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TUDNIVALÓK
A BESZf:LO Kf:PEK
az illetékes megyei tanács
csönzi.
szállítás

Az odaszállítás
kö'tségei

előadásszövegeit
és filmdiasorozatait
népművelési
alosztálya
díjtalanul. köl-

költségei

a kölcsönző

a . kölcsönvevőt

terhelik.

vegkönyveket

és a filmdiasorozatokat

visszaküldjük
A kölcsönzött

a Megyei Tanács
előadásezövegekért

hivatalt,

Közérdek,

a visszahogy a szö-

íelhasználásuk

után azonnal

Népművelési
Alosztály címére.
és diasorozatokért
a kőlcsön-

vevő hivatal anyagi felelősséggel tartozik.
Aszöveget
változtatui
(áthúzni stb.) nem szabad, kű.őnösen
kíméljük a Iilrndiasorozatokat a karcolástol.
A vetítettképes
előadásokkal
kapcsolatos
tapasztalatok,
indítványok és észrevételek
közlését 13 Népművelési
Mln'sztériurn
VI. főosztálya
(Budapest,'
köszönettel
veszi.

V.,

Báthory-u.

10. V. em.)

Az 1949-50. oktatási
évadban megjelent
adásszövegek
és filmdiasorozatok
címjegyzéke
lapjának

hátsó

oldalán

(

bárkitől

vetíte,ttképes
előa füzet borító-

található.

Ennek az előadásnak
a szövegét
és képanyagát
deti nyomán a Népművelési
Minisztérium
Oktatási
totta őssze.

szovjet
Osztálya

ereálli-

A cár és a madár
(Gruz

népmese)

Rajzolta:

Hodatajev

Szerkesztette:
Készítette

a moszkvai

Szoldatov
Diafilmgyár

Oroszb61 fordította:
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1949·beo.

F. Imr e

1. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer valahol-a
2. Tömérdek volt gazdagsága,
3. Vert arannyal

rengeteg

világon egy cár.

a nyája,

telisteli sok drága ládája.

4. Volt .a cárnak még egy csodálatos kertje,
Azt kincseinél, jószágánál jobban őriztette.
5. A kertben virágzott egy gránátalmala.
Gr ánátszín 'agát volt annak törzse, ága,
Csillogó aranya
levele hajtása,
Skarlát arany-vörös valahány alrnája.
6. Alrnájs hetedhétországon
híres volt.
A beteg, ha ette 5 az almához így szólt:
"Gyógyítsál meg engem gránátalma magja"
7. Egyszerre

meggyógyult

és talpraállott

•

nyomban.

8. Éhség, hogyha rádtört, s azt súgtad csendben:
"Gránátalma magja, lakassál jól engem"
Sok jó falat az asztalkán ott is termett rnenten.
1
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Y.Gonosz, fösvény, írígya cár,
Igyacsodafára,
éjjel-nappal őrt áll
S vigyáz két fegyveres strázsa.
10. Almafának ékes ága, •
Rajta élt egy kis madárka,
Cár kertj-ének ékessége,
Híres volt annak beszédje.
ll. Kicsiny madár ékes ágon
Feni nyelvét gonosz cáron.
Fösvénységét emlegeti,
Gonoszságát szemreveti.
12. Söprögetve a szolgáló,
Jaj! mit cselekedett,
üveggyöngykalárist
A szernétre vetett.
13. Madárka

a gyöngyöt nyomban meg is lelte,
Gondolta, illik rá, s a nyakára tette.

14. Megharagszik a cár, s parancsot ad már is,
Hamar! Ide szolgák azt a gyöngykaláfi,sL
15. Elfogják a szolgák a szegény
Térdencsúszva viszik vissza
Cár uruk nyakláncát.

madárkát,

16. A madárka hozzárepült,
S dalra nyílt a szája:
"Hej cár, Hej cár'
Fösvénységed, gonoszságod
Párját nem találja."
17. Toporzékol, dobbant a cár s haragg-al rendelé:
Hozzák szolgák a vakmerőt bilincsekben elé.
2
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18. Száguld a szolgahad, rohan a kerten
Kergeti, hajszolja gránátfa madarát.

át,

19. Végülis elfogják, cár elé hurcolják.
20. Állíttatott rnellé két fegyveres str ázsát,
S parancsolta beljebb bírái tanácsát.
21. Jöttek is izibe országa vénei,
Fösvény, kegyetlen cáf, leghűbb emberei.
22. ülnek a szőnyegen, a trónlépcső előtt,
S könyvűket
lapozz ák a törvénytekerők.
. 2'... - "lséges cár urunk, halld szig orú szavunk.
A madárka bűnős. Ime, így szavazunk:
Vakmerő tettének úgy lesz meg az ára,
Hogyha felakasztjuk ,gránátfa ágára.
24. "Ogy! No lám" - szól a cár - "már ez is büntetés?
Majd én megmutatom, rnilyen a íenyités."
Szárnyon is ragadta gyorsan a madarat 25. Bekapta, lenyelte, alig volt egy falat.
A madár azonban ott benn se nyugodott,
Dalölt tovább, nótája merészen csattogott:
"Hej, fösvény cár, hej, gonosz cár! .
Tetted egész ország sokallja már."
26. Felbőszült a cár végképpen, testörőknek mondja:
\ard ki kard! A teremtésit! Majd az elnémítja .
.a kinyitom a szám és repül gyomrom foglya,
Sok éles kard az életét egyszerre. kioltja.
27. Nyílik ,3. száj, száll a madár,
Testőrkardok lecsapnak már
Es mint éles kés a hurkát,
Lekaszáljak a cár orrát.
3

28. A dr felüvölt és így kiált:
"Hej, emberek,
Ide gyorsan a gyógyító almát!"
29. "Gránátalma rubint magja gyógyit,sál meg engem."
De hiába, mindhiába, orra az csak - nincsen.
30. Akkor a cár kifutott a gránátalmaíához,
31. Hej, hát ott meg - uram fia - no ugyan rn.t látott?
Nem gránátszin, nem is a~át
Anyja sem ismérné a fát.
Ellennyadt az aranylevél,
Vackor-gyümölcsöt
ráz most a szél.
32. Elrepűlt a csodarnadár.
Nem maradt, rnert zsarnok a cár,
S csodatevő fa hatalmát
Elvitte, mint szél a pelyvát.
-
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Vége -

A "Beszélő Képek" 1949-1950. oktatási évadban megjelent
előadásszövegeinek
és filmdiasoroz atainak címjegyzéke.
.
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