A MűVELÖDÉSűGYI MINISZTÉRIUM
DIAFILM-SOROZATA

TANSIERISMERTETŐ
a középiskolák

magyar irodalomtörténetének

.4"111I11 3áno$
élete

és munkássága

Kiadja:
Magyar Diafilmgyártó Vállalat
Budapest, 1974_

tanításához

Készült
AZ ORSZÁGOS
TANSZERGyARTÚ
ss f:RTf:KESITO
Kutatási és Filmgyártási Főosztályának

VÁLLALAT
irányításával

Megyer Szabolcs
vezető szakfelügyelő
munkája

F. k.: Keresztes

Mihályné

Diafilm hny.

3373-440

Arany

Jánosról

készült

diafi Im

A XIX. századnak
egyik legnagyobb
müvészi egyénIsege,
Petőfi Sándor legjobb barátja,
leghivebb
eszmetársa: Arany János.
Élete átiveli
a század nagy politikai
eseményeit,
a magyar történe lem dicső és egyben válságokkai telitett
korszakát.
A nehéz időket roppant
lelki
vivódások
között élte át, de eszméinek,
hoz cfisőqénok
,
humanitásának
töretlenségét
és tisztaságát
- minden veszé Ilye I számolva
- élete utolsó pi Ilanatáig
megőrizte.
Ezt az Arany Jánost ke II a magyarórákon
a szaktanárnak bemutatnia.
Semmiféle audio-vizuális
eszköz a
szaktanárt
nem he Iyettesitheti
( ő az óra vezetője,
irányitö]o f ő neve I és oktat.
E munka eredményesebbé,
hatékonyabbá téte léhez azonban
fe Ihaszná Ihat segédeszközt
t
a
modern technika
vivmányait r amelyekkel
az elvont foga!mak, itéletek
megértését
megkönnyiti
tanu lói számára.

.

Ezt a célt szo lqó l] o az Arany János életéről
és
alkotásáiról
készült diafilm is. A film kockái Arany Jánost
apályaválasztás
gondiaiban
vivódó fiatalembert
f
a ~saládfőt$
a kö:tői babérokat
arató c lko+öt • a politikai életet
figyelő,
az ese'ményeket
befolyásolni
igyekvő
ha ladó magyar á lIampo Igárt I a szabadságharc:
bukása után
az eszmékhez
ragaszkodó,
de gyakran
kétségbeeső
hazafjr!
a hivatoligondok
között
ld , töprengő
tisztségviselőt,
<J siró
apát f és a sir felé induló,
de lelki erejében
megifjudó öregembert
vetitik
elénk.
E képek é~,thetőbbé te:'etnek verseket!
köze lebb viheti k a tanu lóhoz Aranyt I a
f

é
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költőt és az embert.
Nem ugy,- hogy gyors egymásutánban, különösebb
elmélyülés
nélkül vetitjük
azokat,
hanem ugy f hogy az irodalmi problémák
közben rnepő llvo ,
segitségül
hivjuk a képet,
a vizualitás
eszközét,
és általa a megtárgyalásra
kerülő problémát
fe lbonthotöbbö
,
érzéke Ihetőbbé tesszük a tanu lók számára.
A diafilm képei sorrendben
a következő
anyagot tartalmazzák:
2.

Arany

3.

Arany János arcképe.
Barabás Miklósnak,
a XIX.
század kiváló magyar portréfestőjének
olajfestménye Arany Jánosról.
Amikor Arany életmüvének
ismertetésébe
fogunk,
e képet vetithetjük.
Egyszerü, nyugodt,
de élénk szemü figyelő embert látnak
a tanu lók, akiről egyet-mást
hallottak
már, akinek
Toldiját
ismerik,
szeretik.

4.

Nagyszalonta
a Csonkatoronnyal.
Arany János ebben a városban született
1817-ben.
A Csonkatorony a város egyik jellegzetessége,
amelyet egyik
szalontai
tartózkodása
alatt Petőfi Sándor is lerajzolt.
(Vetithető
Arany életének
ismertetése
alkalmával.)

5.

A Csonkatorony.
(Petőfi
Sándor rajza.)
Közvetlenül
az előbbi után vetithetjük,
annak bizonyitásául,
hogy a város multjából
maradt emlék a költőtárs figyelmét
is felkeltette:
de vetithető
akkor is, amikor Arany és Petőfi barátságát
méltatja
a szaktanár .
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János

élete

és munkássága.

(1817-1882)

6.

A debreceni
kollégium
régi épülete.
Ez a kollégium
az egész magyar müve lődéstörténet
egyi k fe liegvára
volt. A XIX. század elején
leégett,
de ujjáépitették. A magyar irodalom kimagasló
alakjai
közül már
Arany előtt is sokan tanultak
itt: igy Csokonai,
Fazekas,
Kölcsey.
Szalonta
után 183.3-ban Arany is itt
folytatta
tanulmányait.
(Arany életrajzának
ismertetése
alkalmával
használható fe 1.)

7.

Debreceni
szin lap Arany nevéve 1. A debreceni
kollégiumban szerzett
friss irodalmi és müvészi élmények
a
fi ata I Aranyt pá Iyavá losz+ősóbcn bi zonyta lanná teszi k .
lIMindig olyanért
sóvárog,
amit nem tanítanak
a tudós
tanárok."
Igy jut el rövid időre a szinészethez:
1836
februárjától
máiusig Debrecenben
szerepelget.
E kép,
szerepeinek
egyikét
örökiti meg.
(Fe Ihaszná Iható Arany János életének
tan itásakor.)

8.

A szalontai
iskola és jegyzőlak . Arany Máramarosszigeten kiábrándu It a szinészetből
és hazatért
Szalontára. '1836 őszétől egykori iskolájában
segédtanitó,
majd 1839-ben
a város másodjegyzője.
A régi rajz ·e kétféle
tevékenységének
színhelyét
.111'.1tatja.
(Vetithető
az Arany-életrajz
ismertetése
alkalmával.)

9.

Arany Jánosné,
Ercsey Julianna.
Arany János 1840-ben
fe leségü I vette Ercsey Ju I iannát.
Házasságukból
két
gyermek született:
Juliska
és László. Arany számára
mindig biztos menedéket
je lentett a családi
élet bé-
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kéje.
Szerette
feleségét,
gyermekeit.
1865-ben
Julis~
ka halála gyógyithatatlan
seb maradt lelkében
élete
végéig.
Ez a kép és az utána következők
Arany János családjának
tagjait
mutatják
be a tanulóknak.
10.

Arany Julisk9'
1863-ban
férjhez
rnent Széll Kálmán
szalontai
református
paphoz.
Elhagyva
Nagykőrösön
lakó szüleit,
visszaköltözött
Arany János szülővárosába,
$zalontára.
1865-ben
rövid,
de nagy szenvedés után váratlanu I meghalt.

ll.

Arany László. Maga is aratott
irói sikereket I különösen a Délibábok
hőse c. verses regényévei.
(A család tagjairól
készült képek felhasználhatók
akár az életrajzi
ismertetés
során, akár Arany szabadságharc
utáni költői termésének,
különösen
a
Családi kör c. versének
elemzése
alkalmával.
A
szabadságharc
bukása után a családi fészek me lege
szinte egyedüli
vigasza volt a költőnek.)

12.

Ilosvai Péter: Az hires nevezetes
Tholdi Miklósnak
je les cse lekedetéről
és baynokságáról
,való história.
(Lőcsén,
1629.) Arany első nagyobb müvének,
Az
elveszett
alkotmánynak
sikere után 1846-ban
a Kisfaludy Társaság pályázatára
ujabb alkotással
jelentkezik.
A Toldihoz Aranya
szálontai
néphagyományokon kivül Ilosvai históriás énekét használja
forrásul. A XVII. századi
költő müvének címlepjót
mutatja képünk.
(Felhasználható
a költői pá)ya első szakaszának
is-
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merte tése alkalmából,
estéje tanitása
során.)

különösen

a Toldi

és a Toldi

13.

A Kisfaludy Társaság pályázatára
beküldött
kézirat.
Az irás nem Arany Jánosé,
tehát nem autográf.
(Felhasználható
a költői pálya első szakaszának
ismertetése,
vagy a Toldi tanitásának
alkalmával.)

14.

Néhány sor a Kisfaludy Társaság 1847. január 2-i
ülésének
jegyzőkönyvéből.
itA nagy dicsérettel
első
rangunak
itélt népszerü
elbeszélés
iróját e név mutatá: Arany János.
Oe nemcsak a Kisfaludy Társaság pályadiját
nyeri el .~rany I hanem Petőfi I sőt az
egész nemzet tiszte letér I csodálatát
is.
(A kép felhasználható
a költői életmü első szakaszának, a népiességért
folytatott
harcnak
tanitásakor.)
Il

15.

Petőfi: Arany Jánoshoz.
(Kézirat.)
A költőtárs
lelkes
hangu köszöntője,
bevezetője
annak a mély barátságnak, ame ly két nagy költőt eszmei leg és emberi leg
egyaránt
összekapcso Ita.
(Felhasználható
akár a népiességért
folytatott
harcnak
toni tösokor , akár a két költő barátságának
ismertetésekor. )

16.

Válasz Petőfi Sándornak.
Kézirat.
Arany költői levele 1 pontosabban
válasza
a borötnek .. ft, költőre
ie Ilemző szerénység
megnyi latkozása,
de az örömé iSI mert
Petőfit
borótjoként
köszöntheti.
Az előbbi és ez a
kép bizonyitéka
annak,
hogy már az első levélváltás
mennyire egymáshoz
kapcsolta
a két "népi scrjcdék'l=ot.

7

(Felhasználható
Arany népiességért
folytatott
harcának ismertetésekor
vagy a két költő barátságána.k
je Ilemzése olkclrnővci . )
17.

A Nép barátja
cimlapja.
Arany,
Petőfi tanácsára
és kérésére,
1848 tavaszán
elvállalja
a közös programért Jo.lytatott
harc lapjánál,
a Nép barátjánál
a társszerkesztői
teendőket.
Az 5. számának
ci mlapját mutatja képünk,
rajta Arany' János verse,
ame Ilye I a forradalom
vivmányainak
megőrzésére
akart mozgósitani .
, (A kép 'felhasználható
Arany forradalmi
költészetének és a szabadságharc
idején irt lirájának
ismertetése alkalmával.)

18.

Arany János szalontai
nemzetőri
őrmester,
e lőőrsi
őrjárata
1848 októberében.
Nemcsak verseivel,
hanem fegyverrel
is szolgálni
kivánja
hazáját
a nagy
napokban.
Önként
je lentkezik
Aradon nemzetőrnek,
a város véde Imére. A kép Rozv6ny György festményéről
készült
az eredeti
festmény Szalont6n,
az
Arany János emlékmuzeumban
látható.
(Felhasználható
Prany életrajzának
ismertetése
alkal rnóbo l, vagyo
szabads6gharc
alatt irott liráján ak tan i tásakor . )
I

19.

A Szabadság
zengő hárfája c. füzet cimlapja.
Arany
János a forradalom
és a szabadságharc
alatt sz-ámos
katonadalt
forradalmi
költeményt
irt. 1849-ben
olcsó füzetben
je lentette
meg forradalmi
har'cbahivó
I

'.
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verseit.
A füzet cime: SzabadsQ9 zengő hárfája.
(A kép felhasznólható
Arany forradalmi
és a szabads<Jgharc alatt irt lir-:Sj:Snak tanulmányozásakor.)
20.

Arany János lakóháza
Nagykőrösön.
(Rajzolta
Szél
Farkas,
Arany Jönos tanitv5nya.)
Arany 1851 őszén
a nagykőrösi
gimnázium
meghivására
az alföldi város iskolájának
tanára
lett. A képen Arany lakóházán kivül a gimnázium
épületének
egy része is látható.
Kilenc évet töltött a költő Nagykőrösön,
s
életmüvének
sok je lentős alkotását
e városban
irta.
(Felhasználható
szabadságharc
utáni lirájának
és
epikájának
tanitása
alkalmával,
vagy a költő életrajzának
ismertetésekor.)

21.

Gyulai
Pál. Arany Nagykőrösről
gyakran
látogatott
fel a fővórosba,
de az ország más vidékein
élő barátaival
is érintkezett,
leve lezés utján.
Barátai
ugyancsak
szivesen
hivták magukhoz és leve leikke I
Aranyt továbbra
is az irodalmi élethez
kapcsolták.
Baráti körének egyik jelentős
tagja Gyulai
Pál volt,
akinek fontos szerep jutott Arany életének,
sorsának
irányi tásában.
(A kép Arany életrajzának
ismertetése
alkalmával,
vagy az önkényuralom
ide jén irt lirájának
és epikáj6nak elemzésekor
vetithető.)

22.

A Nagyidai
cig:Snyok kézirata,
Arany sajátkezü
i 1lusztrációjával.
1851-ben
Arany egy XVI. századi
anekdotát
dolgozott
fel elbeszélő
költeménnyé,
s
igy született
meg a Nagyidai
cig:Snyok.
Ebben el-
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mondja,
hogyan védte Izabe lia kiró Iynő clgany katonosöqo Nagyida
vőröt
Ferdin.:Jnd osztrők csapataiva I szemben.
A mü kétségbeesett
kacaj a szabads.:Jgharc utóni remény te lenségben . Az illusztráció
jól mutatja Arany élénk fontőz lőjét .
(Fe Ihaszná Iható a szobcdsöqhór
c utőn irt nagyobb
epikai müvek elemzése
alkalmával'.)
23.

Szondi két apródja.
(Kéziratrészlet
.) Aranya
szabadságharc
után sem tudta fe ledni és cserbenhagyni
az eszmét,
ame Iyért a magyar nép annyi vért ontott. Az önkényuralom
alatt irt balladái
a mult ragyogó pé ldó ivc l lelkesitik
kora magyarjait.
A kép
jól mutatja Arany gyönyörü irását és' azt is, hogyan javitotta,
alakitotta
munka kö~ben verssorait.
(Vetithető
Arany szabadsógharc
után irt baliadáinak elemzésekor.)

24.

Arany János - Zichy Mihá ly: Hidavat,?s.
A, második pesti hidat,
a Margit-hidat
1876. április 30-án
avatt5k
fe 1. A következő
évben a szigeten
sétá Igató költő gyakran nézegette
ezt a hatalmas alkot-5st.
Az uj hid képe annak a borz o lmos haláltáncnak
a
vizióját
vő lto+tc ki be lőle ,ame Iyet a Hidavatás c.
bo l lcdőjébon
irt meg.
Az ui életforma
uj tragédi-5kat
teremtett,
s a hetvenes évek derekön
divattá
lett öngyi Ikoss.:Jgnak a
Hidovotősbcn
különbözó
indoklásait
adta' meg. A
félelmetes
haláltánc
Zicny Mih61yt is megihlette
és
a képen látható kitünó
i l lusz trőcio+.
készitette
hozzá.
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(A kép Arany
vetithető.
)

öregkori

költészetének

ismertetésekor

25.

Arany lakása a mai Erke I utcában.
Arany 1860-ban
Nagykőrösről
Pestre költözött,
mert fe lajánlották
neki a Kisfoludy Társaság igazgatását
és a Társaság
égisze alatt egy lap szerkesztését
(Szépirodalmi
Figyelő).
Első lakása a mai Erkel utcában
volt, ezt
az utcát akkor Három pipa utcának
nevezték.
Innen
1864-ben
az Üllői u. 7. sz. alatti házba költözött.
(A kép Arany életrajzának
ismertetése
alkalmával
haszná Iható fe 1.)

26.

A pesti Dunapart a Ge Ilértheggye 1. (Ligeti Antal 0lajfestménye.)
Aranyt 1865-ben
az Akadémia
titkárává választották.
A mai Kálvin tér közelében
levő
lakásáról
gyakran sérö]t
a Dunaparton,
az Akadémián
levő hivataláig.
(Vetithető
Arany életrajzának
tanitása
c lko lmöbdl . )

27.

AKoszoru
cimlapja.
Arany,
Pestre költözése
ut6n uj
lapot szerkeztett
a Szépirodalmi
Figye lőt, majd ennek megszünte
után a Koszorut . Mi ndkét lappa I az
irodalmi életet szerette
volna fellenditeni,
de mindkét lap a közönség és a munkatársak
fásu Itsága miatt
rövid életünek
bizonyult.
(A kép felhasználható
Arany
letrcjzőnok tanitása,
vagy a 60-as években
kifejtett
költői és irodalmi rnüködésének
ismertetése
alkalmával.)
I

é

1'1

28.

Az Akadémia
homlokzata
a mult században
és Arany
szobája az Akadémi·:m.
Arany 1865-ben
e Iváliaita
az Akadémián
a titkári teendők e l lőtősöt
. Később
lakását is sikerült az Akadémia
épületébe
áthe Iyeznie. A munkakör azonban
sok gondot,
nagy lekötöttséget je lentett a mindenben
le Ikiismeretes
Arany János számára.
Hamar észrevette,
hogya
titkári teendó'k gondos ellátása költői tevékenységének
rovására megy. Ismételten kérte felmentését,
de csak 1877-ben
tudott
rneqvö lni e nehéz munkától.
(A kép felhasználható
Arany életrajzának
tanitása- ..
kor, vagy akkor,
mikor 10 éves hallgatását
indokoljuk .)
,

29.

Városliget.
A Városliget
is Arany kedvenc séta he Iyei
közé tartozott.
Előző lakása iró lis járt ide, de még
sürübben akadémiai
titkár korában.
Az Akadémiáról
két uton tudott a ligetbe ki jutni, vagy a Kiró ly utcán (mai Majakovszki jutca) I vagy a Sugár uton át
(mai Népköztársaság
utja).
A képen is látható a városligeti
tóban a Páva sziget,
ahol Toldy Ferenc lakott nyaranta.
(Veti thető Arany életrajzának
tanitásakor.)

30.'

A "kapcsos
könyv~1 Mikor Arany 1877-ben
nyugalomba vonult,
a messze levő Városliget
hely~tt a Margitsziget " lett kedvenc sétahelye.
Gyakran
lehetett
ott látni őt, hóna alatt a kapcsos könyvvel"
ame Iyet még 1856-ban Gyu lai Pá Itól kapott.
Legyen
tied János - mondta Gyu lai -, neked szebb irásod
II

I

II
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van, szebb költeményeket
is
1877 -ben a kapcsos könyvet
banó alkotói kedve termését
irta.
(Felhasználható
Arany utolsó
mertetésekor.
)

írsz nö lcm ." Arany
u ira elővette
s fe IIobebbe a könyve cskébe
költői

szakaszának

is-

31.

Arany János - Zichy Mihály: A walesi bárdok.
Ferene József 1857 -ben látogatást
tett Magyarországon
.
Ez alkalommal
több költőt - igy Arany Jánost is felszólitották,
hogy verspen üdvözöljék
az uralkodót.
Arany János az üdvözlés
helyett
A walesi bárdok c.
bal/adáját
irta meg. Közlésére
csak 1863-ban
került
sor.
Arany János balladái
Zichy Mihályra,
a nagy
müvészre rendkivüli
hatással voltak és azokhoz
i IIusztráci ókat készi tett.
(A kép Arany János szabadságharc
utáni balladaköltészetének
ismertetésekor
vetithető,
esetleg
az életrajz tanitása
alkalmával
is.)

32.

Az Epi lógus kézirata
a IIkapcsos könyvben. II Az öregedő, egészségében
egyre inkább megrokkanó
Arany
gyakran gondolt a halálra.
E versében is végigtekint
é/etén,
költői pályájár.;
s tulajdonképpen
zárszót ir
ahhoz.
Hibátlanu I szép irásán még nem látszik,
hogy már remeg a kéz, ame ly papirra veti a költeményt. A mü eszme isége azonban
bucsuzás
hangu latát idézi: egy csalódott
alkotó tulzott
szerénységgel
állapitja
meg s9jr5t életmüvéről:
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Mi ly temérdek
munka várt még!
Mi ly kevés,
amit beválték
Félbe'
- szerbe'
S hány reményem
hagyott cserbe'
(A kép Arany öregkori költészete
mával vetithető.)
33.

!
ismertetése

alkal-

Arany öregkori
képe.
Utolsó éveiben az Akadémia
albuma számára egy fényképész
több felvételt
készitett róla.
Neki kellett
kiválosztania
a legmegfe le lőbb képet.
Azt vá lasztotta,
ame Iyik kalappal
és bottal a kezében
távozni
készülő öreg embert
ábrázol.
A kép alá irt négy sor megmagyarázza
a
vá lasztás okát:
Hogy melyik arcképem
választom
ralzal
közül?
Fényképiró
ur! a botos és kc lopost .
Mint maradó vendég,
ül s áll a többi
nyugodtan,
Menni csak egy készül: utja van:
ez leszek én!
(Felhasználható
Arany öregkori
költészetének
tanitása kor) .

34.
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Arany a ravatalon.
(Dörre Tivadar rajza.)
Élete utolsó évében egészsége
már nagyon érzékeny
volt. Fia,
Arany Lász!ó irja: "Ncqyon
óvakodnia
kellett
a
széltől,
mert baját minden csekély
meghülés tetemesen sulyosbithatta.
Azonban ablaka
(az Akadémia
palotájában)
az épület kulső oszlopai
s diszitményei

között oly mélyen esett, hogy ott szélnek sem erejét,
sem hiányát megitélni nem lehetett.
Készitett tehöt
magának egy szélmérő alkotmányt,
picike fehér lobogót varrt egy félrőfnyi hosszu drótnyélre,
és ezt külső ablakán függő hőmérőjéhez erősitette,
hogy a lobogó az ablak mélyedéséből kinyuljék a szabadba,
ahol az épitmények a szeleket meg nem törik. E készüléket e szavakkal mutatta be nekem: nézd, itt van
az én utolsó müvem. Akkor nem gondoltam, hogya
tréfa oly, hamar megvalósu Ijon. Igazán ez lett az ő
uto Isó müve.
Az Akadémia oszlopcsarnokában
ravatalozták
fel és
utolsó utjára tizezer ember kisérte el. A főváros
házain gyászlobogókat
lengetett a szél.
(Fe Ihasználható Arany é letrajzának ismertetésekor.)
II

35.

Arany sirja a Kerepesi temetőben.
(Vetithető az életrajz ismertetésekor.)

36.

Arany szobra a Margitszigeten.
Mikor a költő nyugalomba vonu It 1 kedvenc sétahe Iyéről, a Margitszigetről
gyakran nézegette a Duna tükréti a levonu ló hajókat
s amikor megfáradt ,szivesen
huzódott be a tölgyfaberekbe, hogy az ott kínálkozó padon megpihenjen.
Erre a helyre állitotta a bálás utókor egyik pesti
szobröt , amely 5tróbl Alajos müve.
(Veti thető Arany életmüvének méltatásakor.)

37.

Arany szobra a Nemzeti Muzeum előtt. A főváros
egyik legszebb helyén ·állitották fel ugyancsak Stróbl

i
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Alajos Arany-szobrát,
tri lógia két je lentős
roska.
(Vetithető
38.
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Arany

me Iynek talapzatán
a Toldi
alakja
látható:
Miklós és Pi-

életmüvének

összefoglalásakor.)

Arany szobra a Nemzeti
Muzeum előtt,
kieme It rész.
(Vetithető
Arany életmüvének
összefog lalásakor.)

