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Mátyás király bolondos bolondja 
bábjáték 

 

 
 

Kedves Gyerekek! 
Biztosak vagyunk benne, hogy hallottatok 

már meséket Mátyás királyról – 
helyezkedjetek el kényelmesen, és 

hallgassatok meg most ezek közül hármat, 

ismerkedjetek meg Magyarország egyik 
legnagyobb uralkodójával. Gyertek velünk 
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kirándulni Visegrádra, ahol a királyi 

palotában nem más, mint az udvari bolond 
fog Benneteket körbevezetni, hogy 

megismerjétek Mátyás palotáját, és azt a 

történelmi korszakot, amikor uralkodott. 
 

 
 
 

 
FELADATOK 1-2. OSZTÁLYOSOKNAK:  

 

Mesélj – sorolj történeteket Mátyás királyról. 
Gyűjts közmondásokat. 

Rajzolj le egy jelenetet vagy szereplőt, aki/ami megtetszett! akár a 
bábfilm, akár másik Mátyás-mese alapján! A művekből kiállítást 
is rendezhettek! 
Értékelés 1-5 pont 
 

VERSENY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK  2-4.TANULÓI SZÁMÁRA. 
Az előadás, amit megnézhettek: Mátyás király bolondos bolondja - Mátyás 

visegrádi udvarában és Kolozsváron játszódik. 
 

 
FOGALMAZÁSVERSENY:  
 

 
FOLYTASSÁTOK A KÖVETKEZŐ TÖRTÉNETET: 

 
Mese Mátyás királyról - fejezd be a történetet! 

 

Egy őszi napon a király udvartartásával együtt vadászatra indult a szülővárosa, Kolozsvár 

környékén. Követett egy szép szarvast, de  elszakadt a vadásztársaságtól és egyedül kóborolt a 

vidéken. Végül kikeveredett az erdőből és a városkapunál találta magát. 

- No, ha már így alakult, körülnézek Kolozsváron! - gondolta magában, és belépett a nagy 

kapun. 

 

Ahogy rótta az utcákat, az egyik udvarházból nagy fejszecsattogást hallott. A kapu előtt állott 

a gazda, egy darabonttal.  Minden arra járónak elkapták a gallárját és berántották az udvarba 

fát aprítani. A kolozsvári bíró lakott abban  a házban, és a télire való tűzifát ingyen akarta 

felapríttatani az útjába vetődő szegényemberekkel. 

Éppen így járt Mátyás is – mire kettőt pislantott, kezébe nyomták a fejszét, odapenderítették 

egy farakás elé, és hogy jobban értse, mi a feladat, meglengettek egy jókora botot az orra 

előtt, azzal fenyegették. 
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- Aprítsad bitang, a fahasábokat, hadd lássam, miként nő a kupac! – kiáltott rá a gazda. – Ha 

összevágtál egy farakást, mehetsz tovább a dolgodra. – azzal hátat fordított neki. 

- Hát fizetséget mit ad ezért, gazduram? – szólt utána a király. 

- Fizetséget? – kacagott gonoszul az uraság. – Megkapod, ne félj! – kiáltott vissza, és 

otthagyta. A bajusza alatt morgott tovább, amíg beért a házba: - Mind a két tucatot a 

botommal, a hátad közepére, te szemtelen! – a küszöbről még visszafordult: -  Igyekezz, mert 

ha nem sietsz, megduplázom! – suhintott egyet a levegőbe a bottal. 

 

A királyt elfutotta a pulykaméreg. 

 

 

Mi lesz most? Ki szolgáltat igazságot, és hogyan? 
 
FOLYTASD, VAGY KEZDD ÚJRA A TÖRTÉNETET, ÉS LEGYÉL 

RÉSZTVEVŐJE ENNEK AZ ÍRÓI –FOGALMAZÁS VERSENYNEK. 
A filmből majd megtudhatod, hogyan ér véget a történet. 

 
 

 
Ha figyelmesen nézted a mesét, ezekre a kérdésekre válaszolni tudsz majd. 

 

1.Mátyás a ………………………..-i bíróval találkozott álruhában. 
2. Jutalmul …………………………kapott tőle? 

3. Mit írt rá és mire?       1………………………..……     2…………………….……. 
4. Mit adott  a bírónak a király?…………………………………… 

5. Mátyás királyt Hunyadi Mátyásnak, de Corvin Mátyásnak is nevezik 

6. A színpadon láthatsz egy címert. Régen az előkelő családoknak készítettek 
ilyeneket, amit azután pajzsokon, zászlókon stb. használtak. Mátyás címerében van 
egy madár, ami az előadásban is szerepel. Melyik az? 

a) sas                           b)   papagáj                      c)  holló 

7. A monda szerint Mátyás nagypapája, Zsigmond király,  az országban vadászott,  
amikor megszeretett egy szép lányt. A király adott neki egy gyűrűt ajándékba, és arra 
kérte, ha kisbabája születik keresse meg őt. Ha az őrök meglátják a gyűrűt be fogják 
engedni a palotába.  Egy év múlva a lány a bátyjával és a kisbabával együtt elindult, 
de útközben elfáradtak, letelepedtek egy fa alá. A baba játszott a gyűrűvel, de ekkor 
lecsapott egy holló, és mivel ezek a madarak szeretik elvinni a csillogó tárgyakat, el 
akart repülni vele. Ez nagy baj lett volna, hiszen hogy jutottak volna igy a király elé? A 
lány testvére azonban felkapta az íját és egy nyílvesszővel eltalálta a tolvaj madarat, és 
így visszaszerezték a gyűrűt. Azóta a Hunyadi család címerében egy 
…………….……..szerepel, aki a csőrében egy………………………….tart. 

8. A mesében van egy gonosz udvarmester, akit bosszant, hogy Mátyás a 
szegényeknek adott igazat a bíróval szemben. Mit tervezett? 

   a) csapdába csalja a királyt                            b)  megmérgezi                           c)   
fellázítja a katonákat 

9. A király beszólítja az egyik szolgáját, akit darabontnak nevez. Mi az ő foglalkozása? 

 a) szakács          b)  katona           c) lovász- mester 
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10. Milyen eszközt használtak régen a szállításhoz?  ( A bíró is ezzel vitte a fát) 

  a)  repülő                         b)  teherautó          c)  szekér 

11. Hogyan hívják azt az edényt, amiből a mesében ittak? 

  a) kulacs                b)  kupa               c)  teknő 

12.  Melyik városban kellett a monda szerint a királynak fát vágnia?  

a) Buda                  b)  Esztergom         c) Kolozsvár 

 

A most következő kérdésekre a válasz már nem a filmből derül ki, de egy kis 

segítséggel elboldogulsz velük 😊  

 

13. Milyen országban van ma ez a város? 

 a) Németország        b)   Erdély-Románia             c)  Kína 

14. Mivel írtak régen? 

  a)   golyóstollal      b)  kihegyezett lúdtollal           c) számítógéppel 

15. Hogyan hívjuk Mátyás király (Corvin Mátyás) könyveit? 

  a) Corvina                                     b)  füzetecskék                         c) blog 

16. Mátyás felesége Itáliából (Olaszországból) származott, Beatrix volt a neve. Hol van 
Olaszország?  

  a) Ázsiában                            b) Európában       c) Amerikában 

17. Mátyás palotát építtetett Visegrádon és Budán. Milyen országból hívott tervezőket 
mestereket? 

  a) Japánból            b)  Olaszországból (Italiából)             c)  a Sarkvidékről 

18. A mese elején látsz egy felnagyított könyvet.  Mátyás királynak ilyen kézzel írt, 
festett szép képekkel ékesített könyvei voltak. Ezeket görögül, vagy latinul írták, az 
egyes lapokat összefűzték, selyembe, bőrbe kötötték. A királynak több mint kétezer 
könyve volt, sajnos a törökök amikor elfoglalták Budát, sokat elpusztítottak  igy a 
világon kb. 200 kötet maradt. Mit gondolsz Magyarországon mennyi van? 

 a) 151               b)  53                  c) 7 

 

 

FELADATSOR NAGYOBBACSKÁKNAK 😊  
MÁTYÁSRÓL ÉS A RENESZÁNSZRÓL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK  3-4. 

OSZTÁLYOSAINAK: 
A teszt megoldásához korcsoporttól függően pedagógusi –szülői segítség, 
rávezetés, csoportmunka, könyvtári kutakodás is szükséges lehet. A 

pedagógusokra bízzuk, hogy szeretnék-e használni ezt az anyagot, és ha 

igen, milyen formában. Jó kedvet kívánunk hozzá       ) 
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1. A „törökverő” néven is ismert hadvezér ………………………… fia 

Mátyás, 1443-ban született Kolozsváron. 
2. A család címerében egy……………….látható, csőrében pedig 

egy……………….. 

3. Amikor a gyerek Mátyást Prágában tartották fogságban, a monda 
szerint édesanyja Szilágyi…………… egy levelet küldött neki, amit egy 

………………juttatott el neki.  Amikor kiszabadult, nagybátyja Szilágyi 
…………..segítségével ………….-ben a főurak (legalábbis a monda 

szerint) a ……………… jegén  uralkodóvá választották. 
4. Híres serege, a …………….sereg  számos csatát nyert. 
5. A király a Dunakanyarban …………………………..-on gyönyörű palotát 

építtetett, és ……………………..országból hozatott mestereket. Így 
Magyarországon is megvalósult az új művészeti stílus a 

…………………………… 
6. Feleségének……………………..királynénak akart  így kedveskedni. 

7. Könyvtárat hozott létre. Híres könyvei , a kézzel írott…………………                
8. Bár a török elleni háborúkra hivatkozva új adókat is kivetett, de a 

főurak hatalmaskodásait korlátozni igyekezett a jobbágyokkal 

szemben. Ezért emlegetik alakját a magyar mondák  …………………… 
Mátyás király néven. 

9. „Nyögte Mátyás bús hadát, ………….    ………….     ………….   Az idézet 
…………………..Ferenc……………..című művéből való. 

10. A monda szerint, halála után az a mondás terjedt el róla, amely 
így hangzik: Meghalt Mátyás király, oda az …………………! 

                              

Elérhető pontszám: 20 pont        
 

Sorolj reneszánsz épületeket, tárgyakat, művészeket, alkotásokat 
Magyarországról. 

 
Gyűjts képeket, készíts tablót Mátyásról, és a reneszánszról. 
Értékelés 1-5 pont. 

Mátyást ……..-ben megválasztották, de csak ………………koronázták meg, 
mert a  Szent   Korona Bécsben Frigyes császárnál volt, és csak váltságdíj, és 

örökösödési szerződés fejében adta vissza. Ezért számos Mátyás ábrázoláson, 
a király fején a korona helyett …………….. 

………………..látható. A Corvinákon is általában így ábrázolják.  
 
Mátyás testvére ………………………….. volt akiről Erkel Ferenc operát írt. 

 
Értékelés 1-5 pont. 

 
 

 

SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT! 
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