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Mit, milyen sorrendben, hogyan? 

Újságíró vagy – Mátyás király udvarában. Azt a feladatot kaptad, hogy írj egy 

rövid hírt Mátyás király és egy zsoldos története alapján a Visegrádi Kurír című 

lapba. 

1) Olvasd el az első rövid történetet Mátyás királyról és a zsoldosról! 

2) Mondd el a saját szavaiddal, hogy miről szólt a történet! 

3) Olvasd el a hír műfajáról szóló szöveget! 

4) Húzd alá a számodra ismeretlen kifejezéseket! 

5) Beszéljétek meg, hogy mit jelentenek ezek a szavak! 

6) Gyűjtsétek össze, hogy milyen jellemzői vannak a hírnek! 

7) A szöveg alapján válogasd ki, hogy melyek a leglényegesebb, és melyek 

a kiegészítő információk! Írd be a táblázat megfelelő helyére őket! 

8) A lényeges és kevésbé lényeges elemeket összerendezve meg is született 

a hírünk. Számozással rakd sorba a hír mondatait! Ügyelj arra, hogy az 

elején kell lennie a legtöbb lényeges információnak! 

9) Most magadtól írj egy hírt a Mátyás és György király című rövid történet 

alapján!  
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Mátyás király és a zsoldos 

 

Egy vitéz zsoldos katona, akinek Mátyás király hadjáratai során gyakran igénybe 

vette szolgálatait, meghallotta, hogy háború tört ki Mátyás király és Frigyes 

római császár között, akinek ő valamikor esküvel megfogadta, hogy háború 

idején visszatér hozzá, bárhol legyen is. Megkérte tehát a királyt, hogy 

engedelmével hadd mehessen vissza a császárhoz, mert vissza akar térni. Mikor 

először kérelmezte, a király egy kissé indulatosnak mutatkozott, felhozta, hogy 

nem igazságos dolog, ha a katonák háború idején hagyják ott azt, aki őket 

békében táplálta. Mert ki ad enni béke idején olyan katonának, akinek 

háborúban nem látja hasznát? De a katona megmondta távozásának okát: 

esküvel adta szavát, és megengedje a király, föltett szándéka, hogy semmi 

módon vissza nem vonja. E szavakra megindult a király, a katonát sok szép 

ajándékkal elhalmozva visszaküldte a császárhoz, s mindenki előtt dicsérte 

elhatározását, hiszen adott szavát többre becsülte az előnyöknél és a király 

kegyénél. 

 

Mátyás és György király 

 

Az a háború folyt Györggyel, a cseh királlyal, amelyről fentebb szóltunk, és mivel 

minden várakozás ellenére sokáig elhúzódott, Mátyás király és Pál pápa nem kis 

anyagi kárára: valaki Mátyás király elé járult (a nevet elhallgatom, mint 

könyvemben általában teszem, mert még sokan élnek közülük). Azt ígérte neki, 

hogy karddal öli meg György királyt, ha ötezer aranyat kap érte jutalmul. Mátyás 

király keze írásával és szavaival fogadta, hogy még többet is fog adni, ha 

véghezviszi, amit ígért. Őkegyelme sokáig figyelte, hogyan tehetné meg ezt, de 
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aztán rájött, hogy reménytelen az effajta gyilkosság, mert látta, hogy György 

megölésére csak önnönmaga főbenjáró veszedelmével adódik mód, mert a 

királyt hű csatlósok veszik körül, és könnyen visszaverhetik az ő vakmerő 

támadását. Amikor ezt átlátta, megváltoztatta a gyilkosságnak nem ugyan a 

szándékát, de a módját, és azt mondta Mátyás királynak, hogy méreggel fogja 

megtenni azt, amit kard útján akart. De a király tüstént meghagyta, hogy 

semmiképpen se támadjon méreggel Györgyre. 

- Mi itt karddal harcolunk - így szólt -, nem méreggel. Hiába olvastam volna a 

történetet Fabriciusról, aki megírta Pyrrhus királynak, a rómaiak legdühödtebb 

ellenségének halálát? 

És hozzátette: 

- A rómaiak karddal és nem méreggel szoktak harcolni. Miért olvasnánk, ha nem 

azért, hogy a legmagasztosabb példákat magunkba szíva kövessük az erényt, 

és kerüljük a bűnt? 

E szavak után figyelmeztette Györgyöt, hogy csak előre megízlelt, és csakis 

híveitől néki nyújtott ételt és italt vegyen magához, mivel a megmérgezés 

veszedelme fenyegeti. 

 

Forrás: 

Galeotto Marzio: Mátyás király találó, bölcs és tréfás mondásairól és 

cselekedeteiről www.mek.oszk.hu 

  

http://www.mek.oszk.hu/
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 Kitöltő feladat 

A hír 

 

A hír az újságírás legelemibb műfaja. Rövid, legfeljebb 3 mondatból álló szöveg, 

melyben az első mondat tartalmazza a legtöbb lényeges információt (hol? mikor? 

ki? mit? hogyan? kivel? mivel? miért?). A második mondat az első mondat 

adatait egészíti ki, és az utolsó mondat hordozza a legkevésbé lényeges 

információkat. 

 

 

Információk: 

1) a király sok szép ajándékkal jutalmazza meg a katonát 

2) a király először indulatos 

3) zsoldos katona 

4) háború tört ki Mátyás és Frigyes római császár között 

5) a katona bárhol legyen is, visszatér Frigyeshez 

6) a katona esküt tett Frigyesnek, hogy háborúban visszatér hozzá 

7) Mátyás gyakran igénybe vette a katona szolgálatait 

8) a király mindenki előtt dicsérte a katona elhatározását 

9) a katona Mátyás engedélyét kéri 

10) Mátyás visszaküldi a katonát Frigyeshez 

 
 

 

   

  A szöveg alapján válogasd ki, hogy melyek a 

  leglényegesebb, és melyek a kiegészítő információk! 

  Írd be őket a táblázat megfelelő helyére! 
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Kiegészítő információk 
Leglényegesebb 

információk 
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 Sorrendező feladat 

 

 

A katona gyakran szolgálta 

Mátyást a háborúkban, ezért 
is fogadta olyan indulatosan a 

király a katona kérését, hogy 
esküje szerint bárhonnan 

visszatérjen urához. 

  

 

A katonát Mátyás 
ajándékokkal és dicsérettel 

jutalmazta meg hűségéért. 

  

 

A római császárral hadban 

álló Mátyás király – a katona 

kérésére – visszaküldte 
Frigyeshez egy zsoldosát, akit 

esküje kötött a császárhoz. 

 

 
 

 

   

  A lényeges és kevésbé lényeges elemeket összerendezve  

  meg is született a hírünk.  
  Számozással rakd sorba a hír mondatait! Ügyelj arra, hogy az  
  elején kell lennie a legtöbb lényeges információnak! 


