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Tréfás mese 
 

Magyar népmese 

Illusztráció: Negulescu György 
 

Anyámnak kifogyott a lisztje, nem tudott kenyeret sütni, hát 

elküldött a malomba, őrletni. No, én feldobtam a négy zsák búzát 

a szekérre, befogtam a négy ökröt, és elindultam. A meredeken az 

ökrök megálltak, és hiába csapkodtam őket az ostorral, egy ta-

podtat se mentek tovább. Mit tehettem okosabbat? Kifogtam az 

ökröket, a négy zsákot fogtam a szekér elé, az ökröket meg felül-

tettem a zsákok helyére, hadd utazzanak egyszer urasan. Meg-

csapkodtam a zsákokat, húztak is becsületesen, egykettőre fenn 

voltunk a dombtetőn. Onnan már látnom kellett volna a malmot, 

de csak a patak zúgóját láttam meg a molnárt, amint a lócán ül és 

pipázik. Hát a malom hová lett? Hogy odaértünk, kérdem a mol-

nártól is; azt mondja, a malom elment eprészni, amíg haza nem 

jön, nincs örlés.  

 – Enyje, én annyi ideig nem várok – mondom –, inkább 

megkeresem ott az eprészőhelyen, hazazavarom, elvégre a ma-

lomnak az a dolga, hogy lisztet őröljön.  

Úgy is tettem, rá is leltem az erdő közepén, a tisztáson, meg 

is dorgáltam, és mivel a szóra nem hajlott, kővel kezdtem hajigál-

ni, hogy siessen haza. Úgy aztán elindult, egyre jobban nekiira-

modott a haszontalan, akkor meg az volt a baj, hogy nem tudtam 

utolérni, annyira szaladt. Mire odaértem a zúgóhoz, már nagyban 

járt a malom, az én lisztemet őrölte. Kevés idő múlva felpakoltam 

a zsákokat, befogtam a négy ökröt, és hazahajtottam. 

Estére már abból a lisztből sütött anyám kenyeret. Ezt csinál-

ja utánam valaki! 
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Feladatok 

 
1. Mondjatok véleményt! 
A legény, aki a mesélő, nem mond igazat. Hazugságnak tekinthető-e a 
mondanivalója? 
 
2. Mi a különbség a tréfa, a lódítás és a hazugság között? Kössétek ösz-
sze a kifejezést a megfelelő értelmezéssel! 
 

tréfa Nagyot mondás, füllentés, de nem ártunk vele 

senkinek. 

lódítás Valótlanságot tartalmazó mondás. Legtöbbször 

árthatunk vele nemcsak embertársainknak, de 

önmagunknak is. 

hazugság Jókedvből fakadó, nevettető célú mondás vagy 

tett. Inkább hasznos, mint káros, mert jókedvre 

derít. 

 

3. Alkossatok kettős–hármas csoportokat, és mindegyik csoport írjon a 
Tréfás meséhez hasonló rövid fogalmazást Vasárnap az erdőben kirándul-
tunk címmel! Olvassátok fel az osztály előtt az elkészült történeteket, 
majd az osztály szavazzon arról, melyik csoportnak sikerült a legjob-
ban az írás!  
 
Segítségül: olvassátok el a Lódítások és a Két szomorú nyuszi című verse-
ket is! 
 


