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A BESZf:LO Kf:PEK előadásszövegeit
és filmdiasorozatait
az illetékes megyei tanács népművelési
alosztálya
díjtalanul kölcsönzi.

Az odaszállítás

szállítás

költségei

költségei

a kölcsönző

a kölcsönvevőt

vegkőnyveket

és a filmdiasorozatokat

vissz akűldjűk
A kölcsönzött

a Megyci
Tanács
e.őadásszővegekért

terhelik.

hivatalt,

Közérdek,

a visszahogy

a szö-

felhasználásuk után azonnal
Népművelési
Alosztály címére.
ésdiasorozatokért
a kőlcsőn-

vevő hivatal anyagi Ielelősséggel
tartozik.
Aszöveget
változtatni
(áthúzní
stb.) nem szabad, külőnősen
kíméljűk
a Iilrndiasorozatoka t a karcolástol.
A vetítettképes
előadásokkal
kapcsolatos
tapasztalatok,
indítványok
és észrevételek
közlését
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Népművelési
Mln'sztérium
VI. főosztálya
(Budapest,
V., Báíhory-u.
10. V. érn.) bárkitől
köszönettel

veszi.

Az 1949-50. oktatási
évadban megjelent
adásszövegck
és íílmdlasorozatok
címjegyzéke
lapjának

hátsó

oldalán

található.

Ennek az előadásnak
deti nyomán a Népműve'ési
totta

össze.

vetítettképes
előa füzet borító-

a szövegét
és képanyagát
szovjet
Minisztérium
Oktatási Osztálya

ereálli-
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Mese az aranykakasról
PUSKIN VERSE
Rajzolta:

N. Kutlinszkog6

Szerke8ztette:
Készitette
Oroszból

a moszkvai
fordította:

V. Gurevics
Diafilm-gyár

1949·ben

Trencsényi-Waldapfel Imre

.1. Messze Seholsincs országban,
A hetedik császárságban
2. EIt egy hires cár, Dadon.
3. Harcia
volt ö nagyon,
Amíg
volt fiatal.
S diada.t ért diadal.
ő

4. Hanem aztán vénségére
V ágyott már a pihenésre,
Háborúból már elég volt;
5. Csakhogy most a jó szornszédok
Zaklatták az öreget
S pihenni nem lehetett.
6. Hogy

megvédje a hatalmát,
Támadástól birodalmát,
Az országhatárokat.
Katonát tartatott sokat.

7. De bár fejét le se hajtja,
Hiába virraszt a v,ajda:·
Ellenséget délről várnak,
Hát kelet nagy haddal! támad,
1

·8. Ha ünnepük ünnepelnék,
Tengerrő. jön gonosz vendég,
Dadont emészti a gond,
Már aludni sem tudott.
De már élni sem volt kedve!
9. Még utószor elcsüggedve
Egy bőlcs jóst kérdez ki mostan,
Aki lát a csillagokban.
Kűldi érte gyorsíutárját,
10. Megjön az, cipelve zsákját,
S ugyan mit rejt az la zsák?
Arany tollú kakasát.
11. "Itt van": - szól - "e kakaska,
ültesd fel jó magasra,
S az én aranykakasom
Hű őrzöd lesz majd, tudom.

12. Míg béke van körőskőrűl,
Addig

ő

is nyugodtan

ül.

13. De amikor tégedet
Bármily veszély fenyeget,
Ellenség és háború,
Derűre nem várt ború,
Nosza, kakasom Ge rest,
A taraj a nőni kezd,
Néped felkukorékolja,
Mintha kicserélték volna. "
14. Hálás volt a cár ezért,
Aranyhegyeket ígért:
15. "Ez már aztán az ajándék"
- Mondta és csupa jó szándék .Kívánságod
bármi lesz,
Megteszem, nyugodt lehetsz."
2
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16. Es a kakas attól fogva
Vigyázott 13. határokra.

17. A magasban

üldögélt,

S megérezve

a veszélyt,
Hűségesen felébredt
. S ébresztette a népet
. Lárrnásan: .Kikerikil
Aki legény, gátra ki!"
18. Nem is mert azontúl senki
A cárral hadat viselni, .
Mivel a határokon
Ilyen őrt tartott Dadon.
19. Eltelt egy év, jött a másik,
A 'kakas békén tanyázik,
Amíg egyszer Dadon cárra
Ráijeszt megint a Iárma.
20. "Hívunk téged, népünk atyja!"
- Igy kiáltozott a vajda, "Baj van, uram, ébredezz!"
21. "No ugyan, mi lehet ez?
- Dadon ásitozva kérdte. "Hogy baj volna? Es mlíéle?'
22. A vajda rémülten fújja:
"Meg6zóla:t a kakas újra,
Es 13. várost Ielzavarta."
, 23. Kínéz a cár - a kakaska
Forgolódva arra-erre,
Nyugtalanul néz keletre.
24. .Késlekednl nem lehet,
Lóra gyorsan emberek!"
Hadat küld kelet fele,
S' nagyobbik fiát vele.
3

25. Kakas erre elpihent,
A cár iSIaludni ment.
Igy töltöttek el nyo.c napot,
S a cár semmi hírt nem kapott.
Megvol~-e az ütközet?
- Senki semmit nem jelent.
26. S megszólal a leakas megint,
A cár gyorsari rendelkezik.
. nj csapattal kisebb fia:
Bátyjához kell indulnia.

t
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27. MegnyugISzik most a kakaska,
De a várost gond zaklatja;
Megint teljes nyolc nlélpig
A hírt hiába lesik.

I
t

28. S hal.ják megint a kakast,
S áll a harmadik csapat,
Ezt a cár maga vezeti
- Segítsen Szent Il1és neki.
29. Éjjel-nappal megy a sereg,
Megpihermiök nem lehet.
Sem csatára, sem táborra,
De még egy árva sírdombra
Sem talált sehol Dadon,
Csodálkozott is nagy ton.
30. Megint eltelt nyolc nap így
S eljutottak egy hegyig.
31. Hát a nagy hegy magasában
Selyemsátor á.l magában.
32. Mélységes csend körűlötte
Es alatta lenn a völgybe'
A megvert sereg hevert ...
.33, Dadon cár odasiet,
4
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34. S szörnyű, mit k'ell látnia!
Köztük fekszik két fia,
Vesztve páncélt. sísakot,
S mind la két fiú halott,
Egyikben a másik kardja.
.

35. A lovaik ott kicsapva
. Kószáltak a vérnyomon.
Széttaposott pázsiton ....
·36: Kiált a cár: "Jaj, nekem!

, Mivé lett két gyermekem!
Két szép sólyrnom tőrbecsalva,
Lennék bár magam is halva!"
3,7. Jajtói visszhangos a körnvék,
Mind az ősiralmát nyögték,
A völgy rnélye, a hegy keble
S rnegrázkódbak

1

38.
és egyszerre
r: Nyílt a sátor s ifjú nő:
Tündérasszony lép elő,
Mint hajnali fényözön,
Sacárnak
halkan köszön.

1
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39. Mint a napra

éjmadár,

Veksin p'slog rá a cár,
S míg szemét reá mereszti,
Két halott fiát fdejti.
40. Az meg csábítón nevet
S Dadon előtt hajt fejet
Es szelíden kézenfogva
Bevezeti a sátorba.
41. Asztal mellé ülteti,

Sok jóval vend égeli,
S hogy iaz utat kipihenje,
5
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Fekteti lágy kerevetre,
Kíszolgálja,
lesi kedvét,
Boldogságban telt el egy hét,
Míg tartott a bűvölet,
Dadon ott ivott-evett.
42. Hanem ez is elmult végül
EIS Dadon
cár hazakészűl,
_ Indul vitéz serege
S a tündérasszony vele.
43. A hír mindent fölmagasztal,
Igazat a nem igazzal,
Míg ,a székvároshoz ért,
Tódult eléje a nép.
44. Kocsijár a kapaszkodtak
Es Dadonhoz íur akodtak,
Ot s a tündérnőt fogadták.
45. S a tömegben a cár kit lát?Turbán simul ősz hajána,
S mint hattyú, lengő szakálla
- Ot, a csillaglátó bölcset.
4-6."Bölcs atyám, hadd -űdvözöllek!"
- Mondja a cár. - "Lépj közel,
S mít kívánsz, mond gyorsari el."
47. "Cár" - a csillaglátó rnondja "Jelentkezem jutalom na.
Emlékszel még? Megígérted,
Azért, amit tettem érted,
Akármit kivánhatok,
Tőlem meg nem tagadod.
48. Hát e nőt add nekem át,Tündérek nagyasszonyát ... "

49. De elképedt erre már
S "még rnit nem?" - íe.elta cáf.
"Ördög bújt talán beléd,
Bolondra vall ebeszéd.
Még mit neIl?-vettél fejedbe? .
50. Emlékszem az ígéretre,
De mindennek van határia.
Miért veted szemed e lányra?
Nemi tudnád, hogy ki vagyok?
51. Neked mindent meg adok,
Kincset, nemes urak rangját,
Istállómból
cári kancát,
Fele kírályságomat." -

I
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52. "Nekem semmi mást ne adj,
Csak -e nőt add nekem át,
Tündérek nagyasszonyát",
- A bölcs ember így fele:t.
53. S la cár: "Nézd a szerntelentl
Nem kapsz semmit, majd a végén,
Smég örülsz, ha rnehetsz békén,
Hordd el magad, míg lehet;
Vtgyétek az öreget!"
54. Szólna még az joga mellett,
De a cárral ki perelhet?
Botját fogta rá a zsarnok,
Az öreg hátrahanyatlott.
Es a páráját kiadta.
55. Allt a város, megriadva,
De kacagott a leány,
A bűntő: sem fél talán,
A Cáf, bár nyugalma fogy,
Még reánéz IS mosolyog, .
7
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56. S azzal a városba indul ...
57. S írn, harangszó halkan kondul,
S látja egész város népe:
Örhelyéről cár elébe
Száll a kakas hirte.en
. 58.·S a Iejebúbján
terem,
.Csőrét homlokába vágja
59. Selrepül, de IklOcsijából
Zsarnok DIadon kibukott,
Felnyög és máris halott.
Tündérasszony
elszalad,
Híre-hamva se. marad.

az,

60. Meseszó: hazudik
De amit tanít, igaz.

I!

Vége.
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A .Beszélő Képek" 1949-1950. oktatási évadban megjelent
előadásszövegeinek
és Iilrndiasorozatalnak
címjegyzéke.
I
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Szabad

Föld Téli Esték:

A Nagy Októberi Szocialista Furradalom (Sz.-1. sz.)
Képek a szovjet kelhozok életéből (Sz.-2. sz.)
Szovjetunió, a béke őre (Sz.-3. 6Z.)
Sztálin élete (Sz.-4. sz.)
Moszkva felé tekint a világ (Sz.-5.
sz.)
A szovjet falu kultúrélete
(Sz.-6. sz.)
Felszabadult ország -- felszabadult nép (Sz.-8. sz.)
Országos Mezőgazdasági Kiállítás és Tenyészállatvásár
(Sz.-9. sz.)
.
Aratás a nagyszénási "Dózsa" termelőszövetkezetben
(Sz.-IO. sz.)
Boldog jővőnk - ötéves tervünk (Sz.-ll.
sz.)
800 millió ember a békéért (Sz.-12.
sz.)
. A koreai nép harca a szabadságért
(Sz.-13. sz.)
Második parasztküldöttségünk
útja a Szovjetunióban (Sz.-14.
Képek néphadseregünk
életéből (Sz.-15. sz.)
Faekétől a tr aktor íg (Sz.-16. sz.)

sz.)

Természettudományi:
A csillagos ég (T.-1. s'z.)
Az állattenyésztés új útjai (T.-2. sz.)
Mirsurin a természet nagy átalakítója (T.-3.

sz.)

Míívészeti:
A szovjet Iestőművészet
Mese az aranykakasról

(M.-1. sz.) (Szines
U,ot-2. sz.)

üvegdiapozitív.)

Híradó:
Győr-Sopron-,
Hajdú-Bihar-,
adó (H.-1. 6Z.)

Pest-,

Veszprém-,

Zala-megyeí

hír-
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Felelős kiadó:

Szántó

Jlliklós.

Budapesti Szlkr'a Nyomda, V., Honvéd-utca
Felelős vezető: Radnóti Kál'O:y.
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