
„Te aranyok Aranya!” – Arany János-szavalóverseny 

Az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Magyartanárok Egyesülete és a 
Magyar Olvasástársaság felhívása Arany János születésének 200. évfordulója 

tiszteletére 
 
A korábbi emlékévekhez hasonlóan, az ARANY JÁNOS-EMLÉKÉV 2017 
keretében az Országos Széchényi Könyvtár, valamint a Magyartanárok Egyesülete 
és a Magyar Olvasástársaság Arany János-szavalóversenyt hirdet magyarországi és 
határon túli magyar felső tagozatos (algimnázium) és középiskolás (főgimnázium, 
szakgimnázium, szakközépiskola), valamint szakiskolás diákok számára. A verseny 
fővédnöke Kányádi Sándor költő. (A verseny címe – Te aranyok Aranya! – a 
Petőfi–Arany-levelezés 1847. március 31-én kelt Petőfi-levelének Arany Jánost 
megszólító formulája.) 
 
A verseny háromszintű lesz. Minden iskola egy-egy diákot – saját házi versenyeik 
győzteseit – nevezhet két korcsoportban (felső tagozat és a középiskola). Az iskolák 
által nevezett diákok ún. területi döntőkön mérkőznek meg egymással – várhatóan 
2017. október 14. és november 17. között.  
 
A diákok nevezését az iskoláknak 2017. október 2-ig kell elküldeniük a 
területi döntő színhelyének, a később megadott kapcsolattartónak. A 
nevezési lap letölthető az OSZK honlapjáról: A nevezés feltételei (A hét területi 
döntő pontos helyszínét és a kapcsolattartók nevét és elérhetőségét előreláthatóan 
2017 márciusában közöljük az alábbi aloldalon: Területi döntők). 
 
Minden versenyzőnek két, fejből mondott Arany-művel, ill. annak részletével kell 
készülnie. Az egyiket a mindkét korosztálynak külön-külön megadott listából kell 
kiválasztania, a másik, a szabadon választott mű, lehet Arany János bármely műve – 
lírai költemény, ballada vagy epikus mű részlete. Kérjük, hogy a szöveg ne legyen 
hosszabb 6–7 percnél, de rövidebb, 2–3 perces szövegek ugyanolyan eséllyel 
szerepelhetnek a versenyen. Nincs akadálya annak sem, hogy a versenyző saját 
szabadon választott szövege is a kötelezők listájából kerüljön ki! 
Felhívjuk a figyelmet, hogy epikus részletek kiválasztása esetén különösen 
figyeljünk a húzás, a kiemelés módjára! 
 
A KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ MŰVEK LISTÁI 
 
FELSŐ TAGOZAT – Figyelem! A korosztályhoz tartozik az a diák is, aki a 
2017/2018-as tanévben kezdi meg felső tagozatos tanulmányait. 
Kötelezően választható ARANY JÁNOS TOLDI című elbeszélő költeményének 
alább megnevezett részletei közül az egyik: 

 Találkozás a királyi haddal 1. ének, 8–14. vsz. 



 Toldi György és Toldi Miklós találkozása… 2. ének, 6–13. vsz. 
 A kő 3. ének, 2–8. vsz. 
 Bujdosás 4. ének, 1–7. vsz. 
 A farkaskaland 5. ének, 3–11. vsz. 
 Toldi Miklós és édesanyja búcsúja 6. ének, 8–11., 13–16. (első 4 sor) vsz. és 

17. (második 4 sor)–18. vsz. 
 A temetőben 7. ének, 5–13. vsz. 
 Toldi György a király előtt 8. ének, 1–3., 5–8., 10–11. és 13–15. vsz. 
 A bika megfékezése 9. ének, 3–12. vsz. 
 Miklós és Bence találkozása 10. ének, 1–7. vsz. 
 Párbaj a cseh vitézzel 11. ének, 11–20. vsz. 
 A király rendelkezik a győzelem után 12. ének, 4–12 vsz. 

A megnevezett részletek szövegei letölthetők innen: Kötelezők – felső tagozat 

KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA – Figyelem! A korosztályhoz tartozik az a diák is, 
aki a 2017/2018-as tanévben kezdi meg középiskolai tanulmányait!  
Kötelezően választható az alábbi lista valamelyik költeménye: 

 A lejtőn  
 A tölgyek alatt  
 A vigasztaló 
 A világ 
 Emlények 
 Kozmopolita költészet  
 Névnapi gondolatok  
 Tamburás öregúr  
 Válasz Petőfinek  
 Visszatekintés  

A megnevezett részletek szövegei letölthetők innen: Kötelezők – középiskola 
 
A várhatóan 2017. október 14. és november 17. között megrendezendő területi 
döntőkből 3-3 diák kerülhet az országos döntőbe, melyet 2017. november 25-én 
egy egész napos tematikus rendezvény, az ARANY JÁNOS CSALÁDI NAP 
keretében (kézműves-foglalkozásokkal, egyéb meglepetésekkel) tartunk az Országos 
Széchényi Könyvtár dísztermében Budán, a Várban. Az országos döntő zsűrijének 
elnöke Molnár Piroska színművész, a nemzet művésze lesz. 
 
További információk az Országos Széchényi Könyvtár honlapján érhetők el, 
valamint érdeklődni lehet a verseny főszervezőjénél, Sudár Annamáriánál, a 
sudara@oszk.hu címen vagy a 06 1 487-8626 telefonszámon. 
 
Jó felkészülést mindenkinek! 


