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.Irodalomtörténeti

sorozat: 70

Arany János balladái.ZichyMihály
rajzaival'
Történelmiballadák.
II. rész~
1.11.

Rák6czi Ferenc, a magyar szabadság védelmezője
,ArQny-Jánoselső
balladaszerükölteményei
közül .kette
egy-egy magyar asszonyt· ö,rökit .meg: Rák6czinét· ésRozgonyinét •
.A Rákóc zLn c. ballada még. a szabadságharc előtt készült. A balladafEfjléc-képe II. Rákóczi Ferencet ábrázolja. Rákóc z kivont
karddal védelmezi a magyar koronát, ~melyet már~már elér az alattomosan támad6 s _az osztrák császári koronaéskoronáz6palást'
árnyékában meghuzódó bécsi udvaroncok keze.
é

í,
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.:2. Rák6czin~ ·találkozása férj éveI az ujvári táborban'
,.'·A·Béesben -fogva· tartott· Rák6ezinét a bécsi udvar egy cseh
kém kiséretében Magyarorsz~gra küldi, hogy beszélje ráférjét
a
béke kö t és r-e, De Rák6cziné, aki.német hercegnő volt, férje oldalán
már.magyar asszonnyá -.,rált:
a haza szabadságáért lemond a maga sza:"
·badságár61, honszeretetből'lemond
szerelméről.·A kép Rák6czi és .
'felesége találkozását ábrázolja az é~sekujváritáborban~
A sátorba heleskelődő cseh kém ezeket a szava~at hallja Rákócziné aj.kár61: .
.
"Jobban ismered te .Bécset nálamnál:Hitszegóvel alkuba mért állanál?
Szava játék, hite sze~ló, kárhoza~ •••
Vezérelje
A nagy Istery
Győzedelmeskar4odat!"
, ~3.Rákócziné,
Bécs foglya
A-Gseh ~ém-visziBécsbe:Rákóczi
válaszát:
"Válaszo~~~, érdemes 6seh, vidd vi~sza:
Császárod, ha ilyet, akar,
Magyar nőre .nebizza."
.
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Bákóczinévissz~tér
Bécsbe,ismét
rab lesz Bécsnek hüszke
.várában,' de hiszi,p.ogy férjének har-ca inem lesz hiábaval6.
4. Rozg.onyiné sisakottpáncélt
ölt
.RozgGByi; Zsigmond. király hadvezére '1428-ban caa t ába indul,
hogy Galambóc'várátvisszahóditsaa
törökt61. Felesége, Szentgyörgyi' Cecilia· is sisak.ot-,páncél t ölt, kardot kö t , lóra ,pattan,
elkiséri'férjét avéres'ütk8zetbe,
mert élve-halva ott'akar lenni
mellette.
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5. Vizi csata Galamboc váráért
,
Nagy" esa t a tGlyik -Galambócért. Oatromolj ák .a Duna fe lől
·ésa szárazföldről egyaránt.
"Maga vivé·RQzgon,.1n~
Ellenők a ~ályát~
Követi a sok dalla
Lobog6s~~uháját.
Szél az ágyu ..•.
szokatlanul
:Durva. oamán fülnek;
Hajóira tüzkanócok;
Koa z or-uk repuÍnek;
Vizet, vizet"! a pogányság.
Ordi toz hiába; •
..
Mind odaég, bár van elég ,.'
Viz a nagy Dunába."
'6. Rozgonyiné megmenti Zsigmond királyt
- ,- --Ml1rad,-tGrGk-Gsászár·Griásisereggel
támadja a magyar-oka t ,
Zsigmond esapatai.visszavonulnak.
Maga ,a király is gyalogszerrel
menekül, Rozgonyi kardja vágja neki az utat. tletükel 'Rbzganyiné
menti meg~
"
.'
'"Hej!ki hozza, "kormányozza
Ide azt ~ gályát?
Vagy már senki meg nem menti
Magy~rok királyát?"
..
tn~'énhozem1
gyöng~ asszony,'
Haj "mat az éjl;>en:,
:tJlj fel uram,' Za Lgmond király,
Te is, édes férjem!
't

'.

A esstaután

'

.

/

,

.

hamar hire megy Rozgonyind háste,ttének:

"Egy árva szó sembe~zéli,
zsigmond győzedelmét;
..
Mind a-világ, . széles
világ
,
.
.'
Rozgonyi,eziczellet.~~"

7." Szőlóindás

kere,trajz "Az egri leánY"etBallada
It résién.e.'z
,:.,. - ~-I,g"l"ászlQ,11424 •..44/·lengyel
Qnk~nteseket-kiild,a-Felvidé.ken garázdálkod6 cseh rablók megfékezésére, A,lengyelé,k Egerben
a püspök v.endégei.A' képen b a.l e.Lda'I t m,ulatoz6 magyar és lengyel
.urakat látunk,:a·~:tánc.ot
ropva, a magyar-lengyel b ar-át aág ot - .
élte tve üritgeti'k~a' tüzes egri ,bor::-al
teli kijrtöket.-Jobboldalt
egy Kassa'melletti földvárban ~lvornyáz6 eseh rl;1blók méltatlan-'
kod~ak; a rossz kassai bor miátt~ Vezérük, T~leffanyar
arceal,
megvető,mozdulattal
mutat
korsóra:"A
keservét! hisz ez méreg!
Semmi tüz a rossz Qsigerben". ~l is indulIl;akarablók fosztogató
szándékkal, ?ogyjó bort igyanak az ,egri papok bcr-d áí.b l ,
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8. Lengyel urak m~latQzása
,a Ill. -rés,zhez/- ',- -----

az egri püapökipalo~ában,---'-" ',..
- --" ' -- ,

/Keretrajz

Rozgonyi, egri püap6kpalotájának
minden ablaka világos.'
Szól a z~ne,ropog
a'dob, 6sszecsendülnek a kelyhek, táncra perdülfiek a magyar'és lengy~l urak. Nem i~ yeszik észre, hogy ég a
-város, vér folyik az, utcán. Kd f oez t o'tt ák , kirabolták Egert' a
cseh rablók,
I

/

•
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'9. Az egri leány megbosszulja-~edvese' halálát,
Megölték a rabl6k az egri leány kedvesét is. Az :ifju vére'
szétfr56csent ~ havon, egy csepp a leány siivérehullt
,s~elgy~j'totta benne a bosszu tüzét. Az egri leány kitekerte a kardot a
gyilkos kezéből és azzal verekedett hősiesen~ mig őt is le nem
szurták~ Az egri leányból nem ~ehetett egri asszony.
Sok pribéke ae t t el egyenetlen harcon,
De az egr
il
e á n y b 'll
sem. lett
."
,egr
i
as s z o n y, '
Messziről egy dárda hU szivét bejárta,
Fehér köntösében odarogyott szépen
Kedves halott jára. "
,.'
10., A cseh rablók bünteté~e
A ~seh-rablók zsákmánnyal megrakodva vonulnak ki a városból, és veszekednek a lopott holmin~ Hamarosan utólérik őket a k~-,
józanodott lengyel ésmagyar urak. A rablók elnyerik méltóbü~te,tésüket: ki egy festői fára, ki, pedig a bor-t önbe -kerül.
y

ll. A hegedős énekel a magyar' táborban', l347.;..bE;n
,,-Arany,egy-heged6s-ajkára-adja.a
megölt .Endre királyfi szo-:moru történetét. A hegedős Nagy Laj.ps nápolyi hadjárata idején
a táborban, tábortüz - me Llett mondja ~l a történteket ,bosszura,
tüzeli a magyar vitézeket:·
'
"
.
"Nápolyba ~'magyarok! bosszura ,b easaur-a t.,,'
12. Johanna fon,jaakoronáz.ppalást
aranyzsinórját
,·Endre --királyfi,Károly ·Róbert magyar -király kisebbik fia
:t'eles~gülvette Johannát, a nápolyi királyleányt.~ A nápolyiak
azonban gyülal ték az ,idegen,királyfi,t, 'tőrbe csalták, s még koro-:názása előtt megölték'- A 'hiedelem szerint maga Johanna fojtotta
meg a kor-onáz épaLáa t aranyzsinórj ával, me Ly e t mag~ font ferje
'számára. .:
'- -

13. Aversza kolostora, ahol Endrét megölték

_ ,

,
.~:- - -A--nápolyi-összeesküv0k -egy vadászat -ür ügye alatt Averszába
csalták Endrét. Egy régi kolostor.vo).t az éjjeli szállásuk. Itt
éjszaka galád módon Johannaközremüködésével
eltették láb alól,
megfojtották ~ndre ki~_ályfit.
é

a

14. Holtan 1~1ték
kolostorkertben Endre kiTályfit
-A-nápolyi-udvar,vigantért
haza másnap a ,vadászatról. A
szép Endre-királyfit holtan találták a kolostorkertben, nyakán a
;~:-.
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: Johan:na"';sz5tte ~anyzsin6rral,
Nápolyba inditottahadait,'hogy
.

~eetvére,Nagy
'Ji,~jos magyar-király
bosszut álljon 5cesG haláláért.

,

15, Izab,ella királyné budai· had.itanág,s
, -fin6di'-~anto.Sebestyém-reg6s·4nekéb6L
vett sorok vezgtik
be a "Török Válint" c. balladát.
A kép Iza.bella királyné /1540511 budaihaditanácsát
ábrázolja,
Azasztalf9n
ett fil a szépséges
királyné,
töprengve a ké t ea jöv5n. Mel~etie habozva, 'ingado'zva,
pártokra szakadozva komor tanácsosai.
Két.álnok;eselsz6vó
"párt~
fog6"szf>rongatjaa
magy~ságot: Ferdinánd osztrák császár seregét küld és ugy lépfel,·mint
a nemzet védője a törökkel szembe~.
Az Bzvegy királyné és·árvája
iránt jószándékot szialel
a török
szul tán is', Izabel1~ azonban nem bí.z í.k ~ török az öve ss égbe n , nem
ugy, mint tanácsosa, Martinuzzi György barát, aki igyekszik .
a török kezére járni.
'
.

.

.16. Izabella

Török Bálintra bizza gyermekét
.
. -Terök Bálint vezetésével
az egyesült magyar-török sereg·
megveri Fer-d í.nánd seregét.
Szolimán meghivja táboráha a eae c semő
_ királyt,
a magyar urak és a .városi tanács kiséretében,
azzal az
ürüggyel,. hogy látn1 azeretné védencét, de a török az okaaok til t~
ják, hogy ó maga látogassa meg ~. királynét,
A kis János .királyt
. Iz~bella királyné Török Bálintra bizza. Kéri, hogy ugy viselje.
'gondját, mintha saját fia volna. -,.
.
(

r

!.;l. Ebéd a török szul tánsátorában
.... r~ig-·a-magyaruI'ak-a
szultánnálvendégeskedne~t
a janicsárok'beszivárognak
a vezetóknélkf11 marad.t várba, kitüzik a fél ..•
holdat a B.oldogass~o~y""t~mpl()mtornyára, elfoglalják
Budát •
. 18. It~.örök Bálint itt m~rad egy sz ára ••• ft
-- - - --Szolimán-Silztll,tá,n.VerbGG.z:i::.Istvánt-or~zágbir6vá, M~l't1núzz Lt; az' ország kormányz6jává nevezi k í., ACt?e~semá királyt. a .
barát vi&:&1
::vissza anyj áhQz. Török B~lintGt a szul"ián vissz,atart"':
ja. Mint ,kis'érótleesaija
,ma.g'ával g0háe§Jra~ Eszékre ~-majd Nándor~
f'ehérvárra,
l.gérgetve, hogy majd' elbocsájtja •. '
.,
...

".

..

19. Török Bálint Yasraveretése.
.
...
..
.. . ,. ·Nánd0rfelaérvárott már· nem szabadi tha~ják ki· TörlJk Bálint.ot'
-hivei. A 'kép azt a pillanatot
ábrázolj af ami~ora tör'ok pribékek
a szo.ltán parancsára mindenfelől megrohanják és yasraverik a nagy
magyar~t··
.
20 •. TrÖr2k:Bálin:ta~Hét torGnyban
. - ... - - -Hiá1:>a
-v~j a.~édesapját ~a,két kis Török-fiu,b.lába
~kfig érte feleségé.
Törgk Bálii,nt Sziambülb~n,. a szultan bqrtlSnében. a
Hétto'r.ony ~gy 'sötét zugában ·pusztul. el.
,.
.
"Héttoronyriak egy sötét zugábaa
~, ..
Török Bálint üldögél ma:gában;.
It·ju-korát a vénség megszánja,~
Megérleli s a ~alál levágja."
I
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21. Erzsébet

királyné, ,~irágo~ '~!l.:t~e '
""záos Klára-Er-zseb$i-k1ralyneaak,'Károly
R6bert hitvesének
udvarhöl!Jye., A szép leányra szemet vet akirályn4lSees'e , Kázmér:
"KirályasszODT, néném,
egekre, kérném :
Azt a r6zöáttpirns
r6~sát
,~a}, beh szeretném~n!~
.
A királyné
öecse kez-érej,átflzik,
hazaküldi K.lé{rái a temp•..,
lomból az ;olvasójáért.
záes Klára bevallja
apjának meggyaláztatását, Záes Fel,icianbosl;:lztitesküszik.
"

,Az

22. Zács -Felicián

bosszuja,
-BerGBt-a-pal~t'ábaf-Erzsébet
királyné négy ujját levágja,
s már Lajos és Endre királyfira
em'elikardját,'
mikor le$zurják
ft király ,cselédei;
,

23. Vérp~d

,
-~, " -)~Fzsé~et 'királyné oO,sszuja iazonyatos:
,Zaes nemzetseget. A.'ba,llada ut oLs ,versszaka,
l6,zárcSkép a Bacb-kor~zak vérszomjas zsarnoki
é

"'Rossz időket éliink,
Rossz 'esillagok
járnak:
'Isten 6.ja nagyesapást6l
Mi magyar hazánkat!"
'

kiirtatj
a az egész
s a vérpadot ábrázouralmátidézi.

,"

24. Szondi két' aprédj,a
, "
~
4- "SzGndi· két -apr6dj aH e. ballada Aranynak a kor kBItőihez
szólá tanitása,
MagyarkBltó ne dí.c aődtae a szabadság eltiín~9it,
se igéret,
se anyagi előny, se fenyegetés ne ingaasa meg, ne'törje meg költóinket,
máradjanak hüek'elvelkhez,
eszméikhez, hitükhöz •.•...•
ez a ballada eszmeiinondaniva16ja •••• Arany ebbena balladában párhuzamos szerkesztésmódot has'znál :miniha két bal.Ladá+
.hallanánk,
egyet Szondi hősi haláláról
éa egy másikat ..apródJai
m~gk:isértésér6.l.: Azapr6dok a hüség éEi hazafiság .legszebb példá::'".
.ját Adják.: nemmpzdulnak el uruk sirhalmár61,·hüségesen
zengik
;Szondi dicsőségét,
és' nem hallgatnak.a
török Bzolgacsábitóigéreteire,s6t'fenyegetéseiresem~
Ziqhy képein azapr6dok'erőteljeS, él!5 alakok,llJig.az
általuk elbesz~lt
eseményeket fálYQl,Qzott,
, árnyékszerü rajz()k sz~~l'él. tetik.
....,.
. .,'
.

,. "

..25. '"Fel,jave Márt~ni az oroszi pap ••• ~
.
.
~A:li-basa . a c 1)regellyel- sZQmszé'd0s0roszi papja,MáTton
utján
sz61i tja -rel Szondit ,ho'gyadjafel
e ~árat, .ameLy már ugyis ,esak rom.Szondi válasza ez e.."
.!
"Mondjad neki"Márton,'iDi
ezt, felelem:
Kegyelw,eturadt61 nem var soha. .Szondi,
Jézussa ke'iében kész a kegyelem:
Egyenest eda fogfolyamodni,~
,
26, '·Zengjétek

Alít ma helYette.;.-'!
_~- -,-- - -j.z:,apr6dok-eldalGlják,
-hogyan vált
·305
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gyen -égette-el
kincseit,
szurta
le paripáit
Szondi a- vár piacán.
Éneküket meg-megazakitja.
a török szolga,
aki-Alihoz
akarja
csalni
őket ~ Vigalemmal , jólét tel , déli gyümölccsel,
fügévei , mé-zizü
sBrbettel
kecsegteti
az apr6deka~:
-

•~.-•••••••••••••••• ~~~ Ali dus,
Lány~arcetok
a,nap meg nem süti
_Sátráb~
alusztok,
a szélt~::l. is
Fiaim~ho~zá
k§t a hála!" -

A.li
.J" .•...
~ ,
•
-nála;

á:

27. "Hogy -vi tt _elzrekkel!

hogy vitt egyedül ••• " ,
!z.~pr4<iek.rer:tGithetetles.nU.séggel
zengik tovább
hőstetteit,
mitse .törődve a török szolgával,
'
'

28.

Szondi,

,

'~6,álla'

halálavérmosta
fOkán-.,."
Megér:teklik~1ll'uk~h@8i-)aali~átis"
~zondi'B:ki
kap ot t , féltérdre
ereezkedve
harcolt
to~ább.G,o+yók
me Ll.én ,'. körülötte
hullahegyek
emelkedtek.
_-'---

-

"6

térdén sebet
érték fej én,

álla h~lálavermosta

fokán,'
Diadallal
várta be végét,"
29, 't~Apadjon el a szem, mely célba vevé., •• It
--Áll ~a -Drégely ·várával-szemben
-emelkedő domb tetej én t'el1lettett'e el a hős Sz ond t , Sirj'ára
kopját tüzetett.
- Itt siratják
hüséges apródai
és- meg át koz z ák uruk, eLv e az t ő t , '
í

í,

31). E,dwardkirály
léptetí'akd
lován
,
,,}.,rany mag~-m0ndja- el.költeményének,
jegyzetében
a történelmi hagyományt,
amely lIA walesi báldok't alapjául
szolgált!.
I.Edward
angol király. Wales tartomány meghóditása
után, l2?7~ben 5~~ walesi
bárdot végeztetett
ki, h~gy dalukkal
ne lázithassanak
ellene.
A
ballada
kel,etkezésériek
idején la57,",b~nMagyarország
ismegh6.di .•. '
tott,
le igázo1;t tartomány volt,
akárcsak
egykor' Wale s , Az osz trák
kormány a magyar költőktói
a háJ,.ás e Lí.sme r-éa dalait,
elz idegen
elnyotnók_dicsői tését
ak~rtahallani.
Aranyt is f'elsz61i tották,
~ogy irj~ndi.sőit5
k5ltemépytI.
Perenc" J6zs~f le~7~e~ magyarországi. látogatása
a l.ka Lmár-a, Ez,'a ballada
voltArany
-válasza.
Hiszi,
hogy nincs egyetlen
magya:rLárd~ "egyetlen magyar-k5ltő
sem. aki ,-a magyar" szabadságot
eltiprÓ
z aarnoke+
dicsői t s e ,

·31.

takQma Montgomeryben
,
.
_
_
·Edward-király-ellátogat
a leigázott
Wales-be.
Montgomery •..
ben fényes lakoma várj a. Bárdoka~ parancsol
'e16, .hogy dicsőit...
.'
sék tettei t ~ 'AbardQka
leigázott
nép panaszát
z eng.í.k, átkot szórnak a király
fejére.
Dalukban a ma~yar nép jaj szava, átka sz61a.l
meg:
\._,
o",

~

/'

"J,evágva népünk ezrei,
Halomba, mint .ke r-ee z t ,
Hogy sirva
tallóz',
'aki él,
Király,
te-tetted
éztt"
, Zichy Mihály

,

I1Emléke sil' a lanten még
Noi'hal,.d 'meg,Eduárd:
., Átok fej e dr-e minden dal,
Meiye1i zeng wel,8,zi bárd. '~

képén baloldalt
<. ~ 6 •.

a: -dul,tarcu.bárdoka
I

.

-

t,

j obbo L»
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dalt a felbószültkirályt
látjuk.
Középen lehajtott
fővel áll a vár
vár ura, MQntgomery. Ó és ~z a~ztal
k6rül, ülő,.'félel~mtól
aápado~
zo walea,i főu'rak a megalkuv6;gy~va,
aJ"ka.1mazkod6,hazaáru16
magyar fóurakat
juttatjákes'zUnkbe.
A bárdok eo nép fiai,
wa).esi ha~
zafiak,
6k szemebe merik vágni a zsarno.k királynak
az igazságot •
.

.

32. "Fülembe

zugja átkalt· a walesi
lakE)mal? . -:
.
,-Edward~hazat~p-MGRtgGmeFy-bSl.~M'glyahalálra
itélt
~tszáz
walesi, b ándo t , mert egy sem akarta
az 5 tetteit
diesői t e n.í , A bünt
köve t a bünh5dés:
nem tudrémképei
tól,
az önvádt61 sz abadukn í.,
állandóan
hallja
a bárdok átkait;
a:zötszáz
vértanu
dalát.
'
í

»Ha~hal
,16 siPt'dob,
Harsogj on harsona:
.
Fülembe zugja átkait
A walesi ~lakoma ••••

zenet

.

'.

'De tul z enén , tul sip.dobon
DiEidc6.kürtan át: .
ötszáz
énekli hangosan
A- 'vértanuk
dalát-!t1
.

.

..:.

'\

A magyar nemzet vérta'nu-dala,
a kivégzett
aradi vértanuk,
"
az' elesett
honvédhős
ök ezreinek
vé r-t.anu-cda'La iszugj
on az caz tz-ák
, zsa,rnokokés
a, világ niindenzsarnoka
fülében
figyelmeztetésül,'
hogy amagyarokszabadságát
nem lehet
örökre ,eltip~rni.
Ime,ez
'Arany üzenete .kortársainak
es az utókornak!
.

"

'i
_

"

Készült

.

"

a ,Felsó,ektatási
F~lelós

Jegyzetellátó
Vállalat,
vezető :Hei tter. Imre
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