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Arany János élete és költészete

Petôfi Sándor életrajza után az elmúlt évben
Arany János életútját is megismerhetted. A két
költô azonos korban élt, és bár nagyon különbö-
zô vérmérsékletû emberek, gondolkodásukban,
céljaikban sok volt a közös vonás. Petôfi Sándor
rövid élete alatt lelkesedésével másokat is magá-
val ragadott, Arany János céltudatos, megfontolt
és gazdag szókincsû költô volt.

� Gondolkozz azon, hogy milyen fontos eszmékért küzdött a két
költô! Mit szerettek volna elérni? Beszélj ezekrôl, vagy írásban fogal-
mazd meg gondolataidat!
� Ismételd Arany János életének legfontosabb állomásait a 7. osztá-
lyos Irodalmi olvasókönyv és a következô képek alapján!

4

Milyen életrajzi adatokat juttatnak eszedbe a képek? Gyûjtsd
össze és beszélj róluk!
Néhány esemény kimaradt a képek közül. (Például: nemzetôr,
tanár). Írj rövid elbeszélô vagy leíró fogalmazást a következô cí-
mek közül választva: • Arannyal a forradalomban • Tanárom
Arany János

� Segítség a fogalmazások megírásához: úgy gyûjtsd össze a monda-
nivalódat, mintha te is ott lettél volna a költôvel.Törekedj arra, hogy
izgalmas, fordulatos eseményt mesélj el, például egy csatát vagy egy
tanítási órát. Az események elbeszélésébe iktass be leíró részt, amely-
ben bemutatod az írót mint nemzetôrt vagy tanárt is.

Válogatás Arany költészetébôl

Több verset ismertél meg Arany János költeményeibôl. Változatos a
témájuk, gazdag az érzelemviláguk és a mondanivalójuk, nyelvezetük
is színes. A következô képek segítenek a már megismert témák felidé-
zésében.
� Nevezd meg a válogatás szempontjait, és gyûjts verscímeket hoz-
zájuk a 7. osztályos tankönyvbôl! A füzetedbe dolgozz!

2.

1.

KÉRDÉSEK, FELADATOK

5
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A következô versekben is találhatsz utalásokat a költô néhány életraj-
zi eseményére.

� Gyûjts adatokat Arany János gyermekkoráról korábbi tanulmá-
nyaid alapján!

� Keress a versekben Arany életét bemutató sorokat, és értelmezd
ôket!

Az ó torony

Nagy-Szalonta nevezetes város,
Mégsem olyan nevezetes már most
Mint mikor volt szabad hajdufészek,
Benne lakván háromszáz vitézek.

Csonka torony nyúlik a felhôbe,
Rajta pihen a nap lemenôbe’:
Rá-ráveti visszanézô fényét,
Mintha látnám ôsapáim vérét.

Vérpirosan mért néz vissza a nap?
Azt jelenti, rút idô lesz holnap?
Óh, Istenem, hiszen elég bôven
Volt már részünk zimankós idôben!

(Részlet)

a) Milyen toronyról ír a költô a versben?
b) Milyen legendák fûzôdnek ehhez a toronyhoz?
a) Keress megszemélyesítést a versben és idézd a füzetedben!
(Ügyelj az idézet írásjelére!)
b) Keress a versben a magyar történelem eseményeire utaló so-
rokat, és írd le a füzetedbe!
c) Beszélj a vers hangulatáról!

2.

1.

KÉRDÉSEK, FELADATOK

6

A következô vers címe elárulja a témáját. A felnôtt Arany János na-
gyon szerette családját, és a világ zajától, bajától mindig megnyugvást
talált szerettei körében. Gondolkozz el azon, hogy belôled milyen ér-
zéseket vált ki az itthon szó!

Itthon

a) Fejtsd meg, hogyan függ össze az elôbbi vers címe és tartalma
a következô Arany-verssorokkal:

„Zúgjanak bár künn a vészek
Csak ez a kis enyhe fészek
Ez maradjon mindig épen.”

b) Mihez hasonlítja a költô az otthon utáni vágyakozását?
Ismereteid és a vers alapján mutasd be néhány mondatban a köl-
tô családját a füzetedben! Milyennek képzeled ôket?

2.

1.

KÉRDÉSEK, FELADATOK

Mint a madár a fészkére,
Szomju vándor hûvös érre,
Mint a gyermek anyaölbe:
Vágyom én e nyájas körbe.

Itt, enyelgô kis családom
Közt, van az én jó világom;
Künn borong bár a magasban:
Itt örökké csillagos van.

Csillogó szem, mosolygó ajk:
Ez az amit szívem óhajt,
S küszöbömet átallépve,
Ez derûl itt én-elémbe.

Szívem ifjul, gyermekké lesz:
Kis örömet nagynak érez,
Körülem is ártatlan kedv
Játszi pillangója repked.

És felejtem egyelôre
Gondjaimat a jövôre:
Mi nehéz súly függ e vállon,
Nehogy kedvök búra váljon.

Gyermek-szívvel, öntudatlan
Nyugszom meg e gondolatban,
Hogy övéit el nem hagyja,
Ki mindnyájunk édesatyja.

7
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Arany a következô versrészletben szép költôi képbe ágyazza a múltba
való visszaemlékezését.

� Olvasd el a versrészletet, és keress a költô életét bemutató so-
rokat!

A lejtôn

a) Milyen volt a költô múltja, és milyennek érezte a jelent?
b) Válogass a múltra, a jelenre és a jövôre vonatkozó jelzôket
az alábbiak közül: komor, szép, csendes, békés, bizakodó, pana-
szos. Végezz csoportosítást a füzetedben!
Keress a versben megszemélyesítést, hasonlatot!

� Figyeld meg, milyen volt a nagyapa és unokája közötti viszony a
következô versben!
� Gyûjtsd adatokat az Így élt Arany János címû könyvbôl a költô
unokájáról, és számolj be társaidnak!

2.

1.

KÉRDÉSEK, FELADATOK

Száll az este. Hollószárnya
Megrezzenti ablakom,
Ereszkedik lelkem árnya,
Elborong a multakon.
Nézek vissza, mint a felhô
Áthaladt vidékre néz:
Oly komor volt, – oly zöldellô
Oly derült most az egész.

Boldog évek! – ha ugyan ti
Boldogabban folytatok, –
Multam zöld virányos hanti!
Hadd merengjek rajtatok.
Bár panasszal, bár sohajjal
Akkor is szám telve lôn:
Kevesebbem volt egy jajjal…
Hittel csüggtem a jövôn!

(Részlet)

8

Növünk együtt

Soknak lettem már, hogy élek,
A szemében szúró tüske:
De van még egy kicsi lélek,
Aki rám hiú és büszke.

Ez, hogy nevem is volt „hurcán”,
Most eszmél csak, most tanulja:
S lesi már, ha megy az utcán,
Rámutat-e mások ujja.

Eddig együtt voltunk gyermek,
Én másod-, ô elsô ízben:
Épûltek fa-tornyok, termek,
Pacskolódtunk porban, vízben.

De, hogy ô nôtt, én is nôttem;
Alig ismerünk egymásra:
Ô kisasszony lett elôttem,
Én meg neki óriássa.

No, engedjük kedvét telni,
Ha okos lesz, majd elhagyja; –
Legalább még nem szégyelli,
Hogy én voltam… a nagyapja.

Végezz verselemzést a következô szempontok szerint:
a vers témája; tartalma; a költô érzései; a vers hangulata
a) Olvasd el újra a 7. osztályos tankönyv Versek a szeretetrôl, csa-
ládról szóló fejezetét!
b) Gyûjts olyan verseket, amelyek valamilyen módon kapcsolód-
nak a Növünk együtt címû vershez, és indokold választásodat!

2.

1.

KÉRDÉSEK, FELADATOK

9
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Arany Jánost ismert költôvé a Toldi címû elbeszélô költemény tette.

� Elevenítsd fel ismereteidet a mû megírásának körülményeirôl a
7. osztályos tankönyv segítségével!
� Olvasgasd újra aToldi énekeit, és válassz egy-egy részt bemutatás-
ra kifejezô hangos olvasással vagy néhány verssor könyv nélküli el-
mondásával.

A mû cselekményét idézheted fel a képek segítségével tanárod irá-
nyítása mellett.

a) Válassz egy-egy képet, és mesélj róla szóban, vagy írj rövid fo-
galmazást!
b) Játssz el társaiddal egy-egy jelenetet!
c) Mondj véleményt arról, hogy a jelenetben sikerült-e az elját-
szott szereplô jellemzôit bemutatni! Adj tanácsot társaidnak,
hogy min kell még javítaniuk az elôadásukban!
Csoportosítsd a szereplôket Miklóshoz való viszonyuk szerint!
Találtál-e hasonlóságot Kukorica Jancsi és Toldi Miklós jelleme,
viselkedése között? Beszélj róla!

3.
2.

KÉRDÉSEK, FELADATOK

1.

10

A versek mellett prózai mûveket is olvastál az elmúlt évben. Ezekbôl
a történetekbôl gyermek- és felnôttsorsokat ismerhettél meg. Móricz
Zsigmond, Mikszáth Kálmán mûvei régebbi idôkbe, a 20. század ele-
jére kalauzolják el az olvasót. Szegénységet, bánatot, küzdelmeket,
igazságtalanságot mutatnak be.

Olvastál a gyermekek játékairól, a barátságról, izgalmas és humo-
ros történetekrôl, elképzelt, fantasztikus eseményekrôl is.

� Gyûjtsd össze a füzetedbe az elolvasott mûvek címét és íróját a
7. osztályos tankönyv és a képek alapján!

� Elevenítsd fel, mirôl szólnak ezek a mûvek, és válassz bemutatás-
ra belôlük!

Mutasd be rövid elbeszélô fogalmazásban a neked legjobban tet-
szô mûvet!
Válassz egy-egy szereplôt a mûvekbôl, és jellemezd ôket írásban
megjelenésük és cselekedeteik alapján!
Ismételd át a regény és novella mûfaji jellemzôit!3.

2.

1.

KÉRDÉSEK, FELADATOK
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szott szereplô jellemzôit bemutatni! Adj tanácsot társaidnak,
hogy min kell még javítaniuk az elôadásukban!
Csoportosítsd a szereplôket Miklóshoz való viszonyuk szerint!
Találtál-e hasonlóságot Kukorica Jancsi és Toldi Miklós jelleme,
viselkedése között? Beszélj róla!

3.
2.
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A versek mellett prózai mûveket is olvastál az elmúlt évben. Ezekbôl
a történetekbôl gyermek- és felnôttsorsokat ismerhettél meg. Móricz
Zsigmond, Mikszáth Kálmán mûvei régebbi idôkbe, a 20. század ele-
jére kalauzolják el az olvasót. Szegénységet, bánatot, küzdelmeket,
igazságtalanságot mutatnak be.

Olvastál a gyermekek játékairól, a barátságról, izgalmas és humo-
ros történetekrôl, elképzelt, fantasztikus eseményekrôl is.

� Gyûjtsd össze a füzetedbe az elolvasott mûvek címét és íróját a
7. osztályos tankönyv és a képek alapján!

� Elevenítsd fel, mirôl szólnak ezek a mûvek, és válassz bemutatás-
ra belôlük!

Mutasd be rövid elbeszélô fogalmazásban a neked legjobban tet-
szô mûvet!
Válassz egy-egy szereplôt a mûvekbôl, és jellemezd ôket írásban
megjelenésük és cselekedeteik alapján!
Ismételd át a regény és novella mûfaji jellemzôit!3.

2.

1.

KÉRDÉSEK, FELADATOK

11

98561-TK irod8 1-216 165x235.indd   11 1/16/17   2:27 PM



Az elmúlt tanévben Molnár Ferenc Pál utcai fiúk címû regényével
foglalkoztál házi olvasmányként. Az író gyermeksorsokon keresztül
izgalmas jelenetekkel mutatja be a 20. század eleji városi gyerekek
játékait, összetartását, egy közös célért való küzdelmét. A regény
fôszereplôjének, Nemecsek Ernônek olyan tulajdonságai vannak,
amik megmosolyogtatják az olvasókat, de könnyeket is csalnak a sze-
mekbe.

� Elevenítsd fel az olvasónaplód alapján vagy a film újranézésével a
regény tartalmát, izgalmas jeleneteit, konfliktushelyzeteit, és
beszélgess róluk tanárod irányításával!

A képeken a mû két fontos jelenetét láthatod. Az elsô kép a bonyo-
dalmat indítja el, a második kép a cselekmény tetôpontját mutatja.

� Mesélj a képek segítségével szóban vagy írásban!

a) Játssz el társaiddal a regénybôl egy-egy jelenetet!
b) Adjatok fel az eljátszott jelenetbôl feladatokat a nézôknek!
Készíts elbeszélô fogalmazást a füzetben a csata vagy a gittegy-
let feloszlatásáról! Ne feledkezz meg a címadásról, a szerkezeti
tagolásról és a változatos mondatszerkesztésrôl!

2.

1.
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„…haza, nemzet és nyelv, három egymástól
elválhatatlan dolog…”

KÖLCSEY FERENC: Parainesis

KÖLTÔINK A HAZÁÉRT,
A HALADÁSÉRT
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