
LENKEI JÚLIA 

A VÁNDOR UTOLSÓ ÚTJA 

,ZS BÉLA KÉSŐI DRÁMÁJA: CINKA PANNA BALLADÁJA1 

„Szívét az óriás megtalálta 
az ő sírgödrében" 

„A művész nagy tragédiája, hogy' művéért mindig cserben hagyja 
lelkét. Mert műve lelke egy stádiumát fejezi ki. Ha azt lestoppolja, arra 
koncentrálja magát, és hét évig dolgozik a »szépségén«, mint Flaubert, 
akkor azalatt lelke továbbfejló'dését állítja meg, vagy elfordul tó'le, és 
nem követi. A mű szükséges homogénsége egy elvhűsége, megfagyása a 
léleknek. A lelke egy stádiumának dokumentálásával megöli a lelkét. 
Ezt meg kellene egyszer írni." (Napló) 

Valójában ezt írta Balázs Béla egész életén át. Ezt az 
ellentétet fogalmazzák meg meséi, ezt a konfliktust dolgozzák 
fel drámái, ezt a tragédiát élik át versei. Balázs Béla — mint 
fiatalkori barátja, Lukács — ugyanúgy az élet és a mű, az 
eleven lélek és a formák viszonyát, harcát dolgozta fel, de 
számára ez a probléma sokkal tragikusabban jelentkezett, mert 
sokkal inkább valóságos konfliktust jelentett, mint Lukácsnak. 
Lukácsnál soha nem kétséges a mű a priori győzelme az élet 
fölött. Balázs számára itt valóságos harc van. Ő már közös 
fiatalkorukban is sokkal közelebb állt az élet áramló, eleven 
folyásához. A mű, a kész, befejezett, lehatárolt képződmény 
nála mindig a halállal volt egyértelmű. Mindig a műre vágyott, 
de ez egy fájdalmas vállalás. Halandók halála élete a halhatat-
lanoknak — mondja Herakleitosszal.2 Ha az emberi élet 

'Megjelent a Dolgozók Kultúrszövetsége - Corvina Könyvkiadó 
kiadásában 1948-ban. A darabot Kodály Zoltán zenéjével a Magyar 
Állami Opefaház és a Nemzeti Színház társulata mutatta be 1948. 
március 15-én. 

2 Vö. Halálesztétika. In: Balázs Béla: Halálos fiatalság, Bp. 1974. 
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formáját a halál adja, akkor minden megformált emberi mű 
halálos. Lukács is megélte ezt a konfliktust, de a mű iránti 
alapvető, egy bizonyos ponton már embertelen elkötelezett-
sége elviselhetővé tette a belőle fakadó személyes tragédiát. Az 
első választás minden továbbit eldöntött, meghatározta az 
egész további utat. Balázsnak viszont egész élete ennek a 
konfliktusnak a megtestesülése, művei ennek jóformán illuszt-
rációi. Nemcsak a vándorélet kínjaira gondolunk itt, a letelepe-
dés és az egy helyben maradás örök vágyára és végső lehetetlen-
ségére a ,.hazulról hazáig" vezető úton. Hanem magukra a 
művekre, amelyek ezt a konfliktust kiállják, legyenek teo-
retikusak vagy művésziek. Elméleti munkáin végig kimutatható 
ez a konfliktus, a Halálesztétikától kezdve, amely már címében 
hordozza élet és mű szembeállítását, a mű melletti teoretikus 
állásfoglalásnak ezt a tragikus érzelmi felhangját, a Művészet-
filozófiai töredékeken? amely a fragmentumnak, a nem befeje-
zettnek, a folytathatónak, tehát a nem zárt, vagyis nem halálos 
művészetnek az apológiája, majd a keletázsiai művészetfilo-
zófiáról szóló előadáson4 keresztül, amely az immanens, a 
valósággal egynemű, vele egymásba folyó, tőle el nem különít-
hető, az élethez közvetlenül kapcsolódó, tehát ismét nem halá-
los keletázsiai művészeteszményt vizsgálja, egészen addig, míg 
végül a filmben találja meg a „keletázsiai típusú", nyitott, 
nem halálos művészetnek, Európa és a modern ember számára 
is megfelelő művészetideált.5 Tudván tudja, hogy a művészet-
ben, de az életben is éppen a lezártság, a befejezettség, a 
megformáltság teremt értéket, mégis teoretikusként, a nyitott 
művészet folyamatos keresésében megpróbálja átlépni, áthidal-
ni ezt a konfliktust az élet érdekében, olyan művészetet 

'Balázs Béla:Művészetf i lozóf iai töredékek, Nyugat 1909/14-16. 
"Balázs Béla: A keletázsiai művészet filozófiájához, Új Élet 1914. 

1S0-156. 
"Első filmesztétikái munkája: A látható ember Kgy: 1924. Itt film-

elméletének valamennyi alapelvét lefekteti, későbbi műveiben ezeket 
árnyalja, elvileg nem Jioz újat. 
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létrehozni, amely nem egyértelmű a halállal. Megpróbálja 
megkerülni a halált. 

De a halált nem lehet megkerülni. Szomorú szimbóluma 
ennek Balázs Béla élete, amely — bár történelmi erők által 
kényszeríttetett, mégis mintha tudatosan végigvitt vándorélet 
lenne, olyan amilyet drámáinak hősei élnek, akiknek mindig 
tovább kell menniük, bármennyire szeretnének megállni, meg-
nyugodva alkotni. „Száz barátságot, szerelmet és munkát, s 
bizony gyilkolja ezerszer magát, ki helyben marad, és nem 
vándorol" — mondja Olivér A tündér című misztériumban.6 A 
vágy ellenállhatatlan erő a vándor számára. 

„A boldogság volt, s menni kell tovább, mert hallok messze dördülni 
kaput! Ha tündérkert, ha menyország is: vége! Mert ránk van csukva, és 
nincsen tovább. De jaj, a vágy, még messzi száll a vágy!" 

Balázs Béla egész élete vándorút volt. Megdöbbentő prófé-
tizmussal jelzi ezt első verseskönyvének címe: A vándor énekel. 
Pest, Bécs, Berlin, Moszkva, majd a háborús evakuáció, végül 
hazatérés Magyarországra — de az áhított nyugalom, az értékek 
nyilvánvalóvá válása, Balázs Béla művészi és teoretikus jelentő-
ségének felmérése már csak halála után következett be. 
Hazatérvén — nemhiába félt annyira a hazatéréstől - nem 
fogadta az a megértés, megbecsülés és — főleg — munkalehető-
ség, amelyet várt, és amelyet pedig megérdemelt volna. 

„Sötét idegenbe indulni nem féltem - írja naplójában. - Ismeretlen 
tengerek viharaitól nem féltem. Ha idegennek néztek, idegenül - nem 
fájt. Ellenség, ha bántott, és nem értettek, akik nem ismertek. - De 
félek, félek hazatérni - testvéreim hideg szemétől. És félek a 
magyaroktól, akik magyar szavam nem értik. Irgalmazzatok - haza-
térek." 

A magyar filmipar újraindításakor az akkor már világhírű 
filmszakembert mellőzték, drámái sorra megbuktak, végül pedig 

*Vö. Misztériumok. In: Balázs Béb:Az álmok köntöse, Bp. 1973. 
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legérzékenyebb pontját érintve politikailag denunciálták, forra-
dalmi hitében megalázva, emberileg-erkölcsileg sebezték meg.7 

Sorsa beteljesülését, a lelke által kijelölt helyre kerülését neki 
is - mint annyi hősének — csak a halál hozta meg. 

Mint annyi hősének. Mint a fiatalkori nagy filozófiai dráma 
Simonetto Baglionéjának,8 mint a késői remekmű Cinka 
Pannájának és Ocskay Lászlójának. Mert a halál nemcsak az 
érték szimbóluma, a befejezettségé is. Aki művét megalkotta, 
azonosult vele, személyes élete nem jelentős többé, átment a 
műbe. A halál felmagasztosulás is, kinek azért, mert csak így 
teljesedhet be a mű, mert ellentéte az életnek, kinek azért, 
mert a mű már előbb beteljesedvén a személyes élet megszűnt 
létezni. Az előbbi okból halnak meg a vándorok, akiknek 
életben levése akadálya a mű befejezésének. Ilyen vándor a 
fiatalkori darabokban Szélpál Margit és a Halálos fiatalság 
Dobay Ágnese,9 akiknek halálát nem látjuk, még az úton 
búcsúzunk el tőlük, de tudjuk, hogy egyszer majd így fognak 
meghalni. Ilyen vándor Ocskay László is. Az ő haláluk 
megérkezés, amely teljessé teszi a művet. Mert az ő művük az 
életük. És az élet a haláltól kapja meg a formáját. Az utolsó 
nap Simonetto Baglionéja és Cinka Panna előbb beteljesíti a 

1 Ennek a folyamatnak egyik lépcsőfoka volt a Cinka Panna-botrány. 
A díszelőadás után - amelyen egyébként az emlékezők szerint a 
darabot csonkán, a középrész kihagyásával mutatták be az előadás 
utánra tervezett fogadás miatt - Horváth Márton cikke történelem-
hamisítás, demagógia, szektarianizmus bűnében marasztalta el a dara-
bot, mivel a kuruc szabadságharc árulóját választotta hőséül, és célzott a 
nemzeten belül lehetséges osztályellentétekre. A darab ilymódon 
lekerült a műsorról. (1974-ben a Szegedi Nemzeti Színház mutatta be.) 
A korabeli kritika és Balázs válasza a bemutatók dokumentumaival, 
továbbá az idézett naplókkal együtt megtalálható a MTA Kézirattáráé-
ban őrzött Balázs-hagyatékban. 

'Wö.Az utolsó nap. In: Balázs Béla -.Halálos fiatalság. 
9 Vö. Doktor Szélpál Margit, Halálos fiatalság - In: Balázs Béla: 

Halálos fiatalság. 

3 Irodalomtörténet 80/2 
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művet, mindenkit a lelke által predesztinált helyre juttat ,1 0 

csak azután hal meg. Ők az aktív emberek. Az ő művük a 
mások élete. Az ő életük nem akadály, hanem eszköz ennek a 
végigvitelében, és ha a mű megszületett és véglegessé vált, 
feladatát betöltötte, meg is szűnik. Mert az ő életük - a 
müvük. 

Erről a két lelki típusról, a vándorról és az akaró, sorsot 
irányító emberről, erről a két életformáról és lehetőségeikről 
szólnak Balázs Béla drámai művei, mégpedig nemcsak a ma 
már értéküknek megfelelően elismert fiatalkori művek, hanem 
ezt vizsgálják öregkori színdarabjai is, közülük legtisztábban és 
legeimélyültebben a Cinka Panna balladája. 

Az élet a félhomály anarchiája — írta Lukács.11 És Isten 
előtt csak a csodának van valósága. Igaz — mondja műveiben 
Balázs. De az élet mégis: élet, és az emberé. Ezt próbálja 
menteni a csodával szemben, de végül mégis mindig meghajol a 
csoda: a formák — a halál — hatalma előtt. A forma, a halál 
győz Cinka Panna és Ocskay László balladájában is, a 
vándorlást végül legyőzi a mű. Ocskayt, a vándort legyőzi — 
azaz: a lelke predesztinálta helyre, a lélek és az élet összeillésé-
nek szférájába irányítja — Cinka Panna. 

Ocskay László vándorlása hosszú, fájdalmas út. A darab a 
kurucok között indul, amikor a legendás brigadéros hagyja a 
keze közül kicsúszni Ilona grófnét, akibe bódultan szerelmes, 
s akinek elfogása pedig: , jó fogás volna. A gróf meg a bécsi 
udvar nem sajnálnák a váltságpénzt az udvari dámáért." 
Ocskay nem üldözi az asszonyt, mert biztosabb az, ami nincs 
jelen, megfoghatatlan, távoli, mert az még minden lehet, mint 
a jelenlevő, a végleges, a döntésre, megállásra kényszerítő. 
„Ugye nem is valakibe szerelmes az ember, hanem csak úgy 
szerelmes, és vágyódik, és vándorol" — kérdezte Szélpál 

1 0 V ö . Lukács Gyöigy: Balázs Béla: Az utolsó nap In: Ifjúkori 
müvek, Bp. 1977. 

1 1 Vo. Lukács Gyöigy: A tragédia metafizikája. In: Ifjúkori müvek. 
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Margit. Ocskay László rajongó magyar: el nem érhető álom 
jobban vonzza őt az elért célnál — mondják majd később a 
darabban. 

Ocskay ismeri a maga vándor-természetét. A vándorság nem 
fér össze a háborúval. Megesketi kapitányait. 

„Egymás kezére esküdjetek, kapitányaim, hogy engemet megöltök, 
ha pártot ütve, állhatatlanul elhagyom Rákóczi zászlaját. . . Esküd-
jetek! Esküvel fogadjátok, hogy álnok árulónak bosszúját megálljátok! 
Esküdjetek, hogy megűzitek, nyugton se hagyjátok, nyárnak hévségé-
ben, ó'sz sűrű ködében, űzitek Ocskayt nagy kegyetlen télben, míg rajta 
nem üttök, kézre nem kapjátok. Esküdjetek, hogy életemet veszitek, ha 
Rákóczihoz, a kuruc zászlóhoz való hitemben egyszer megtánto-
rodnék." 

i 
S mielőtt az eltántorodás bekövetkeznék, megjelenik Cinka 

Panna, akit apja halálos ágyán küldött Ocskayhoz ajándékul, 
mivel a cigányok egyetlen támasza volt a német dragonyosok-
kal szemben. Cinka Panna Ocskayt fogja szolgálni, és ez a 
szolgálat a legnagyobb lesz, amit el lehet képzelni: ő lesz 
Ocskay sorsának végrehajtója, ő lesz az, aki megteremti ezt a 
sorsot, ő maga lesz Ocskay sorsa. A képlet felállt, kezdődhet a 
harc. 

Az eltántorodás — állomás a vándorúton — hamarosan be is 
következik. Ocskay élete nagy lehetőségét — a mű lehetősé-
gét — látja a másnapi csatában. Ez a mű a sajátja lenne, a 
legtökéletesebben belőle fakadna, vele magával lenne azonos: 
megálmodta, évek óta ezt álmodja. Ocskay már a hírhozó 
érkezése előtt tud a németek készülő támadásáról. 

„Ocskay: Micsoda szavadat hallgassam meg, komám? Micsoda 
szavadat? Itt a fülem. Mit halljak meg? Azt-e, hogy a német 
dragonyosok már özönlenek a szorosból, ki a széles térhelyre? 
Jávorka: És nyargalva . . . 
Ocskay (belevág): És nyargalvást nyargalnak a Garam-folyó iránt. 
Előcsapataik már fel is fejlődnének hadirendben. 
Jávorka (álmélkodva): Honnan tudja már kegyelmed? 

3 * 
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Oeskay (nevetve): Megálmodtam, komám, megálmodtam. 
Jávorka: Ki hozta hírét? 
Ocskay (megrázza, szeretettel): Senki, édes Bátyám. Ne legyék 
olyan féltékeny. Nincsen nekem sebesebb hírhozóm serény Jávor-
ka kapitánynál, (megcsókolja) 
Jávorka: De hát akkor honnan tudja? 
Ocskay (komolyan, forrón): Tudom, mert így kívántam. Mert 
régóta ez az álmom. Mert ez volt a vágyam, mert erre vágytam, 
erre a gyönyörű alkalomra. És így - éppen így gondoltam el. És 
mert egyszer, egyszer mégis csak be kellett következnie. Azt 
mondom, hogy eló'csapatuk már kinn van a széles térhelyen? 
Mögöttünk jönni fog az egész rendelt sereg! Hej, ma arany 
tányéron kínálja nekem a jó isten a labanc hadat. Ajándékba 
Ocskay Lászlónak." 

De a jó Isten arany tányéron csak egyszer kínál ajándékot. S 
ha valaki nem fogadja el, ha nem tudja elfogadni, többé már 
nem valósíthatja meg a művet. Ocskay pedig nem valósíthatja 
meg: jön Bercsényi parancsa, ugyanazzal a haditervvel, mint 
Ocskayé. Ez a mű már nem az övé. így, mikor Ocskay gőgösen 
távol marad a csatától, ez nem egyszerűen hiúság, nem kisszerű 
sértődés, hanem a mű lehetőségének, a műtől való megfoszt-
tatásnak életre szóló problémája. Ekkor válik Ocskay vándorrá, 
ekkor hasad meg a lelke — a személyisége —, s elszakadván 
feladatától, amelyhez minden akadály ellenére hűnek kellett 
volna maradnia, ekkor válik földi lénye kísértetté. A feladatot, 
a művet, Ocskay valóságos lényét Cinka Panna képviseli tovább 
a vándorútra indult Ocskay helyett. A hűséges Cinka Panna, 
aki eltitkolja a katonák előtt, hogy Ocskay a csata idején 
részegen mulatott, elhíreszteli, hogy ő vezette a harcot, s még 
a Bercsényi-féle „úri magyarok" ellen lázadó parasztokat is 
visszatereli a kuruc táborba.12 Meséje tehát, hogy Ocskay a 

1 2 Ez a momentum adott módot Balázs politikai elítélésére. A 
darabban magyar parasztok arról panaszkodnak Ocskaynak, hogy 
mennyire szenvednek a „vármegye grófjainak" elnyomásától. Úgy érzik, 
hogy az ő ellenségük nem a német paraszt, hanem a magyar úr. A kuruc 
tábor valóságos ellentmondásainak ábrázolását a bírálat úgy értelmezte, 
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csata élén haladt, csak részben, csak Ocskay földi, kísértet-
lényét illetően hazugság. Mert az igazi, a valóságos Ocskay, a 
legendás Ocskay, az Ocskay-legenda valóban vezette a csatát, a 
katonák szájukon Ocskay nevével harcoltak. Mikor aztán 
Ocskay, látván, hogy tette után nincs visszaút, az ellenség 
táborába indul, hogy megkeresse Ilona grófnét, és a hűséges 
Cinka Panna oda már nem hajlandó követni, ki is môndja ezt: 

Ocskay: Hát egyedül kell mennem utolsó utamra? Te is elhagysz 
engem, énekes madaram? 
Cinka Panna: Nem én hagylak el. Te! Te hagyod el Ocskay Lászlót. 
Elhagyod az én hősömet! 

Ocskay nem találta meg élete formáját a kuruc kalandban. 
Lelke egy darabját maga mögött hagyta, de tovább kell 
vándorolnia. 

Vándortermészetét az ellenség is ismeri. Könnyedén csalják 
egyre messzebb a kuruc hadtól, egyre beljebb a német 
táborba. 

Követ (a miniszterhez): Tisztelettel kérdem excellenciádat, hová 
ment Ocskay? 
Miniszter (mosolyogva): A grófné éneke után indult, de nem fog 
rátalálni. 

hogy Balázs a kuruc szabadságharcot a grófok ügyévé degradálja. 
„Ocskay: . . . Honnan jöttök? 
2. Paraszt: A deresről. 
3. Paraszt: Kalodából. 
1. Paraszt: Farkasgúzsból. 
2. Paraszt: Karóról. 
Ocskay: A német nyúzott meg így benneteket? 
1. Paraszt: Csak magyar tudja így megnyúzni a magyart. 
Ocskay: Miféle magyar? 
Mind: Úri magyar." 
Ezek a parasztok, mint látható, osztályharcos álláspontot képviselnek, 
ez azonban ebben a nyílt formában, a Lobogónk, Petőfi - korszakban, 
a nacionalizmussal párosult dogmatizmus kialakulásának időszakában 
már nem volt elfogadható. 
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Követ: Megkövetem excellenciádat, de efelől úgy vélekedem, 
hogy jobb lenne, ha találkozna a grófnéval. 
Miniszter: Ugyan miért? Vájjon miért volna az jobb? 
Követ: Mert a grófnéval való találkozás idekötelezné Ocskay 
Lászlót, szorosabban kapcsolná hozzánk. 
Miniszter: Pórias kurucfilozófia! Ocskay László rajongó magyar. 
El nem érhető' álom jobban vonzza őt az elért célnál. 
Követ: Vétessék fontolóra az is, hogy itt nem vagyunk messzire a 
kurucok táborától. Itt még hallja Ocskay László kurucok nótáit. 
Nem lehetünk itt mi bizonyosak őbenne. 
Miniszter: Erős kapukkal van elrekesztve az ő visszafordulásának 
úlja. 
Követ: Nem elég erősek azok a kapuk az ő óriási ereje előtt. 
Miniszter: De hiszen Oeskay László maga jószántából jött át 
hozzánk. Szíve vágya hajtotta felénk. 
Követ: Mégse hozta szívét magával mihozzánk. Gyakorta megesik 
ez a mi véreinkkel. . . . 
Hang a trón mögül: A grófné ebben a nyomban elutazzék Bécs 
iránt. 
Miniszter (meghajol): Excellenciád bölcs parancsa foganatosíttas-
sák. Akármerre vegye útját a grófné, Ocskay követni fogja. El 
nem érhető álma után ered. Rajongó magyar. És holnap messze 
lészen, ahol kuruc lovasainak nótáit nem hallja többé. 

„A boldogság volt, s menni kell tovább, mert hallok messze 
dörögni kaput!" — mondta Olivér. „El nem érhető -álom 
jobban vonzza őt az elért célnál" — mondja Ocskayról a 
miniszter. Csak ott téved, hogy a vándorlást legyőzheti a sors, 
az elhagyott mű, Ocskay elhagyott szíve. Ocskay szívét nem 
hozta magával, maga mögött hagyta a kuruc táborban. Ocskay 
sorsa Cinka Panna hegedűjében van elrejtve. Cinka Panna 
hegedűjében, aki, mikor már mindenki előtt nyilvánvalóvá vált 
Ocskay árulása, mikor egymaga nem képes többé fenntartani 
Ocskay valóságos lényét, vállalja, hogy visszahozza őt. 

Jávorka: Megesketett minket Ocskay László. Ama égő kastély 
termében megesketett. 
I. kapitány: Ocskay László kezére esküdtünk, hogy megöljük 
Ocskay Lászlót, ha hitében megtándorodnék. 
II. kapitány: Ocskay László kezére esküdtünk, hogy űzzük az 
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árulót nyárnak hévségében, ó'sz sűrű ködében, űzzük az árulót 
nagy kegyetlen télben. 
III. kapitány: Míg rajta nem ütünk, kézre nem kerítjük, álnok 
árulónak bosszúját megálljuk. 
Jávorka: Álnok árulónak bosszúját megálljuk. 
Cinka Panna: Ha kézre kapjátok. 
Jávorka: Miért ne kapnánk kézre? 
Cinka Panna: Mert ó' a híres Ocskay László. 
Kapitányok (összenéznek, szünet) 
Jávorka: Ha valaki idecsalhatná mégegyszer közénk. Kicsalogat-
hatná a németek sáncai mögül. 
I. kapitány: De nincs olyan hurok, hogy Ocskay kaija el ne 
tépné. 
Cinka Panna (magasra emeli hegedűjét): Vagyon olyan hurok, 
mely szívét megfogja! Az is az én kezemben vagyon. - Itt! 
Idehozom én Ocskay Lászlót kardjaitok elébe. 
Jávorka (döbbent csodálkozással): A te szerelmes uradat? A te 
édes gazdádat? 
Cinka Panna (sírva): Az én szerelmes uramat. Az én édes, édes 
gazdámat! 

Cinka Panna hegedűjének szava visszahozza Ocskayt a 
kuruc táborba. Visszahozza, mert szívét nem vitte magával az 
ellenség közé. S mikor megérkezett, Cinka Panna az, ki vállalja, 
hogy megbünteti őt. Hogy végrehajtja az ítéletet, amelyet a 
kapitányok Ocskay kezébe tett esküjük szellemében hoztak. 
Hogy visszatéríti a kísértet-Ocskayt a valóságoshoz. Hogy 
megformálja - mert neki magának ehhez nem volt ereje - az 
életét. Vagyis: hogy megölje Ocskay Lászlót. 

A kapitányok, akik ellen vétett, nem képesek őt megölni. 
Ezt csak az teheti meg, aki nem a félhomály anarchiájának, 
hanem a forma hatalmának embere, akinek szeretete isteni 
szeretet, aki nem pusztán az áruló büntetését hajija végre, 
hanem a sorsot teljesíti be. Cinka Pannának kell megölnie 
Ocskay Lászlót. 

Ocskay: Kapitányok! Jó kapitányaim! Kezemre esküdtetek meg, 
hogy bosszúmat megálljátok. Világ példájára fèjem leüttessék, 
várnak bástyájára feltűzessék. 
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Jávorka (hüvelyébe taszítja kardját): Küldje el a fejedelem 
hadbíráit, küldje el hóhérait. Ez nem a mi mesterségünk. 
Kapitányok (hüvelybe dugják kardjaikat) 
Cinka Panna (kapitányokhoz lép, halkan, egyszerűen, szeré-
nyen): Nem tudják kegyelmetek megölni Ocskayt? 
Jávorka (lehajtja fejét): Igen szerettük. 
Cinka Panna (Ocskay elé lép): Soha, sí) ha sem szerették kegyel-
metek Ocskay brigadérost, ha nem tudják megölni az árulót, aki 
beszennyezte az ő becsületét, és hírét-nevét megrontotta! 
Ocskay (meghatott melegséggel): Akarsz-e te megölni engemet, 
énekes madaram? 
Cinka Panna (mindig halkan): Én szerettem Ocskay Lászlót 
(kihúzza tőrét). 

A leghűségesebb szeretet a formák alkalmazása az életre. 
Ocskayt Cinke Pannának kell megölni, mert a formák isteni 
szeretetével szerette őt. S mivel ebben a szeretetben azonosult 
vele — s mivel feladatát immár végrehajtotta —, Ocskay 
halálával ő is meghal. „Édes uram, én ügy ölök, ahogy a méh 
öl. Meghalunk mi mind a ketten." 

* 

Mű és Élet konfliktusa alapján próbáltuk értelmezni Cinka 
Panna balladáját, mert a darab véleményünk szerint alapvetően 
erről szól. Szól persze még sok egyébről, történelemről, 
szabadságharcról, osztályharcról. Aktuális fogadtatását elsősor-
ban ez utóbbi határozta meg. De a Cinka Panna éppen azért 
nagy mű, mert többrétegű a mondanivalója. Szerkezetét a fenti 
konfliktus határozza meg, ez nő benne formává. És ez a 
formaszerkezet, ez az alapprobléma köti össze — megdöbbentő 
azonosságot mutatva — Balázs Béla fiatalkori drámáival. Ha 
igaz az, hogy egy nagy gondolkodónak egy gondolata van 
életében — és ez nem az életmű szegénységét, hanem éppen 
gazdagságát, mert koherenciáját mutatja - , akkor ez, úgy 
látszik, a művészi életműre is áll. 

A vándorút kezdetén, még elválásuk előtt Cinka Panna egy 
balladát mesélt Ocskaynak, amit az nem akart végighallgatni. 
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Egy legyőzhetetlen óriásról szólt a ballada, aki az erejét a 
szívében, s a szívét nem a mellében hordta. 

Cinka Panna: Valahol máshol volt rejtve a szíve 
Rettentő erejű roppant óriásnak, 
Azért is nem tudta őt megölni senki, 
Életét elvenni, őt elveszejteni. 
Ocskay: Hol volt a szíve? 
Cinka Panna: Más vidéken rejtve, és rejtett szívében 
Volt az óriásnak szertelen ereje. 
Onnan merítette erejét, ha kellett, 
Harcra, küzdelemre erőt onnan szívott, 
Szívének kútjából, amely vala máshol. 
Ocskay: Hol? 
Cinka Panna: Egyszer pedig jöttek tizenkét sárkányok, 
Hétfejű sárkányok óriást legyőzni, 
Óriást legyőzni, karóhoz kötözni. 
Erőt meríteni siet az óriás, 
Erőt a szívéből szívni küzdelemre, 
Tizenkét sárkánnyal harcba hogy kiálljon. 
Jaj, de az óriás szívét nem leié meg, 
El is elfeledte, hol volna elrejtve 
Az ő szíve kútja, ereje forrása. 
Ocskay : Hol volt elrejtve? 
Cinka Panna: Tizenkét sárkánnyal nem bír az óriás. 
Jaj, az óriásnak fogytán az ereje, 
Miből meríthetne, szívét nem találja. 
Azért adta fejét kóbor bujdosásra . . . (Közelebb húzódik, 
kifakadt nyíltsággal) Egyszercsak megszólal az ő rejtett szíve, 
Fennszóval hívja őt, mondja, hogy . . . 
Ocskay (feláll): Hallgass! 
Cinka Panna (halkan): Ne mondjam a végét? 
Ocskay: Ne mondjad! 
Cinka Panna (nehéz sóhaijal): Pedig végéhez ér a mese, 
ha nem is hallgatod meg." 

Ocskay László nem engedte végigmondani a mesét, mert 
szívét már ekkor ő sem a mellében hordta. Ott maradt az a 
kuruc táborban, Cinka Panna hegedűjében, elhagyott feladatá-
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ban. Mert a feladat, a mű a szív egy darabja, a lélek egy 
stádiuma. Ocskay nem volt képes művéért cserbenhagyni 
lelkét, de Cinka Panna kényszerítette rá, „Bizony végetér a 
mese, ha meghallgatni nem akarod is. Szívét az óriás megtalálta 
az ő sírgödrében." A halál megalkotta a művet. Balázs Béla 
egész drámai életművében az életért küzdött, s végül mégis 
beteljesítette a halál formatörvényét. 


