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GÁRDONYI

GEZA ÉLETE ÉS MÜVEI

Gárdonyi Géza azok közé a magyar irók közé tartozik, akik nemcsak kortársaikra voltak eleven hatással, hanem
évtizedekkel
haláluk után is tanitói nevelői a magyar népnek,
. az ifjuságnak és a fe !nőtt társadalomnak egyaránt.
Irodalmi müködése oly széleskörü, hogy az ország egyik legolvasottabb
irója lett.
Gárdonyi Géza Agárd6n született 1863. augusztus 3ón, és Egerben halt meg 1922. október 30-án. Tanitói oklevelet szerzett és fiatal éveiben falun tanitóskodott.
Itt gyüjtötte
össze az élettel kapcsolatos megfigyeléseit,
már ekkor "szemlélődő és szemlélő szellem volt, aki mindig az eleven valósághoz tért vissza. Nem az élet gondolati reflexe érdekelte,
hanem maga az élet, mint [e lenséq ;" (Schöpflin Aladár megó IIap itása . )
Az általános iskola alsó négy osztályának olvasókönyveiben HAz én fo lum" szerzőjét ismerik meg a tanulók,
az embert, aki a természetet,
a növényeket,
az állatokat
szerette.
Később fo Iyóiratok szerkesztője,
munkatársa lett, közben novellákot,
verseket, szindorobokot is irt. Egerben.irto
é·s
1901-ben
jelent meg "Eqri esi lIogok" c. regénye, 0melyben o hozájukot forrón szerető, - o népi hősiességet megtestesitő egyének szerepelnek.
Ez o történelmi regénye - 0melyből o negyedik osztálybon 3 részes szemelvény von - o
honvédelem népi példájávol,
o gyü lölt kizsákmányolók és o

betolakodó
val segiti

ellenséggel
vi lágnézeti

szemben való összefogás
nevelő munkánkat.

bemutatásá-

A 25 képbői álló diafilm ahhoz ad segitséget
a
tanulóknak,
hogy Gárdonyi
Gézát finom tollu természeti
leirásaiból
és remekbe sikerült
ifjusági regényéből
még jobban megismerjék,
megszeressék .
A képek

3 téma köré csoportosulnak:

1./

Az iróról,
muzeummá
veiről készült eredeti
alkotót
mutatják
be

2./

A növényekről,
állatokról
nes rajzos képei a müvék
megmutatni
(9. kép)

3./

A török-magyar
világot,
a történelmi
időt, az
embereket,
harcokat .hozzők gyermekköze I be az
Egri csillagok"
c. film szines képei,
valamint
egy festmény reprodukciója
(7. kép)

alakitott
otthonáról
és müfényképek
az embert,
az
(5. kép)
szóló olvasmányok
szihangu latát kiván ják

II

A két idézet az irodalmi nevelést
szolgálja,
amikor képet és szót, a vizuál is és auditiv eszközöket
együtt
alkalmazzuk.
Schöpfl in Aladár mé Itatása bevezeti
a természeti képeket,
Dobó István szavai pedig az "Eqr i csi l lcqok
at.

't-

A film a negyedik
osztály szamara készült,
de felhaszná Ihatják a második és a harmadik osztá Iyban is az
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egyes kis olvasmányok tárgyalásakor,
gyakorlásakor.
Negyedik
osztályban,
tanév végén ismétléskor az egész film levetitésé.
vel rendszerezhető
az iró munkássága, képet alkothatunk Gárdonyi Gézáról, mint emberről és iróról. Nyelvtanórán
mondatalkotásra késztethetik a harmadikos tanulókat.
A negyedik
osztályban leirásokat irathatunk az egyes képekről.

A képek
1. kép:

GÁRDONYI

GÉZA ARCKÉPE

Az iró legismertebb
2. kép:

GÁRDONYI

leirása:

arcképe.

GÉZA SZÜLEI

Édesanyjaf Nagy Teréz, aki számtalan mesére, népdalra, népi mondókáro tanitotta fiát és az édesapa,
aki a 48-as emlékeket mesélve beleoltotta
fiába a
népszeretetet
és a Habsburgok elleni gyü löletet.
3. kép:

GÁRDONYI

GÉZA EMLÉKMUZEUMÁNAK BELSEJE

Gárdonyi egri házából emlékmuzeumot alakitottak.
Ezen a képen dolgozószobáját
látjuk, a falakat körülvevő hatalmas könyvszekrényekkel,
ahol 10 szekrényben
közel 10000 magyar és külföldi kötetből álló könyvtára van. A szoba közepét bőrgarnitura tölti k; és látszik az a cimbalom is, amelyet Dankó Pista nötcszerzó'től adósságainak törlesztése fe [ében kapott. Ennek a
szobának még az az érdekessége,
hogy Gárdonyi 'o',
nappali kü lsó zajok minél teljesebb kizárása céljából
behajtotta az ablaktáblákat,
és felülről a mennyeze+-:
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be és a tetébe vágott
iróasztalára
irányitott
4.

kép:

SZOBRA

ablakon
keresztül
természetes
fényt.

kapta

az

BUDAPESTEN

A Bartók Béla uton álló szobor (Horvai János munkája) nemcsak az irót mutatja be f hanem egy könyvet olvasó parasztruhás
osszony ülő alakját
is. Ezzel
a melléka!akkal
fejezi ki a .müvés:;;: Gárdonyi
népsze+
rüségét.
5.

kép:

MÜVE I
A könyvespolcon
és az előtte
levő asztalon
látható
Gárdonyi
néhány könyve,
pl.: az IlEgri csillagok"
magyar és német kiadása,
IIÁbe I és Esz ter'", "Az én
Fclum" r •••
Meg lehet eml iteni a tanu lóknak,
hogy
e lbeszé léseken , regényeken,
kivül szindarabokat,
verseket és nótaszövegeket
is irt. Müveit leforditották
orosz,bolgár,szlovák,német,eszt,finn
nyelvre
is.

6.

kép:

IDÉZET
Schöpflin
Aladár Gárdonyi
Géza mé!tatója
volt - ő
irta az idézet szcvc iti 't Gdrdonyi
Gézát maga az élet
érdekelte,
•.. mindig a természethez
és az emberekhez
tért v isszc ;" Ezek a sorok vezetik
be a természettel,
növényekkel i á liatokkal kapcsolatos
rövid lélegzetü
kis
irásmüvek képanyagát.

7.

kép:

HOVI RÁG
A másodikos
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olvasókönyvben

levő olvasmány

télvégi

képe elevenedik meg a szines rajzon. A barna sz inü ,
még hideget sugárzó, a havat már csak foltokban mutató táj földsüppedékében a kis fehér hóvirág jelzi a
tavasz ébredését. Fe Ihaszná Ihotó a kép a negyedik
osztályban is fogalmazás órán, amikor téli tájról készithetnek leirást a tanu lók e kép alapján.
8. kép:

MADARAK ÉBREDÉSE
A sz ines rajzos kép az erdőbe viszi el a tanulókat.
A felkelő nappal együtt ébredeznek a madarak is.
A vörösbegy 1 a sárgarigó már vidóman énekel.
A másodikos olvasmány megbeszélése után a képet
levetitve,a
tanulók felelhetnek arra a kérdésre,hogy
melyik madár hiányzik a képről.
TAVASZI NAP AZ ISKOLÁ.BAN

(9. lD.szómu

kép)

A két szines kép a másodikos olvasmány rajzos vázlatát adja. Olvasás után ezek a kedves jelenetek felidézik az eseményt 1 és;;egitik a tanu lókat a részletes,
majd a rövid tartalom elmondásában .
9. kép:

A képen a tanteremben ülő gyermekeket látjuk, ahogy
tanitójukka!,
Gárdonyi Gézával együtt felfigyelnek és
derüs arccal néznek az ablak előtt rneqje lenó tavaszt
hirdető fecskékre .

10. kép:

A képen ugyanazok atanu lók már vidám énekszóval köszöntik a k is fecskéket.
A 9.sz.kép felhasználható a harmadik osztályban a mondatfajták alkotásánál is.

ll.

kép: JÖNNEK

A GOLYÁK

A szines kép a harmadikos

könyvben

levő o lvosmönynok
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azt a jelenetét
mutatja be, amikor
érkező gólyát körtánccai
köszöntik
12.

a fészkére megafai0si gyerekek.

kép:MICO
Bár a másodikos olvasókönyv
is rnu+ot]o a kis kölykét mentő Micó cicát,
ez a szines kép még jobban
e Iképzelteti
a tanu lókkal a macskában annyira köz ismert anyai ösztönt.
EGY MAGYAR

RAB LEVELE (13.

14. 15. sz. képek)

A 3 szines kép a negydikes
olvasmány
rajzos vázlata, amelynek
alapján
részletesen,
majd röviden
tudják elmondani a tariulók az olvasmány mondanivalóját.
13. kép: A képen török fogságba esett
rongyos ruháju legényt
látunk, ahogy huncut okossággal fogalmazza
rejtélyes
levelét.
Mögötte áll rabtartója,
a pompás ruhába öltözött török béq :
I

14. kép: Ezen a képen a legény szü le i már o lvossök a levelet.
Arcukon,
szernükön lő+sz ik , hogy kezdik érteni a levél mondanivalóját.
15. kép: Ez a kép a legény szabadulósát
mutatja.
A török katonát lefegyverezték,
a magyar legényt - a falu megmentőjét - boldogan
veszik körül tórsai.
Távolabbról
figye lik a falubel iek.
AZ IIEGRI

CSILLAGOKII

(16-23.

sz.képek)

A negyedikes
olvasókönyvben
3 részből álló szemelvény van a regényből.
A sz ines filmből vett 5 kép,
és Székely
Bertalan
"Eqr i nók" c. festményének
rep-
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rodukciója
adja az olvasmány
rajzos vázlatát.
A hetedik kép bemutatja
a mai egri várat,
annak falait.
A képek igen alkalmasak
arra, hogya
tanu lók vizuálisan
is elképzeljék
a várharcot,
a török és a magyar katonákat,
a török tábort.
16. kép: IDÉZET

!lA falak

ereje nem a kőben vagyon,
hanem a védó'k
lelkében.
Dobó István szavait
idézik e sorok, amikor eskütételre
hivta a vár népét.
Ez a mondat sz inte az egész regény legfontosabb
mondanivalója,
ci
népi hős7ésségre
való felszólitás.
II

17. kép:

HARCI

KÉSZÜLŐDÉS

A vár falánál
ágyut töltenek
kőgolyóval.
A katonákon kivü I láthatók még ci várban [evő harcos parasztok.
mesteremberek.
18. kép: ESKÜTÉTEL
A vár udvarán felsorakoztak
négyszög: alakban
a katonák,ci vér népe porcsz+i öltözékben ••. "Három
perc sem
telik bele,
együtt ·/an a vár népe, ... rendben a katonosöq"
(idézet az olvasmányból)
. A képet vetitve
el tanu lók meckereshet ik a könyvben e:z:eket a sorokat.
19. kép: AZ OSTROMLOTT

VÁR

Rendkivül
moz qc lrncs harci jelenet:
a törökök rohama
a vár ellen.
Falhoz támasztják
az ostromlétrákat,
fejük felett pajzsként
deszkát tartanak.
A sérült vórrcr
tüzesóvákat
dobnak.
A pusztu ló vár védői is láthatók.
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20. kép: EGRI NŐK (Székely

Bertalan

festménye)

A közismert festmény középpontjában
Dobó Katica
áll, körülötte asszonyok, ahogy a vár falára feltörő törökökre öntik a forró vizet és szurkot ,
21. kép: TÖRÖK

VEZÉRSÁTOR

A képen a vezérsátorban ülő basát, vezető török
katonákat látni, szerecsen őrökkel. Az olvasmány
Ill. részében megtudjuk, hogya basák nem folytatják tovább a harcot. Ezt a jelenetet ábrázol ja
a kép.
22. kép: A TÖRÖK

SÁTORTÁBOR

Tarka török sátortábor,néhány
harcossal . A kép
hüen ábrozo Ija, hogy már üresek a sátrak, a törökök elmentek. A néhány katona is távozni készül.
23. kép: A MAI EGRI VÁR
Az egri vár vastag falmaradványait
látjuk kivülről.
Az arányokat jól érzékelteti
a kiránduló embercsoport. (Bakonyi Béla felvétele),
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