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Az Iskolai Filmintézét diafilm sorozata
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ts AZ UTÓKOR

~ÖRÖSMAR't

Irodalomt5rténeti
KészUlt:'195~
~

~orozat: 84
évben

tO'vább élnek müv.e Lkb en és a hálás utókor emlékezetében. ~ilmünk azt mut$tja bej hogyan gondoltt:aaz
utókor '~r~smartl
szellemi örökségét.
J. nagy alkot6mUvészek

1;'X5tvös '''zse! ar~kfM
---A-t6lt6-liQlála-utáfiEetvös Jézaef méltattael~ször
marty kal tés zetét akadémiai emlékbe szédében 11851/.,

VUrH~~

~. A k~lt6 szsbra Székesfehérvárott

- -Áz . éls6

' ázóoröt

-Fé-j ér magya'

eme Lte

nagy fiának Székesfehérvárott lS66-ban. Azóta hagyománnyá vált, hogy Mihály napján
emlékUnnepélyt ~endeznek a fehérváriak a Vör~smarty~szobor el'tt~

.ld,' 'B~kel

ferenc arcképe
Erkél-léréné-J,iézt meilett ~legnagyobb zeneszerz6nk. ~t_Jl1Ü~.
ve is- van, -amelyrörösmarty e~e~y
alk0tásához kapcsol6dlk.
.
J~'.HUNadi tász16 kivégzése ~,-::,:.;

-/.Jélenet-a"Húnyadi-tászló c. operáb61. 1Hunyadi ~ászl6-e.·
operája Vörösmarty Czille! ésa Hunyadiak c. 4rámájáb'l készUlt.
ltépUIlkHunyadi J.ászlG- kivégzését -ábráz91ja.
.
.
.
~;;·
..
ltea.ertipohár
•. lj. :Bánk bán

,.

c·,

opera bordal...;jelen~te
./
- - . ~égnlÍ'éaéif5 bordal'i..i1lkat, a-Kéaér:n"·pöhá:r-e~.-"f.ö:t'ö~til~rty~verset
is Erkel' zeDé's1tette meg tSs Bánk- e!!,- e~··eperájába illeszyette;
~épu.nkön al Biil'lk bánbordal-j ele:raete ·láthat6~ .J. bordal tJ,oaollczy
Gy<5rgy énekli",·~e'turszerepében.
.
6t Má.tyá,skirály
d

~<!I

bevonulási. jelenete 14080:01iMihály ,Szép IIQ.n~a

"~p~,:ájá'b!§~.: - - - - - - - - _. ~- - .....
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. --·~ösónyi·.ihály, 1.1ázt Perenc neveskortára8 operát irt.$
Szép Ilonkáb6l. ~épünkön ~átyás király bevonulási jelenete láthat6. .

.

trJ.:_meglepea~
/Orlay
Soma festménye.
/
'. .
.
.
.. : - : - J. - 60~ás" é~vekbenOrlay Soma fest6müvész nyole darabból álló
lllusztráci6-sorozatot készitett a Sz'p Ilonka c. kHlteményhez,
Innen valá a'~övetkez6 három képUnk. -St:ilusuk-finoman illeszkedik
Tör~sm.arty remelcmüvéhez és igazi biedermeier hangulatot árasz't.·•.
,1.
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.1.me~lepés

e~ ká, az ~ls6 rész v4gsoraihoz

kapesol6dlk;

.S rezzellt kézb'l kis p1lla'ng4 elszáll ••••

A ~eány rab szép szem sugaráná!.~

.it

:reli"smer~s. !0rlay ~Qma festm~nye.1
.
" <--~z~a-képM.átyáa
kiraly diadálmas bevonulásának
tét ábrázelja:
._~Ha1ovántan h6fehér szobornál. Szép ~lonka némán és mer5n' áll.~
.

-,

",.

.

""

'..!·r,:eiis6ngá~ I~rlay

.

/'.

egy jelene.-

....",'

~)c>mafe stménye.i
utolsó képe e hiressé vált g;;:önyö:t:ü
sorokhoz fü-

Sőrozatunk
z6dik.;
"Eervadása liliemhull~s volt,
Ártatlanság képe a bánaté.~ ,

.I'ik ~Gyul8.iPá1,! Vörösmarty. élétrajzlr6;i!
... -l&rasmarty - ~le tráj zát . Gyulai 'Pál, -a. kor hires kritikusa ir-:-.:
ta meg.

!~;'J.

"Csongor és Ttinde" els6 elSadásánakdszinlapjl
.
. ·-A·"Cáótlgór-éá·TUD.de" bemutat6jára-csak·mil1tegy negyedszázaddal a'költ6 halála után került sor /~819/. Valászinü, hog: 8z111';';
pa~1-technikal'neht!zÉlégek késleltették ilysG>káig a' d~rab e16adá- .
·sát. ~örösmarty rern.ekmUyétparádés szereposztásban mutatta" be
a Nemzeti 5zinház. G'songortJagy lmre alakitotta; Ba].gát Vizvári,
.ttndét M:~rkua Emilia. Mirigyet Jászai Mari, az tjt' pedig FáJ
Szer4na személyesitette'meg.
.
.
lj),.· ~'..1~f{gz,,\)bl{j:t'ösmarty~kiadás
"·--UgyM.táaít-:qyülá1:o.ak-kögz~:tl.het'
a multszáz8.a
marty':'kiadása /1884 .•.
85/.

legszeb~ Vör~s-

l,)~Vi5rösmartl emléktábla a Váci •.•
utea l't sZf.ház falán
. " -" "Varöámárty·· születésének'lOQ;'

évfórdulóját

ünnepélték. Ekkór jelölték meg'emléktáblávala
ahol a k~lt~ utolsó óráit élte •

119~ol

~országszerte"

még~
Váci utc~i házat,

.~;,~ ,U,kai)I§rí a.VörösmartY':;'.If$'!ntenirium1innepi
sílónoka
>
- • -AZ~unftépi -lfiegémlékézéáek:ítöz"ttl
~ltimagaalik ·,~h~.kái".6r
meleg.hal'lgu irása.
amelynek eime: .VörBsmar·tyapánk.
.
.
. .
.

"

.'

ll. Sullx Prudhcmme, .a Francia .Akadémia Vörösmarty-emlékUnnetfél1ének -szénak, - - .
.
.
.
.
. .~ár1záaan is megemlékeztek a Vörösmarty-eentenáriumr6l. A
Francia Akadémián Sully Prudhomme /Szülliprüdom/,e. 3zázadfordu16 hirneves lirikusa mondott emlékbeszédet.
,.

,

,

16\t;;.17·~ Hirsch Nelli két illusztrációja

a Szép Ilonkához, A va=
dász-pohárkes30nt~jel"Mátyás:eevGnulása~Budápa- '
A éénténáÍ'iÜlÍi-ütá~-fiénáfiy-szép-illüsztrált
Vörösmarty album
látott napvilágot. Különösen megragadóak Hirsch Nellinek a Szép
Ilonka főjeleneteit ábrázol6 festményei: Mátyáspohárköszönt6je
,és gydzelmes bevonulása Budára.
'
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lS. Ady Endre, a'Vörösmarty Akadémia elnöke
-- - 1915-yégén-á"Iialadó'irdk me'galapitották a Vörösmarty Aka-démiát ,-elnökéül Ady Endrét. választották.
,
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19:; Jelenet' az HArpád ébredése" centenáriumi előadásából 11937/·

-_. -.-Némzéti-Szifiházféfifiállásának IOO~ i"évfördülóján felujitották az "Árpád' ébredése"-t~ Képünk a centenáriumi előadás egyik
jelenete. A szinpadon látható három főszereplő Ibalról jóbbra/:
A K<:Slt6/i'imár József!. a .Szinészn6 1'l!Skés Anna/ és .Árpád_IKü.rti
Józsefl. ,
.
.
_ 20,':"'22"

'Jelenetek a ·Csongor és Tünde" 1937. évi előadásából:
Csongor és Tünde

i' ,

Tünde és lIma
·Ilma'és Balga
..

~.

Ugyanabban az évbenujszeru rendezésben' került szinre a
_"Csongor ,és Tünde" is. Következő. képeinken az előadás főszerep16i láthatók: 'Szab6 Sándorés Szörényi Éva C.gongcrés Tünde szerepében. Szörén~i Éva. és Somogyi Erzsi /TUnde és Ilma/, SomogyiErzsi és Juhász József IIlma és Balgal.
2Jt.;;;.26 •• Jelenetek a "Csóngor és Tünde" 1950.évi előadásából

. "A, 'óáÓdáfe.;·
-tV árKóflyi- ~ászló -félv'ét
éle;

M-iri:;JL..
/Farkas Tamás f'e Lvéte Le , .:
Balgá-és a rókafi I~arkas Tamáá f§lv.
Bal~~ éa-az·ördö~fiak. /FarkasT. I!'""

1v1agyá~'
Foto/'
ft

",
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ft

«
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1955-ben, a költ6 halálának 100. évfordulóján szintén feluji tottákVörösmarty kö l, tői tündérjátékát .•Els6 képUnkön a cso-dafa lúthat6 Mirigy boszorkánnyal. /Mirigyet Gobbi Hilda alakitja.! Második képünk Gobbi Hildának remek Mirigy-maszkja. Harmadik felvételUnk Bagó Lászlót örökíti meg Duzzog szerepében; Mirigynek rókává varázsolt Lányáva L, 'Az utolsó kép azt a jelenetet
ábrázolja, amint az élelmes Balga .kor-dé
Lyo:c cdpe Lt e t í, magát ~ há-,
.rom ör~!.ógfi
val. IEalgát Görbe János játsza. I
27112 'Vörosmarty-emléktábla

a költő kápolnás,nyéki lakóházának fa-

lán·l195G/ •. -- -"'.'
-.
-~A-R61tő ~zUlitésének150.

évfordulója alkalmából egikori
-)-

289

'"

lakóházát muzeummá rendezték be Kápolnásnieken.
emléktáblát helyezett a Vörösmarty-ház falara.
28.·..:.29. A költéS személyes emléktárgyai
1T,gyat;,az. ':Nagyi to-tt - fel vét el, ., ,

A község tan ácsa ..:

a Vörösmarty-muzeumban

•.

E'két"R:épUti.R:5fi-á-V5roámarty-muzeumegyik terme látható a költ5 személy~s emléktárgyaival.
30~ Vörösmarty-kiadások.

!KépöB~zeál~itás./

Á uemzet kegyelete össze~ylijtöite és féltve'éSrzi Vörösmarty
ereklyéit. A költéS életmüveazonban
nem muzeumi emléktárgy, hanem
elevenen ható er5, amely ma is haza- és embers-zeretetre lelkesiti népünket •.
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