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A rest macska 

 

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy legény. Ez a legény feleségül vett egy 

igen lusta, rest lányt. Ráadásul még azt is megfogadta, hogy sohasem veri meg. 

A menyecske semmit nem dolgozott. Csak feküdt az ágyban, vagy a 

szomszédban pletykálkodott. Nem verte meg a férje egyszer sem. 

 

Milyen volt a feleség? 

                            __________________________________________________ 

 

Mit csinált egész nap? 

                           ___________________________________________________ 

 

Miért nem verte meg a férje? 

                         ____________________________________________________ 

 

                        

_____________________________________________________ 

 

Egyszer aztán az egyik reggel így szólt a férj a macskához: 

-  Én most elmegyek dolgozni a mezőre. Mire megjövök, takarítsd ki a 

házat, főzz finom ebédet és hozz vizet a kútról! Ha nem így lesz, úgy 

megverlek, hogy megemlegeted! 

A macska a kemence mellett feküdt. Csendben hallgatta, mit beszél az ember. A 

feleség meg azt gondolta magában: az én uram megbolondult! 

 

Mit kell a macskának csinálni? 

                     ______________________________________________________ 

 

                    

_______________________________________________________ 

 

Hova ment a férfi? 

                   _______________________________________________________ 

 

Miért gondolta a feleség, hogy megbolondult az ura? 

                  

________________________________________________________ 
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Az ember elment. Az asszony biztatni kezdte a macskát: 

-  Dolgozz, macska, mert megver az uram! 

De a macska nem dolgozott. Elment az asszony a szomszédba egy kicsit 

pletykálkodni, és amikor hazament, a macska még mindig aludt. 

-  Dolgozz, macska, mert mindjárt hazaér az uram, és aztán jól kikapsz! 

De a macska nem dolgozott. Hazaér az ember. Hát látja ám, hogy koszos a ház, 

nincs ebéd és még vizet sem hozott senki a kútról. Fogja a macskát, s felköti a 

felesége hátára. Elkezdi ütni macskát. Az meg nyávog keservesen és a karmát  

az asszony hátába mélyíti. Erre meg az asszony kezd el jajgatni: 

- Ne üsse már azt a macskát! Nem hibás az, hát nem tud dolgozni! 

- Megfogadod, hogy mindent megcsinálsz helyette?--kérdi a férj a 

feleségét. 

- Meg én! Mindent megcsinálok, csak ne üsse már azt a macskát! 

 

 

 

 

Ki takarította ki a házat, főzött ebédet, hozott vizet a kútról? 

                                _______________________________________________ 

 

Hova kötötte fel az ember a macskát? 

                               _________________________________________________ 

 

Miért jajgatott az asszony? 

                            _________________________________________________ 

 

                           _________________________________________________ 

 

Mit ígért meg a feleség? 

                          _________________________________________________ 
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A menyecske sírva futott haza az apjához. Elmondta, mi történt. 

- No, ha megígérted, hogy mindent megcsinálsz a macska helyett, tedd is 

meg! Ha nem teszed, holnap megint megveri az urad–mondta a lány apja. 

Másnap reggel az ember megint megparancsolta a macskának, mit kell 

dolgoznia. De a macska most sem tett semmit. Este a gazda jól elverte hát 

szegényt a felesége hátán. 

 

Kit vert meg a gazda? 

                          __________________________________________________ 

 

A feleség újból hazafutott az apjához, hogy elpanaszolja, mi történt. De az apja 

megint visszakergette: 

- Ha megígérted, hogy mindent megcsinálsz a macska helyett, tedd is meg! 

Harmadik reggel az ember ismét megparancsolta a macskának,  mit kell 

dolgoznia. Az  persze  most sem dolgozott semmit. Na, de az asszony megcsinált 

mindent helyette: takarított, főzött, mosott, vizet hozott. 

Hazaér este a férj. Hát látja ám, hogy ragyog a ház, finom étel van az asztalon. 

-  Jól van macska, nem bántalak!--szól a macskához. 

A menyecske attól fogva mindennap szorgalmasan dolgozott. Ügyes 

gazdasszony lett belőle. Azóta is boldogan élnek-halnak. 

                                                                                (magyar népmese) 

 

 

 

Miért csinált meg mindent a feleség? 

                   _____________________________________________________ 

 

                  _____________________________________________________ 

Mi lett a menyecskéből? 

                 _____________________________________________________ 

  
 


