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BALLADA NEONFEHYBEN IRTA: IGNÁCZ RÓZSA

Negyedik gimnáziumban megtanultuk illendőképena poétika idevonatkozó
passzusát, néhai, jó Greguss Ágost tömör megállapítását, hogy: "a ballada
tragédia dalban elbeszélve". Az akkor már rég halott műfajnak illő sirfelirata
volt e szabatos, világos megállapítás. A ballada-irodalom új életre azóta se
kelt, korszerű költőinknem írnak balladákat s az újonnan fellángolt népköltés
gyüjtési szenvedély sem elégülhet ki százszázalékosan, mert még nem ismert,
új balladát találni alig lehet és csak az azonos témájú balladák változatainak
felkutatásán munkálkodhatnak a mai gyüjtők. Az utóbbi két évtizedben
azonban új életre támadt és a rádió hangszórójától a pódiumon keresztül a
rivaldafényes színpadíg ragyogó karriért futott be a ballada, mint előad6ianyag.

Az élőszóval megjelenitett ballada némi önkénnyel, de saját létjogosult
ságához feltétlenül szükségszerűen megkívánja a ballada műfaj poétikai
meghatározásának átértékelését. Az előadó, aki az előadandó anyag műfaját,

súlyát vagy sú1ytalanságát, mélységét vagy fe1szinességét a saját hangján
keresztül érzékelteti, az előadásra méltó, az előadásban hatásos balladákat
nem kizárólag a tragédia sötét tónusában szólaltatja meg. Igen sok ballada.
van ugyanis, mely drámai cselekményét illetően párbeszédes, balladás formája
miatt kétségtelenül ballada, de alaphangja nem tragikus. A dunántúli betyár
históriákat megjelenítő balladák tónusa például érzelmes, regényes és nem
döbbenetes, csak szomorkás. A székely népballadák legcsillogóbb darabjai, az
operai feldolgozást is nyert Görög Ilona például, vagy Kis Ilus, Pálbe'li Sze'p
Antal stb. pedig egyenesen a tragikumon is átcsillanó humor színeitől gazda
gok. A román népballadák merengése, transzcedentális mivolta, borongó
mélabúja pedig tragikaí előadásban egyszerűen elképzelhetetlen. Az előadót

tehát nem tévesztheti meg ez a kizárólagos megállapítás, hogy a ballada fel
tétlenül tragédia. A tétel másik pontja e szóban foglaltatik: "dalban". Való
ban: a ballada formája a dal. Egykori és mai gyüjtők feljegyzése szerint is,
előadási formája az éneklés. Hogyaballadát keletkezésekor énekelték-e,
vagy elregélték, azt ma már eldönteni nem lehet. Divatos etnológusaink fejté
getései szerint a ballada, a mély kultúra e sajátságos, közösségi terméke
egyesítette magában az éneklést, recitálást és a táncot is. Gyüjtőink hajdan
és ma is legtöbbnyire öreg emberek, öreg asszonyok szájából hallották e balla
dákat, akik még "emlékeztek" a hajdani versezetekre. Öreg, rekedt, fogatlan
emberek énekszerű dünnyögését, mely a ma dallamtalanul, siránkozva énekel
gető koldusokéhoz hasonlatos, fogadták el "ének" gyanánt, de saját bizony
talanságukat megjelölendő odaiktatták a kottára szedett balladák mellé az
áruló szócskát: parlando, recitativo. A prózai előadó, a ballada mai prózai
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előadója nagy támasztékot kap e bizonytalanságban saját maga mellett,
mikor ő prózában jeleniti meg a balladát. Előadói szempontból a ballada dús,
szinte kiaknázhatatlan kincsesbánya. A párbeszédek a színészi megjátszás
lehetőségét, a drámain pergő események, a drámai izgalomkeltés, a siratö
énekpasszusok a lírai átélés, vagy akár az éneklés lehetőségét kinálják. Kár
lenne, ha a ballada csak tragikus dal lenne, de a ballada több, mint dal, a
legzordabb fönséges tragikum, vagy a legszűkebb hétköznapi próza, krónikás
recitálás, átszellemült Ura és szükségképen, de nem elsősorban ének is ...

Ami pedig a tétel harmadik részét illeti, előadói szempontból magától
értetődően nem jöhet figyelembe e szó: "elbeszélve". Illetve bizonyit e szó
a ballada művészi beszéd-anyagszerűsége mellett, de előadni nem annyit
tesz, mint elbeszélni, ellenkezően azt jelenti, hogy valamit megjeleniteni.

Miután az előadó elérkezett a saját szempontjából történt átértékelés
hez, felmerül előtte a kérdés: korszerű-e ma a ballada? Ez a halott, irodalmi
utánpótlást nem remélhető műfaj 1 Korszerű tálalásban, bár az anyag korlá
tozottsága miatt efemer életre számíthat csak, rendkivül hatásos ma és éppen
ma a ballada. Hiszen a ballada első és fő sajátossága: az események pergő

gyorsasága, rövidség, tömörség, csak a lényeg. Van-e ennél maibb kivánalom '?
Formailag a rövid, szaggatott párbeszédek, az idegizgalom felkeltése, a
feszültség váratlan levezetése, majdnem reklámszerűencsak a lényeget harsogó
szavak. Tartalmilag a gyilkossági esetek, a házassági tragédiák, tőlünk távol
eső, rég élt emberek örök, tehát mai tragédiái. A mai közönség szereti a balladát
és azért szereti, mert idegességének, kapkodásának, zsúfoltságának megfelelően

és történelmi távlatból mégis ellensúlyozóan a balladában percek alatt kész
kis drámát kaphat, egy kis rövid filmet, élesen, karakterisztikusan megvilá
gított alakokkal, az emberjellemzésnek olyan tobzódó, egymástól élesen
elütő szineivel, mintha világvárosi mozik előtt fölgyulladó piros, zöld, sárga
neoncsövek fényétől káprázna a szeme ...

A ballada előadásánál igy első követelménnyé válik a dús hangárnyalás.
A balladában szereplő egyének az előadó ajkáról koruk, nemük, jellemük és
lelkiál1apotuk szerint más-más hangon szélnak a közönséghez. Az előadó

átéli a ballada minden egyes szereplőjének lelkiállapotát és hangján keresztül
megjeleniti azt a hallgató előtt. A megjelenités azonban csak egy bizonyos
hatásig terjedhet. Egy előadó sem keltheti életre a ballada szereplőita színéazi
megjátszás eszközeivel, mert egy ember annyi szerepet különben se vállal
hatna magára. A azínészileg megjátszott szereplők kilépnének a ballada
kereteiból.

A balladaelőadó tehát több személy drámáját színészi eszközöktől men
tesen, hangjellemzéssel stb. jeleniti meg a közönség előtt.

A magyar népköltészetben kétségtelenül a székely népballadák állanak az
első helyen. A székely népballada mint előadóianyag feltámadását és karrierjét
elsősorban érzelmi okoknak köszönheti. Trianon után a mai Magyarorszá-
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gon különösen meleg érdeklődésre tarthatott számot minden népirodalmi
termék, mely az új határokon túlról származott. A magyar rádió volt az első,

mely felismerte a székely balladák kétségtelenül klasszikus értékén túl azok
propagativ erejét. A balladák nyelve, ősi, tiszta, romlatlan magyar beszéd
és megszólaltatása a mikrofónon keresztül propagatív megszólalás az elron
tott nyelvű fővárosi közönség felé. A mikrofónon át hangzó ballada hírmondó
egy elvesztett kultúra felől, üzenet, biztatás az e1szakitottak felé, hogy ismer
jük és értékeljük alkotásaikat és határsoromp6k ellenére és éppen határ
sorompók miatt valljuk és hirdetjük a kultúrközösséget. TIyen okok
miatt, s mert néhány kiváló székelyszármazású s igy e műfajt jól ismerő
előadó is került a fővárosba, a ballada a rádió műsorának kedvelt ténye
zője lett.

A rádióelőadások sikere kivitte a balladát a pódiumra is. Kezdetben
egyes előadók szerepeltek balladával a pódiumon. Ezek az előadók többnyire
színészek voltak, akik felismerték, hogy a több személyt szerepeltető ballada
egy kész kis dráma. Helyesen tették-e, vagy helytelenül, ez vitás lehet, tény,
hogy felbontották a ballada egységét s arra vállalkoztak, hogy többen jelenít
senek meg egy balladát. Kiváló esztétikusok műfaji sérelmet találtak ebben,
de a közönség örömmel és szeretettel kísérte e próbálkozásokat. A ballada
fejlődését kutató irodalom is amellett bizonyít, hogy a ballada, mint az egy
kori misztériumjátékok csökevénye, históriás énekekkel tarkítottan valóságos
kis kollektíven előadott színdarabként szerepelt keletkezése idejében. Elő

adóink először ketten adtak elő egy balladát, felosztván egymás között a
párbeszédeket, majd a nem párbeszédes sorokat, a személytelenül jelenlevő

költő szerepenek fogva föl, harmadik szereplőt is iktattak be. Ez a harmadik
személy vezette be a balladát, ez mondta el a közbevetett magyarázó sorokat
s ez volt, aki a végén az erkölcsi tanulságot levonta. Szerepe a passzívan
recitáló költő és az eseményekben érdeklődve résztvevő, közvéleménnyé
felnagyított "harmadik" határai között mozgott. A balladaelőadások sikere
egyre fokozódott és a siker ez előadásmód fejlesztését kivánta meg. Beiktatták
tehát a balladaelőadásba a divatos szavalókórusokat is. Érdekes, hogya
szavalókórus a balladaelőadásban milyen kitűnő alkalmazásra talált. Igen
hatásosan fel lehetett ugyanis osztani a ballada állandóan visszatérő refrénjét
női és férfi hangcsoportok között. A puszta hanghatáson túl még mélyebb
értelmezést is kapott a ballada e tömegvisszhang révén, mit a kórusok fejez
tek ki. A refrén ugyanis igen gyakran valami erkölcsi tanulság levonását
jelenti, ami tömeg szájába adva, kollektív értelmezésben: a közösség, a falu,
általában a ballada szereplőit környező, de történetükkel szemben közömbös
emberek véleményeként hatott.

Sok székely balladának van azonos végződése. Irodalmáraink szerint
'ez a néhány sorból álló befejezés a balladához voltaképen nem tartozik szoro
san hozzá. Általános sirató ének önkényes odabiggyesztése ez a minden
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tragédiát azonos szavakkal befejező záradék. Kiragadott példával világítom
meg. Körülbelül négy ballada végződik így:

Egyiket temették oltár eleibe,
Másikot temették oltár háta megé.
A kettőből kinőtt két kápolnavirág,
Az oltár tetején összeölelkeztek.

A szavalókórussal élénkített interpretálásban ez a záradék külön értelmet
nyert. A szavalókórus nem hangszínekre osztottan, zenét imítálva mondta
ezeket a sorokat, hanem átértelmezve : egyik csoport, öreges hangú férfiak
csoportja mintegy önmaga közt megbeszélve a dolgot "említette", hogy:
"egyiket temették oltár eleibe, másikot temették oltár háta mögé", mintha.
jó falusi szokás szerint megtárgyalták volna, hogy bizony díszes temetése
volt e két bolondos szerelmesnek, a ballada két tragikus halottjának. Aztán
két csodahívő, ájtatos vénasszony hangja álmélkodva jelentette, hogy nagy
dolog történt, ki hitte volna ~ "a kettőből kinőtt két kápolnavirég". S végül
a kollektíven előadott mű koronáját feltette egy átszellemült, a halálon is
győzelmet vevő szerelemben elragadottan hívő fiatal női hang: "az oltár
tetején összeölelkestek" ...

Az ilyen kollektíven előadott ballada a pódiumon mégse keltett teljes
illúziót. Ha egy előadó mond el egy balladát, mozdulatlan a teste, csak lelke,
szeme, hangja éli a mondottakat, a hatás kétségtelen. De az egyszerre beszélő

mozdulatlan tömeg bizonyos mértékben komikus. Ezért gondoltak a ballada
interpretátorok arra, hogya tömeg által előadott balladát jelenetezni, szcenírozni
kell, a szavaló csoportokat festőien, képszerűen elrendezni. És ennek meg
felelően öltöztetni fel, maszkírozni ki az egyes szereplőket. így jutott el a két
évtizede feltámadt ballada karrierjének csúcspontjáig, a színpadig.

1932-ben a Kamaraszínház színpadán székely művészek csoportja Jusnij
Kék madár-jának stílusában keretbe foglalt, szcenírozott balladákat mutatott
be Szivárvány havasán címmel.

Csillagos ég alatt, zord sziklák között bozótos szakállú, elvadult külsejű

erdei emberek, szénégetők, pásztorok guggoltak a földön. Két nő is volt velük,
akik hozzájuk tartoztak, de a rendezés nem hangsúlyozta ki, hogy miként.
Csendes, csillagos éjszakát jelzett a színpad. Nagyon mély, titkokkal telt
éjszakát, ami halkká teszi az ébren álmodót. Szótlanul járt körbe a butykos.
Majd félénken, halkan, emberi hang után sóvárgón megszólalt az egyik nő

és arra kérte az öreg szénégetőt, hogy regéljen valamit. A szénégető mély,
mormoló hangján a keveset beszélők szűk, kimért modorában, nagy szüne
tekkel és sokat sejttető el-elhallgatással balladát kezdett regélni. A körötte
ülő szereplők feszült figyelemmellesték a szavát, s az átélés hevében - hiszen
annyiszor hallhatták e jól ismert történeteket. hogy kívülről tudtak már
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minden fordulatot - hirtelen átvették a mese fonalát. Valamely drámai
pillanatban beléhelyezték személyüket a balladában szereplő személy helyébe.

"Király úrfi elindula s a Dunába belé hala" - regélte a szénégető s a
tragédia fölötti kétségbeesett sajnálkozás éles sikoltásban csapott ki az
ámulva-félve hallgató női előadón, mintha személyes fájdalmat okozna e
haláleset neki, mintha az Ő szerelmese lett volna a királyi fiú. És innen kezdve
már ő mondta tovább szerepszerűen,mintha vele megtörtént dolgot mondana
el, a történetet. S végül mindnyájuk részvétét, vagy vélekedését tolmácsoló
kórus fejezte be aballadát.

A Szivárvány havasán-nak olyan váratlanul nagy sikere volt, hogy
állandó műsorára tűzte a színház s egyes kritikusok a székely Kék madár
születését jósolták meg.

A székely balladák anyaga azonban nem kimeríthetetlen. Hiszen mind
össze hatvan-hetven székely népballadát ismerünk. A balladaelőadások sikere
felkeltette az előadók figyeimét a népballadára általánosságban értve. Először

a magyarországi népballadák felé, majd a környező népek, szerbek,
bolgárok, románok, albánole balladai felé terelődött a figyelem.

Előadói szempontból az alföldi, dunántúli, nyírségi magyar népballadák
nem olyan hálásak, mint a székelyek. Szerkezetük lazább, a tragikus cselek
mény szétfolyó, nincs végig építve. Tárgyuk sem elég változatos. Az örökös
pandúr-betyár-szépasszony históriát olykor-olykor a "huncut szolgabíró",
vagy a megcsalt leány szerepe élénkíti. A legújabban felfedezett ötven-hatvan
éve keletkezett nyírségi balladák még formailag kiforratlanok, nyelvük nem
olyan szép, cselekményüle nem olyan magasztos, mint az erdélyi balladáké.
A magyarországi népballadák átmenetet képeznek a népdal és a ballada
között és könnyen gördülő dallamos verssoraik alkalmasabbá teszik őket

éneklésre, mint prózai előadásra.

Az erdélyi balladák szereplői igen gyakran történelmi nevet viselő szemé
lyek, mint például Barcsai, Bethlen, Ugron, Sárosi, a magyarországi nép
ballada szereplője maga a nép, a szegénylegény, a zsandár, a szegény leány,
8 ha úrról van szó, legfeljebb a "huncut" szolgabíró. A székely nép a maga
arisztokratikus önérzetében, a "minden székely ember nemes" elve alapján
még a Déva várát felépítő Kőmives Kelement is úrnak teszi meg. Felesége
hintóval megy Déva felé. Bíró szép Anna vont arany szoknyába, selyem
katrincába öltözötten kél útra szerelmese után. Míg a magyar népballada
leányának tragédiája abban rejlik, hogy megesett szegény és ennek következ
ményeit az olcsó, kurtuló rongy szoknya nem takarja el, addig a székely
balladában a híres hegyi tolvaj felesége azon panaszkodik, hogy: "megúnta
két lábom gyémántot taposni". A magyar népballada árva leánya egymagá
ban üldögél egy útszéli fa alatt s felhőknek panaszkodik, a székely Világszép
Erzsók egyedülvalóságát asztali inasának, keze táplálójának, pulykái pász
torának panaszolja el. A székely nép alig-alig szentel magának egy-egy balla-
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dét, mint amilyen a Kis Gergő Istvánné, Nagy Bikal Albertné, vagy Görög
Ilona. De még a népi személyekrőlszóló balladák is a mesék dúsgazdagságával
ékesítik föl alakjaikat, selyembe, bársonyba öltöztetik őket, a szegény asszony
olyan csudamalmot tud építeni, melynek első kereke bélagyöngyöt. második
kereke igazgyöngyöt hány. Dísz, pompa, ragyogás borítja be a székely nép
balladák alakjait. Egy dús fantáziájú nép szülöttei ezek a székely ballada
alakok szemben a magyar nép göndörfürtű, hollószemű, testi és lelki kivált
ságokkal ékes, de szegényalakjaival. (Betyár, csaplárosné stb.)

A székely ballada szerkezeti erősségének, formai kü1önállóságának sűrí

tett, történelmet idéző levegőjének valószínűen a székely elszigeteltség, külön
állóság, a határőrszellem, a nagy történelmi időket megért nép históriai
öntudata az oka. Itt azonban csak arra kívántam rámutatni, hogy miért
pódium- és színpadképes elsősorban a székely népballada. A székely dekórumot
igénylő és pompázatos külső és belső látványosságot nyujtó, míg a magyar
szürkébb, egyszerűbb és színpadi kidolgozásra sokkal szegényebb anyag.

Egyes teóriák szerint a ballada a hegylakó népek versi megnyilatkozási
formája. Ez a meggondolás késztetett rá, hogya Felvidék magyar népballadái
után kutassak. De mindezideig sem a felvidéki színmagyar, sem a vegyes
lakosságú, sem a tiszta tót vidékek népköltészetében előadói szempontból a
székely népballadákat még csak megközelítő anyagot sem találtam.

Gazdag balladatermése van azonban a székellyel szomszédos hegyi
népnek, a románnak.

Körülbelül hetven évvel ezelőtt a tudományos alapokra fektetett nép
költési gyüjtés legvirágzóbb idejében parázs vita keletkezett magyar és
román népballada gyüjtők között. Székely és román balladák ugyanis néha
azonos témáról szólnak. Magyar részről Gyulai Pál, román részről Grozescu.
J onel vezette a vitát és e vita az esztéták, irodalomtörténészek egyoldalú
beállítottsága miatt eldöntetlen még ma is. Egyik faj reprezentábilis esztétája
se tudta kétséget kizáróan bebizonyítani, hogy melyikkölcsönzött témát amásik
tól. Az a kompromisszum jött létre, hogy az azonos földrajzi fekvés, az azonos
miliő inspírációja, a gyakran keverten élő két faj közössége oka e témai kölcsön
hatásoknak s hogy melyik népé az ősibb fogalmazás, az eldöntetlen maradt.

Ez a román-magyar vita meglehetősenszűk látókörű volt, amint azt egy
kiragadott példa is igazolja.

Mind a magyar, mind a román népköltészetben feltalálható az ember
áldozat árán várat építő mester tragédiája. Ez a magyar Kőmives Kelemen,
illetve a román Manole mester. A népköltészetet búvárló irodalmár meg
dönthetné a kizárólagos kettős román-magyar kölcsönhatásról szóló teóriáját,
ha tanulmányozni kezdené a velük dél felé szomszédos népek, bulgárok,
szerbek, albánok, görögök balladáit. Három bolgár balladát is találtam,
melyek erről a históriáról szólnak. Ezek közül legértékesebb az Ana oímű,

ahol a feláldozott asszony tragédiája áll előtérben, de a mese, a várépítés
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története ugyanaz, mint a Kőmives Kelemen-ben, vagy a Manole mester-ben.
Erről a témarokonságról érdekes elmélete van Kogalniceanu román esztétá
nak, aki Pindus visszhangja aKárpátokban (Rasunetul Pindului in muntele
Carpati) című művében azt fejtegeti, hogy az újkori nagy görög pásztor
legendakör szétesett és újjászületett darabjai élnek a pindusi hegyektől

északra a Kárpátokig lakó népek balladáiban. (Kiváló etnológusunknak,
Ortutay Gyulának érdekes cáfolata van a kölcsönhatásokra és nem ért egyet
a Kogalniceanu-féle elvvel sem.)

Az előadó, aki székely népballadákon kívül művészien fordított román,
szerb, bolgár, albán balladák interpretálásával is foglalkozott, a maga szem
pontjából nézve úgy találja, hogya téma hasonlósága, vagy azonossága nem
jelent feltétlenül kölcsönhatást. A székely ballada tömör szerkezete semmit
se vett kölcsön a lazábban összeszerkesztett, hosszasan szétfolyó, elbeszélő

román balladától, sem a krónikaszerű, guzlicára költött, néha ezer sor hosszú,
majdnem éposz-szerű, balladás elemektől is tarkított szerb katonaénekektől.

A székely ballada szerkezete szigorúan bevezetés tárgyalás befejezésre tagolt,
matematikai pontossággal felépített mivolta, a szereplők naturalista jellem
zése ugyanazt a témát, az emberáldozat árán várat építő mester históriáját
tragédiává fejleszti. A román ballada Manole mester históriáját a könnyben
csillogó líra hangjaival szőve át felpuhítja, elérzelmesíti és végkifejlésében,
befejezésében a szárnyakat ragadó mester személyét metafizikai térre viszi át. A
bolgár Ana története a kettő között áll, mint ahogy a bolgár nép is turáni és szláv
keveredés. Ez a székelyhez hasonlóan konstruál, de jellemfestésében a románra
emlékeztetve kicsit bizonytalan, ellirizál, szinte a humor szálait szövi belé.

Ugyanezt a témát saját vérmérsékletének megfelelően annyira külön
bözően dolgozza fel két nép, hogy kölcsönhatásról nem is kellene beszélni.
Az előadó eme érvei mellett döntő bizonyossággal szólhat a balladát életre keltő

prózai, emberihang. Ha a balladákat csak énekelnék, tovább folyhatna e végnél
küli perésújabb harcok indulhatnánakamelódia kölcsönhatások mellett és ellen.

De egyazon nyelvre költőien átültetett, azonos témájú két ballada prózai
hangon, emberábrázolással, korfestéssel, belső, lelki történések érzékeltetésé
vel hangban megjelenítve, a kifejező művészi hangnak olyannyira más esz
közeit veszi igénybe, hogy egy valóban művészi interpretálás után el lehet a
pert dönteni.

Témát lehet kölcsön venni, hellyel-közzel még formai hatásról is lehet
beszélni, de egy nép lelkiségét, karakterét, hitét vagy hitetlenségét, etikai
szintjét nem kérheti kölcsön a másiktól. Egy nép alkotásaiban túl témán és
formán benne rejlik a népi lelkiség, melynek érzékeltetéséhez, megjelenítésé
hez, sajátosságához, egy másik népével sem fölcserélhető különállóságához,
egyszóval a lélek-hez csak az átélésben alázatos, hűséges emberi hang vezet el.

Két különböző témájú, legsajátosabban székely és legsajátosabban román
balladát szeretnék még bemutatni az előadó széljegyzeteivel.
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BETHLEN ANNA

(Székely népballada)

Sárosi Mihály, Bethlen János
Egy asztalnál ülnek vala,
Együtt esznek-isznak vala,
Együtt beszélgetnek vala, -

Szóval mondja Sárosi Mihály:
- Hallja-e kend, kedves komám,
Fenyitse meg kend a húgát,
Éjszakának ideiben
Ne járjon az istállóba.
Kocsisomat szeretgeti,
Hiv paripám ébresztgeti.

"Hallja-e kend, kedves komám,
Az én húgom jámbor leány."

"Megmutatom jámborságát
Két karomnak erejével,
Fényes kardomnak élével."

Hallja kapu csikorgását,
Magos patkó kopogását,
Selyem szoknya suhogását.
Mindjárt ment az istállóba,
Az istálló ajtajába.

Szóval mondja kocsisának:
"Nyisd ki kocsis, az ajtódat l"

"Nem nyithatom, kedves gazdám,
Szabadon van hív paripám,
Ha kinyitom, elszalasztom,
Tudom, soha meg nem fogom."

Úgy megrúgá az ajtaját,
Hogy kétfelé esék mindjárt.

Hát ott vagyon Bethlen Anna.
Kardját belé akasztotta,
Selyem szoknya elhasada,
Piros vére kicsordula.

Haza méne Bethlen Anna,
Lefekvék a vetett ágyba,
Reggel odament az ángya:

"Mi lelt, mi lelt Bethlen Anna 1'<



Aj, mi nem lelt kedves ángyom,
Béhágék a kőkertembe,

Rózsabokor megakaszta,
Selyem szoknya elhasada,
A vér mindjárt kicsordula,
Talpig vagyok aludt vérben,
Magam pedig halófélben.

"Hallod-e te Bethlen Anna,
Anj ki te az udvarodra.
Imádkozzál az Istennek,
Bocsássa meg bűneidet."

Ángyom, ángyom, kedves ángyom,
Mossanak meg ürmös borba,
Takarjanak gyenge gyolcsba,
Küldjenek ki Kolozsvárra,
Vegyen minden példát róla,
Az árvának hogy van dolga.

(Történelmi név históriája. A társadalmi különbséget nem tűrő, úrnő

és kocsis szerelmén felháborodó testvér, az intrikus sógor, a lovagias kocsis,
a kelleténél igazságosabb, minden célszerűtlen érzelmesség ellen protestáló
ángy, a főúri hősnő árvaságban rejlő tragédiáját jelenítheti meg itt a szereplők

jellemzésével az előadó. A Bethlen Anna anyaga egy ötfelvonásos tragédiát
tehetne ki. A párbeszédekben jellemezni tudó székely sajátosság tündököl itt.
A maga igazát a közvélemény. Kolozsvár elé kivinni kivánó, példavételt emle
gető nő, a maga igazságát a végsőkig bizonyitni akaró székely jellegzetesség.
Hatféle hangszín, drámai alaptönus, kiemelendőa félelem ben "igazat hazudó",
bűnös Anna meggyötört, lírai ssínezetű, de drámai figurája.)

A PÁSZTOR

(Román népballada Kádár Imre fordításában)

- Zöldlevelű lóhere,
Pásztorlegény hallod-e,
Hát a halál hol vert le 1
- Fenn a havas tetején,
Fúvószelek mezején,
Sötét fenyves közepén.
- Mely halállal haltál meg 1
- Zengő villám talált meg.
- Voltak, akik sirattak 1
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- Daloltak a madarak,
Szépen el is sirattak.
- Volt-e, aki mosdatott 1
- Zuhogtak a záporok,
Záporeső mosdatott.
- Került-e ott szemfödél 1
- Rámterült a holdas éj,
Holdsugárból szemfödél.
- Gyujtott gyertyát valaki 1
- Az ég fényes csillagi.
- Hát sirásó akadt-e 1
- Három fenyő zuhant le,
Sirásónak több kell-e 1
- Hová tetted furulyád 1

- Van egy magas fenyüág,
Reátűztem, s most a szél,
Sípol rajta és beszél,
Odagyűlnek juhaim,
Hallgatják adalaim. -

(A tragédia már befejeztetett, mikor a ballada elkezdődik. A visszafelé
való elmondás, hogy mi is volt a pásztor halálának az oka, gyengíti a drámai
ságot és az előadó drámai feszültséget éreztetni nem tudhat. Viszont a székely
balladák zsúfoltságával szemben itt áttekinthetőbbé teszi a balladát az,
hogy a vonala egységes és csak két szereplővel dolgozik. A párbeszéd itt nem
jellemző arra, aki mondja. A pásztorlegényé jellemzi ugyan a melankolikus
széplelkű erdő-emberét, állatok, madarak barátját, juhait halálán túl is
pásztoroló s ebben már metafizikai lénnyé váló pásztor alakját. De hogy aki
a pásztort a haláleset lefolyása felől faggatja, az előadói szempontból ki legyen,
a költő-e, a nép-e, a halott szerelmese, az erdő tündére, vagy az Úr angyala,
erre nézve az előadói fantáziának bő tere nyílik, de segítséget a kérdés eldön
téséhez a ballada maga nem ad.)

Míg a székely ballada zordságát, ködösségét, de értelmezett ködösségét,
a szereplők jellemzését véve segítségül az előadó sokféleképen érzékeltetheti,
itt az egész balladán végigömlő mélabús szeretetet, a földöntúli örök szere
tetet, a Pásztor örök gondos jóságát kell az előadónak átélnie és a hallgató
ságnak tolmácsolnia.

A székely ballada előadásahálásabb feladat, színészibb, színpadra vihető,

maibban értelmezhető, a román ballada előadása nem bírná meg a rivalda
fényét, de mély, sok lelkiséget kívánó feladat lévén, a hang szárnyain szívhez
szólóan közvetítheti a csak hanghatásra berendezett rádió.
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