kz Iskolai

Pilmintézet
diafilm sorozata:
Irodalomtörténeti
sorozat: 69
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Arany János'balladái
Zichy Mihály rajzaival
Történelmi balladák l:.~ rész.
I

.

1, Arany János arcképe
·.·······Két-aagy·magyar művész: a költő és az illusztrátor,
.Arany
és Zichy müvés z megl,átásai t vetiti
elénk ez a diafilm.· Aranya
balladaköltészet
nagymestere. 't5rténelmi balladái tj órész·t a szabadságharc bukása után l853~5?~benirta~Időszerü
politikai,;nemzeti mondaniva16i kifejeaésére
kiyálQ~n alkalmas .volt a baLl.ada
tHmör, cselekményes müfaja. A Bach korszak megtanitotta
a ma~
gyarságot hallgatni
és 'kevésbólsokat
érteni. J!,egérte,tték az
ItV, 1ászlá"~b61 a zsarn~ki hatala»mösszeomlásának jóslatát;
a
, "Török Bálint"-ból
a börtönbe zárt hanvédhőaök
sorsát' éspanaszát; a "Both~Bajnok özvegye"-bó~ a~t ,hegy aa igazi, .nemze t éhe s
hU dalnokot sem csábitás,
~em fenyege,é~ nem állithatja
az" idegen
. zsarnok szelgálatába.
rt! walleai bárdok"--kal ttsrhetetlen'elvhü-"
ségre t helyállásra,
hazaszeretetre
buadí.t ot t a Arany'leigazott"
honfitársait
,s rámutatott arra, hogy á:'z erőszak tehetetle.n· a .
szabadság és- hazaszeretet
erej éveI szemben.

i

í,

#.

I

2, Zichy Mihály 6narcképe
,
Arany.balladái-megihlették
a költő nagy kortársát;
Zichy·
Mihály1; /1827-19,-,6/, e. XIX. sz. második'felénekkiváló
magyar
festéjét
és'grafikusát.
Arany balladáinak illusztrálásához
Zichy
Mihály öreg korában illuszt:t"átori
tapasztalatainak
-teljesérett-·
ségével fogott hozzá /1892 ...•
971 és mesterikedvtel~s~el
rajzolta
meg a balladák ,eseményeit és hőseit.
Ó~on /ant:i,qua"'szerü/ betükkel
le irta a balladákszövegét,
hE)gyaz olvas6t aballadák
történ@'lmi
hangulatából semmi'kine zökkenthesse. E szl5vegmellé vagy köré
készi teilte illusztráci6i
t, m~gval~si.tv~ a belü és\ a raj:3 l.~gs:r;oresabb kapcsolatát.
A bal~adákat néhol fej.lécrajzvezeti
be,
, amelY'rávilági ta balladában előadott történeti. események eló~ményeire. Olykor egész lapot elfoga16 képen ábrázolja--Zichy-a ballada legdrámaibb pillanatát,
'a cselekmény tetőpontját.
A bálladahős6k érzelmi, indulatai,lelki
megrázk6dtatása tökéletesen
kifejezésre jutnak Zichy rajzáin. ".,
- . ,.',
'
.

.

1 .

3. A. Hunxadi cimer_ lA 5ziblny-áni Jank' c • ballada fejléce/
" .
, ' - . .-. -A-l:1Gllás ~H:l:lnyadi-cimerpompás raj za vezeti be "a "Szibir:lyáni
Jank" c ~ ba l.Ladé t, Arany egész: balladaciklust
tervezett
a Hun:yadiakr61, Hunyadi Jánosról és Hunyadi Mátyá'sr61, a nemzeti függe'\lenaég utols6 diadalmashőseirál,A
tervezett
soro~at négy darabja készült el: JtBóth 'bajnok özvegye",- ~Szibillyáni J.ank1f, "V.líiászló"
~s "Mátyás anyja".- ." Szibinyáni JaH á-gye:rmekHun:yadi-iános,- ·a~i-

J .:

i,

í .'~'
I
,,o'
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ORSÚIlQS SZ(I:HÉMYI KON'iVIÁR

1l'JYe~~Jl~
19.58 2V

A/!::",,{j:1T.,

sz.

,

.•.

,

'

a s zer-b hagYQm~y sze;riilt ,.azarevica
István szerp kényur udvarában szolgált',
mint apr6d. Hunyadról., a ~.salácl á~i fészkéről
nevezték el Hunyadinak; Nevét és' eimerét későbD megismerte az egész
müvel t ,Enr6pa, .ame Lyne k védelme'z§j e lett.
4., Both bajn0k

özvegye '.
.•
'
" ' , ' , , -Bata! -,V~jk ~juan,-' átirásában
Both bajnoki és MorzeinaJ'
Erzsébet voltak: Hunyadi János szülei, -Ar~ny meg~ajzolj.
a vagyonából kiforgatott,
nélkülözésekkel
küzdő ~salad képét. !z ~nya
'kenyere'i szel.négy,árvájának,
s közben eLpanaaz af j a az omez-uhelyzetüket.
Both bajnok éle$Qtt a es~tában---' li.zvegyé-t ésnégy .árva
gyermekét a kapzsi r~konok,ini:nden~aal
kifosztottákf
nincs ,többé,
aki óvj a, oltalmazza 6ltei;.
'./

'5. Vadásza; Ráeftrszágb~_

",
.'
,.
.
-BQth--ba.j~.Qkárvájs, Jank ~azarevics
István szerb vajda ud-:
, varábake1:"ül t. mint ápr'~. Itl hamarosan ~i tün"tette magát egy vadászaton, amely,t a.vajda ritka.'vendége,Z~igmond
kir.-ály é" osászár 11387"1431 /tiszteletére
rendezett.
",
./
6. Jankot elltüidik á fl:}rk~s nyomába
" : -l!!gy-nagy-farkafi~ker.ült·a
vadászok elé. Jank; a· kisapr6d
feladat~;
hogy elfogj~,
sezzel
b~bizenyitsa
ügyességét királya
előtt.
' ,

'1-. Jank tíz i. haj tj a ' a ·farkas;
,
,Jalilk, -a· ''It.hési gyermek'" a vad nyomában van I
"Le ~ völgynek, fel a hegynek,
Vadcsapáson,. viz~lás0n
Veri, vágja,' fiz~ egyre.,~
9. A' fark'as-elfogása,

,
, - - -- -Végül·is-élve
fogja
kiráiy és a vajda' elé:-

el Jank a farkast

és edavonszolja

·ttMáraz. állat piheg, fárad,Nem az '1fj*,'ooha
gyermek:
_Martalékát
addig ilzi, "
"
Mig ledobban s vár kegyelmet.
, ,A. királyhoz ésurlthoz ,',
,
Rabul vonj a, szégyenszemre; JI "

a .

f.

l'

9. ZSigmond elkéri Jan'kot' avajdától.
,
- - _. ~A- királynak .megtet~zik-_a, hős ifju,
aki Erd~ly szülötte,
..
-magyar fa'mágya;r gyüm~lcse, tehát a magyar király alattvalója.
EszaVakkal
forduJ. Zaigmoild a vaj dáhQz: ,',
,
.
~Tartom ájust
e fiuhi,)z'!
Enyim a fa, az gYÜlD61ese:
Vissza.kérein~ 're kegyelmed /
!:
Ebben. mo'st már ked'1{e.!ll
.töl tse. ~' ,
Jankból Hunyadi János ,lett " a nagy törökverő' hőé, '_akinek
'nevét ~ldva emlegette min~en igaz magyar.
'.

~

'.'

,

r

-:

•.•.2 ~,

--o

"
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10'; V. Lás'z16 felriad

álmából / "
. .
. - -A,gyeageGlkarata- V, ~1ász:L6 kiráiy,nagybátyja,
Czillei
Ulrik
. áská16dott a hős, Hunyadi' árvái ellen. Ezért a Hunyadi-párt elte-t .••
te láb a161 Czilleit.
v,,, László esküvel fogadtat hogy nem áll
bos$~ut, nem bántja a Hunyadi fiukat,
J;Ilégis elfogatta
áket párthíveikkel egy'.ü~t• Hunyadi ,~ászlótkivégeztette,
l4átyá$t és hivei t
. pedig. börtönbe vettette -. Lelkiismerete
azonban nem hagyja nyugöd'ni. Retteg a nép h&ra€?j~tól. Éjszaka felriad
lázas 'álmábtJl, a
menn.ydörgést a nép zug' l1angjának véli; mely eskij~ét kéri számon.
\ ,
'Cseh szolgája

. "'Miért zug a tömeg?
Kivánja eSkflmet;"?
álnok al'zatossággal
nyugta~ja

meg:

"A

náp, uram király,
Bs~nde8mint B halál,
."~8upána me nny dör5g",
ll.

Most lopja életét Kanizsa; Rozgonyi
., -A -HüiJ.yadiai -él.fögött'párthivei,
,Rozgonyi Sebestyén és
Kanizs.~ Lászlp a vihar léple alatt megsz~knek a fogságbél,
köté~
len' leereszkednek a várfal~n. .
,
,12 •• 1UI ~ig l~.h,et

szabad!'
-V.~ászl'-menekalni-szeretne
lelki kinjaiés
~nép haragja
e1514i'. Ugy véli. ,cseh földön b zt oaabb az 'élete • Cs,eh szolgája
'sem tudja megnyugtatni, félelmét~elüzni.
8

í

, 13. Messze ,még a határ?
. -A,menekfil4,király'alig
várja,' hogy elérj ék ~ cseh határt.
Magával viszi f$glyát;
a gyermekMátlá~lt
I.elkiisIlieret~ szavát
azonban cseh földön'8em,tudj~
elh~1).gatta*n1.
'.

...".

.:

király megmérgezé~e
, .,'
,
,- ,·IUinek-v'élt-cse~.:szolgájától
hüsit'6 italt, kér s király.
Ez
az' ital va16ban "enyhit:, ,mikép, a sir", .Á .caeh megmérgezi" a ki~ ,
rály't.
.

14'-A

!

C.

.

'

15. Visszajő á rab, '~"
.'
..
'.
. ' ,
Mátyás milat· a magyare>k'királya ,tért vissza il prágai fogságb61. V,.Lászlé 'zsarnokihat~alma összeomlótt. 'össze~I111kama- .
gyarságot·leigázÓ.
oszt;t"á~ hatalom is, és elj()n még a magyar neni~eti
függetiens,ég kor-s zaka , - ea volt a ballada' mendanival6ja AranY' kortársai szál:aára. A müvész~szerkezetü
balladáhan ~párf)s számu versszakok az V, Lászlt3val kapeso1atos' eseményeket; a' király és a .ceeh
szolga párbeszédét ,közlik, a páratlan számuak az.eseményekkel sz e-'.
. res kapcsolatban álló t erméaz.et
képeket ,festenek" és Máty4spár-t-,
'hiv,einek sorsát,
a nép haragjátérzékel~etik..
.
),6 .NIá tyás anyj al .,
- . ,.
A-NuIiyJdi sorozat egyik kedves, darabja a "Mátyás anyjaf1 c.·
köl t emény ; Mátyás anyja,'- Szilágyi Erzsébet LeveLef ,ir fogoly fiának,
í,

"

"
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I

,

I

"

,,Mátyásnak t 'Prága városába. ,éva' intiflátaz
ármánykodó ellenség-'
t'l,
kéri, hagy ne mozdulj onPrágáb~~l ,mig 6 érte nem kül,di: ' ki:váltja,arannyal,
ezüsttel
a szemoru rabs-ág~61.
' '
.

..

-'

-

17 t '"Ki viszi hamarább levelem Prág~ba?"
,
, ,Száz, aranyat, és, egy ',loval igér,armak~' aki leghamarabb viszi el a l~velelés'
hezz a 'meg' a választ'.:Anyai
szivénekhosszu
'
még a három napi várakozás isés, igy séhaj t fel:
, ,~
"Istenem; Istertem.
:M4rt nem adál szárnyat.,
Hogy a:t61érhe'tnélll'
Ka anyai vágYa\t,"!
18. "5 e.hol'j~nt ah€Sljihiegyfekete
hol'IG"
-', ,-Az - alty~i -vá.gynakval&9a.n ,s'zárnya kél. :lecsap",z'
égb~l egy
fekete h~l:t",'s
kikapja ,a levelet SzilágYiErzsébetkezéból.

19. Napeslikáz'Erd6n.

üzetihiába~
••
"Napestik·felyik-az~erd~B-a-leTélviv5'h.ll'
ker~sése, Uldö~
'zése. Több az~zmadarat 'lel0'nek, de b í.ábas . '"H~r~' $in.s. nyEtma
sincs a levélvivónek~.
"
.~'
19.,jjf,éle.n

Jt,cognak "özvegy ablakába. ,', ·
, , --., Ejfé:lk0F' k~p.gtatnak, Szilágyi Erzsébet
holló ,az;' cs'óráben ott van Mátyás vála~za..

"K!
,Mi

kOpGg?'"

kepég?Peesétje;'"
Egy fekete h9ll4!
, , .Nála még, ,a levél,
Vagyahhez hasonlo,

ablakán.

A fekete'

firos ,a

'

F~nom a hajtása:
I

f1h áldott,
oh áldott
A keze •.•
~ráJa.! n'

"

v-,

21.

Pázmán 'lovag
,
,
" ::-Arany' .gye,tleri, vig balladája
a "Pázmán'l,(i)vag,",A ba Lkada , '
'álii tólag, Károly Róbert v~dátn vadás,z~alandját örökiti meg. ;-,A
képen á petro40s" b6$z pázmán lovagot látjuk,
amintf~l-alá,
jár,
vára §bla:1s terIlH~ben, 'és diiliirig, lomlH:d~töp.reng a.zon',hogy mit,é"::'
, v5 legyen.'V~dászat 'után v'end'égül lá\ta ugyanis a, királyI
udvart,
s amikor már mí.ade n ,ve'ndég'el távozot,'·r, az ,egyik vi tézvisszaszökött',-,~az'
tS;. Pázmán, l,ovagsz'eme14ttára,l7}.egesókolta
a f e Les égé t , '
Évát. ~zt a cs6lépt akarja megbosszulni', ezt a vitézt akarja meg- '
,~,ölni .E,lhatározza"hogy,
felmegy Visegrádra, -a királyi
udvarba,
és panasz t; ~esz.a esGkrab14ellen.
'. ',',,' . , '
'22'., Vig mulatság á. 'kiráÍy:L. udvapban
,"
" " " " ' "
,
. .:JJaikár a.,laus ..•.
haragos -Pá.~mán·l0va.g dijttgéS léptekkel Tiseg:rád-

ra' 'ér, a k1rály éppen lako~át ad , Vidám zene sz61apaiotában",
nak, ds1;Glnak.:táacelnak.'/.
.

isz-

és az'udvari' b~lond helycseréje
-~ .''··-;.;A::'k~:Fál'Y-$~jl~f-hQgy,Pázmán,miért jen. 'Ml.kor a ':Lovag éro:..
kezt3sét ':j' elzik~ hamar' b~'fllteti bolon9-3át a királyi 's~ékbe; i tél~
jen á Pázmán, ügyében, ' ,
23. A~királl

.,
.':

,.,

..

',',.

,-r. '4' ~,

'

-'-

24. "Ez az! uram! itt van uram!"
, .Pázmén . előadj a -panaszát: -Egy kiráiyi' vitéz megcs6kol ta f.eleségét. Az ál~király rigy itélke~ik;bogy
a lovag vlvJon mega
sértóvel. Asértó nevét nem tudja Pázmán, da megismeri a csókrab-'
,l6vi tézt a'király kör-nyez t benr
. -,
'
é

é

"Ez az, uram! itt van, 'uram: kutya egye máját!
- S kimuta~á a lovag ••~ mag~arok királyát •
.25. Felvonulás a párbajra,
__
. -_.' .'-Visegrád-kivánesi -rrép e nagy' tömegben gyül, össze, .ho gy gyönyörködjék a lovagi párviadalban. zárt slaakban , teljes fegyverzetben, lóháton felvonul a két bajvivó levente. ' \.
'.26. Aj ó Pázmán földre puffan

,
_. - .,A-király -már ,_az-első -összeasapásnál kiveti nyergéból Páz
mánt; az f'öldrepuffan és három iápfoga kipottyan.Atöineg
élteti
,királyát, aki felütötte sisakrostélyát. Pázmán esak most tudja
meg, hogy királyával vivott. ,
«

,

-

,

27. "Vigan kocog haza Pázmán"
A három· fbgért -három falut !cap'vigászdijul éssok aj áiídékkal megrakottan vigan kocog haza Évájához a megbékélt, Pázmán lo-~
vag. Megfogadja királya,tanácsát:
"

~De hogy, ime,j6tanáccsal
Fü~zerezzem'e kis t~éfát:
"
'Másszor alj h~nn, ha bajod nincs;
" ,És becaüldmeg
jobban Évát."

,

,
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