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E terület két lelkületi képességhalmazt mozgat, az egyik az „én” és a természeti (termé-
szetes) – élő, de nem ember; a másik, a másodlagos környezet esetében a nem élő társas-re-
lációt minősíti. Az élettelen megbecsülése befolyásolja az élő megmaradását is. Az élő és 
az élettelen között biológiai-fi zikai különbözőség él, de a lelki képességek összefogják a 
különbséget és továbbfejlődve egy újabb képességigényt mutatnak. 

Megjelenik a transzcendentális viszonyulás képessége, vagyis a világnézeti beállítódás 
egy sajátos képességhalmazáról beszélhetünk, amely az ember életében egy elágazó fej-
lődési lehetőség. Ha az ember szemléletében az anyag kerül a középpontba, akkor nincs 
választható állapot, amelyet az élő és az élettelen között tovább lehet fejleszteni, mert csak 
az élettelenhez képes viszonyulni, így nem alakul ki pl. az istenkép. Ebben az értelemben 
egy zsákutcát értünk el, hiszen a matéria, pl. a pénzvilág határozza meg a legfelsőbb tuda-
tot. Ha megtaláljuk az élő természet és az élettelen környezetünk közötti élő viszonyulást, 
akkor juthatunk el ahhoz a transzcendentális kompetenciához, amely során megjelenhet a 
megbizonyosodás képessége, melynek a legmagasabb formája a megbékélés társas relációja.

A megbékélés eredménye pedig a harmónia: a tudás minőségének a legfontosabb mutató-
ja; az ismeret és a képesség, az ismeret és a lelkiismeret egysége.

Arany ezt a nevelési feladatot tartja egyben a nevelés fő feladatának, vagyis a nevelési 
célnak:

„Legnagyobb cél pedig, itt, e földi létben,
Ember lenni mindég, minden körülményben.”

Szenczi Árpád

Az örök ballada1

Arany János születésének bicentenáriumi évfordulóján nem is tiszteleghetnénk a költőó-
riás előtt méltóbban, mint balladái megidézésével. Több oka is van, hogy most a néptánc 
művészi eszközeivel értelmezi újra Fitos Dezső és Kocsis Enikő Arany János lírai csúcs-
teljesítményei közül a Vörös Rébék, a Tengerihántás, az Ágnes asszony, a Hídavatás és az 
Ünneprontók balladáin keresztül az emberi vágy, a bűn, az esendőség és a feloldozásért, 
irgalomért könyörgő lélek örök fájdalmát. 

Arany János nem egy költőnk a sok közül. Nagyapám azt mondta, hogyha egy lakatlan 
szigeten kellene éveket egyedül eltöltenie, és csak egyetlen könyvet vihetne magával, hogy 
ne felejtsen el magyarul, akkor Arany János összes műveit választaná. Több mint négy év-
tizede meghalt nagyapám nem tudhatta, hogy azóta számítógépes vizsgálatokkal, egzakt 
tudományossággal igazolták: Arany János valóban a leggazdagabb szókincsű költőnk. Míg 
Arany 60 ezer egyedi szót és szótövet használt költészetében, addig a – szintén géniusz – 
kortárs Vörösmarty Mihály mintegy 40 ezret, Petőfi  30 ezret. És szintén 30 ezer egyedi 
szóhasználatú összes művei születtek Adynak, Babitsnak és József Attilának is. 

Arany hihetetlen nyelvi gazdagsága mélyen a népi kultúrában gyökerezett. A mai fi a-
talok vajon értik-e, hogy mit jelent: „Ösztövér kútágas, hórihorgas gémmel”? Félek, akad, 

1 Elhangzott 2017. március 3-án a Fitos Dezső Társulat és a Szentendre Táncegyüttes Irgalom – Táncjáték Arany 
János balladái nyomán című előadása premierjén Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtárban.
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aki a sor egyetlen egy szavát sem ismeri. Használni még úgyse használja. A kétszázéves 
évforduló szembesít bennünket önmagunkkal. Arany János életműve mintegy esszencia, 
magában hordozza azokat az értékeket, amelyek mi voltunk, és amelyek reményeim sze-
rint még talán vagyunk is. Vajon elér-e a hangja hozzánk 200 év távlatából?  Ismerjük-e 
azt a népi kultúrát, amely a miénk? Megidézve őt, vajon látjuk-e ősapáink és ősanyáink víz 
alatti arcát, mintha mély kútba néznénk? 

Arany János idősebb korában minden születésnapjára írt egy rövid verset. Mindig azt 
a címet adta nekik, hogy: Évnapra. Azonban a legutolsó születésnapi versének más címet 
adott, azt, hogy: Sejtelem:

„Életem hatvanhatodik évébe’
Köt engemet a Jóisten kévébe
Betakarít régi rakott csűrébe
Vet helyemre más gabonát cserébe.”

És vetett a Jóisten a learatott gabona helyére újabbakat. Folklór nagyhatalom marad-
tunk Európa közepén, a népzene-néptánc vonatkozásában az UNESCO által védett a hazai 
táncházmozgalom mint a hagyomány átörökítésének magyar modellje. 

A mostani előadás egy bemutató. Létrehozó alkotóinak csak korábbi nagyszerű munkáit 
ismerem. Ha vannak művészek, akik képesek érteni és érezni a balladák örök üzenetét, 
azok bizonyosan Kocsis Enikő és Fitos Dezső. Akik táncegyütteseiknek, és az általuk irá-
nyított művészi formációknak úgy adják tovább a kapott örökséget, hogy a néptánctudás 
tökéletes ismeretén és gyakorlatán túl, annak mélyebb lényegét, történeti vonatkozásait és 
lelkiségét is megértetik, és ami még több: megéreztetik velük. És ne feledkezzünk meg a 
mű zenéjét szerző, a Budafolk zenekarban játszó ifj ú Csoóri Sándorról se, akinek az egykor 
a Muzsikás együttesben zenélő apját, a nemrégiben elköltözött költő nagyapa „a halállal 
szemben is rézbaltás szegénylegénynek”-nek nevezett.  Arany balladái népballadai ihletésű-
ek, fájdalmai örök fájdalmak, átéljük őket, hiszen a Dunának menő megesett lány keserve, 
a mai abortuszon átesett lányok lelki gyötrelmével rokon, a gyilkos és áldozat, a szörnyű 
tragédiák Ágnes asszonytól és a nagy hegyi rablótól a veronai buszbalesetig körülvesznek 
bennünket, ahogy ezt Az a ballada című versemben is megfogalmaztam egykor: 

A népi kultúrából merítkező Arany-balladák eltáncolása nagyszerű kísérlet, merész öt-
letnek tűnik, pedig kézenfekvő. Elég, ha csak Sinka István Anyám balladát táncol című 
remek versére gondolunk. Vers – ballada – néptánc az emberi esendőségről, a vágyról és 
annak tilalmáról, a bűnről és bűnhődésről, hiszen mindannyian irgalomra szorulunk.

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében fogadják szeretettel a ma esti bemutatót! 
Balogh Balázs

„Az a ballada
ma is létezik
a nagy hegyi rablóról
és a kékre fagyott
arcú lányokról akik
a Tiszának mentek

itt sípol öröktől
ez a balladába hajló
dallam
az agyunk belső 
vegyületeiben
mint a silógödörbe
veszett motoros
lélegzete.”


