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Viola Lujza  
 

Meseföldolgozás 
 

Az öreg halász és nagyravágyó felesége 
(magyar népmese) 

 
 

A meseföldolgozást a népmese fölolvasásával kezdjük, illetve 
meghallgatásával, mert – szerencsés esetben – hangzóanyag is 
rendelkezésünkre állhat. 

Olvasás után beszélgetünk a hallottakról, ráirányítva a figyel-
met néhány dologra: 

      – az emberi nagyravágyás elítélése, 

– a férj-feleség viszony elemzése, 

– a pórul járt asszony „megtérése”. 
A szövegre térve először szómagyarázattal szolgáljunk: a 

kevésbé ismert szavakat magyarázzuk meg!  
Például: 

– szabódik – szabadkozik, húzódozik, 

– pöröl, perel – perlekedik, pattog, veszekszik, 

– ringy-rongy – hitvány, semmirekellő, szemét, csapnivaló, 
rossz. 

Ezután hívjuk föl a figyelmet a bevezető és befejező 
formulákra, és az állandó szókapcsolatokra: csodák csodája, az a 
ringy-rongy, az én feleségem, a sok fényes katona majd elvette szeme 
világát… 

Következik a szinonimagyűjtés. Ez otthoni vagy könyvtári 
munkára is föladható a tanulóknak. Válasszunk ki néhány érdekes 
szót, például: 

– ringy-rongy, 

– nagyravágyó, 

– feleség… 
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A szólás- és közmondásgyűjtés sokban hozzájárul a szókincs 
bővítéséhez, ezért minden alkalommal iktassuk be a mesék és más 
szövegek földolgozásakor. Ezzel a szótárhasználatot is gyakorol-
tatjuk, és rámutathatunk a magyar nyelv gazdagságára is. Például: 

szem  (O. Nagy 627–631. o.) – 105 közmondás 
 

Amit a szeme meglát, a keze ott nem hagyja. 

A szeme fénye. 

Csak a szeme kívánja. 

Egyik szeme sír, a másik nevet. 

Van szeme? 

Keresztben áll a szeme. 

Kinyílik a szeme. 

Kopog a szeme. 

Nem sül ki a szemed? 

Majd leragad a szeme. 

Megakad a szeme valakin, valamin. 

Megy, amerre a szeme lát.  

Nagyobb a szeme, mint a gyomra. 

Szem nem látta, fül nem hallotta. 

Szép a szeme, de ördög a szíve. 

Úgy vigyáz rá, mint a szeme fényére (világára). 

A szemébe mond valakinek valamit.  

Más szemében a szálkát is meglátja, a magáéban a gerendát sem. 

Mindent a szemnek, semmit a kéznek. 

Nem hisz a szemének. 

Szemére hány (vet) valamit. 

A szemét is kilopja valakinek. 
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Lehunyja a szemét.  

Hizlalja a szemét.  

Hova tette a szemét? 

Legelteti a szemét valakin, valamin. 

Szemet huny valami fölött. 

Szemet vet valakire, valamire. 

Nem lát a szemétől.  

Majd keresztülszúr valakit a szemével. 

Rossz szemmel néz valakire, valamire. 

A szem a lélek tükre. 

A szem mindent lát, csak magát nem. 

Ki-ki a maga szemével lát. 

Szemet szemért. 

Több szem többet lát. 

 
Kereshetünk más testrészeket is mint a szólások, közmondá-

sok kulcsszavait: 
 

láb (91 közmondás) 

kéz (111) 

fej (106) 

hát (26) 

has ( 32) 

szív (28) 

 
Végezetül következzék egy nyelvi játék testrészt jelölő szavak-
kal: 
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Írd be a megfelelő testrésznevet a következő szavak elé! 
________írás, 

________süllyedés, 

________jegyzet, 

________örv, 

________kalács,  

________kagyló, 

 ________vetve, 

 ________tekert, 

________fúrt, 

________táncos, 

________leves, 

________füles, 

________sértő, 

________irat, 

 ________szirt, 

________kötő, 

________hős, 

 ________meresztő, 

 ________nyújtásnyira. 
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