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témája

Matyi az anyja házában henyél.
Társaival a falu határában.
Matyi elkéri anyjától a libákat.
Elindul a libákkal.
A döbrög ivásár.
Megjelenik a földesur.
Döbröginek Feltün ik Matyi.
Matyi nem adja a Iibákat.
Elhurcol ják Matyit.
Deresre huzzák.
Matyi megfenyegeti Döbrögit.
Matyi megjelenik Döbrögi házánál, ahol épitkeznek.
Vándorló o lasz ács képében tér vissza.
Döbrögi beszédbe elegyedik az olasz áccsal.
Hintó viszi Döbrögit és az olasz ácsot az erdőbe.
Matyi irányítja a favágást.
A völgyben Matyi és Döbrögi.
Matyi megkötözi Döbrögit.
Tölgyfahusánggal megveri a földesurat .
A távozó Matyi visszanéz Döbrögire.
Matyi az öreg doktornál.
Matyi felpróbálja a doktori öltözeteL
Ludas Matyi orvosnak öltözve Döbrögi házához ér.
Matyi Döbrögi ágyánál áll.
Az áldoktor utasitásokat ad a ház népének.
Matyi elveri a m~gára maradt, ágyban fekvő Döbrögit.
Távozóban a Döbrögi -háztól.
Döbröqben
ismét vásár van.
Ludas Matyi megjelenik a vásárban.

30.
31.
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37.
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Egy sihederrel alku-szik Matyi.
Hintón jön Döbrög i .
A siheder megszólitja a földesurat.
A lándzsások üldözőbe veszik a sihedert.
Döbrögi egyedül a hintóban .
Megjelenik Matyi, kezében bot.
Megveri az ájult Döbrögit.
Ludas Matyi lovon elvág at Döbrögből.
Fényképfelvételek
a Ludas Matyi c. filmből.
38. kép: Matyi a libákk~l.
39. kép: Matyi a deresen .
40. kép: Matyi megkötözi Döbrögit.
A képek felhasználásának
A diafilm olyan
léltetőeszköz-tervezés
lom oktatását.

lehetőségei

lehetőség, amellyel a megindult szemnagymértékben tudja segiteni az iroda-

Ahogy az 5. osztály anyagához a János vitéz, a 6. osz-tály anyagához a Toldi megjelent,
a hetedikes anyagból Fazekas Ludas Matyi -ját kivántuk az ifjuság rendelkezésére
bocsátani diafilm formájában.
Fazekas Mi"hály, a felvilágosodás költője 1804-ben megirt főmüvét, a Ludas Matyit ifjuságunk kedvvel tanulja, de régies nyelvezete
miatt különösen
előnyösnek tartjuk
a mü vizuál is oktatását.
Az első levonás a bevezető rész. Ebben megismerjük a
mü hősét, életkörülményeit.
A film 1-11. képe tartozik ide.
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Ekkor Matyi még siheder ,aki
környék hatalmas földesurával.

"nyers-nyakasan"

szembeszáll

a

A főszereplő induló tulajdonságait
érzékeltetik
az első
képek. Az anyja házában henyélő Matyi tunyaságát fejezi ki
az inditó kép. Majd azt a fokozatot,
ahogy ebbó] a tunyaságból tettre vágyik. Először ország-vi lág I?tására törekszik,
s igy jut el a falu határától a döbrögi vásárba.
A döbrögi vásárt az 5. - 6. - 7. - 8. - 9. képek

mu-

tatják.
Ezek közül az 5. kép egyaránt alkalmas a leirás és az
elbeszélés gyakoroltatására.
A szinek, vonalak kifejezik a vásár tarkaságát , és a mozdu latok, emberek, jellegzetes vásári
a la~ok érzékeltetik
azt a forgatagot , mozgalmat, amely cselekvéseket is takar.
A második levonás (12-20. kép) 8 képből áll. A két levonás közötti időt is figyelembe kell venni. Közben Matyiból
legény lett. Fejlődött I világot látott, ugy érzi, megérett az
idő arra, hogy betortsn szavát. Elindul hát, hogy módot találjon Döbrögi megverésére •
Az a körülmény, hogy az épitkezésen meg jelenő Matyi
olasz ácsnak öltözik, a kor divat jára is utal, hisz abban az
idó'ben sok olasz stilusu kastély épült. "Reme felé kell forgani, ~ogy pompás fedelet láthasson az ember" - irja Fazekas.
Az erdőt mutató képek hangulata
gyakor Iatc)kro a Ika Imos.

tájleiró

fogalmazási

Itt kiemelhető
az alkonyodó
erdő lelr öso: IF ••••
menó
félen már a napl! (20. kép) II ••••
csak a baglyok huholási
szakasztják
félbe az alkonyodást
követő vadon es veli csendet .•.. II
Fazekas
Mihály már debreceni
diák korában
is a
természettudományok
közö t cr biológiát
kedvelte
elsősorban,
a
költészet
mellett
ezzel foglalkozott
a legszivesebben.
Késóbb
kis kertjében
is sokat dolgozott.
II

plánták

kiket

S különös
Harmadik

levonás,

magam

il

gonddal

21-27.

vetettem,

ültetgettem

kép.

A körül ményekhez
alkalmazkodó
Ludas Matyi doktori öltözetben
közelit
Döbrögihez . Érdekes a korabeli
doktori
öltözet,
tanácsos
megfigyelte
ni: paróka,
tábori kabát,
stb.
Mikor Matyi e lsz clojt]c
a ház népét a gyógyfüvekért
, rész ie. te:Zi'a füvek neveit.
Ez nem véletlen.
1807-ben
Foz ekos só'goFÓval,' Diószegi 'Sámuellel
~'megir!~ a Magyar'
Füvész Könyv.'~t (a népnyelvi
anyag felhasználásával)
amely a m.9.gyar botan ika egy ik -Forrösmvn kéJ ja.
.,
,

Negyedik

levonás,

28-37.

kép.

: Az utolsó levonösTsmét
Döbrögbe visz bennünket,
a kiindu~ó helyre.
Uirá a döbrögi vásárban' vagyunk.
Ahol az első :sgrele~
érte' hősünk""t r ott kell az élégtételnek
is bekövetkeLl1ie.
'Akárhogy
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vesz i körü I magát

l őndzsösokko

1 Döbrög i

(31.

képJ Matyi mégis hozzáférkőzik,
és megveri harmadszor
(36. kép). A távoiban
ott vannak a szemtanuk
is, akik
első sérelemnél
is jelen voltak.
Az elbeszélő
költemény
befejező
az uto isó kép hangu lata: Matyi lovon
végezte,
amit akart.
A megleckéztetett
II

Döbrögi

pedig

IS

az

sorait engedi sejtetni
távoz ik Döbrögből,
e 1-

ezután:

törvénytelenül
nem bánt, hanem
ahogy ill ik
Embertársaival,
jól is végezte
világát.
••••

ugy,

1I

Három jellegzetes
képet választottunk
Matyi cimü magyar filmből.

ki a nagy

sikerü

Ludas

Célunk az volt, hogy bemutassuk,
hogyan látja a témát a müvész, aki rajzolta
és hogyan a film, mint a modern technika
kifejező
eszköze.

Cé lsz.erü egymás

után

vetiteni
4.

kép
10. kép
18. kép
és az össz ehcson Iitást

a megfeleiő
- 38.
- 39.
- 40.

képeket

kép
kép
kép~

a tanu lók bevonásáva

Ivégeztetn

i.

A

képek

tartalma

1. kép:
Falusi szobát mutat be az első kép, magyaros mintö]u
tányér a falon, és népi cserépedények,
kancsók az asztalon.
Matyi anyjának a házában vagyunk. Az egyik sarokban a
padkán siheder ü 1, és nyujtózkodik.
Matyi az. A jelenet
megfelel annak a hangulatnak,
amit Fazekas igy fejez ki:
II A Iegyet
a szó ián napest ig csapkodta '- A p iszkafa végén
ácsorgott el egész nap" - azaz henyélt. Ezzei szemben
édesanyja kenyeret dagaszt a tekenőben.
Szorgoskodik, s
közben rosszalló pi Ilantást vet tunya fiára.
2. kép:
Dombos vidék, a falu határa. Itt hasal Matyi társai
közt, s beszélget a vele egykoru "vlrpcncokkc!",
vidám,
fiatal legényekkeJ.
Hallgatja a szavukat,
látszik, hogy
"öszveqyclulodot+",
megbarátkozott" velük. 3. kép:
Falusi udvar a színhely.
Matyi átkarolja édesanyját,
ugy próbál ja rábeszé Ini, hogy adja oda nek i a Iibákat.
A kép középpontjában
a libák feltartott fejjel figyelnek,
mintha csak éreznék,
hogy róluk van szó. Matyi arca határozott szándékot mutat, czcnyöé habozó, elgondolkodó.
4. kép:
Matyi el indul.

Domboldalon

lefelé

halad.

Kezében

bot I azzal
hajtja a. libákat. Nyakában tarisznya.
Látszik
még a kis ház, amelyben laknak, de már a falu tornya is feltünik, amerre igyekszik.
5. kép:
A döbrögi vasar. Tarka,
portékáikkal.
Eladók, vevó'k.

mozgalmas kép.

Vásári árusok

6. kép:
Megjelenik Döbrögi, a földesur. Fogaton jön, kiséretében hojduk , kevé Iyen néz körül , Az emberek utat engednek,
leveszik kalapjukat I alázattal állnak.
7. kép:
A hintóban ülő Döbröginek feltünik Matyi, aki a libők kal áll. Hősünk fején süveg, kezét csipőre teszi, kihuzzamagát. Igy ellentétben
áll környezetével,.a
levetett kolopu , alázatos emberekkel.
8. kép:
Matyi nem adja a libákat. Még mindig kafappal
len, az őt megszólitó Döbröginek könnyed mozdulattal
la/ hogya
Iibák maradnak.

a femutat-

9. kép:
A Földesur

intésére

a két hajdu közrefogja

az engedet-
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len Matyit,

10.

akit

elhurcolnak

.

kép:

Szinhely:
Döbrögi udvara.
Matyi a deresen fekszik,
egy
hajdu bottal üti, a másik mellette
áll. Távolabb
Döbrögi karosszékben
ul és pipázik.
A tornácról
nézi a müveletet.
Emberek
látszanak,
akik Döbrögi
házának
cselédségéhez
tartoznak.

11.

kép:

Hősünk,
miután feltápászkodott
visszafordu 1 és
fenyegeti
Döbrögit.
Ekkor mondja ki a jelentős szavakat:
romszor veri ezt kenden Ludas Matyi visszn'".
I

12.

meg"Há-

kép:

Matyi megjelenik
Döbrögi házánál.
Az oszlop mögül betekint,
látja a nagy sürgés-forgást,
épitkezést.
Olyan ötlete
támad,
amely cé Ijához segiti.

13.

kép:

Vándorló olasz ács képében
tér vissza.
Döbrögi háza elé. A kivágott
fákat szemléli
fontoskodva.
Nagy kalapot
visel, olasz divat szerint.
Arca is változáson
ment át, hisz legény lett már a siheder Matyiból.
Háttérben
Döbrögi nézegeti az· "olasz mestert".
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14. kép:
Döbrögi szóba elegyedik az "o lesz áccsal".
Matyit öltözérén kivül külseje és magatartása változtatja
meg. Háttérben az építkezés egy részlete. Matyi egy kivágott fára mutat.
15. kép:
Hintó halad az uton. Benne ül Döbrögi és az olasz ácsnak .öltözött Matyi, elől a kocsis. Közelednek a sürU erdőhöz
i6. kép:
Az erdőben az "o lasz őcs" irányitja
dO!€loznak,' vágják a tölgyfákat •

a favágást.

Fejszések

~kép:

A völgyben már csak Matyi és . Döbrögi látható a képen.
A fák _és a növényzet szép sz inőrnyo lcto it érdeme? megfigyelte+n i. A napfény
beszürődik a sürün álló Fők közé ,
18. kép:
Matyi hirtelen

megköti a széles

fát átkaroló

Döbrögi ke-

zeit.
19. kép:
Döbrögi szájában
bU3yá ljc" őt.

moha, Matyi tölgyfahusánggal

"elagya-
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20. kép:
Matyi elillan a tett szinhelyéről.
Távolabbról látszik a
fához kötött Döbrögi. Elől a fa mögé bujva Matyi áll. Arca
elégedett,
jókedvü, (csak a lemenő nap sugarai a szemtanui
a jelenetnek).
21. kép:
Matyi az öreg doktornál,
Skorbuntzius urnál inaskodik.
A tudós felcser szoböjöbon
vagyunk. Az asztalon mérleg, a
polcokon üvegek, lombikok. Máshol könyvek sorakoznak.

22. kép:
Hősünk felpróbálja aparókát,
nézi a doktornak öltözött Matyit.

Skorbuntzius

nevetve

23. kép:
Ludas Matyi szemüvegben,
orvosi öltözetben Döbrög
határához ér. Lovon ul. A biróval találkozik,
aki a kasté Iyba h ivja a beteg
Döbrögihez.
24. kép:
Döbrögi szobájában vagyunk. A beteg földesur az ágyban fekszik. A mellette álló "doktor" az érverését figyeli.
A szobában tartózkodik még a gazdaasszony is.
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25. k~p:
Matyi mindenkit elküld a háztól.
szonynak IS utasitást ad.

Még a sánta öregasz-

26. kép:
Egyé'dül maradva a földesurral a szoböbon , az orvosnak
álcázott Matyi jól megveri Döbrögit.
27. kép:
Parókáját már levette, kioson a házból az udvarra,
ahol lova várja. Arca az óvatosságon kivül rnost ismét megelégedettséget tükröz, másodszor is viSszafizetett az önkényeskedő fö Idesurnak .
28. kép:
Ez a kép Döbrögbe visz bennünket.
Ismét vösör van. Falusi nénikék baromfit, tojöst , gyümölcsöt őrulnck, Mások cserépkancsókat,
edényeket,
tálakat raknak ki eladásra. Malacot
hoz ölében egy poroszf ambar j mellette családia •..
Szines, mozgalmas vásári kép.
29. kép:
Ludas Matyi megjelenik.
Külseje is változáson ment át
az első vásár óta. Dé Iceg legény lett. Lovon ü 1, figye I •

II

30. kép:
Egy sihederrel alkuszik Matyi, akinek eladó lova van.
Háttérben a· vásár egy rész e, Előtérben a két beszé Igető szerep~ő.
31.

kép:

Hintón megérkez ik Döbrög i. Lándzsások vesz ik körü I a
hintót. Urukat őrzik.
32. kép:
A siheder a hintó rne llé vágtat.
aki meghökkenve néz reá.

Megszólitja

Döbrögit,

33. kép:
A lándzsások

akit

üldözó'be veszik a lovon vágtató
Ludas Matyinak vé lnek .

sihedert,

34. kép:
Döbrögi egyedül
a hajszát.
35.

marad a hintón,

és izgatottan

kép:

Megjelenik az igazi Matyi a hintónál,
Moso Iyog I Döbrög i ré müIten mered rá.
36.

figyeli

kezében

bot.

kép:

Matyi szánakozás nélkül harmadszor is megveri az ájult Döbrögit. A földesur a hintóban fekszik. Matyi botjö-
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val püföli.

Távolról

néhány

ember figyeli

a jelenetet.

37. kép:
A zárókép a lovon vágtató Ludas Matyit mutatja, amint
elhagyja Döbrög határát.
Büszkén üti meg lovát, hiszen betartotta szavát, háromszor
megverte a földesurat.
"Azzcl lóra kapott s elment dolgára
örökrell •
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