Az IskolaiFilmintáz~t

diafilm sorozata~

-

306. szám,

Irodalemt~rténeti

sorozatz 12~

,Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival
Népi ésegyéb témáju balladák~ IIi;rész.
1. Arany János utolsó arcképe

Arany-Ján0s 'zárkézott, érzékeny, szemérmes természet vo~t.
Érzelmeinek csak szükszavu célzásokban ,egy-egy futé képben en- _
g ede t t utat~ ;Lelkületének. természetének j61 megfele-It a balla ....
da müfaj a.Ó a ball,ada Shakespeare-je t .hőae nek tragikus lelki
küzdelmeit müv éez tökélly~l mutatja .be, Kezdetben a magyar alföldi balladák hatottak rá, melyeknek f5h6se a betyár, a bukott
szép leány. Később olvasta a,Peray"féle sk6t balladákat~ majd a
székely n épba Ll.adákab , SI ezek is táme>gatták a.balJ.ada m1;ifajának
k afakdt áaában , ~ BaLladáinak egy része a magyar mul.t népi életének fonákságait. gyötrelmeit, az elny~~ott, magára hagyott, öntuda'tlan nép szenvedő alakjait mutatja be. Tragikus hősei, Szőke
Panni, Dalos Eszti, Ágnes asszeny, Tuba Ferk6 ~s a többiek a
bün elkövetése után a halá:iba; őrületbe, buskomQrságba, pokolba,
ködbe,' babonába me ne kü Lnek ,
í

í,

W

í

~.' Zichy Mihá-ly arcképe IMary Etlinger alkotásai .
'~rany balladáil1ak hőseit mély emberi együttérzéssel, a
lelki válságok, viv6dások, a téboly állapotainakmüvészl
elem~
zésével ábrázolja Ziohy Mihály! Van Arany és Zichy müvészetében
valami rokonvonásJU,leg tudják ragadni; érzékeltetni tudják a
jellemző apr6 részleteket, a lelki indulatokat 'kisérő testi változásoka t•.Zichy Mihály hosszu ideig ·élt külf.Öldön, a cári· udvarban, ott készültek az Arany balladaillusztráei6k -is. Emlékeze~
tében kissé elhalványultak az é15 magyar népi alakok~ Ezzel magyarázhat6, hogy egyes népi·álakjai, öregjuhászai,
takaros menyecskéi olykor szabványosak, meseszerüek, nem érezzük rajtuk a
'magyar falu va16ságos izét, szinét levegőjét. A babona, a.képze.,..
let világának és a val6 életnek összefon6dását azenban mesteri
-m6don tudta kifejezni Arany is, Zichy is.
3. Szőke Panni és- édesapja -.
.
..
.
....
,
Szóke·Panni,·a-azépparasztlány
a feudális társadalom áldozata. Elbukik, az uraság, a kasznár egyaránt kihasználja. rtHál~juk" caak annyi, hogy elengedik az a~ja rObotját.
D.az apja még. se'bánja,
Mert .kisasszony a' le-ánya.,
6 maga is boldog jObbágy,
Elengedik a robotját."

"Szőke Panni henyélv~ ül,
Mégis cifra,majd
elrepül;
Apja töldje és tinója
Mind felment már viganóra~
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4. Szőke Fanni apja'
Sz6ke-PanRi-hiszákeny~ tudatlan apja még dicsekszik is a
leányával, aki felment Pestre "nevelőbe", akihez szép urfiak és
huszárok járnak mulatni.

5. Mi lelt táged Panna lányom?
·Panni apj~ csak akkor veszi'ászre, hogy baj vari,'amikor
rongyoaan, 'görnyedten, betegen hazajön a lánya. '~ehervadtak arcár6l a r6zsák, ás apja hamar~san a száp virágos temetőb~ kiséri
ki,
"Mi 'lelt táge;slPanna lányom?,
Elfonnyadtál, szép virágom,
Jer. kiviszlek ~ mezőre,
Éledjen a lelked tőle •.

panni nem szól g0rnyedve fil,
Olyan rongyos, majd elreptil;
Vidd ki apja,9 vidd mezőre,
Szép, virágostem~t5be.~

6. 4 l~ány letépi a r6zsát
'fA- méh remánea" kedves kis történet -egy méhec ake szerelméről és b oaaz uj ár-é L, A kékszemü leány, esküv5i koszórujába rÓzsákat válogat. A méhecake könyör6gve kári, hogy az 5 szeretőjét,
jegY8~ét, azt az egy r'z~abimb6t kimélje, ne szakass~a le. A
leány n~m hall~at rá, letápi a r6zsát,'és a kis méh szive, "hiába
parányi, nagyon tudott a virágért fájni".

7. A méheeske megcsipi a leányt _
-A kis máh a-leány szeme-alá ütötte fulánkját.
"Szegény. bogár!
S maga haldokolva
Félreült, egy
Rozmarin-bokorra."
8. A leányt elhagyja a vőlegénye
.~~Szép'menyasszony
Jajgat a sebável,
EskUvőre sem mehet szemével:
Hold fogyás ig .,
Dagadt lőn a tája •••
Az alatt meg
Elhagyá babá~a." ,
9 •. Árva .fiu •.
o
Az-apját vesztett"árva fiu sir az ablak alatt. Kön1ör5g
anyjának, hogy bocsássa be. De a fiatal özyegyasszony benn mulat
....
a kedvesével, nem törődik 'a fiuval , a legszi vesebben ót is a
föld alátenné.
10. Ifi'asszony

süti a csoroge fánkot
A gonosz anyacsöröge ,fánkot süt ~ed'ves~n~'ktde fiának nem
ad belólew Hogy ~lhallgatta~~a'az ablak alatt sir6 fiut, kimegy,
s elveri vizes kötéllel~

2
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ll. A fiu látomása
,
A fiu· rémül ten látj á, hogy lepedőbe,
belép a kertajtóri az édesapja.

szemfödélbe' takarva

"Anyám, anyám,az
lsten.szent
Nevére, .
Nevére!
Amott jön az .édes apám
Fehérbe"
. I

12. A kisértet apa elviszi fiát
- .

_. -

~..

-

-

..~

-

_.

..

"Temetőben
Jobb neki
Oda viszem
Magammal,
Magammal:
.Ne bánjon
:,Fiammal!

csendes az én házam,'
ott énvelem egy házban~
karon fogva

igy senki az én

A lelketlen özvegyasszonyban ia felébred a lelkiismeret.
Elhunyt férjének szemrehányása, ostoroz6 hangja az őrületbe kergeti. Ott csatangol örökké körben a temetőben, ismeri és szánj~
5t az eg~sz falu.
.

13. Ágnes asszony
.A ballada Arany személyes élményébő~ fakadt: amikor' Ges'zten nevelősködött gyakran Lát ott egy' parasztasszonyt , egy csendes őrültet, aki reggeltől est~~moso~t
a~at~k6an.
A téboly elemzése', a belső, Le Lk tragédia érzékeltetése ·"a ballada Shakes.peare-:jének" tollára kivánkozó t éma •.Ágnes. asszonymegiyilkol tatta férjét sz;eretójével. Igyekszik eLt ün t etn a bün j e Leke t , a patakban mossa a véres lepedó1;..-Ügyetlen·inentegetődzéssel akarja
elnémi tani a kör-éj e gyülekező kér-dez'őaköd őke t ,
.
í,

í,

14. Jön a hajdu
Ágnes asszony büne azonban.kitud6dik •.Összefutnak
sz~dok. Jön a hajdu, és Agnes asszonyt a t5mlöcbekiséri~
'h

a szom-

;
i

15. A börtönben

i

A sötét börtönt benépesitik a kisértetek. Csak egy kis
fénysugár hatol be a b·örtön ablakán,azt
nézi. mereven,naphosz..,.
szat Agnes asszony.

. I:

"Mert,alighogy félre fqrdul,
Rémek tánca.vank5rüle;
.
Ha ez a kis fény nem volna,
Ugy gondolja; meg
ő r ti 1 n e.
irgalom~tyja,
ne hagyj el.

On

16. A.börtön éjszakája
...A"képen.a.rémektól népes börtönéjszakát látjuk. Mintegy
~ilágii6középpontjaa
képnek a lepedő, a féni és kin forrása.'
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Megvilágitj~ a megölt fárj~t~ az~g~esassioriy;a
mered5 bün~et5
, b r-ákat , Rej telmes fénye végigömlik az'egé az bör-t önön , 5rületbe
kergeti a szalmaágyon kuporg6 Ágnes asszonyt.
í

17. A birák e15tt
Amikor a birák' elé kisérik, rendbehoz za öltözetét, .haj.át ,
"nehogy azt higyjék: 'm e g b o m 1 ~ t t." Megáll a zöld asztal
előtt, ahol a tisztes '~szek ülnek,' és hallgatja az ,itéletet : sze:...'
'ret6je bitófára kerül, őt'pedi~ él~tfogytiglani,rabsággal büntetik. - A ~ép azt a pillanatot ábrázolja, amikor a szerencsétlen
megtébolyodótt 'asszony, döbbenten kap a homlokához, mert megérti,
hogy nem eresztik többé haza. A háttérben a vádlottak padján ma-o
gába r-oakadva, b Lí.ncsbe verve ül a halálrai 't Lt :.&Jd.lkosaz ez-et
é

í

ő

~.

~'

'

..

18. Az itélet

•
'Agnes asszony térdre omlik a birák előtt és'könyörög, hogy
bocsássák ha~a:
'
,

'

"Mél t őaágoa ri agy' uraim!
Nézzen' Istent kegyelmetek:
Sürgetős munkám van otthon"
Fogv~ én i~tnem ülhetek~
Oh! Irgal0l!latyja, ne hagyj el!"
A birákösszenéznek., Csend van. Csak a ,sze,mekszavaznak.
Hazaengedik a szegény őrült asszonyt, hogy kimoshassa véres lepedőjét.
'
I

19. "Régi rongyát mossa,' mossa •••"
S az6taÁgnes
asszony virrad~ttól késő estig, télen, nyá:
ron, évről évre szünet nélkül mossa feh-ér leple foszlányait,ame1yen még egyre látja a vérfoltot, mi,nt"akkor,éjjel'1•
Haja ősz
már, arca ráncos, térde kék a fagy t l ,:"Fehér leple foszlányait
a sz~;aj hab elkapdossa."
ó

20. Bor vitéz bucsuzik kedvesét'ől

A népi mondavilág egyik állandó témáját, a siron tul is
tartó szer-eLem örök meséjét dolgozza .f eL Arany' ebben a formai
szempontból bravuros ,balladában.-jA' négYsorosversszak.második
és
negyedik sora a következő szakasz. első' és harmadik sor-át adja/.
Az elesett Bor vitézt az er-eIme se köv et "a halálba is ~ -Akép'
azt a jelenetet ábrazolja,,'-amikor a c eá t ábaií-ndul.ő BOr vitéz
bucsut int- ke dves nek ,"
'
í

é

21.- Apa-és leánya

A hü 1eányhiába várja vissza kedvesét, kisirja két szép
szemét" s:..:az
apja szól: "Férjhez adlak!"
22. "Eskü e151 szökik' a,lány. "
A lány megszökik

az e skü , a házasság e161, amelyre apj a
kényszeriteni akarja. Bolyong éj~zaka az erd6ben, hivja, hivogatj a k:d.v-;sét:"Édes mát kém , vigy, magadda.L'"! S im megj elenik az el,esett hős:
3u6

,

-,

,:

~Suhanf ~ebben a kisértet;
Né~ese~b lesz aTad táják,
Sz61 vitéz B(!l.r:
J:öttem érted
Ele~ett h5s; ,puszta árnyék. "
23. A -lány látomása
,A-leányt-képzelete elragadja:. az erdei romkápolnában látja
a nászkiséretet" hallja a nászdalt, látja a diszruhás pap et t a
csillog6 gyertyákat, és elmondja az eskü szavait.
"Eze]l'~ámpa" ,gyertya csillog, ....
Kühn_ az erdő mély árnyat hány.
Sz6~az:-,~8kfb
lt~z,kézet:,fog;','
Szép menyastszony szine halvány •.
"

24. A.halott menya,sszoQY
4z.erde~

r~mQk·kGzt halva lelték másnap a szép menyasszonyt.
, . "Küan az erdő mély árnyat hánYt
,Bagoly sir a b ér e fák közt
Szép menyasszony szine halvány H~lva lelték a romQk k~zt.
í,

25., Rende vitézt a nyoszolyé •..
asszonya
nászszobába vezeti
.~A-le~ki~gyetrelmek·kálváriájának,esucsára
vezet az "Éjféli
párbaj~ c.ballada~
Bende l~vag párbaj örve alatt orgyilkosm6don
megölte ellenfelét. RobQgányt, h~gyfeleségül
vehesse anna,kmenyasszonyát. A hetekig tartó LakedaLem elso éjszakáján Bande fele ....
ségéhez s~et a nás~~zobába.
26f- A·kisértet

-4-nászágy-előtt ott álla
szeritf az ~rjöngő Bendét.
'

-

megö:!.tlovag és párbajra kény-

~J~ttem veled ujra vinni, Bende!
tn' valék a dí.adaLmae , nem tel·
Kel-zdjükelől,csunya
vO,lt a játék:
Haha,!.páncélt a nyakadb'a.!
MOst ne remélj szolga-hadba: ...
K~~djük e151! :•..e leányért
Sok yiadal vár mégp'

A meggyilkolt lovag, alakja mintegy'belUlről világit, szin~
te izzik, szeme kék ,sugarakat lövell a félelemtél és ir~óza.tic51
vonagl 6 Bendére. i fiatalasezeny, aki ~it sem láta kisértetb~l,
halálra ijedten l1éz1férj~handaba.ndázását t vergődését.
27. Az éjféli párbaj
,
·A ..
hetekig ta~tó lak()dalQm mí.nden napján viv, ví.aakodí.k
Bende a szellemlQvaggal',akit
csak ő lát. Hiába próbálják lefogni"
megnyugtatni, az &~féli párbajek sorozata az őrületbe kergeti. A
szép menyasszony kolostorba venuf, , A vendégek az t azé Le dnek ,
"Vérbe fogant nász sohse volt Isten átka nélkül!"
é
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28. A p~~kBBda+: .ünneplő jámborok
... ,--Kései-halladái-jG-pészében
Aranya
néphez tér vissza, s
a gyermekkorában
hallott mágikus, babonás népi hiadelmekkel
kapcsolja össze hépi hőseinek tragikus sorsát. Ilyen balladái
"Az ünneprontók" " t,' IlTengeri.h án t áa'' , a "Vörös Rébék" 8 a "Tetemrehivás". Az "Unnepront6k" c, ballada élén a templombalépő ,
pünkösdöt ünneplő jámborok csoportját látjuk. Mély áhitatos nyugalmuk éles ellentétben'van a templommal szemben tivornyázók
részeges, zaj os táncával.
I
,

,

29. Az. ünneprontók
- .-Az-ünneppel, áhitattal mitse törődve a tegnapi dőre tivornyát folytat-ják ott' az ünne pr-on t ék, M~zsikust keresnek:
"Hol egy muzsikus~ hegedö. vagy egyéb?
Ha különb nem-akad, dudaszó is elég;"'
30.' A dudás
, 'S-im megj e I'errí.k egy dudás, félelmetesen ördögi alak, Dudáját egyre az i Laj abban fujja-, halálra táncoltatja az ünnepron,

'

t6kat.
"Hát

ime, kapóra;

dudás -köz eLe g ,

Egy sanda, ~zikár, csuf szőrös' öreg,
Töml6'je degeszrefujva;
.
F~le tájánkét
kis szarva gidának, .
~ Mintha neki volna szarva magának
Sipján már billeg az ujja."
,

I

31•. A, halálba

táncolás
. ,AhalálGs-táne-kavargó,
mélybe zuhanó, p oko Lb'a rohanó
alakjait látj~k a képen. A szilaj, pokoli dudaézóra aléltan, lankadtan félig önkivületben ropják ,a táncot az-linnepront6k, arcukon vérkö~nyü csordul, de nincs' megállás, nincs menekvés~
"Éjfélt; hogy üt a torony-ó.ra közel,
Kénkő fojt6 szaga terjedez el, .
S~int szél, ha forogva ragad port:
D'gy táncol eI , egy basz harei-zenére,
tMondják, a pokol tüzes fenekárel
Az egész örjöngő csoport.

'

32. Vörös Rébé,k
'"
.
'.
'
··~Vörös-Rébék általment, a ke ake ny vpa l Lén selrepüit";
-e zt
a népmondaitöredéket
·egésziti'ki Arany balladájában ke~ek történetté.A
népmondák szerint gonosz vénasszonyok lelke haláluk
után varjakbaszáll.
Igy tö'rtént ez Vörös Rébékkel is, aki Pörge
Dani t és Sinka Terkát öaaz ehoz ua , ~s azu t án a kasznár kezére járt,
és a cifra asszonyt hütl.enségreesabitotta~
Egyszercsak hi~e járt
a faluban, hogy :'Pör~a Daniegy varjut lőtt, s Rébi néni eLe ae t t ,"
Förge Dani megölte Rébi nénit és a kasznárt is, da- ót magát is
elérte a·törvény büntető keze.,
~ 6 -

306

Vörös Rébék általment'a
Keskenypallón:
'most repül;
Egy varjubóla
másikba
Szálla lelke, vég.nélkÚl: __.
S kinek ó aztmondja:-~ár!
Nagy baj éri és nagy kár.
Hess, madár!
3.3.•. T.e,ngerihántás a tüz körül.
-A-tanyák-széplegényei,
~eányai k5rülülik a tüzet; folyik
a tengeri hántás.- Egy.0reg ember elmondja DalosEszti,a
.szép
árvalány szomoru történetét!, A balladában '.
a hütlen .szeretó bün-hódését egy babonás lát omás hoz za meg •.A néphit szerint leped6szerü felhófoszlányokon repülózenés~ek
szállnak; tova, a nép fiai
gyakran hallanak a magasból ének ...és muzsikaszót •.
.

34. ~uba Ferkó, \Dalos~sz~i

ésia m~sé15 öreg .
.-ttDale~-Eszt1 ~zép.;leány-volt,deárva.
Fi&tal még a mezei
/ ~unkára". Mégis' kiment a mez5re az aratókkal. és hallgatta. hallgatta' Tuba Ferkónak; a juhpásztornak siró-riv6 furulyáját. Éj~
szakánként el-eltüoedezett az aratóktanyájáról;
hogy hol járt"
senki ,se tudta. A mesélő-.nagy komolyan
hozzáteszi:
~
.
- "Ne tegyétek,
ti ~eanyok!"
.
.

..•.

35~ DalosEszti

siratja hütlen kedvesét
Tuba Ferk6-a,legelót-megunta,'és
tovább hajtotta nyáját.
Da Loe Baz t megsiratta hüt Len kedvesét, s aniikor.beköszl5ntött a
ködös ősz Adonyba, ó már nem volt ott a. tengerftörók közt:elhervadt bánatában, kiköltözött az adonyi temetőbe.
.
í,

36. Tuba Ferkó kedvese sirjánál
AmikGr· megj ön·Tuba.Ferk6,.a hütlen szerető, k1";kij"ára temetőbe kedvese sirjához. Nem találja helyét többé, lelkiismeret
nem hagyja nyugodni. ~enn·a légben kisérteties zenét hall." Jlalla~i"véli. DalQs Eszti hivó-hivogató llangját•

.37. ,TubaF~rkd

látl)nl.ása.
_
- eaze.1ósen felmászik a boglya tetej ére ,.maj d a
templomtoronycsucstra,
hogy ~nnan elérje aleped6n tovaszál~6
muz eLkuaokat , hlvegató' kedvesét " .})eszédül.-Amikor ideér a. történetben a regé15, éppen kizenket5t
ver áz 6ra Ado~yban.
".- -TubSl-Firk6

Lohad a 'tilz: "a legényeksubábá
Ö·~azebunak.a leányok csuhába;
~Magasan a.~·levegőben
Repül egy nagy' lepedő fenn;
Azon' ülve muz sí.ké Lnak,
Purúlyálnak, eltünóben:

.,

.

.

.•.

.

38. Bárei Benő holtestétmegtalálják
a-rádványi erdőben .
.- ·A-t~temrehivásaközépkori
;istenitéletek egyik fajtája
volt,A llleggyilkolt embe~ holttestéhez odaidézték a gypuba fogottákat abban a hiszemben,hogy' a tettes jele'nlé-tébena seb' uj.

..

t

\
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ból vérezni kezd. -A-kép azt a jelenetet ábrázolja, amint meg-.
lelik' a radványi sötét erdőben Bárczi Benő holttestét, szivében
a tőrrel, amely bizonyit ja, ~hogy gyilkosság történt.
.
,

39. A ravatal
,Bárczitelviteti
fi~ holttestét a kastélyba. Ott véresen,
mosatlanul hever az egyszerü ravatalon. Négy alabárdos őrzi a termet; ~léle~ az ajt6n se be, ~e ki". Az öreg Bárczi pecsétes levél,lel hivja tetemre mindazokat, akiket "szemre vesz, ölyvkérit, sanda gyanu'",
.'
,
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40. Tetemrehivás
'.'
,A -fekete poszt6val bevont terembe sorba lépnek be a tetemre 'hivottak:az ifju ellensége,i,barátai,
az udvar apraja-nagyja,
egész Bár-c falu. Mindenki megkönnyezi a holtat.· Sikoltva jön:
leánytestvére, roskadozva, zokogva. az édesanyj a s 'ráborulnak a
halottra.
>~Mindenre nem érez semmit a holt,
Marad a tört vér - fekete fo-lt."

41. Kund Abigél a ravatalnál
.Véglil.Bárczi.BeDő-szép szeretőjét, titkos aráját, Kund
Abigélt hivják tetemre,A
sebből buzogva megindul a vér. Zichy _
Mihály képe a ballada drámai tetópontj át ábrázolj a •. A kandelláb,erek fénye rávetődik a fehérruhás leányalakra. Elhangzik a rette- '
netes vád; "Lányom, ez' ifj u gyilkosa vagy! "A leány irt6zattal
kap fejéhez, "iszonyu az~ mi oda nyilallik!" Mindenki'a leányr~
~
sz~gezi tekintetét~ a rémület, az i~zonyat, az ij~delem, a m~g~
döbbenés ezer árnyalatát feJezik ki az arcok. S a leány elrebe-gi:
"Bárczi Ben5t én meg nem öltem,
Tanum az Ég, s minden seregi!
Hanem' e tört én adtam neki".
Kacérságbdl, játékb61 adta a tőrt, s a szerelmes
hogybi~~nyit~a
~zerelm~t~ sziven döfie magát.

ifj~,

42. Kund Abigélmegórül
·--.-Kl:lIld-Abigél-kiragadjaa tőrt a aebbő l , szeme lángol, kacag
és sir, vércse . visongással.......'.~
rohan e:f. Senki sem meri megállitani.
nOdakinn 1~1ut' a nyilt utca során,
.Táncolni, aalolnise
szégyell;
Dala vig: '!egysz~r volt egy\leány,
Ki csak ugy játszotta
legénnyel,
Mint macska szokott az egérrel!"
43. Hidavatás. A kártya "nem fest"...
_
,-l876-ban avatták~fel-a.-Margit,-hidat. Aranygya"kran járt
rajta a szigetre menet. Az 1877-e8 ny'arat a Margitszigeten töltötte, ahol alkot6 kedve ujb61 feléledt~ Ekkor készült egyetlen
városi tárgyu balladája a Hidavatás, amelyben a főváros társa4a1Jnár.:,!:" .a ksp.ital1.sta _t.ársadalom -áldoZ20tainak megrenditó haláltánoát fe~~iakalt6.~
.~.
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ifju kártyán elveazti mindenét. Vért izzad,'mindent egy lapra
tesz fel; a tét elvész, és ó reményvesztetten elindul az éjsza •.•
kában az uj h.í.d
, a Margit hid felé.

44. A hid 5ngyilkosainak haláltánca
Ahidon·az öngyilkosok örvénylő, sodr6 erejil zuhataga
fogadja. A kapitalista társadalom haját5röttei,ezek:.
szerelme ..•.
~ek, akik csak a halál után lehetnek egymáséi, a töhkrem~nt
milliemes , akinek megszöktek az adés aá , a áz ur t os inas, akit,
megvert a ~estere, a esal6dettszerelmes,
az életunt agaatyán, a
züllöt nó, a hatalQmvágyba beleórü~t férfi, az élettől megQ8~mörl0tt gazdagok, a párbaj és a sorsjáték áldozatai. Nedve~en.
lucsko~an kapaszkodnak fel a hidra, ~ buknak ~smét alá az ~ngyilkosok, mint egy 6riási malomkerék, ugy forognak, 'zuhognak,
örvénylenek. Az egyes alakok tipusokat képviselnek, öngyilkosságuk a kapitalista társadalom szokványos jelensége. Döbbenetes
erejü képben ábrázolja itt Arany János és Zichy Mihály az egyensulyát vesztett kapitalista társadalom haláltáncát.
á

45. Ures hid, csend mindentitt

"
..AhaláltáBcot-ábrázol'
kép kisértetises világitását a j6zannappal világos fénye ~áltja ~el Zichy Mihályzár6képén.,A
pontos, realisztikus rajz, az ujonnan épült hid mindennapos képe
kidomboritja az éjszakai látomás kisért.etiességét~ A reményvesztett ifjut elragadta az öngyilkosok áradata, maga is 6ngyilkos
lett, mert
'·
~Nincs ellenállás e viharnak Széttörni e varázsgyürüt
Nincsen hatalma a földi karnak, Mire. az óra egyet üt:
Üres a hid, - csend mindenütt •••
iÓ,
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