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A diafilm Móra Ferenc életéről,
munkásságáról és a
magyar irodalomban elfoglalt helyéről ad képet. Az alsó tagozat olvasásának anyagára épü I.
Az alsó tagozatos anyagban
tartalmuk és mondanivalójuk alapján,
módon csoportosithatók:

található szemelvények,
körülbelül a következő

aj A természetből vett témáival természeti jelenségeket, állati tulajdonságokat
magyaráz, gyakran ftizve hozzá
erkölcsi mondanivalót.
- Maga vol l]o;" ... érzelemben sohse
szakadtam el fiatalkorom botanikai studiumaitól,
fü, fa, virág nemcsak örök utitársul, de jól ismert borötu l is kisért életem minden változásában.
Természetrajz szakos tanár volt,
terrnésze+rojzkönyvet
is irt.
II

-

bj Saját, keserves gyermekkori élményei adják a szubjektiv kiindulópontot a társadalmi igazságtalanságokat
biráló
irásaihoz . Szerep lő}:egykori játszópajtásai , s azok lia független polgárok, akik nem függnek senkitől, csak az éhségtől,
meg az inséqtól ," Közülük való volt, ismerte életüket,
s a
"rneqclőzof+
igazak igazságát képviselte mindhalálig.
(Hegedüs Gy.)
II

ej Történelmi anekd6táinak

hőseit szines mesélőkedvvel kelti életre és hozza életközelbe.
Ezekben érződik igazán, hogy mennyire meghatározta demokratizmusát családi örökségként rámaradt és ápolt 48-assága,
s mennyire maiak

ezek a történelmi elbeszélések,
a beléjük szőtt ironikus
saját korára is vonatkozó -, biráló megjegyzéseivel.

-

Móra Ferenc könyveit szivesen, örömmel olvassák
gyermekeink.
De számos müvét leforditották orosz, román,
német, hol lond és más idegen nyelvre is.
Müvein kivül az iró emlékét utcanevek és emléktáblák is őrzik. Szegedi szobro a félegyházi születésü, legszegedibb irót, mint a magyar irodalom "célszerü szegényember"-ét örökiti meg.
Móra Ferenc életrajzi adatait és az iró emlékét őrző dokumentumokat fényképanyag hozza gyermekközelbe •
Természeti irásaira szines fényképek,
illetve rajz emlékeztet. Ugyancsak rajzos megoldással kelnek életre gyermekkori,
társadalombiráló
élményeinek,
történelmi cnekdotélnck
szereplői I egy-egy mozzanatuk.
A diafilm sokféle módon hasznositható.
Lehet egyegy kockáját akkor felhasználni,
amikor az illusztrált anyag
először kerül feldolgozásra.
PI. a 2. osztályban a "Levelek
hullása" c. olvasmány tárgyalása előtt hangulatkeltésnek
levetithetjük az egyik szines, őszi képet (10.). A gyermekek
megfigyelik,
kiegészitik saját élményeikkel,
s ehhez kapcsolható az olvasmány feldolgozása.
Befejezésül ködös, őszi táj
felvételének
(ll.) bemutatásához füzhetik az irás mondanivalójának összefog lalását.

ben
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IS.

Segithet egy kép levetitése a tartalom számonkéréséPI. a Hogyan tanultam meg irni?" c. elbeszélés
II

eseményére

jól emlékeztet

a film

16. kockája.

Más felhasználásra
ösztönöz
a 3. osztályos
anyagban
szereplő,
IIAz egyszeri
szcrko" c. vers illusztrációja
(12.).
A sematikus,
gyermekrajzok
stilusára
emlékeztető
kép bemu-·
tatja sorban a szarka reménytelen
kisérletének
állomásait.
Ezzel szemléietesen
utal a vers erkölcsi
tunulsőqöro , segiti kiemelését:
IIAz egyszeri
szarka
Nagyot akart vo Ina,
S nem birta a forkc ,"
Az alsó tagozat
négy osztályában
megismert Móraanyag összefoglalása,
Móra Ferenc portréjőnek
kialakitása
a
film alapján
a 4. osztályban
időszerü.
Először a 4. osztályos.
IlMiben lakik a magyar ründér ?" c. regényrésziet
sz ines ,
rajzos képanyagával
(17., 18" 19.) lehet a tanulók érdeklődését felkelteni,
a "Kincskeresó
kis ködmön" kötelező
olvasmányt inditani,
néhány fe Idolgozási
szempontor r kérdést adva
hozzá.
A müben örömme I ismernek rá az előző osztá Iyokban
olvasott
Móra elbeszélések
szereplőire,
eseményeire.
Igy ez
az önéletrajz-jellegü
munka - sok konkrét tényanyaga
mellett - ló hangulati
élményt
is biztosít Móra irodalmi képének
kialakitásához.
A regény önálló elolvasásá,'.után
kerülhet sor
- az előzetesen
adott szempontok
a lapján - annak közös,
megbeszélésére.
Ezt zárhatja
a következő
órán a film anyagára épü lő Móra-kép,
azé a Móráé,
II...
aki szemének
bársonyával
és hangja meleg aranyával r
mint rég, megint elandalit.1I
(Juhász

Gy.)
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A tanu lók bekapcsolódhatnak
ebbe a munkába.
Az
életrajzi adatok fényképes anyagának vetitéséhez hozzáfüzhetik a négyesztendő
alatt szerzett ismeretüket . A tanitó
inkább csak összepezhe+i,
rendszerezheti
ezeket a feldolgozás során. - Felkészülhetnek
az előző évek anyagából önálló beszámolókkal,
versrészletekkel
is, amelyeket a megfelelő kép vetitéséhez füzhetnek.
PI. a 14. kép három szereplőjének rövid történetét előzetes felkészülés alapján egy-egy
tanuló mondhct]o el. Ehhez kapcsolhatja a tanitó Mórára vonatkozó rneqjeqyzése lt , kiemelve a három, kb. azonos társadalmi helyzetü gyermekszereplő
jellemében mutatkozó különbséget, fejlődést.
A 6. kép , a Móra Ferenc Ifjusági Könyvkiadó Móra-sorozatának
rcjzos vászon boritója egy kis Ki mit tud
ot adhat az óra véqén , vagy kisdobos-foglalkozás
keretében.
lrjők le, melyik Móra-mü szereplőjére,
vagy környezetére
ismernek a képeken. A gyermekek olvasási kedvét és kiváncsiságát ébresztheti fel a válaszok értékeléséhez
füzött biztatás; Ezzel ösztönözheti ó'ket a pedagógus az iró minél
több munkájának megismerésére.
II

A képek

leirása:

1. kép:

Az iró arcképe.

2. kép:

Lakóházunk.
Ahogy maga 'fia róla:
Házunk csak zsindelyes
volt, ereszaljas,
ver+Fc lu ,"
Szü ló'háza azonban nem itt, a Deru utcában, haII
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?II-

nem az
volt.

1. tized

3.

sz.

alatt,

a Szarvas

utca

19-ben

3.

kép:

Szülei
Édesapja szücs volt.
"Hires,
amit varrt,
ködmön és
subc" - irja róla Móra.
Édesanyja,
Juhász Anna, pásztorcsaládból
származott.
A kis család megélhetéséhez
maga is hozzásegitett kenyérsCtéssel.
IIA kenyérsütő
kemence
füstje,
korma .•• marta szét az eredt!", slIéletében
nem
volt egy piros pántlikányi
öröme" - emlékezik
rá
fia.

4.

kép:

A fiatal iró és kisleánya , Panka.
Az örökké meseszomjas
kisleány
volt az iró sok szép
mesé.jének muzsája.
A hozzá irt verse első sorainak
kéziratát
is mutatja a fénykép.

5.

kép:

Szemelvények
Móra Ferenc munkáiból.
Néhány
ifjusági könyve látható a képen magyar
és
idegennyelvü
kiadásban,
a Betüország
elemi isko lai
tankönyve.
(Ez a könyvsorozat
egyik legkedvesebb
munkája volt.)
Ujságirói
munkásságát
idézi egy levélrészlet,
amelyet a Szegedi
Napló hivatalos
levé lpcipirján,
mint annak főszerkesztője
irt, s az Én Ujságom egy száma,
amelyen egy meserészlete
olvasható.

Itt emlithető
meg, hogy ujságiróként
is müködött.
Később
eme !lett a Szegedi Muzeum és a Somogyi Könyvtár
igaz'
gatója is volt, és régészeti
munkössőqót
is folytatott.
Igy ir ezekről:
"Szegedre
jöttem riporternek
és megválasztott
a város
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könyvtárosnak

szerepet

a Kulturpalotába."

Móra tőrsodo lornrnentó , társadalomformáló
tu lajdonitott a kulturának .

erőt

és

6, kép:

A Móra Ferenc Ifjusági Könyvkiadó Móra-sorozatának egy boritója
(Reich Károly rajza).
A 14 rajz balról jobbra haladva, a következő:
az iregi kakas, Virgonc, az aranyszőrü bárány,
Kanálfü lüné, - Bögre Márton, Ti linkó cigány, az öreg diófa, Petykó és Matykó a Malajdoki
urosöqqcl , Gergő szüleivel,
amalomház,
- Fillér
kutya, Okos Töröcsikék háza, a Malajdoki -kast ély
és Csilicsali Csalavári Csalavér.

7. kép:

A Móra Ferenc utca táblája és ugyanonnan az iro
mellképével diszitett dombormüvü emléktábla (Kunváry Lilla alkotása).
Mindkettő Budapesten, a várnegyedben található.

8.

kép:

9. kép:

Móra Ferenc szegedi szobro ,
A talapzaton,
az iró mellszobra alatt
alföldi paraszt ülő alakja látható.

egy jellegzetes

Idézet: " ... fü, fa, virág ... jólismert barátul kisért
életem minden változásain."
Móra Ferenc természettel foglalkozó irásai igazolják
szavait:
Az egyetemen tanárnak készü Item, mégpedig természetrajzból .. Nagyon szerettem a virágot. .. \I
\1

A"Levelek
mu kép):
6

hullása"

c. 2. osztályos

olvasmányhoz

(10-11.szá-

10. kép: Őszi táj
A sárgu ló, szi nes lombok és a tarka avarszőnyeg
irás versbetétjének
harmadik sorát idézi:
/CMosolygós a születésem
11. kép: Borongós ősz
A ködfö+yo lcs , kopár táj hangulata
utal:
II

II

a vers 4. sorára

Lucskos, sáros temetésem,
(Bcverné

12. kép:

az

!Vüi i !er Maada felvétele;

Az egyszeri szarka" c. 3. osztályos költeményhez:
Szarka a sövényen.
Fitymálva pislog a delelő napra. Háttérben az öl ,
a csür, ci kazal és a kutágas sematikus rajza emlékeztet megh iusu It tervére.
II

13.. kép: Idézet: "Sz ivernben csak gyerekiró maradok én mindig."
Móra Ferenc irásai lia szegény emberek apró örömeirő~ és bőnotc irö l" szólnak, szereplői régi félegyházi
gyermekpajtásai . Gyermekkorát idéző, társadalombiráló müveiben saját keserves élményeiből ki indujvo
jut ela társadalmi igazságtalanságok
feltárásáig.
14. kép:A kis Bice-bóca,.Három
Matyiés
., liA szánkó" két
kis rongyosa.
"Ez az én mezitlábas Daru utcai nemzetem
irja róII
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juk. Ők az élet kis ágrólszakadtjai,
akik között
egy sincs rossz, mert IIAzt, hogy nem-jó gyerekek
is vannak, ... el nem hiszem senki embefiának!"
- va IIj a igaz pedagógu shitte I.
T5. kép: lIMindennapi kenyerünk"
c. 4. osztályos olvasmányhoz: Az édesapa Gergőnek kinálja a tarisznyából
kivett r "mcdör lötto" kenyeret.
Háttérben az édesanya;
Ez az önéletrajzi
elbeszélés az alföldi, kétkezi
munköjöbö]
élő szegény paraszt szeretetteljes
rajza.
16. kép: "Hogyan tanultam meg irni ?" c. 2. osztályos 01vasmányhoz: Amalomszoba
zuzmarás ablakán, a
jégvirágok mezejébe kaparra a kisfiu a büvös szót:
KI NCS. Mögötte á II első tanitója,
az édesanyja.
IIMiben lakik a magyar ründér ?" c. 4. osztályos olvasmányhoz (17-19. sz. kép): önéletrajz-jellegü
regényének egyik
főszereplője,
a kincsekereső kis ködmön születését adja a
képsor. A benne lakó ködmöntüridér megtanitja a kis Gergőt arra, hogya kincsek forrása az emberi munka és a
szeretet ..
17~ kép: A mezitlábas Gergő Messzi Gyurkával és Mitviszsze! találkozik.
A háttérben a malomház látszik.
18. kép: Az asztalnál élénk mozdulatokkal magyarázza kelandját a figyelő édesapának Gergő. Az e lpuszr itott barátfülére már csak az üres tányér emlékeztet.
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19.

kép: A szücsmester
vrroqos ködrnönt varr. Mellette
áll és
szavaira
figyel akisfiu
. A magyar gyerek kincses
szelleme
ködmönben
!akik.
Ez a titkos,
láthatatlan
tündér segit azon,
aki tud vele bánni.
Ennek fortélyaira
tan it ja verrós közben Gergőt
édesapjer.

20;

kép: A ItSzeptemberi
emlékll c. 4. osztályos
olvasmányhoz:
Ferkó a gimnázium
folyosóján
négykézláb
a nyitott
osztályajtó
mögött hallgatózik.
Látni a teremben
a
magyarázó
tanárt,
s a padokban
figyelő gyerekeket •

Az elbeszélés
ki a tanulás

az iró általános
uri monopóliuma

21 ~ kép: Idézet:
ahogya

érvényü
ellen.

ti.ltakozását

Fejez i..

II .•• a haza nekem még több volt, mint
törvények
parancsolták:
édesanyám. II

Móra történelmi
elbeszéléseiben,
onekdotö ibon a multat
a
biráló ember gyanakvásával
szemléli,
felfedezve
benne olyan
furcsa torz vonásokat,
amelyek saját korában
is feltalálhatók
voltak.
A 48-as idők történetein
átizzik
mély hazaszeretete.
Alt Kevély Kerekill c. 3. osztályos
olvasmányhoz
(22-23. számu kép): A történelmi
anekdotát
meseelemekkel
szőve egybe,
saját korának társadalomkritikáját
is adja az iró.
22.

kép: A leégett
falu kárvallott
Petőfi.
Kérlelve
kinálja

23.

kép: A költő

osztogatja

népének gyürüjében
neki pénzeszacskóját

az aranyakat

a falusiaknak

áll
Kererd .
.
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24.

kép:

A furulya"
c. 4. osztályos
olvasmányhoz:
A tavaszi
hadjárat
egyik fényes diadalát,
a tápióbicskei csatát mutatja Than Mór vizfestményének
a fényképe.
A vörössipkások
lovasrohamáról
hü
képet ad.
It

Az i ró 48-asságát
és a szegény
zolja ez az elbeszé lés.;

nép á Idozatkészségét

A diafilm képenyegének
felhasználásával
Ferenc reális emberi és irói arcképe.
szerényen
csak az irodalom barkácsoló
magát:
II

kialakitható
Önértékelésében
k isernberének

iga-

Móra
vallja

Nem vagyok nagy regiszterü
orgona,' kolompszó vagyok a magyar mez6'k fe lert ,
de fáradt emberek ezt is szeretik
hallgatni néha.
Nem vagyok csillag,
csak rőzsetüz,
de amig az ég, meleget tud adni
egyszeru
embereknek.
II

A reális és mesemotivumok
sajátos harmóniáját
adva elbüvöl kitünő mesélőkészségével.
Meséiben
az irreális hősök
helyébe
a mindennapok
egyszerü szegény embere,
gyereke
lép. Ezért jelentett
uj szint Móra Ferenc saját korában,
s
ezért tölt be olyan fontos szerepet
a magyar ifjusági irodalomban.
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