Az OKTATÁSüGYI MINISZTÉRIUM SZEMLÉLTET6 FILMKIRENDELTSÉGE
filmdia sorozatáb6l
54. szám.
MIKSZÁTH KÁLMÁN
1847-1910.
Irodalomtörténeti sorozat: 15.
Készül~: 1952. évben •
."

10 Mikszáth Kálmán arcképe.
Képünk Benczur Gyula olajfestményének
Tudományos Akadémia tulajdona.

másolata. A kép

a

Magyar

2. Mikszáth Kálmán~zü16háza.
Mikszáth 1847. január l6-án született Szklabonyán /N6grád megye/.
A gimnáziumot Rimaszombatban és az utols6 két évet Selmecen végezte. Irodalmi érdek16dése már ebben az id6ben bontakoz6ban van.
A selmeci gimnázium önképz6köri diszkönyve Petőfi versei.mellett
Mikszáth költeményeit is őrzi. Képünk Mikszáth szülőhá~át ábrázol ja.
"
~
3. Mauks Mátyás arcképe.
Képünk Mauks Mát~ást, a balassagiarmati főszolgabir6t ábrázolja
/Mikszáth ap6sa/, aki lS43. májusában Pozsonyban 'egy szobában lakott Petófivel. Mauks Mátyás mellé, a megyéhez küldi Mikszáthot
"apja, ahol megismerkedik a vármegyei élet tipikus alakjaival: a
korrupt képviselővel, az élősdi dzsentrivel és a zsarnok arisztokratával.
4. Mikszáth l872-ben.
,

Mikszáth l872";ben szerelmes lesz Mauks·M. ~dősebbJ..eányába Il:onkába. Az apa .nem tartja biztat6nak a fiatal esküdt jövőjét, hallani
sem akar a házasságr"6l. Képünk 1872-ben ábrázolja a vőlegény
Mikszáthot.
"
5. Mikszáth Kálmánné, Mauks Ilona arcképe.
Mikszáth a sikertelen leánykérés után Pestre megy, s mint ujságir6 müködik. l873-ban Mauks Ilonka utána utazik és romantikus kö-r~lméllyek között, a rokonok segitségével, apja tilalma ellenére
1873. julius l3-án megesküaznek. Néhány évig Pesten élnek, de a
"nyomorgás és nélkülözések következtében Mikszáthné megbetegszik.Ekkor, noha szeretik egymást, elválnak,' Ilonka haza~egy apjához.
"~

A Szegedi Nap16 l879-ben.

A válás után Mikszáth

Szegedre~öltözik,
ahol Szeged parasztipolgári né~e ellenzéki magatartásáért szeretetébe fogadja. -187S-t61
a Szegedi Nap16 munkatársa lesz. Képünk a Szegedi Nap 16 1879. "
évf. egyik számát mutatja__
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1.. Mikszáth:

"A S6s Pál esküvése" c. novellája

a Pesti Hirlapbanc

Mikszáth l8Sl-ben, a Pesti Hirlap munkatársaként Pestre kerül.
_Képünk Mikszáth: A S6s pál esküvése c. novelláját ábrázolja a
Pesti Hirlapban.
.8. A "T6t atyafiak"

c. kötet bels6 cimlapja.

Szegeden irja Mikszáth a T6t atyafiak c. els6 novellás kötetének
egyes darabjait. Képünk a T6t atyafiak c. kötet bels6 cimlapját
mutatja, amely lSSI-ben Budapesten jelent meg Grimm-kiadásban.
9. Vizimalom

8zklabonyán.

A T6t atyafiak c. kötet egyik elbeszélésében,
szerepel ~ képünkön mutatott ~alom.
10. A savanyukut

Mikszáth

szü16falujában.

Képünk a Hová lett Gál Magda c. novellában
zolja.
ll.

HA j6 pa16cokll

A bágyi csodában

szerep16 kutat ábrá-

c:. novellás kötet bels6,;cimlapja.

Szintén a szegedi id6szakban kezdte irni Mikszáth második köteté-,nek egyes darabjai t , A. kötet megjelent Budapesten Légrády kiadásában, 1982-ben. A két kötet országos hirU ir6vá teszi Mikszáthot, megfele16 anyagi helyzetbe kerül.Másodszor is megkéri és feleségül veszi l4auks Ilonkát. Képünk Ja j6 pa16cok c. kötet bels6
cimlapját mutatja.
'~
l2~ A j6 pa1600k népviselete.
Mikszáth mindkét kötetében a nép meleg, reális és müvészi ábrázolását adja. Képünk apa16cok
népviseletét mutatja.
'-

13.

.

HA tisztelt

-

Ház" bels6 cimlapja.

Mikszáth a Pesti Hirlap parlamenti tud6sit6jának betegsége következtében bekerül a Házba~ Uj, élénk humoru karcolatai megnyerik
a közönség tetszését. Képünk "A tisztelt ház" harmadik kiadásának bele6 cimlapjátábrázo1ja,-ameli1887-be~,
Jank6 János ra~zaival Singer-és Wolfner kiadásában jelent meg~
14. Mikszáth-Jánoska

és Kálmán. -

Képünk Mikszáth kisfiait, Kálmánt s ;az lS90-ben elhunyt Jánoskát
ábáázolja. A kép ismeretlen fest6 olajfeetm.énye lSS8-89-b6l. A
kép a Magyar Tudományos Akadémia tulajdona. 12. Mikszáth

,

Kálmán lS90-ben.

Képünk l890-h6l
\ készitette.

ábrázolja Mikszáthot,

a felvételt

Ellinger Ede

16. J6kai K6r /1825-1904/ arcképe.
Mikszáth a legnagyobb tisztelettel vette körül irodalmi pé Ld aképé t ,
J6kait. Kortársai fölött ál16nak tekintette a nagy regényir6t.
55\1120/54
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l~. Mikszáth:
lapja.

"Két választás
,

Magyarországon"

-

regénlének

küls6 cim-

,ro

1894-ben jelent meg e16ször Mikszáth Két választás Magyarórszágon
Ce regénye.
A mti az uri Magyarország
képvise16inek mandátum hajhászását mutatja be és nyilvánva16vá teszi, miként érvényesü~t
ebben az id6ben a "népképviselet".'Katánghy
Menyhért életét, leD
velei t és a körtvélyesi csinyt tartalmaz6 müátmenet
a politikai,
karcolatokb61 a regény felé':"Képünk.1950-ben
megjelent III kiadást ábrázolja.
.

l§. Mikszáth:

"Beszterce ostroma

ti

c. regényének

bels6 cimla12J!.:.

Képünk a Beszterce ostroma o. regény belsd cimlapját
Légrády kiadás 1896.

,l~o Az "Uj ZrinYiász"

els6 kiadásának

ábrázolja.

bels6 cimla12ja.

Az "Uj Zrinyiász 1, elséS kiadása 1898-ban Légrády kiadásában
meg.
~. 'As

jelent
\

'Országos ':Hirlap_1898-ban~ '-,"'

.
.' '.
.
Mikszáth, fiiggetleniteniakarja
magát 'a Pesti Hirlapt61 és az uralkod6 osztályt61, l898-ban inditja az Országos Hirlapot, devállakozása nem jár sikerrel. Képünk a Mikszáth szerkesztésében megjelent Országos Hirlap 1898. évfolyamának egyik, számát mutatja.
~~-

.'

21. A "Különös házasság"bels6

cimlapja.

Képünkön az 1901-ben Légrády kiadásában megjelent
ság belséS cimlapja láthat6.
,

Különös házas=

~. Glatz Oszkár: Mikszáth Kálmán.
Képünkön Glatz Oszkár toalrajzát látjuk /1906-b6~/.
22 •. 'Mikszáth kézirása és aláirása.
A kép Mikszáth "Az én kortársaim" 'c. munkájának eléSszavát -és az
ir6 aláirását mutatja. "Az n kortársaim"megjelent
1904-ben Az
Ujság kiadásában.
é

-24.

Mikszáth

1905-ben.

A kép Mikszáthot,
sigon 1905-b61.
~.

MA Noszty

mint falusi gazdát ábrázolja

-fiu esete a T6th Marival"

a moharai gazda-

c. regény cimlap-terve.

Képünkön a Franklin kiadásában 1908-ban megjelent "Noszty-fiu'
esete ~6th Mar1"1'alc. regény cimlap-tervét látjuk, .amelyet Mikszáth
tervezett.
r'
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26. Mikszáthfalva

f6tére.

19l0-ben ünnepelte Mikszáth 40 éves irói jubileumát. Ez alkalomból megajándékozták visszavásárolt családi birtokával és szü15=
faluját Szklabonyát Mikszáthfalvának nevezték el. Képünk Mikszáth~
, falva f5teJ;ét ábrázolja.
.

.

gJ._

\

'.

Mikszáth

egykori lakóháza.

Képünk Mikszáth egykori lak6házát mutatja Mikszáthfalván.
emléktábla látható.
.
~'

Mikszáth

egyik gyermekkori

játsz6társa.

E kép Mikszáthfalvár6l, Kasi Jánost, az ir6 gyermekkori
társát ábrázolja. A kép 1910-ben készült.
29. Mikszáth

Játszó-

és családja.

Képünk 19l0-ben készült. A képen Mikszáth
László fiukkal.
,

A házon

~s,felesége

Kálmán és

'

2.,0. Mikszáth-ünnepség
1910 májusában,
Mikszáthot.

a Vigad6ban;.'

a Vigad6ban avatja diszdoktorrá

az Eg,etemi

Tanács

I

31. Mikszáth utols6 arcképe!
/
A jubileumi ünnepségek után 12 nappal Mikszáth váratlanul- elhunyt
/1910. május 28-áQ/. Képünk az ir6 utols6 arcképe.

32. Mikszáth ravatala a Magyar Tudományos Akadémia Oszlopcsarnoká-

ban.

.

?

33. Mikszáthsir~
Képünk 1910-ben készült Mikszáth
járól •
.

'

.

Kerepesi-uti

temet6ben

lév5 sir-

'"

1.4- Miks;áth: \'"A fekete város" c. regényének k~zirat-részlete.
Az ir6 halála után 1911-ben a Franklinkiadásában
jelent meg
,Mikszáth: "A fekete város" c. regénye. KépünkéSn a regény kéziratának 160. oldala láthat6,' amely a fiatal Görg~y és Fabriczills
párbajának leirását tartalmazza.
35 _ HA Noszty-fiú

esete aT6th

Marival" c. s2'inmü és bémllt,at6
ja.

'A felszabadulás után a marxista-leninista
irodalomelmélet 11ikszáth
müveinek nagy részét halad6 hagyományaink közé sarolta. Re a'l Ls t-a
müvei sok tanulságot szolgáltatnak a ma é15 nemzedék számára is.
1950-ben tartotta a Miskolci Nemzeti Szinház a 'Noszty-fiu"ósbemutatóját. A regényt szinpadra irta Benedek András_és Karinthy
Ferenc. KépÜnk a vármegyeházi jelenetet mutatja.
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Mészáros Ági és Kallai Ferenc a N08ztx-fiuban.

A kép aN'emzeti Szinház 1951. októberi el6adásár6l késztilt. Rendez~

te Gallért, Endre szerepl6k: Som1ay, Ullai,
S., Várkonyi, Gózon, Bihari, stb.·-

Mészáros !gi, :Compa

270 Latabár Kálmán Mujkó ~zerepében.
Képünk a "Szelistyei asszo~yok " c. daljátékában Mujkó szerepét . .
alakit6 Latabár Kálmán, Kossuth-díjas, 8 MagIar Népköztársaság érdemes müvészér61készült.A
regényt dramatízalta, Samsaí Jen6 és
Benedek András, zenéjét szerezte SárkBzi István, rendezte Apáti_
Imre.
..
.,

le.

/

I

Mikszáth: A "KalBnös házasság" c. regénye filmen.
.

'.

19~1. februárpan készU.lt el a "Különös házasság" filmváltozata.
A forgatókönyvet Háy Gyula irta, rendezte Keleti Márton, zenéjét.
szerezte.Szabó Ferenc. Képünk a foglyulejtett Buttler Jánost mutatja. Bu.ttlert Benk6 Gyula, D6ryt ~jczy Lajos alakitja.
.
-3.9. Horváth Piroskaés

Buttler János bucsu,ja.

Jelenet a ·,rlil(inös
házasság" c. filmb6l. Horváth Piroskát Orkényi
Éva alakitja.

-.- .....-

Készült a Fels60ktatási Jegyzetellátó Vállalatnál
Felel6s v8zet6: 'Bojkovszky Lajos
----,.
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