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M6z6desen si.ir16 anyagk6nt
ztidul ki az iskolSb6l az6nek.
Kiss6 iskolSsan tagolt i.ite-
mez6sben, de l6lekmozgat6
f6nyes, tiszta hangokon. Re-
m6nygondolatom: n6pkcilt6-
szetiink meg(jul6sdnak
6vadj6t 6ljtik. Koddly nagy-
szerii 6letmiive mintha sze-
mi.ink l6ttdra tereb6lyesedne
h6t 6gr6tegen Stniiv6 61etf5-
v6, zenei viligf6vS, s mind
gyakoribb eset, hogy n6pkcil-
t6szetiink sz6lal meg korii-
l6ttiink. Nagy halv6nyodS-
sok, tivoloddsok, fdtyolos
ront5sok ut6n ism6t kdze-
li.inkbe keriilt, tudatunk 16-
sz6vd simul a magyar n6p-
zene megannyi alkotdsa.
Ahitjuk, s 6rz6keljiik, mint
az e1flfjt r6tek zsongit6
0des6g6t. De vajon hogy 51-
Iunk a tartalommal? Kell6
m6lysegig 6rtjiik-e a sztjve-
gek gyakorta rejtett magvdt,
k6djeleit, jelk6peit? Mintha
tril sok volna itt a felt6ratlan
kincs, s hdtul rkullogna az 6r-
telmez6s, t6n mert e nem-
zed6kek csiszolta remekmii-
vekben minden k6p, minden
sz6 annyira nyiltnak tetsz6,
hogy ftjliislegesnek tfinik el:
tiiprengeni rajta.

A cimiinkben jelzett 6nek-
nek p6ldSul m6g mfifaii be-
soroldsa sem tiszt6z6dott; iI-
letve tiszt6z6dott, de t6ve-
sen. Hiszen A csitd,ri hegqek
alatt, ha sz6lt6ben dneklik is,
nem n6pdal, hanem ballada,
remekbe szabott ballada, s
ezt h6rmas tagolSsa, epikai
tartalma is elSrulja. E balla-
ddt 6nekelve mdgikus szin-
jSt6knak v5lunk 16szeseiv6,
melynek dimenzi6i trilhalad-jdk, kiiktatjdk a konkrdt,
val6s6gos teret: egym6st6l
tSvolszakadt szerepl6i t6vol-
ba hatdson alapul6 trivp6t'be-
sz6det folytatnak egymdssal.

A BALESET
Meglehet6sen er6s itt is a

nagyfokri sflritetts6gb6l fa-
kad6 balladai homdly: h6-
seink jekiletlenek, a tiirt6n6s
el6zm6nyei. kdriilm6nyei rej-
tettek.

Messzi hegyek t6lbe for-
dult vilSg6ban - ahogy ezt
a ledny szavaib6l megtudjuk
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- a t6vol iev6 kedvest sze-
rencs6tlens6g 6rte; lova fel-
bukott vele, s 6 karjdt tiirte.A csitd.ri heggek alatt I R6-
gen leesett a h6. I Azt kal-
lottarn ki.sangyalom, I V,bled
esett el a 16. A baleset k,iiki-
ncis v6gktivetkezm6nnyel z5-
rul: a k6t szerelmesnek v6g-
leg el ke1l szakadnia egymds-
t6l. Ezt az els6. pilianatban
6rthetetlennek tetsz6 .fejle-
m6nyt n6piink szerelemr6l
alkotott 6si felfog6sa indo-
kolja: igaz szerelemre, mint
a legmagasztosabb emberi
6rz6sek telj6re csak az m6l-
t6, aki maga is teljes es to-
k6ietes. Ezt az iratlan n6pi
tiirv6nyt mondja ki v6gko-
vetkeztet6sk6nt a le6ny: Ki-
tiirted a kezedet, I Miuel
dlelsz engemet? I igy hd.t,
kedoes kisanggalom, I Nem
lehetek a tied.

Noha a baleset hStt6rte-
nyez6irol s"emmit sem tu-
dunk, bizonyos jelek arra
utalnak, hogy kiskaton6val
t<irt6nt a szerencs6tlens6g, s
a ttirt6n6s hdtter6ben t6n va-
lamif6le harci cselekm6ny
5II. Erre enged kdvetkeztet-
ni a sajStos kiemel6s: ,,v6led
esett el a 16": veled, 6s nem
massaM fif tehdt lovas-
ktitel6kben szolgSl, katonai
szolgSlatot teljesit, igy k6vet-
kezik be balesete. Ez meg-
magyar5,zn5., mi6rt keriilt el
otthon16l, szerelmes6t6l, t6-
vol idegenbe.
SEGTTSEGKERES

Ha feltev6seink helytSll6k,
h6si.inket csatamez6n keli el-
k6pzelniink; sebesi.ilten, ha-
nyatt fekve n6zi az eget, baj-
t6rsai nincsenek kririilotte,
igy Litja meg a madarat. a
segits6gk6r6s egyetlen lehe-
t6s6g6t, akivel tizenni sze-

: .' . ...,.... , 1

:..." t.r :

retne. Erre a lSt6szijrgre utal
ugyanis az, hogy a madSr -a sebesiilt leg6ny saj6tos sza-vai szerint - nem az 6gen
szdll, fenn, hanem az 6g
alatt: Amott ld,tok az 69 alatt
I EgA madarat rdpiilni. I De
szeretndk a r6zs6,mnak I A
madd.rral ilzenni. Yaey'. EgA
leuelet kiildeni. A fif mind-jrirt meg is fogalmazza a
.,lev6I"-nek mondott i.izene-
tet: Rdpiilj, maild,r, ha l,ehet
t' Vidil el ezt a leuelet. I
Monild. nxeg az in galam-
bomnak f Ne sirasson enge-
met.A sebesi.ilt kiskatona ily
m6don k6r segitsdget a sors-
t6l, s nem is mag5ra gondol
- saj6t tragikus sors6t be-
fejezettnek, rem6nytelennek
6.rzi -: kedves6t szeretn6 a
bdnatt6l mentesiteni, sors6t
krinnyebbiteni. Szavai visz-
szautalnak az els6 szakasz
v6g6n a lSny 6ltal megfogal-
mazott tdrv6nyre, s az elke-
riilhetetlenbe val6 belenyug-
v6st fejezik ki: ha m5r igy
esett, ha m6r testi 6ps6g6t,
teljes 6rt6kris6g6t elvesztve
alkalmatlannd v6lt a teljes
szerelemre, legalSbb kedvese
el6tt nyissa meg lemondSs6-
val a boldogsiigra talSlSs ft-
j5t.

Igy teljesedik ki, s v6lik
v6g6nr6nyess6 e segits6gk6-
r6sben a k6t szeretS vdgze-
te.

A CSODALATOS ERDO
E v6gzet megv5ltoztatha-

tatlannak tetsz6. Amde bele-
nyughatnak-e az 6gi-ft ldi
hatalmak ilyen tiszta, l6lek-
t6l lelkezett, nemes 6rz6sek-
t6l 5thatott szerelem v6gle-
ges megsemmisii16s6be, hi-
szen ez nemcsak a szerel-
mesek, de az isteni tijrv6-

nyek buk6s6t is jelenten6.
Ha lehetetlennek tetszik is,
valamif6le m6don meg kell
menteni 6ket!

Megmozdulnak h6t a ter-
m6szetftiliitti er6k, soromp6-
ba l6pnek a mdgikus hatal-
mak a hf szeret6k megmen-
t6se, s az igaz szerelem le-
gy6zhetetlensege jegyeben, s
a k6t szeret6nek, ha nem is
azonnali megolddst, de bizo-
nyossdgon alapul6 rem6nyt,
biztatdst nyfjtanak. M6ghoz-
zd milyen ktiltjniis m6don, a
term6szeti mdgia micsoda
val6s6g feletti er6 hatalmS-
val ! A term6szet er6i moz-
dulnak meg 6rtiik. A k6t egy-
m6st6l mdrhetetlen tSvolban
lev6 szeret6 el6tt egy ,,jajde nagyon messze'l fekv6
erd6 jelen,ik meg, mitikus
kerek erd6, hisz ,,kell6s k6-
zepe" van, s ,,kell6s k6ze-
p6ben" k6t rozmaringbokor
511, n6pktilt6szettink mAgikus
nciv6nye, s a k6t roppant t6-
vols5gban lev6 szeret6 pon-
tosan l6tja ezt: Amoila lent
uan ega eril6, I Jaj, de na-
gAon rrlessze Dan. I Kbzepe-
be, kdzepdbe f Kdt rozmari.ng
bokor oan. Mi tdbb, az egyik
rozmaringbokor az irdatlan
tSvolban 1ev6 egyik szeret6
v6ll5ra hajlik, a m6sik a
mdsik6ra. A fdld niiv6nyi
6l6vil6ga, l6nyeg6ben a fiildi
bioszf6ra mdgikus er6i 5lI-
nak ily m6don p6rtfog6lag a
szerelmesek mell6, az elszen-
vedett baleset ellen6re rij6-
lag kijelijlve 6ket holtig tart6
szeret6knek: Eggik hajli,k a
od,llamra, I Md.sik a babdntd-
ra. I lgg hdt, kedoes kisan-
ggalom, I Ti6d leszek 'tsalaha,

N6piinknek a term6szeti
t6jjal val6 6sdsszeforrottsS-
g6t 6rz6keltetik ezek a sorok:
a term6szet mint csodatev6,
bajokat-sebeket gy6gyit6, se-
git6 efi jelenik meg itt, mint
n6pkdlt6szetiinkben, n6pme-
s6inkben megannyiszor s a
term6szeti er6k e segit6, m5-
mikus egyiitthatiisa csak
olyan n6pn6l alakulhatott ki,
amely 6s1ak6 ezen a tdjon...

Szdll, szdll az 6nek. Figye-lem a bels6 borzongdst.
Mintha nap stitne, napmeleg
6radna abb6l az iskokib6l.


