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17. Az idők folyamán a különböző tájakon és éghajlati viszonyok között 
élők a lábbeliknek számos változatát használták. Válassz ki egyet a felsorol-
tak közül, és írj rövid  fogalmazást: mikor, milyen körülmények között 
használták vagy használják! Segítségül használd a világhálós oldalakat, 
vagy az irodalmi ismereteid. Melyik mesében, versben, regényben vagy 
népdalban találkozhatunk ezzel a lábbelivel?    
 

bocskor, félcipő, száras cipő, csizma, sarkantyús csizma, bakancs, fapapucs, 
fürdőpapucs, saru, szandál, edzőcipő, balettcipő, korcsolyacipő, síbakancs, 
túrabakancs, mokaszin, szöges bakancs, lovaglócsizma, bőrharisnya, hét-
mérföldes csizma, hótaposó csizma, rámás csizma, fatalp, gólyaláb, kapca 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

18. Írd a képek alá a nevüket! 
 
 
 
 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
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Mesebeli lábbelik 
 
19. Olvasd el a Wilhelm Hauff Kis Mukk története című meséjéből kiraga-
dott részletet. A meserészletből kimaradt a lábbeli neve, mellyel kis Mukk 
oly gyorsan tudott menekülni az öregasszony haragja elől. Milyen bűvös 
erejű lábbelihez jutott a mesehős? Egészítsd ki a szövegben! 
 

…Már el is határozta, hogy útrakél, előbb azonban körülnézett, nem talál-e 
valamit, ami jól fogna az úton. Tekintete egy pár óriási _____________ 
esett. Nem voltak szépek, de az övéi már aligha bírtak volna ki még egy 
utat. … Ilyen gyorsan még életében nem futott … Végül észrevette, hogy 
________________   bűvös erejűek, mert tovább szökelltek előre, és ma-
gukkal vitték őt. … Végső kétségbeesésében rákiáltott: „Hó, állj meg, hó!” 
Erre a ___________ megálltak, Mukk pedig kimerülten levetette magát a 
földre… 
 
20. Hans Christian Andersen A tűzszerszám című meséjében is találkoz-
hatsz bűvös erejű lábbelivel, ezúttal egy olyannal, mely a magyar népme-
sékben is gyakran előfordul mágikus helyváltoztató tárgyként. Nevében ott 
van a szerencsét hozó hetes szám is. Olvasd el a részletet és írd be a kiha-
gyott helyre a lábbeli teljes nevét!  
 

…A katona erősen vágyott rá, hogy a királykisasszonyt viszontláthassa. Éj-
félkor magához parancsolta a kutyát, s az eliramodott a rézpalotába, s hátára 
kapta a királykisasszonyt. Hanem a vén udvarhölgy __________ 
____________ húzott, a kutya után sietett, utol is érte, s látta, hogy besza-
lad egy nagy házba. Krétát vett elő a zsebéből, és egy nagy keresztet rajzolt 
a ház kapujára. Aztán hazament, és nyugodtan lefeküdt… 
 
21. A fenti kérdésben idézett lábbelit – annak varázsereje nélkül – egy köz-
kedvelt háziállat is „viseli” Charles Perrault francia mesegyűjtő egyik vi-
lághírű meséjében. Írd be a lábbeli és a háziállat nevét a meserészletbe! 
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…A  _________ ott ólálkodott a közelben, és figyelte, hogyan sopánkodik a 
gazdája. Egy ideig hallgatta, aztán elunta, odaállt a fiú elé, és nagy komo-
lyan azt mondta: 

– Kedves gazdám, sose búslakodjál! Bízd rám magadat, nem fogsz 
rosszul járni. Adj nekem egy tarisznyát, és csináltass egy pár ___________, 
hogy legyen mivel az erdőt járnom, s a többi aztán már az én dolgom.… 

A fiú ugyan nem vette készpénznek a ____________ beszédét, de azért 
hallatlanra se vette. Olyan ügyesen csípi nyakon a patkányokat meg az ege-
reket – gondolta magában –, olyan elmésen csimpaszkodik az ágakon, meg 
a lisztbe hemperedve is olyan furfangosan tudja holtnak tettetni magát, 
hogy legutóbb még engem is kihúz valahogy a nyomorúságomból… 

 

22. Rajzold le Perrault mesehősét különleges lábbelijében!  
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Olvasd el az Irodalom oldalon Veress Zoltán Tóbiás és Kelemen című 
verses meserészletét, és válaszolj! Milyen lábbelit talált Tóbiás és Kele-
men?  

______________________________________________________ 
 
24. A mesék világából kilépve is gyakran találkozhatunk lábbelire utaló so-
rokat, részleteket. Egészítsd ki Ady Endre: Dózsa György unokája című 
versének részletét! 
 

Dózsa György unokája vagyok én, 
Népért síró, bús, __________ nemes. 
Hé, nagyurak, jó lesz tán szóba állni 
Kaszás népemmel, mert a Nyár heves. 
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25. Miért nevezi a költő Dózsa Györgyöt bocskoros nemesnek? Keress ada-
tokat a világhálón, és fogalmazd meg röviden, kik alkották a seregét, kik 
ellen harcolt, milyen eszközökkel…  
___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
26. Melyek a lábbeli készítéséhez fűződő szakmák? Keretezd be azokat! 
 

lakatos varga fazekas csizmadia tímár 
ács kádár suszter bognár cserzővarga 
szakács szűcs papucsos bőrdíszműves cipész 
kályhás takács kovács bocskorkészítő szabó 
 
27. Olvasd el József Attila Csoszogi, az öreg suszter című elbeszélését, és 
válaszolj a kérdésre! Milyen munka elvégzését kérte a gyerek Csoszogitól? 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 

Szegedi csizmakészítő céh pecsétje


