Vargyas Lajos

A MAGYAR NÉPBALLADA*
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Amióta P>ercy angol püspök ,a XVIII. :század végén fölfedezte Európa számár;a a balladát, a népköltészetnek :ez ·a zág.a példátlan
népszerűséget ért meg. Goethétől Arany Jánosig költők sora ut.ánozta, sz·envedélyes gyűj
tők Európa minden nyelvén Is zázával jegy,ezték
föl változatait, tudósok kut.a'tták történe1lét, '81emezték sajátságait, és foglalták össze nagy,
nemz·e ti baHadakiadválllyokba. S bár ,a költők
'k özt divata ·a XIX. századdal, úgy látszik, }e:j árt, maga a népbaUada ma is fontos helyet
tölt bea nemzeti műveltségben, a tudomány
pedig VláltozaUan 'érdeklődéssel fordul probl<émái felé. Minek köszönhette ,a költész'e tnek
ez az ág,a hallatlan népszerűségét?
Mindenekelőtt költői
stílusának, amely
minden más költői műf.ajtól eltér. -Furcsa költészet ez, alig tudjuk 'hová 's orolni ,a z irodalom
ismert ,a lkotásai ,k özött. Epik.a volna, megtörtént vagy megtör1:én'hető események elbeszélése? Akkor mért nem olyan, mrnt ,a többi oelbeszél'Ő költ'e mény: 'Szélesen ,bömpölygőelőadás
sal, kitérésekkel, 'hosszas leírásokkal? Itt minden csontig van lef.aragv.a: semmi fölösleges,
's emmi kitérés, semmi lefrás. A szereplők írj<ák
le önmagukat .azzal, amit mondanak, amit cse* Elhangzott Kassán, az 1966. III.
népballadaesten.
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lekedn ek. Kitérés? Még ha betoldana is ilyesmit valaki, már a következő ének'e's kihagyná,
hiszen még a főeseményből is kihagyja ,a Mkarékos emlékezet, ,a mit a továbbiakból meg
lehet érteni. Itt mindent a szereplők szájából és
a később történtekből 'tudunk meg ,alig hallunk
e~beszélő mondatot. Tehát dr,á ma? Majdnem,
a l,e gjobb darabok szinte teljesen. De milyen
dráma laz, ,amely legfeljebb 20-30 versszakra
terjed, és szöveg,e 's incs megosztva a szereplők
között: mindenki szerepét egy'bemondják, egybeéneklik, mint akármelyik szerelmes dalt. Akkor talán Ura is? Bizonyára, mert ,az érzelmek
néha csodálatos lírai hévvel ár,adnak ,a szerep!<ők panaszaiban, átk,a iban. Sőt személytelenül
is, min1Jha ,e gy 'kívülálló Iköltő szőné ,k özbe
vagy ,a görög drámák kórusa - vagyis a közösség. A történéstaláfestő 'é'I'zelemikitörések
szakítják meg ,a cselekményt, mint például
A halálra táncoltatott lány balladájában: "Átkozott az apa, hétszerte az anya, / Ki egyetlen
lálnyát a bálba bocsátja!"
Tehát együtt volna itt mind a három mű
faj? Valóban, legalábbis mindegyikből vaLami,
ami fontos. Ezért mondta Goethe, hogya 'b allada az őstojás, ,amiből kil{elt 'a három különálló műfaj. Ma már tudjuk, hogy nem "őstojás",
hanem nagyon is feJlett műfaji ,e redmény, a
wéső középkor parasztságának ,első nagy IffiŰ
alkotása.
Miről 's zólnak ezek az ,alkotások? Folytatják talán ,a hősepika divatos témáit 'e mberfeletti hősök vi.askodásairól emberfeletti démonokk,a l ,azelnyerendő lányért vagy ,a z elr,ablott
feleségért, v,a gy ,a szörnyként ábrázolt hódítóval, mint például a balkáni hősénekekben is,
vagy mint ,a középkori lovagregényekben? Ez
a hagyomány itt megszakad: egyszerre valóságos emberekről van szó, akiket helyzetük, 's zenvedélyük, 'e m'bertársukhoz v,a ló viszonyuk valami bajba sodor, amiből tragédia 's zületik,
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vagy valami furcsa helyzetbe, amelyből nagy
nevetség támad, de valami elégtétel is. A 'l ányt '
akar,a taellenére férjhez adják idegenbe, ő megátkoz2la magát, s meghal; vagy megismer~ és
megszereti vőlegényét, de már késő, ,a z atok
megfogant. A hűtlen asszony elküldi urát hazulról, de az gyermeke intő szavára visszafordul s hiábav,a lók az ,a sszony kibúvói - a
férj m'egtalálja és megöli vetélytársát, hitvesét
pedig ,e légeti. A halálraítéltet saját húga szű
zessége árán is meg ,a karja menteni, 's mi'k or
megtudja ,a bíró hitszegését, hogy áldozat,a
hiábav,aló volt, átkot szór fejére. A teherbe
esett szerelmes lányt anyja leleplezi, és halállal bünt'e'Ü'a vŐ'legény kedvese hívásár,a kés'Őn
érkezik, s ,a holttest fölött szíven szúrja magat.
Vagy a fOinákjáról nézve: a főúri vől,egény az
esküvői menetben fokozatosan döbben rá, hogy
menvasszonyát állapotosan kapta; nyomban
vissiaviszi ,apj<ának: !ha ,í gy 'tanÍ'totta, már így
vegye hasznát! Csupa emberi viszony, ,a cs,a ládi
kötelékek,a sz,e r,e lem, az erőszak bonyodalmai.
És sokszor valami más is. Kádár Katát, ,a jobbágy lányt megszereti a földesúr fia. A g'Őgös
anya inkább 'bujdosásba kergeti fiát, s ,a lányt
a tóba vetteti. Az ifjú visszatér, s kedvese után
hal. Azany,a még a sírban sem hagy nyugtot
a szer8tőkns,k, s mikor letépi a porukból kinőtt
virágot,az átkot mond reá. Íme, a parasztság
már elképzelteegy ilyen sz'erelem létezését,
még ha tr,a gikusan is! Ez már az igény kezdete.
A parasztság kezdi döng,e tni osztálykorlátait.
Sőt, minden vagyoni különbség korlátait, még
saját sorain belül is. Az úrnő idegenbe 'férjhez
adott lányáról hallja, hogy "nagy gazda", s koldusruhában teszi próbára; mikor lánya tömlöcbe veti, megátkozza. Két nővér közül az egyiket
gazdag szabólegény veszi feleségül, a másikat
szegény kondáslegény. Az egyik sorsa hintó,
ar,anytáJny;é r, cifra ruha - de hajnali korbács,
a másiké kordé, disznóvályú - de ébredés szép
,
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hajnali csókkal. Vagy még csattanósabba'n:
, Is zegény legény gazdag menyecskét vett. Hiába
hoz neki ,a jándékot ,a vásárból,az nem ~smeri
el urának. De mikor 'előkerül ajtó megül a mogyoró ág, :siet '8'lifog,a dni: "Uram vagy, ur,a m
vagy halálig uracskám!" A f,eltörő parasztság,
íme, már ,a z élet megélésének, ,a boldogságnak
kérdéseit feszegeti, s annaka'k adályaiba, zsákutcá'iba ütk'Özika szenvedély,a család esapdáiba ,é s ,a 'l,e gnagyobb ak,a dályba: ,a z osztály válaszfalaiba, ,a vagyon csapdáiba.
Eza fejlődés nálunk ,a DÓZJsa..:forradalomban ér véget, Németországban valamivel később
a par,asztháborúban, Csehorsz,á gban valamivel
előbb a huszltákkal, ugy,a nakkor nálunk is
Budai Nagy Antal erdélyi fölkelésével; legkorábbana franciálmá'l ,a Ij acquerie-vel, a nagy
pamsztlázadással. A paraszrság lendülete vagy
megtört, vagy más utakra kény sze rÜ'lt egész
Európában. De :szellemi teljesítménye megmaradt, ,a mű itt án előttünk. Ez ,a mű tanús;kodik
alkotói mŰVlészi igény,eiről.
Minden kiérett :s tílus megalkotja a kif,e jezés Is ajátos lehetőségeit. A ballada az emberábrázolásn.ak egé:sz 'Sor kiérlelt fogását Iso1'akoztatja fel. Angoli Borbál,a története párbeszéddel indul: "Lányom, édes lány,om, / Mi ,a nnak ,a z oka, / Mi ,a nnak az oka, / Kereka'l jú
szoknya / .Elöl rövidedik, hátul hosszabbodik,
/ Szép karcsú derek,a d igen vastagodik?" /
"Szabó nem jól 's zabt1a, / Varró nem jól v,a rrta,
/ Verje meg az Ist,e n, / Aki elrontotta!" Mi ez,
egyéni jellemzés, egy lány sajávos Hset'e 'e gyéni
vonásokk,a l, ,a hogy megszok:>tuk ,a z ,európai irodaloma!l'kotásaiiban? Nem, 'ez itt nem egy
bajba Ij utott lány, ez a bajba jutott lány, a bajából kiutat nem találó lélek, :a mint áüárszó
menrségek szalmasz,á lába kapaszkodi-k. Ez az
emberi lélek ,á brázolása egy általános emberi
helyzetben. Rendkívüli erővel kelti föl az ember , képét - a bajba jutott Mnyét - anélkül,
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hogy egyéni vonásokkal rajzolná meg. Tipizálás, valószerűség és stilizálás ötvöz,e te. Amit
ma annyira ke-r,e sünk - realizmust, ami már
általános érvényű -, azt ,a par,asz tság hat-hét
évsz,á zaddal ezelőtt m ár ilyen tökéletesen megv,alósította. Méghozzá soroz'atban. A rajtakapott
feleség így jelenik meg, mikor férje ,a vetélytárs után kutat: "Nem adom, nem adom /
A nagy láda kólcsát! / A szomszédba jártam, /
Kerten átalhágtam, / A nagy láda kólcsát /
Ottan elhullatta:m. / Hanem megtaláljuk / Szép
piros hajnalkor ... " A testVlér- v.agy sZJeretőgyH
kos, mikor faggat ják, mitől véres a ruhája,
azzal me ntegetőzik, hogy gal,ambot ölt, mert
folyton búgott ablaka ,a latt. Kőműves Kelemen,
mikor saját feleségét látJa közeledni ,a z áldoz,a t
helyéhez, Istenhez sóhajt, hogy adna zivatar t
tüz'e s menny:kővel, 'hadd forduljon vissza, pedig
tudja, hogy hiába. A baUadakifogyhatatlan
abban, hogy az embert tipikus-stilizált lélektani helyzetekben állítsa elénk. Ez ,a költészet
az embert ,t ársadalmi kapcsolataiban, lélektami
helyzetekben, sűrített, drámai történetekben,
általános érvényű jelképekben ábrázolja. Az
európai parasztság egy nagy fejlődés csúcsán
alkotta meg, azért a mag,a nemében tökéletes
és utolérhetetlen.
És milyen a miénk, a magyar ballaid a?
Hiszen a műf,aj nagyegységén belül fokozati
~ülönbségek és helyi sajá1:ságok külön színt
adnak minden nemzet balladak>ÖlMszeMnek.
Ha eddig 's zinte minden példát magy,a r balladákból vettünk, ebből már ki1alálhatják, hogy
azok a műfaj millltadar,abjai. S ha fennmar,a dt
balladáink 'Számban nem is vetek'edhe1:nek néhány 'Szerencsés nemzet gazdagságával, minő
ségbenannál inkább. Ha pedig mindenütt elhagyjuk .ff k'ésőbbi, sápadt hajtásokat, s csak a
középkori darabokat vesszük teki'Iltetbe, s azok
közül is kihagy,juk a műfajHag nem tisztla, kevert dar,a bokat, már számban is alig maradunk
67

el a nagy ball a daköltő nemzete k től, dánoktól,
angoloktól. S ha még ez.en belül is a költőHeg
legerősebb r emekekre vonjuk össze ,a kört, ,a kkor m ár aliig v,ers-enye:ohet egy nemzet is ,a mi
termésünkkel. (Talán egyedül a fr,a ncia.) De
régi baUadáinknak még azok a darab}ai is,
melyeknek kisebb a k ö ltői ha tása egy dologban nem maradnak el ,a remekektől: a ballada
műfaji követelményeit tökéletesen megvalósítják. Nemcsak a stílusét:a szaggatott, sűrÍ'tett
el ő adásmódot, a jelképes l,élekt ani ábrázü lást,
h anem a tartalomét is: az emberi-társadalmi
problematikát. Itt még halvány nyomokban
sincs feudális harc,kaland, mesés-f,antasztikus
lények, tündérvHág, vagyis a korábbi epikai
költészet kellé:ktára, mint nemegyszer a dánoknál, skát'ok'n ál. Népünk teljesen áté lte ,a maga
korában a ballad,a új diva tj át, 's a fejlődés é'lvonalához zárkózott fel. Nálunk a ballada tökéletesen kisöpörte a hagyományból a hő s epikát.
Ezért nincs hőskö ltoés z etünk, ezért nem mar,a dt
fenn ,a honfoglaló m agy.ar ság lcöHészeÍ'ének
még nyoma sem.
Azazhogy n yom ai mégiscsak fennmaradtak,
és megtalá lhatók, h a nem i 3 valami könnyen.
Ép pen ott, ,ahol legkevésbé v,árnánlc a balladában . Csakhogy ala kot váltva, az új szellemhez igazítva, hogy a legkényesebb szem sem
veszi észr e az ös szeille sztés, az újjáalakítás
nyomait. Ha össz'e hasonlító 'k utatásunkat egész
Európa után krterje sztjük Szibériár a is, föHedezhetjük néhány balladánk vagy balladarészletünk epikai ősét. Többnyire az Altaj hegységben, ahonnan honfog laló őse ink művészet'ének
jó r észe is származott. Így tudjuk meg, hogy
egy legyőzött , kiirtott hő s család vagy egy vasházban elzárt l,e ány farkasok közé mene:kült
gyermekének mitilms történet,e átalakult a
gyermekét elhagyó anya példázatává, akit állatok - far:kasok vagy bivaly tehén - leokéztetnek meg az anyai s:oeretetről. Az Altaj'ban talál-
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(juk meg az

~degen hőssel szövetkező

anya és
alIIlelyne'k fülyamána hős halál és ftöltáma'd ás után találja úgyellenfelét a
család'i ládáIban , mint a BarcsaHballadában,
amely/b en la keleti történet fel'ismeI1hető I1észletei
és egy nyug,ati lházasságtörési Iballada v,áza olvadt össze megrázó együHessé. Így adtálk a 'k edvese fh oltteste f,ö lött halálba induló vőlegény ajkára a miUkus !hősök barátSiágkötő formuláját:
"Vrérema véreddel egy patakot mosson, / Testem ,a testeddel egy sírban nyugodjon, / Lelkem
a lelkeddel egy Istent imádjon!" S a legmitikusabb, legősibb énekek egy mozzanatából, a világfából -amelynek töve a legnagyobb ves2'iedelmek helye, de a veszélyből való szabadulásé iS,ahová a szörnyű ellenfelek áldozat/a ikat ;s zögezik, s ahová a mitikus hősök kerülnek
haláluk után, de ,a honnan az élet is származik,
s a gyerme l-\:hős megkapja bűvös nevét, lovát
és fegyverzetét -, ebből a csodás fából és a
tövében lejátszódó jelenetelcből 'v áltk Mónár
Anna balladánk burkusfájoa, amelyen a csá'b ítógyilkos korábbi áldozatai vannak . felakasztva,
,s amely alatt Mónár Anna ősi kedveskedés és
álomba ringatás mar,a dványaként fejé:b en kleres a csábítónak. De még mielőtt bal'ladává
vált volna, eza jelenet - hősének voltán alig
változtatva - benyomult ,a középkori nagy,
népi hős, Szent ]Jászló legendáj ába, ,a mint azt
XIV. századi t.emlomi freskók és kódexmin1atűrök egy jelenetéből és ,e gy V. századi, szibériai aranylemez kétségtelen 'hősének-ábrázolá
sából megállapíthatjuk. A magyarság igen kedvelt keleti hagyomány.ai lehettek 'e zek a részletek: ,a szívósan továbbélő hagyományt még
aballadáért sem akarták feláldozni, megtartották úgy, hogy új értelmet adtak neki. S a Mónál' Anna <8'setlélben ,a fennmaradás sikerrét
nemcsak saját hagyományunk tanúsítja; a nyugatról átvett ,a l.aptörténet ezzel a módosítással
vissza:vándorolt nyugatra, és az óriási német
nővértörMrretét,

nyelvterület,e n át egészen a hollandokig és
skandinávokig jutott ,el.
Ámulatunk a keleti hagyományok és az
európai korszerűség ilyen összebéwéltetése és
egysége láttán még tovább nő, ha az összeolvasztásban megnyilatkozó stílusérzéket csodál!j uk, ,a mely eltünnette a korábbi műf.aj minden
emlékét, s csalhatatlan biztonsággal találta
meg a régi elem újal'k almazásának legjobb
lehetőségét. Ez a csodálat annál indokoUabb,
mert még f'e jlett, nyugati népek hasonló dambja'i ban is azt találjuk, hogy alig vettek át többet
a ba'lladából, mint a rövidséget, vagy úgy lóg
ki a megemésztetl<en hősénekelem a Iballadavázból, mint Arany János példájában a félig
lenyelt szarvas agancsa az óriáskígyó ,t orkából.
De csodálatunk talán akkor lesz legnagyobb, ha a megfogalmazás költői erejére tekintünk, amit bárhoIlJnan átvett vagy eredeti
témában már magának kell minden népnek
megoldania; itt példa már nem segít, csak a
saját költői lel'e mény és a nyelv adta lehető
's égek. Balladáink páratlan költői 's zépségekkel
dicsekedhetnek. Örök szépségű részlet az,
ahogy JúBa szép leányt is iratja ,anyja: "Leányom, lleányom! virágos k,e rtömbe . / Első raj
méhöilllllek gyönge lépecskéje, / Gyönge ltépecsk-énelk sárguló 'vLassza, / Sárog viasszának fődön
futó füstje, / Fődön futó füstje s mennybe ható
lángja!" Aki ,e zt egysz,ersem hallotta, annak
nincs teljes fogalma ,a magy,a r költői nyelv
s21épségéről.

Vajon csak nekünk, magyarokJnak szolgál
meglepetéssel balladaköltészetünk? Nem r'8jt
magában olyan It anulságok,a t is, amelyek más
népek vagy ,e gész Európa baUadáját is új megvilágítás,b a helyezik? Bizonyára igen. Sajátos
történe'l münk és földr.ajzi elhelyezk,e désünk
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folytán a ballada t,erületén is olyan összefüggések C'somópontjába kerültünk, amelyeket
EurópáJnak csak err.őla pontjáról lehet felgombolyHani. Mi~elY't .alapos:abban szemügyre
Viesszük 'balladáink külföldi párhuzama'it, kiderül, hogy ,a magy'ar bal'ladá'k nak van 'e gy igen
erős nemz'e tközi k1apcsol,atuk szinte cS,a k ez
az egy v,a n -, Iami ,a fr,auci!á'kk,al köti ő,ket össze.
Balladáink .j'elenté'keny része kiözvetlenül a
fmnCiáktólkerült hozzáln'k - a k-özbees:ő népek
átugrásáv,a l. Hogyan lehetség,e s ez, hiszen a
ballada ,a parasztság költés21ete? Valóban, parasztok ,a dták át pam'S'ztoknak, méghozzá itt
Kelet -Európában,a középkori Magyarország
területén: vaHon és északfr,ancia telepeseink,
a'kiík ,a XII. századtól ,a XVI. század elejéig éltek
közöttünk, s akiknek emlék'e különböző történeN rfÖ'lJegyzésekben és ,f rancia eredetű helynevekben maradt ránk. Ha tovább nyomozzuk
e balladá'k rokonságát és ,az európai népek
balladáinak össz1ef'Üggését, ,az is kiderül, hogy
nemcsak a magyar balladáJnak volt mintaképe
a fr.ancia:az volt kiindulópontja ,a műfajnak
minden irányhan: délre, ,a Földközi-teng,er népei:hez éppúgy, mint az ,a ngolok'hoz vagy északra a s:k,anrdiná'vdkJhoz 'ésk,e letre a 1l'émeteklbez ,
majd azokat átugor'Va a magyarokIhoz. Vagyis a germán :szenem termék-ének tartott mű
fajról nálunk derült ki, hogy ,a francia nép ,a'lkotása. S minthogy t'elepeseink, 'sőt mi, magyarok is, igen szoros kapcsolatot tartottunk fenn
a vallon it,e rriHettel, ,a baUada ide azelőretolt
'
orszemekhez már a ter,j edés megindulásakor
eljutott: innen terjedt tovább - Is ztnte ugyanakkor, amikor ,a központból megkezdte vándorútjáta szomszédokihoz. ,Ezért van, hogy a
kelet-európa:i népek mindig azokkal a változtatások'k al ismerik a francia témákat, aminő
ket a magyaro k t.ettek rajtuk, mikor újrafogalmazták (és termé'Szetesen a saját további változtatásaikkal); sőt ezért van, hogy bizonyos

-

71

balla dák mar visszafelé is elinduitak, s ,a Jiémet t'ermetre néih a két irányból hatoltak be:
nyugaton ,a francia határ felől, keletről pedig
,a magyar határon át vagy közvetve morvákon
és 'Cseh-e.ken keT8sztüla cseh határ felől. Így
nyert ,m agyarázatot több balladában - például
Görög Honánk témarokonságíá!ban is - tapasztalható sajátos megoszlás: van egy nyugati angol-fr.ancia-Sikandinálv - csoport, és egy
attól elütő kelet-európai fogalmazás. A 'kettőt
f'ö ldra j z'il ag nem !k'Öti össz'e híd, 'k izárólag a
francia-magyar ,k apcsolat hídjaa népek feje
f.ölött. A magyarok beleolv,a sztottak egy másik
fr,a ncia énekeit ,a gyöngyöt-csókot őrlő malmo król, sebben a for:Qlában terjedt 'e l körülöttünk a BalkáJlltól és olaszoktól ukr'ánokig. Tel,e pesetnk adják meg ,a magyarázatot az európai
baHadavándorlás más rejtlély'eire i's: hogy kerÜ]hetett például a lengyelekhez néhány elhomályosult franc1a motívum, aminek német
t/erületen sehol semmi -nyoma? Most már tud:juk, hogy az egykori lengyel határ menti v,a lIon telepesektől. Itt, a Szepességben is volt
egy nagy tömbjtik, továbbá a Hegyalján, amely
akkor szoros kapcsol,a tot tartott Krakkóv,a l.
Vallon-f'r ancia1!elepeink története segít a ballada időpont jának pontosabb meghatár-ozásában is. A közös, francia-.magy,ar balladáknak
meg kellett már lenniük ,ff XIV. század elején,
vagyis az Anjouk, Nagy Lajos Magyarországában, s nem ,a XVII. században, mint korábban
vél1:ék a magy,a r balladakutatók, s nem is a XV.
!Század végén, ahonnan a franciák számították
a magUkét. De előbb sem, ,a hogy sok európai
sz,akértő szerette volna bizonyítani. S balladáink műfaji tisztaság,a nyi't'otta fel szemünket,
hogy különbséget tudjunk 't enni balladai és
hős'költész'eti sajátságok között, ,amit még sokan összekevernek ,a ,s kót és dá/n baUadák tekintélyének hatása alatt: amazok hősi-kalandos
történetei, tündérd-[ra ntaszUkus részletei, az
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agyondicsért "mitikus elem" nem jelenti a
ballada egykori li g,a zi formáinak fenntartását,
ellenkezőleg egykori Illem igazi átvételét. Ez
,a sok tanulság ,a tudományban is fontos helyet
ij elöl kli baHada:köl<tészetünk számára.
Azonban nemcsak ,a ballada divatj,a idején
volt különbség az egyes nemzetek között, utána még inkább. A balladakort követő időkben
különböző iit/e mben flejlődtek tov,ább ,a népek,
s a .fejlődés, ,a parasztság polgárosodása vi'S'szahatott ,ff balladár,a is: egy része feledésbe merült, más része elvá'ltozott, hangot váltott. Éppen a legfejlettebb, nyugati nemz'e tek balladakincse vált töredékessé, s ami megmaradt
belőle, igen ;s okszor sel'e jtessé, egy rossz értelemben ható "modrernizálás" kö'vetkleztélben.
Mi okozta hát, hogy nálunk ilyie n ,é pen, nagyobb változtatás nélkül élteát a ballada ,a z
újabb századokat? Egyetlen szóval válasZ'OIhatunk: a török :hódoltság. A mágyarságot éppen a legfejJ..ettebb közpolllti teDületetn érte el
a török ur.alom, és zárta ki a további 'e urópai
fejlődésből. Par,a sztságunk hosszú századokra
megpek,e dta késő ,köZJépkor életformájában,
ami egykor magas szintet jelent'ett, de 'később
már elmaradottságot. Így ,b al1adáit is megőrizte
az akkori !Színvonalon, vagyis eredeti formájukban. S mi'k or 'j óv,a l késŐbb - a XVIII. század végén - újalbb, nagy ugrással pótolta a
mulasztást, ez az ugrá'S's~erű fejlődés nem anynyira a régi ' darabok fokozatos át.alakulásában
je lre ntk'ezett, mint iinkáibb egy egész,e n új haj,t ásban, a 'b etyárballadában. Ebben is sok 6ajátság él tovább a régi költészetből, az események szaggatott, kihagyásos előadása a szereplők,kele'lmondatott történés; de már olyan
sűrített és mégis k'e Dektörténetekbe, olyan
általános érvényű példázatokba nem sikerült
foglaLni a pamsztság új problémáját: ,az elszigetelt egyén lázadását a társadalmi pend 'e llen,
ami ismét a parasztság feszülő ,e nergiáiról ta73

núskodik, s majd wésőbb la negyvennyolcas
forrada<lomban fog tömegméretekben megmutatkozni. Az egyén szem'befordulása a f,ennálló
renddel még csak eltorzult életbe - bűnbe
romlásba - visz és a kikerülhetetlen bukásba:
Vagyis tragédiába, s ez a tragikus szenem néha
a régi balladá:k llehe:Jetével csap meg a betyáré~. rab~nek~kből 'is. Azon'ban ez't az új ágat
~onnyu elvalaszt'9-ni a régitől, amely meHette
es alaUa tovább folytatta vegetációját szinte
napjainkig,I1ogy hírt adjon egy elsüllyedt,
pompás régi világról.
Nincs olyan rossz, amiből valami kicsi Ijó
ne származnék. Történelmi katasztrófánkból
fejlődésünk nagy lletöréséből valami hasznunk
is származott: balladáink remek dar,a bjaill1ak
fennmaradása. Ha már nem váHoztatJhatunk a
múlton, örülti~nk legalább annak, ami jó maradt belrőle. Orüljünk baUadáink szépségének,
annak a ,különös színfoltnak, ,ami ,az amúgy is
gazdag magyar költészetet még is zínpompásabbá teszi.
1

Kovács Kálmán

ARANY JÁNOS*
Különös sorsa az embernek, hogy megköti helyzete, rányomja bélyegét a történelmi
idő, s szakadatlanul éreznie keH az ie gyén
fölötti er'ő'k feszítését és torlódásalt. Történelmek zúgnak át mjtUJniK, eSZlmék markoinak belénk, s ott lebegünk a társadalmak f:eszengésetnek huHámai'ba>ll. Nálunk erősebb kényszerek
parancS'olna;k veliUnk: ',a kor, az idő, a hely, a
történelem, a társadalom elemi kényszerreL
S minél tartalmalsabb az ember, mennél épebbek ,erkölcsi~lelki er-ői, minél inkább megvan
benne aza belső képesség, hogy átélj'e, f,elfogja
az idők néha ' emelő, néha nyomasztó terhét,
annál inkább érzikötöttségét és elhivatottságát,
annál inkább érzi azt ,a szerep'e t, amelY're felszólította az élet.
.. .. .
.
Arany János ilyesféle,' kölfő volt. Ha emberi alakját próbáljuk visszaidézni: azonnal felviHan emlékezetünkben szemérmesen s;uép,komoly arca; kicsit vissz.ahúzódó, , is zerény férfi,
töprengő, ,szemlélőd-ő 'úektntrettel, humorra mind'ig ,készlen, dé tele önváddal, kétségekkel, viaskodással, olyasfaj't a belső küzdelmekkel, ami
csak a legmagyabb lelkek tulajdonsága. Ember
volt,akiben kivételesen erős erkölcsi paran* Elhangzott Kassán, a költő születésének 150. évfordulója alkalmából rendezett emlékünnepélyen (1967.
III. 20.)
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