
Dávid Mária: „Mesekínálta” lehetőségek 
 

A MESE SORSZÁMA, CÍME Nyelvtan (Ny) Pragmatika (P) Kiselőadás (K) Játék (J) 
1. A BANYA Ny: igeképzés testrészek nevéből: rákönyököl (térdel, hasal stb. szembeállítva a testrészek neveinek -val/-vel ragos alakjával, pl. 

térddel, hassal stb.); alárendelés; P: tiltás (igekötős igékkel – szórend): Meg ne ijedj! (Ne ijedj meg! Nehogy megijedj!) 
2. A CSILLAGSZEMŰ JUHÁSZ Ny: -ú, -ű: göndör hajú, zöldfülű stb.; -e kérdőszócska: Mondod-e, hogy…; hallod-e; műv.: elpusztíttat, tömlöcbe vettet; 

mozgást jelentő igék: tántorog, vánszorog; hangutánzó szavak: sikoltozás, innyogás-vinnyogás; mozzanatos – gyakorító igék: 
tüsszent ↔ tüsszög; úgysem használata: úgysem mondom; -d végű igék E. sz. 2. sz. felsz. módja: mond(ja)d, küld(je)d, stb; 
hasonulás hiánya: juhokval, csürkékvel, magokval; P: káromkodások; K: a fene, a guta, a manó és a nyavalya szavak 
eredetéről (Ipolyi 1987: 27-33); J: a király-juhász párbeszéd megjelenítése 

3. A CSÓKALÁNYOK 

 

P: köszönési s megszólítási formák: Jó estét adjon Isten kigyelmednek, anyámasszony!; megfelelő megszólítás fontossága: 
Köszönd, hogy anyámasszonynak szólítottál, mert különben …; Ny: hangutánzó szavak: csárogás, csevegés stb.; ikerszavak: 
csúszó-mászó állatok; J: szókártyás szituációs j. (felsöpör, kiviszi a szemetet, elmosogat, rendet rak, beágyaz stb. ) – anyjukkal 
feleselő lányok (Söpörj fel!; Vidd ki a szemetet!; Mosogass el!; Rakj rendet!; Ágyazz be! – Dehogy(is) söprök fel. / Eszem 
ágában sincs (kisöpörni) /; Hogyisne! / Még mit nem? stb.; hányan: változzatok mind, ahányan csak vagytok csókává; „hány” 
szócsaládja: hány, hányadik, hányadikán, hányszor, hányad..., (hányadéves), hányadszor/ra, hányas stb. 

4. A HÉT KECSKEGIDA Ny: tiltás (igekötős igék szórendje): Be ne engedjetek …; Ki ne nyissátok!; mozzanatos – gyakorító igék: zördül (– zörög), 
tárgyas – tárgyatlan igék: suvad – suvaszt, (ébred – ébreszt, éled – éleszt, fejlőd(ik) – fejleszt stb.); K: állandó nevek: farkas 
koma (ordas farkas) ravaszdi róka stb. 

5. A KICSI DIÓ P: „adás”: nesze; (tessék, itt van, parancsolj stb.); J: kártyás szituációs játék; általános alany: megsütöttek, kitettek, ide behoztak 
(engem) – „suttogós”: (vki suttogva kommentálja – 3. személyű tárgyat beleértve a mondatba –, hogy mi történt az előbbi 
panaszkodóval: megsütötték, kitették, ide behozták (őt) stb.; felsz. mód E. sz. 2. sz.:(rövid-hosszú (+ már) formák: várj – várjál 
már, figyelj – figyeljél már, küldd el – küldd már el, mosd meg – mossad már meg, válaszd ki – válasszad már ki stb.); az „ez” 
mutató névmás kül. alakjai: e, ezen, eme (e szavakat…); E. sz. 3. sz. (ikes) felsz. mód: igyék (nyugodjék békében, váljék 
egészségére, az örök világosság fényeskedjék neki)  

6. A KIRÁLY KENYERE P: megszólítási formák: felséges királyom; Ny: meglesz (megvan) használata; mn ign: cukorba forgatott sült malac, tejben 
sült dióbél, hat. ign: azon elindulva, vasra verve, bánatba merülve; műv.: nyergeltetett, leüttettem a fejed, ki fogja végeztetni; 
mozgást jelentő igék: kullogott ki, őgyelegtek; mozzanatos – gyakorító igék igék: pottyan (↔ potyog); ikerszók: zsanna-
manna; „un” ige szócsaládja; se szakács, se ebéd ∼ szakács sincs, ebéd sincs, K: (jellegzetes magyar ételek, hagyományos 
nemzeti ételek); J: királyi étlap összeállítása 

7. A KISMALAC ÉS A 

FARKASOK 

J: a „szétvágott” mese összerakása; Ny: „testetlen” tárgy: eressz be (engem), nem eresztelek be (téged), mert megeszel 
(engem); magyarázatokkal való párosítás: mi módon; legalól; tizedmagával; mitévők legyenek; egy darabig; elkezdtek 
tanakodni; kinek lába, kinek nyaka tört ki; kiódzott a zsák szája; csakugyan; egyetlenegy hibázott  



8. A KŐVÉ VÁLT KIRÁLYFI J: 3 dal előkészítése (más-más órákra): Egy boszorka van (kánonban), Egyszer egy királyfi (dramatizálva); P: „adás”: nesze, 
ne, tessék (parancsolni), parancsolj, (tessék,) itt van, ehol/ihol (van, ni); Repülj madár, repülj (népdal Sebestyén Márta 
előadásában) – Ny: dalszöveg kiegészítése; -vá, -vé (békává, medvévé, egérré, vadállattá, bagollyá, lánnyá); hat. ign: be volt 
húzva fekete posztóval; dehogy(is) használata; nem-e problematikája (nem-e ez a boszorkány emésztette el az ő bátyját – a helyes 
forma hangzásbeli sutasága: nem ez a boszorkány emésztette-e el az ő bátyját (e-e-e-e); J: az egyes zenei betétek felismerése – 
jelzés 1-2-3 ujj felmutatásával; mgh+d végű igék múlt ideje: eltévedt, ébredt, maradt, haladt, szaladt stb.; hangzásbeli sutaság 
javítása – meg-megtetszettek nekik („eszperente” helyett más megoldás); nyomatékosítás szem. névmással (hozok én = 
szívesen hozok); ám használata (haladó szinten) 

9. A SÜNDISZNÓ Népmesei fordulatok sokasága: Hol volt, volt egyszer – Telik múlik az idő – Te az enyém, … - Ím, halljatok csudát! – a napra 
lehetett nézni, de… - Itt a vége…; P: apámuram-anyámasszony – megszólítási formák: szülők megszólítása – tegezés/magázás 
(előkészítő beszélgetés); kigyelmed (kegyelmed-kelmed-kend) műveltetés gyakorlása; bárcsak használata; mozgást jelentő igék: 
bolyong, járkál, mászkál stb.; mgh+d végű igék múlt ideje: eltévedt, ébredt, maradt, szaladt stb.; bezzeg használata; K: A 
magázás kialakulásának története (Bárczi 1966:260-262); A magyarországi pénzverés története (kiselőadás – számítógép 
igénybevételével: dénár, aranyforint, ezüstgaras, fitying, krajcár, korona-filér, pengő-fillér, forint-fillér); E. sz. 2. sz. -l igerag 
indokolatlan használata (undorodol); sőt használata; szövegértő feladatlap 

10. A SZÁLLÁST KÉRŐ RÓKA Fájdalom, ijedtség kifejezése: jaj-jaj, juj stb.; „hadd” használata (hadd tegyem bele – engedd meg, hogy beletegyem); magyar 
kutyafajták – 3 perces kiselőadás képekkel (erdélyi kopó), stul, -stül használata (szőröstül-bőröstül); mégse(m) – pedig 
használata 

11. A SZEGÉNY CSIZMADIA ÉS 

A SZÉLKIRÁLY 

J: 3 kívánság (leírása – felolvasása), felsz. mód – „nehogy” használata – (3 féle tiltás); igeidők (múlt-jelen keverésének 
megfigyeltetése); szólások: vkinek a lelkére köt vmit – éjet s napot eggyé tett (éjjel-nappal dolgozott); kifejezések magyarázata: 
mit volt mit tenni – telides-tele; állathívogató, -kergető szavak: pipi-pici, cicc, sicc, hess, ez már mégiscsak sok – ami sok, az 
sok, ez már mégiscsak túlzás, elegem van ebből, tele van a hócipőm., torkig vagyok már; ijedtében – annyira meg volt ijedve, 
hogy … (félelmében, rémületében, mérgében, dühében, bánatában, fájdalmában, örömében)  

12. A SZEGÉNY EMBER KILENC 

TYÚKJA ÉS KAKASA 

Ny: Tárgyatlan-tárgyas igék: bújtass el – bújjál bele); indulatszók; állathangok (brumm-brumm, stb.), dörmög, kukorékol stb. 
P: A képi megjelenítés humora: Alszik, mint a bunda (a szegény ember a ravaszul zsákmányolt medve bőrével takarózik); J: 
Megadott szólásokhoz, közmondásokhoz illusztráció-tervek  

13. A SZEGÉNY EMBER 

SZŐLŐJE 

K: A mesehőst segítő állatok más népek meséiben; a megy ige szinonimái: elkullog stb.; „hogyne” használata: hogyne adnék; 
műveltetés: állíttat, tétet, tűzet hat. ign: a rostélya leeresztve, dicsekedve, kalapjába volt tűzve, kuckóban heverés motívuma – a 
tüzet őrző személy szerepe; a táltos paripa alakja – sámándob párhuzam; mérgükben – annyira mérgesek voltak, hogy… 
(félelmükben, rémületükben, bánatukban, fájdalmukban, örömükben); P: „bezzeg” használata  

14. A TALLÉROS KALAP K: novellisztikus mese (tréfás mese); – különböző társadalmi rétegek képviselői: polgárok, diákok, arisztokraták (gróf, 
grófné, grófkisasszony, herceg, kocsmáros, zenészek, paraszt alakjának, ruházatának megfigyelése; zenekar összetétele: 
(köcsögdudás, hegedűs, nagybőgős); a parasztember otthonának leírása; P: megszólítási formák: bátyám, fiatalúr, kend, 
lelkem-uram, néne, lelkecskéim; „úgyis” használata: úgyis öreg vagyok; „hogyne” használata (szórend!): hogyne nyittatta 



volna fel; szólás: Nem oda Buda! (rég: nem arra van Buda) – nem addig van az! szó sincs róla!; „hány” szócsaládja: másodjára 
(másodszor(ra), második alkalommal, másodízben) 

15. AZ ARANYBORNYÚ K: erdélyi nyelvjárás; Népnyelvi szavak, kifejezések kigyűjtése (erőst = nagyon, mü = mi, es = is, bé = be, húnnya = hóna 
stb.); Ny: „Közhírré tétetik” – a szenvedő szerkezet (-atik, -etik) a magyar nyelvben; Bencze Ildikó: A passzívum kínzó (?) 
hiánya c. cikkének ismertetése (http://www.bbi.hu/index.php?cid=240&id=79); feltételes mód (megtetszene az az aranyborjú, 
akkor megvenné, s az a valaki benne lenne... stb.); „nehogy” használata; meglepetés kifejezése: Hinnye, a Pilátusát!; A mese 
átírása → köznyelvi forma; Dramaturgiai hiba felfedezése: a gyászruhák színének megfigyelése (sötétlila, -zöld stb. színű 
öltözékek, noha állítólag mindenki fekete gyászt visel) 

16. CERCERUSKA Népnyelvi szavak, kifejezések: anyjok (anyjuk), űköt (=őket), kedvit (kedvét), zsebibe (zsebébe), mer’ (mert); lött; magyar 
nyelvjárások bemutatása (4-5 perces kiselőadás) (dunántúli (embër), palóc (ápám), alföldi (píz), szegedi (möggy), erdélyi 
(anyjok); határozott ragozás (tárgy csak beleértve = Cerceruskát); Átölelte, megcsókolta, lóhátra ültette, hazavitte, feleségül 
vette – határozatlan ragozással: Átölelt, megcsókolt, lóhátra ültetett, hazavitt, feleségül vett (tárgy csak beleértve = engem); P: 
megdöbbenés: Szent Isten! (Uramisten! Atyaisten! Szent ég! Te jó(ságos) ég! stb.); megvan, megvolt, meglett (megvan: 1. 
megszületik a kisbaba – 2. előkerül, vki megtalálta) Megvan a gyerek! – Megvan/Meglett a bérleted/szemüveged? van - megvan 
= vmi vkinek) összevetése: Vannak mese-DVD-id? Megvan neked „Az aranyszőrű bárány”?; hasonulás hiánya: asszonyomval, 
öregasszonyval, a „maga” visszaható névmás használata: nézd meg magad(at)  

17. EB, AKI A KANALÁT MEG 

NEM ESZI 

Ny: szem. névmások hat.ragos alakjai (nyomatékos: őnála stb.; ízes tájnyelv: mán (már), oszt’ (aztán), önni (enni), azér’ 
(azért), gyüttem (jöttem), felit (felét); hat.ign: meg vagyunk híva (be van zárva, ki van nyitva, el van intézve; szórend (!): 
megviccelni akartalak (nem pedig megbotoztatni); – nem felmegyünk, hanem lemegyünk, nem leelőzzük, hanem megelőzzük stb. 
P: megszólítások: bácsi, maga, bácsikám, tisztelt uraim, felséges királyatyám 

18. ÉGIGÉRŐ FA K: alsó világ – felső világ – Hoppál Mihály könyvének bemutatása (sámánfa); volt egy akkora fa, hogy…, akkora szél támadt, 
hogy…; hangháttér nélküli filmrészlet – alámondható a szöveg (medve fejéből kiugrik a nyúl, nyúl fejéből a skatulya, azt 
összetöri két kővel, a benne levő darazsakat elpusztítja); hasonulás hiánya: disznókval, hatalomval, pohárval; rövid felsz. m. 
formák: azért jöttél, hogy hazavigy (tégy, végy, légy stb.); „mintha” használata: úgy csinált, mintha meginná 

19. EGYSZEMŰ, KÉTSZEMŰ, 

HÁROMSZEMŰ 

ú, -ű melléknévképző, tárgyatlan/tárgyas igék: gurul –gurít (Hát ez honnan gurult ki? Ki gurította ki?).; e kérdőszócska: 
ébren vagy-e, aluszol-e; „való”-s összetételek: ennivaló, innivaló, tennivaló, tanulnivaló, fülbevaló, sütnivaló, valamirevaló, 
semmirevaló stb.; -gat, -get használata: addig mondogatta, amíg el nem aludt; „is” nyomatékosító szerepe: jött is, úgy is tett, el 
is pakolta, el is ültette, el is mentek;  

20. ELŐBB A TÁNC, AZTÁN A 

LAKOMA 

Ny: felszólító mód: ki kellett költözzön, ki kellett, hogy menjen, muszáj, hogy táncoljon; i ∼ é feleségit, gyermekit; evvel (a 
hegedűvel) – ezzel; ízes tájnyelv: tük = ti, amég = amíg; -lj kiejtése → jj (táncolj) –csinálj, rajzolj stb.; -stul, -stül: jött 
seregestül 

21. FÁBÓL FARAGOTT PÉTER többszörös alárendelés: volt egy lánya, aki úgy megszerette Pétert, hogy már meg akart halni, ha nem adják hozzá …; avval ∼ 
azzal; vmi változik vmivé: a bor változik vízzé, a víz piros vérré, táltos ökrök (sámándob-párhuzam) (… az egyik 
összeragasztotta, a másik lelket fújt belé) 



22. GYÖNGYVIRÁG PALKÓ reá – rá, néki – neki, véle – vele; műv: odahívatta, eltemettette, őriztessétek; nehogy használata: nehogy ellopják; megszólítás: 
felséges királyom, öreganyám; hangutánzó (iker)szavak: surrogás-burrogás, sipp-supp; suk-sük: gondolták, hogy 
elbolondítsák; vkinek az elkergetése: pucoljatok el/tűnjetek el/ innen (húzzatok el/takarodjatok el); „is” nyomatékosító szerepe: 
be is hunyta, el is ülteted; hogyne használata: Jössz-é? Hogyne mennék!;”sem” használata igekötős igével: El sem maradok 
tőled. (ki sem bontotta, meg sem nézte, meg sem kóstolta, fel sem hívta, stb.) P: meglepetés kifejezése: hú, hogy ott mennyi 
törpe volt!  

23. HOGYAN TELT A 

GYERMEKKOROM? 

J: hazugságmese írása; Ny: szövegértést ellenőrző feladatok (I-H-N v. feleletválasztós teszt); mozzanatos és gyakorító igék 
pottyan-potyog, csavarint-csavargat; hangutánzó szavak (potty, dirr-durr, piff-paff stb.); madarak hangadása (csiripel, vijjog, 
károg stb.); J: rövid utasítások, ill. hasonló hangzású, de teljesen más jelentésű rövid mondatok írása egy-egy papírlapra, ill. 
annak a másik oldalára; NY: kiejtési gyakorlatok: töltöttem ∼ tőtöttem, oldd ∼ ódd, volt ∼ vót stb.; „A fenét!” egyéb kifejezési 
formái; K: őzés – Vagy őzünk, vagy mekegünk (http://www.delmagyar.hu/hirek/vagy_ozunk_vagy_mekegunk/2083712)  

24. KIRÁLY KIS MIKLÓS Ny: nyom.szórend: ha nekem nem adod, ha elő nem hozod; -nyi: Nem látod a bakarasznyi embert a méternyi szakállával; 
dehogynem használata; égitestek elrablásának motívuma; segítők: Messzinéző, Messzilépő  

25. MARCI ÉS AZ ELÁTKOZOTT 

KIRÁLYLÁNY 

J: a képi megjelenítés eszköztárának megfigyeltetése (éjszaka → hajnal, napfelkelte – házbelső leírása – az apa ruházatának 
leírása – a gyermekek növekedésének megjelenítése (képpel-zenével) – a béka hangjának utánzása (doromb) – az álomképek 
leírása – a rozmaringszálak alakzatainak, színeinek jelentése); Szerepjáték: 6 szereplő + 1 mesélő  

26. PITYKE ÉS A KÖKÉNY mgh+d végű igék múlt ideje: akadt, szaladt, maradt, haladt, ébredt, eltévedt stb., magánhangzóváltozás jelölése: a → á (fának), 
e → é (pitykének); -t tárgyrag tudatosítása (többszöri ismétlés által); láncmese írása 

27. PRÜCSÖK hat.ign.: egy bükkfához van kötve; nehogy: küld a hintóval egy katonát, nehogy Prücsök uramnak valami baja essék; hadd 
használata: hadd gondolkozzék, műveltetés: befogat, zárassa be, ölesse le, megöletik, színig töltetett, előadatta; felsz. mód: Az 
ördög éhezzék tovább, komám!; mit egyék-igyék, essék; szólás: szörnyű búnak ereszkedett; szemük-szájuk elállt az álmélkodástól, 
reszketett, mint a nyárfalevél; hányan: ők hárman lopták el; megszólítás: komám, bíró uram, Prücsök uram, kend; a „kend” 
megszólítás eredete; mintha: mintha csak bele volna írva – kiolvassa jó pénzért; P: figyelemfelkeltés: Mert közbe legyen 
mondva (hogy szavamat el ne felejtsem); vármegyerendszer; Magyarország megyéi (19), magyarországi régiók (7), Mely 
eurorégiókhoz tartozik Magyarország?  

28. ZÖLD PÉTER Népmesei fordulatok sokasága: Volt egyszer hetedhét országon is túl, még azon is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy 
nagy tanya. – Ment-mendegélt (4 x) – Mindjárt megtartották a lakodalmat, a fele királyságot is megkapta.; Ny: névutók 
áttekintése: Gyere elő, Zöld Péter a napnak háta mögül, a madárnak szárnya alól!; felsz. mód: végy fel, tégy fel, vessél a 
tengerbe, hadd röppenjek tova, bújj be ide, töröld meg stb.; hogyne használata: – Mért sírsz, Zöld Péter? – Hogyne sírnék! 
többszörös alárendelés: Azért sírok – mondta – mert a király a fejemet veszi, ha három reggel nem bújok el úgy, hogy a lánya 
meg ne lásson.; K: a magyar tanyavilág kialakulása 

 


