
HANGOSKÖNYV+ SZÖVEGES VÁLTOZAT 

“A látott mese nem mese. Amint a külső kép megjelenik, abban a pillanatban 
leáll a mese legfontosabb mozzanata: a belső képkészítés. Olyan, mintha 
mese lenne, de nem az. A gyermek nem tud elszabadulni, nagyon sok a belső 
feldolgozni valója, de nem tud különbséget tenni a belső és külső kép között. 
A tévé előtt egyre feszültebb, egyre agresszívabb lesz. Nincs feldolgozás, 
nincs mozgás.” 

(Vekerdy Tamás, https://nlc.hu/mesedoboz_gyujtooldal2/20151027/vekerdy- 
tamas-mese/) 


Amikor nincs idő mesélni, pótszerként akkor sem érdemes a rajzfilmet vá-
lasztani. Íme egy olyan hangoskönyvlista, mely remekműveket tartalmaz a 
klasszikustól a kortárs mesékig, a legkiválóbb előadók tolmácsolásában. A 
lista első felében nemcsak a hangoskönyvet, hanem az online szöveges for-
mátumot is elérhetővé tettünk, hogy az olvasási motiváció növeléséhez is 
segítséget nyújtsunk. 


Sok problémát okoz a tanítók napi gyakorlatában a hallás utáni szövegértés 
alacsony szintje. Ennek fejlődésének támogatásához is kiválóan használható 
az alábbi gyűjtemény. Önálló munkaként (házi feladatként) adhatjuk egy-egy 
mese meghallgatását, s összeállíthatunk hozzá egy rövid kérdés- vagy fel-
adatsort a szövegértés ellenőrzésére, akár differenciáltan is, az egyéni fej-
lesztési szükségleteknek megfelelően 


✽ ✽ ✽




Klasszikus mesék Molnár Piroska előadásában  
Hangoskönyv: http://meseskonyv.hu/gyerekvideo/Molnár_Piroska

Szöveges változat, Andersen: http://mek.niif.hu/00300/00309/00309.htm

Szöveges változat, Grimm: http://mek.oszk.hu/10100/10149/10149.htm

Szöveges változat, Magyar népmesék: https://reader.dia.hu/document/
Illyes_Gyula-Hetvenhet_magyar_nepmese-379


Nemes Nagy Ágnes: Az aranyecset (Az öregember ajándéka) Mácsai Pál 
előadásában 
Hangoskönyv: https://www.youtube.com/watch?v=C8UnYfvg3I8&list=PLlO-
SolzNlOq34dTk-ZmqdiA40xQ4C427u&index=83&t=0s

Szöveges változat: https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/NEMESNAGY/ne-
mesnagy00308a_tart.html


Tamkó Sirató Károly: Tengerecki hazaszáll (Kongó bolt, Röviköt balladá-
ja, Tengerecki hazaszáll) Garas Dezső előadásában 
Hangoskönyv: https://www.youtube.com/watch?v=ZlFD9WHYQ1o&list=PL-
lOSolzNlOq34dTk-ZmqdiA40xQ4C427u&index=87&t=0s

Szöveges változat,

Kongó bolt: https://terebess.hu/keletkultinfo/tamkogy.html#kon

Röviköt balladája: https://terebess.hu/keletkultinfo/tamkogy.html#rov

Tengerecki hazaszáll: https://terebess.hu/keletkultinfo/tamkogy.html#teh


Szabó Magda: Bárány Boldizsár című meséje Kubik Anna előadásában 
Hangoskönyv: http://meseskonyv.hu/gyerekvideo/Kubik_Anna

Szöveges változat: https://reader.dia.hu/document/Szabo_Magda-Barany_-
Boldizsar-515


Szabó Magda: Tündér Lala (Aterpater jóságos. A kis Gigi igazsága) Für 
Anikó előadásában 
Hangoskönyv: https://www.youtube.com/watch?v=Hy7IPHXigO4&list=PLl-
OSolzNlOq34dTk-ZmqdiA40xQ4C427u&index=89&t=0s

Szöveges változat: https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/SZABO/sza-
bo00111_kv.html


Pilinszky János: Aranymadár (A naphajú királylány) Kálid Artúr előadá-
sában  
Hangoskönyv: https://www.youtube.com/watch?v=VLNUGJ7ID00&list=PLl-
OSolzNlOq34dTk-ZmqdiA40xQ4C427u&index=96&t=0s

Szöveges változat: http://www.sgyak.u-szeged.hu/tanar/nyemcsokne/lapok/
pj_aranymadar.htm


Csukás István: Pom Pom meséi Pogány Judit előadásában 
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Hangoskönyv: http://meseskonyv.hu/gyerekvideo/Pogány_Judit

Szöveges változat: https://reader.dia.hu/document/Csukas_Istvan-Pom_-
Pom_mesei-409


Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér (Az igazságtevő nyúl) Csákányi Eszter 
előadásában 
Hangoskönyv: https://www.youtube.com/watch?v=N-tkUluFDjQ&list=PLlO-
SolzNlOq34dTk-ZmqdiA40xQ4C427u&index=95&t=0s

Szöveges változat: https://reader.dia.hu/document/Lazar_Ervin-A_Hetfeju_-
Tunder-436


Lázár Ervin: Manógyár (Zsiga föstő fest) Kerekes József előadásában 
Hangoskönyv: https://www.youtube.com/watch?v=AaKwgJbe_D8&list=PLl-
OSolzNlOq34dTk-ZmqdiA40xQ4C427u&index=45&t=0s

Szöveges változat: https://reader.dia.hu/document/Lazar_Ervin-A_manogyar-
352


Lázár Ervin: Hapci király (Állatmese, Metrómese) Pokorny Lia előadásá-
ban  
Hangoskönyv: https://www.youtube.com/watch?v=ofm2eFzfHBE&list=PLl-
OSolzNlOq34dTk-ZmqdiA40xQ4C427u&index=49&t=0s

Szöveges változat: https://reader.dia.hu/document/Lazar_Ervin-Hapci_kiraly-
779


Grimm: A Kacor király Szabó Gyula előadásában 
Hangoskönyv:http://meseskonyv.hu/gyerekvideo/Szabó_Gyula

Szöveges változat: https://reader.dia.hu/document/Illyes_Gyula-Hetven-
het_magyar_nepmese-379


Bálint Ágnes: Mazsola meséi Für Anikó előadásában 
Hangoskönyv: http://meseskonyv.hu/gyerekvideo/Für_Anikó

Szöveges változat: http://gyermekkucko.blogspot.com/p/balint-agnes-ma-
zsola-tortenetek.html


Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi - (Melyik a legerősebb állat) Csuja 
Imre előadásában 
Hangoskönyv: https://www.youtube.com/watch?v=A8gt6pafmHI&list=PLlO-
SolzNlOq34dTk-ZmqdiA40xQ4C427u&index=30&t=0s

Szöveges változat: https://mek.oszk.hu/02400/02400/02400.htm#14


Vázsonyi Endre: Rémusz bácsi meséi - (A róka meg a teknős) Csuja 
Imre előadásában 
Hangoskönyv: https://www.youtube.com/watch?v=AoWN5LEXFVQ&list=PL-
lOSolzNlOq34dTk-ZmqdiA40xQ4C427u&index=37&t=0s
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Szöveges változat: https://mek.oszk.hu/02400/02400/02400.htm#10


Shakespeare-mesék (Rómeó és Júlia) Györgyi Anna előadásában 
Hangoskönyv: https://www.youtube.com/watch?v=kiYWHot6vdY&list=PLl-
OSolzNlOq34dTk-ZmqdiA40xQ4C427u&index=39&t=0s

Szöveges változat: https://mek.oszk.hu/00400/00498/html/romjul.htm


Lackfi János: Szemhunyásnyi mesék (Kávémese) Pogány Judit előadá-
sában 
Hangoskönyv: https://www.youtube.com/watch?v=wM0M4wqYA-s

Szöveges változat: http://monumentum.blogger.hu/2014/09/11/kaves-per-
cek-lackfi-janos-kavemese


Lackfi János: Domboninneni mesék (A nagy kesztyűbe dudálás) Pogány 
Judit előadásában 
Hangoskönyv: https://www.youtube.com/watch?v=QS9d69WwSvw&list=PL-
lOSolzNlOq34dTk-ZmqdiA40xQ4C427u&index=31&t=0s

Szöveges változat: http://www.anp.hu/uploads/articles/2016/evemlose_de-
never/a-nagy-kesztyubedudalas-lackfi-janos.pdf


✽ ✽ ✽ 


HANGOSKÖNYV+ SZÖVEGES VÁLTOZAT  
Momorádió


A hangoskönyv elérhetők egy oldalon, itt: https://momoradio.hu/hangos-me-
sekonyvek/


Andersen: Hófehérke és a hét törpe Ruttkai Éva előadásában 
Szöveges változat: https://mek.oszk.hu/10100/10149/pdf/10149.pdf


Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg Gábor Miklós előadásában 
http://www.mek.oszk.hu/00300/00384/html/


Az égig érő fa Helyey László előadásában 
Szöveges változat:https://mek.oszk.hu/04800/04833/04833.htm#3


A. A. Milne: Micimackó Koltai Róbert előadásában 
Szöveges változat: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/szepirod/kulfol-
di/milne/micimac/html/1.htm
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HANGOSKÖNYV+ SZÖVEGES VÁLTOZAT  
BookrKids


Lackfi János: Mátyás király medvét aprít 
https://www.youtube.com/watch?v=jzQTDLf5Xc8


Lackfi János: Mátyás király girosza 
https://www.youtube.com/watch?v=-BY7vm3570k


✽ ✽ ✽ 


HANGOSKÖNYV+ SZÖVEGES VÁLTOZAT  
Magyar Elektronikus Könyvtár


A hangoskönyvtár 358 hangoskönyvet tartalmaz, közte több, a felső tagozatosok és kö-
zépiskolások számára kötelező olvasmányt. 

Elérhetőség:http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesf.phtml?
indextomb=3094:7153:3182:2671:14175:11997:8839:14452:12534:11839:3388:2385:228
4:2321:16878:14092:14087:4247:3981:16092:10799:3167:3093:2375&mod=keres&off-
set=0&formatum=MP3&rendezes=


Benedek Elek: Többsincs királyfi és más mesék 
Hangoskönyv: http://mek.oszk.hu/02900/02972/mp3/

Szöveges változat: https://mek.oszk.hu/00200/00232/


Móra Ferenc: A körtemuzsika 
Hangoskönyv: http://mek.oszk.hu/06000/06060/mp3/

Szöveges változat: https://mek.oszk.hu/00900/00972/ 


Arany János: Rózsa és Ibolya 
Hangoskönyv: http://mek.oszk.hu/18000/18022/mp3/

Szöveges változat: https://mek.oszk.hu/00500/00597/html/elb01.htm#02


Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem 
Hangoskönyv: http://mek.oszk.hu/19100/19144/mp3/

Szöveges változat: https://mek.oszk.hu/00700/00719/


Jonathan Swift: Gulliver utazásai 
Hangoskönyv: http://mek.oszk.hu/12100/12199/mp3/

Szöveges változat: https://mek.oszk.hu/08300/08351/
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http://mek.oszk.hu/html/vgi/kereses/keresesf.phtml?indextomb=3094:7153:3182:2671:14175:11997:8839:14452:12534:11839:3388:2385:2284:2321:16878:14092:14087:4247:3981:16092:10799:3167:3093:2375&mod=keres&offset=0&formatum=MP3&rendezes=
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http://mek.oszk.hu/02900/02972/mp3/
https://mek.oszk.hu/00200/00232/
http://mek.oszk.hu/06000/06060/mp3/
https://mek.oszk.hu/00900/00972/
http://mek.oszk.hu/18000/18022/mp3/
https://mek.oszk.hu/00500/00597/html/elb01.htm#02
http://mek.oszk.hu/19100/19144/mp3/
https://mek.oszk.hu/00700/00719/
http://mek.oszk.hu/12100/12199/mp3/
https://mek.oszk.hu/08300/08351/

