, ahol a pápa fogadta őket és engedélyezte a 
rend működését. 
lehessen következtetni a résztvevők társadalmi helyzetére! 
(3 pont) 
Ferenc regulája alapján megjelenik benne a szerzetesek 
szegénységi fogadalma, kölcsönös szeretete, elmondják 
egymásnak a maguk baját,  
jelenjenek meg benne olyan kijelentések is, amelyek a 
korabeli emberek gondjaira, problémáira, hétköznapjaira 
vonatkoznak! (3 pont) 
a szerzetesi élet elemei jelenjenek meg benne: ima, 
prédikáció, ima stb. 
legyen a jelenet ötletes, szórakoztatóan ismeretterjesztő, 
humoros, de ez ne menjen a szakszerűség rovására! (3 pont) 

 

Főpapok vagytok III. Ince 
pápa kíséretében, miután a 
pápa kegyesen elbocsátotta 
az áldását kérő Assisi 
Ferencet. Szerény lakomán 
vesztek részt közösen. 

jelenjen meg benne az esemény: helye, időpontja, az 
esemény rövid elbeszélése! (6 pont) 
13. század eleje, Róma, Ferenc és társai Rómába 
látogatnak, ahol a pápa fogadta őket és engedélyezte a 
rend működését. 
lehessen következtetni a résztvevők társadalmi helyzetére! 
(3 pont) 
A szereplők főpapok, akik támogatják III. Incét. Az egyház 
hatalma csúcsán áll, de szembe kell néznie az 
eretnekmozgalmakkal. Biztató jelenségnek tartják az új 
szerzetesrendek megjelenését, előkerülhet az inkvizíció 
létrehozásának gondolata. Szó eshet a keresztes 
hadjáratokról. 
jelenjenek meg benne olyan kijelentések is, amelyek a 
korabeli emberek gondjaira, problémáira, hétköznapjaira 
vonatkoznak! (3 pont) 
A főpapokat foglalkoztathatja az egyház gazdagodása, a 
keleti kereskedelem révén Európába kerülő keleti 
luxuscikkek, fűszerek íze, kelmék ára, anyaga, szépsége, 
miseruhák díszítése, kegytárgyak megmunkáltságának 
finomsága stb. 
legyen a jelenet ötletes, szórakoztatóan ismeretterjesztő, 
humoros, de ez ne menjen a szakszerűség rovására! (3 pont) 
 

 



 

„B” szabad harcosok egy hűbérúr oltalma alá helyezték magukat 

Szabad harcosok vagytok, 
akiknek ismerősei egy 
hűbérúr oltalma alá 
helyezték magukat. Most 
számoltak be Nektek az 
oklevél aláírási ceremóniáról. 
Otthon, szerény vacsorátok 
elköltése közben 
beszélgettek. 

jelenjen meg benne az esemény: helye, időpontja, az 
esemény rövid elbeszélése! (6 pont) 
Nyugat-Európa, VII-X. század, a jobbágyság kialakulása 
lehessen következtetni a résztvevők társadalmi helyzetére! 
(3 pont) 
Azok a szabad germán harcosok, akik számára egyre 
nagyobb terhet jelentett a gazdálkodás mellett a katonai 
szolgálat biztosítása, a fegyverek és felszerelés beszerzése, 
személyüket és földjüket egy-egy hűbérúr védelme alá 
helyezték. 
jelenjenek meg benne olyan kijelentések is, amelyek a 
korabeli emberek gondjaira, problémáira, hétköznapjaira 
vonatkoznak! (3 pont) 
A felszerelés elemei, drágasága (páncél, sisak, kard, 
lándzsa, esetleg ló, közben a gazdálkodás biztonsága, 
paraszti életmód, gazdálkodási feladatok, jobbágyi 
kötelezettségek, védelem fontossága. 
legyen a jelenet ötletes, szórakoztatóan ismeretterjesztő, 
humoros, de ez ne menjen a szakszerűség rovására! (3 pont) 
 

 

Egy lovag felesége és 
testvérei vagytok a lovag 
udvarházában. Most 
távoztak tőle olyan 
szegények, akik oltalmába 
helyezték magukat. Lakoma 
közben társalogtok. 

jelenjen meg benne az esemény: helye, időpontja, az 
esemény rövid elbeszélése! (6 pont) 
Nyugat-Európa, VII-X. század, a jobbágyság kialakulása 
 
lehessen következtetni a résztvevők társadalmi helyzetére! 
(3 pont) 
lakótorony, lakoma, hadjáratok, fegyverzet, hűbéri lánc, 
hűbéri eskü stb. 
jelenjenek meg benne olyan kijelentések is, amelyek a 
korabeli emberek gondjaira, problémáira, hétköznapjaira 
vonatkoznak! (3 pont) 
drága fegyverzet, pénzjáradék, amelyből ez megszerezhető 
a hűség, alá-fölé rendeltség stb. 
legyen a jelenet ötletes, szórakoztatóan ismeretterjesztő, 
humoros, de ez ne menjen a szakszerűség rovására! (3 pont) 
 

 



 

„C” 

Magyar vitézek vagytok, egy 
sikeres kalandozó portya 
után tértetek haza 
családotokhoz. A 
megérkezésetek örömére 
lakomával fogadtak 
Benneteket. 

jelenjen meg benne az esemény: helye, időpontja, az 
esemény rövid elbeszélése! (6 pont) 
kalandozások a 10. század folyamán, Keleti Frank 
birodalom, Córdoba, Itáliai Királyság, Bolgár Birodalom, a 
szomszédok ellen irányuló portyák, zsákmányszerzés 
céljából, foglyok elhurcolása, eladása rabszolgának. 
lehessen következtetni a résztvevők társadalmi helyzetére! 
(3 pont) 
A társadalom két fő csoportja a törzsi előkelők és a szabad 
harcosok, fegyveres nomád pásztorok vagy a bők kíséretét 
adó fegyveres kíséret tagjai. 
jelenjenek meg benne olyan kijelentések is, amelyek a 
korabeli emberek gondjaira, problémáira, hétköznapjaira 
vonatkoznak! (3 pont) 
harcmodor, fegyverzet (íj, nyíl, tegez), a harcmodor 
jellemzői, támadás, megfutamodás színlelése, visszafelé 
íjazás, a zsákmány elosztásának egyenlőtlensége stb. 
legyen a jelenet ötletes, szórakoztatóan ismeretterjesztő, 
humoros, de ez ne menjen a szakszerűség rovására! (3 pont) 
 

 

Szerzetesek vagytok egy 
kolostorban. Épp most 
éltétek túl szerencsésen a 
magyarok támadását. A 
kolostorotokat rendbe kell 
hozni, a nagy munka közben 
rövid pihenőt tartotok, 
közben beszélgettek. 

jelenjen meg benne az esemény: helye, időpontja, az 
esemény rövid elbeszélése! (6 pont) 
kalandozások a 10. század folyamán, Keleti Frank 
birodalom, Itáliai Királyság, a szomszédok ellen irányuló 
portyák, zsákmányszerzés céljából, foglyok elhurcolása, 
eladása rabszolgának. 
lehessen következtetni a résztvevők társadalmi helyzetére! 
(3 pont) 
a szerzetesség életének színtere a kolostor, helyiségei, ora 
et labora, regula stb. 
jelenjenek meg benne olyan kijelentések is, amelyek a 
korabeli emberek gondjaira, problémáira, hétköznapjaira 
vonatkoznak! (3 pont) 
imaórák, fizikai munka szerepe, a pogány magyarok, 
gondolatok a halálról, túlvilág, mennyország, pokol, stb. 
legyen a jelenet ötletes, szórakoztatóan ismeretterjesztő, 
humoros, de ez ne menjen a szakszerűség rovására! (3 pont) 
 

 



 

„D” László király visszaverte a besenyők támadását, 

Vitézek vagytok László 
király seregében. A győztes 
csatát lakomával ünneplitek, 
közben beszélgettek. 

jelenjen meg benne az esemény: helye, időpontja, az 
esemény rövid elbeszélése! (6 pont) 
László uralkodása (1077-1095), a besenyők támadása keleti 
irányból, kerlési csata  
lehessen következtetni a résztvevők társadalmi helyzetére! 
(3 pont) 
vitézek, szabadok, fegyverzet, személyes kapcsolat az 
uralkodóval,  
jelenjenek meg benne olyan kijelentések is, amelyek a 
korabeli emberek gondjaira, problémáira, hétköznapjaira 
vonatkoznak! (3 pont) 
a kereszténység védelmezésének fontossága, versengés a 
királyi földadományokért stb. 
legyen a jelenet ötletes, szórakoztatóan ismeretterjesztő, 
humoros, de ez ne menjen a szakszerűség rovására! (3 pont) 
 

 

A királyi tanács tagjai 
vagytok, László király 
besenyők fölötti győzelméről 
társalogtok lakoma közben. 
 

elenjen meg benne az esemény: helye, időpontja, az 
esemény rövid elbeszélése! (6 pont) 
László uralkodása (1077-1095), a besenyők támadása keleti 
irányból, kerlési csata, a magántulajdon megszilárdulása 
lehessen következtetni a résztvevők társadalmi helyzetére! 
(3 pont) 
világi és egyházi előkelők, a királyi tanács szerepe, tagjai 
világi és egyházi előkelők, a világi előkelők kettős eredete 
(magyar törzsi előkelők és külföldi lovagok) 
jelenjenek meg benne olyan kijelentések is, amelyek a 
korabeli emberek gondjaira, problémáira, hétköznapjaira 
vonatkoznak! (3 pont) 
versengés a birtokadományokért, László törvényei, 
magántulajdon kérdései, kóborlók problémái 
legyen a jelenet ötletes, szórakoztatóan ismeretterjesztő, 
humoros, de ez ne menjen a szakszerűség rovására! (3 pont) 
 

 



 

„E”  

Gazdag velencei polgárok 
vagytok a negyedik keresztes 
hadjárat idején.  A vasárnapi 
mise után társalogtok a 
templom előtti téren. 
 

jelenjen meg benne az esemény: helye, időpontja, az 
esemény rövid elbeszélése! (6 pont) 
Velence, 13. század eleje, a negyedik keresztes hadjárat 
Bizánc ellen irányul, amelyet feldúltak, véres események 
közepette 
lehessen következtetni a résztvevők társadalmi helyzetére! 
(3 pont) 
pl. gazdag polgárok, kereskedők, a városi szenátus tagjai, 
személyes ismeretség a dózséval 
jelenjenek meg benne olyan kijelentések is, amelyek a 
korabeli emberek gondjaira, problémáira, hétköznapjaira 
vonatkoznak! (3 pont) 
pl. a keleti kereskedelem kérdései: hogyan lehet oda 
eljutni, milyen árut érdemes beszerezni, selyem, kelmék, 
fűszerek, drágakövek, arannyal fizetnek, veszélyek az út 
során, hajók rakománya, pénzügyek stb. 
 
legyen a jelenet ötletes, szórakoztatóan ismeretterjesztő, 
humoros, de ez ne menjen a szakszerűség rovására! (3 pont) 
 

 

Gazdag genovai polgárok 
vagytok a negyedik keresztes 
hadjárat idején. A vasárnapi 
ünnepi lakomán 
beszélgettek. 
 

jelenjen meg benne az esemény: helye, időpontja, az 
esemény rövid elbeszélése! (6 pont) 
Genova, 13. század eleje, a negyedik keresztes hadjárat 
Bizánc ellen irányul, amelyet feldúltak, véres események 
közepette, Genova Velence legnagyobb riválisa, a negyedik 
keresztes hadjárat idején Bizánc szövetségese 
lehessen következtetni a résztvevők társadalmi helyzetére! 
(3 pont) 
Gazdag genovai polgárok, alulmaradtak a veleneceiekkel 
szemben. 
jelenjenek meg benne olyan kijelentések is, amelyek a 
korabeli emberek gondjaira, problémáira, hétköznapjaira 
vonatkoznak! (3 pont) 
pl. a keleti kereskedelem kérdései: hogyan lehet oda 
eljutni, milyen árut érdemes beszerezni, selyem, kelmék, 
fűszerek, drágakövek, arannyal fizetnek, veszélyek az út 
során, hajók rakománya, pénzügyek stb. 
legyen a jelenet ötletes, szórakoztatóan ismeretterjesztő, 
humoros, de ez ne menjen a szakszerűség rovására! (3 pont) 
 

 


