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ELŐSZÓ

A gyűjteményünk első könyvének bevezetőjében jelzett okok miatt nem szol
gált különösebb örömünkre, hogy az egységesnek szánt testes tanulmányantológia 
anyagát fel kellett bontani - akkor még úgy hittük - két ikerkötetre.

Még kevésbé volt számunkra örvendetes a kénytelenség, hogy ugyanazon ma
teriális okokból a második kötetet is - tovább kellett bontani...

Most azonban, csaknem fél évtized múltán, a „jó - rossz dialektikája” meghozta a 
szerény kárpótlást: a népköltészet életében oly jelentős folyamatoknak, mint amilyen 
a folklorizálódás, folklorizmus, interetnikus és tipológiai rokonulás, az eredetileg 
tervezett fejezetnyi tér helyett egy külön kötetnyit tudunk biztosítani. Igaz, a Népköl
tészet és iskola - Népköltészet és irodalomtudomány c. függelék feláldozása árán is, 
azonban az időközben napvilágot látott ilyen tárgyú újabb tanulmányok besorolásával.

Jelen kötetünk anyagának szelektálási szempontjai, a válogatás forrásai, a szö
vegközlés/szöveggondozás módja s a kiadványnak szánt lehetséges praktikus funk
ciók is azonosak az első két kötetével (1985, 1988). Mint ahogy a fejezetbeosztás 
és - sorszámozás, valamint a mutatók megoszlása is az előd-kötetekhez való szerves 
kapcsolódást hivatott jelezni.

A sorozatunk népköltészettani tapasztalatait összegező tanulmányunk s a ju
goszláviai magyar népköltészet kutatásának válogatott bibliográfiája külön kötet
ben fog megjelenni.

Újvidék, 1988. novemberében Bosnyák István

P. s. Négykötetes tanulmányantológiánk megjelentetésének viszontagságos kö
rülményeire jellemzően, jelen kötetünk kiadása megtorpant a szellemi életünk 
egésze szempontjából is oly sorsdöntő 1989. esztendőben. Miközben a sorrendben
4. kötet nagy nehezen napvilágot látott, e 3. kiadására csak most, a Határon Túli 
Magyar Könyvkiadás Támogatása Kuratóriuma jóvoltából kerülhet sor. E támo
gatásnak hála, a már-már torzónak vélt kiadványsorozat mégiscsak kiteljesedik, s 
immár viszonylag átfogó képet nyújthat a délvidéki magyar népköltészet életének 
múltjáról és közelmúltjáról.

Újvidék, 1995. szeptemberében B. I.
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1. EGY TRUBADÚRDAL NÉPZENEI EMLÉKEI 
VAJDASÁGBAN

A véletlen hívta fel a figyelmemet pár évvel ezelőtt egy középkori 
trubadúrének és egy moldvai esti imádság dallamának feltűnő hasonlóságára. A 
Reis glorios c. trubadúréneket egy svéd lemezgyártó vállalat adta ki a müncheni 
Stúdió dér frühen Musik előadásában1, a moldvai esti imádságot a Fényes nap 
immár elnyugodott kezdettel egy 1964-ben megjelent magyar népzenelemezen2 
hallottam.

Sokáig nem tudtam mit kezdeni a "felfedezéssel”, mert valószínűtlennek tűnt, 
hogy egy XII-XIII. századi trubadúrdallam napjainkban is hallható legyen, és 
éppen magyar nyelvterületen. Igaz, az utókorra maradt középkori képzőművészet 
"kézzelfoghatóbb” termékeivel szemben nem kételkedünk ennyire. Az ásatások, 
régészeti kutatások folyamán napvilágra került építészeti maradványok, szobák 
francia hatást mutató arculata senkit sem hökkent meg, mert természetesnek 
tartjuk, hogy az európai művészet fejlődésében élenjáró francia területek szellemi 
áramlatai már akkor is eljutottak hozzánk. Az európai haladás szempontjából 
provinciának tekinthető vidékek is részt vettek a művészeti áramlatok vérkerin
gésében, ha nem is a főütőér szerepében. A 'Vezető szerep” a zenére is érvényes. 
Később, a magyar népzenekutatásban e téren elért eredményekkel részben megis
merkedve, rádöbbentem, hogy a véletlennek hitt hasonlóságnak alapja is lehet.

A magyar balladák műfajának kialakulását VargyaP összehasonlító ered
mények alapján az Anjou-korra teszi. Az Anjou-dinasztia uralmának ideje (1308- 
1387) nem esik messze időben az említett trubadúrének keletkezésétől. Szerzője, 
Guiraut de Bomelh neve mellett 1138 és 1215 megkérdőjelezett évszámok állnak. 
Mint a francia szőlőművelés is, a francia balladák legkésőbb a XV. század végéig, 
de már a XII. századtól kezdve kerülhettek a magyarokhoz, ahogy a kutatások 
feltételezik. Miért ne kerülhetett volna át akkor a trubadúrdallam is valamilyen

1 Musik och iiutrument fran medeliid och icnlssans (Középkori és reneszánsz zene és hangszerek) 
Riks LPED 1-2 stereo 1970 I A 1. sz.

2 Hungárián Folk Music B old. 17. sz.
J Miért és hogyan történeti tudomány a néprajz? Néprajzi értesítő, 1961, 5-19. o.
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úton-módon? A középkori lovagműveltség nemzetközinek nevezhető: a hűbéri 
udvarokban Európa-szerte a kor divatjának megfeleld zene szólt. Nemzeti jelleg, 
népi és nem népi akkor még nem tűnnek sarkalatos kérdéseknek.

Az egyházi népénekkel létrejött dallamkapcsolatok a népzenében még ennél is 
messzibb múltba vezetnek: a gregorián dallamkincshez. Sok esetben kimutatható 
ma is énekelt dalokban gregorián dallamépítkezési elv. Ilyen dallamok lehetnek 
hordozói világi és vallásos jellegű szövegeknek egyaránt. A dallamfunkciók 
bizonyos fokú keveredése a népzenében is megfigyelhető, akárcsak a műzene 
történetében. Balladáink sokszor kölcsönöznek egyházi használatú dallamokat, de 
a népzenénk egyéb területein is találkozunk velük (a szokásdalokban 
természetesen). A "kölcsönzés” nem tudatos.4 Ugyanakkor valószínű, a gregorián 
ének is egy szélesebb zenei hagyomány szerves része. Mint tudjuk, I. Gergely pápa 
(590-604) csupán egységesítette és legalizálta a római katolikus egyházban már 
használatos énekeket.

A tudományos kutatások ilyen bátorító eredményei egy részének ismeretében 
érdemesnek ígérkezett a trubadúrdallam és a moldvai esti ima véletlennek látszó 
hasonlóságának ''utánanézni”. Az adatkeresés során igen sokféle anyagra bukkan
tam mind szöveg, mind dallam tekintetében. A rendelkezésre álló irodalmon kívül 
igyekeztem a vidékünkön fellelhető anyagot is figyelembe venni*, amennyire ezt a 
zentai gyűjtők eddigi eredményei és a téma kapcsán nyújtott segítsége lehetővé 
tette. A segítségért ezúton mondok köszönetét.

Akadnak példák, melyek csak a dallam szempontjából vágnak ide, és fordítva: 
olyanok, melyek csak szövegrokonságot mutatnak. Valamennyit áttekinthető 
táblázatban közölni lehetetlen volna. Ezért egy külön táblázat a trubadúrdallam 
közelebbi és távolabbi rokonságának főbb pontjait érzékelteti, a többi idevágó 
példát pedig egyenként közlöm**.

A Reis glorios c. trubadúrdal Guiraut de Bornelh (11387-1215?) ún. 
hajnalnótája, a trubadúrköltészet szerelmi lírájának egyik válfaja. Dallama és 
szövege egyszerűbb, népiesebb ágát képviseli a trubadúrlírának. Ismétlődő első 
dallamsora és refrénje ötsorossá bővítik. Hangterjedelme egy oktávnyi, dór dallam. 
Sok benne a díszítés (melizma). Szövegsorainak ritmusa 4+6, 4+6, 4+7, 4+7-es 
tagolódást mutat. A fennmaradt kézirat ritmizálatlan, ritmusa csak az egykorú

4 ”... Annál különösebb ez, mert mind egyházi, mind világi szöveggel több változata van elteijedve... 
(ti. egy 1674-ból kimutatható egyházi éneknek: Đ. A.), még sincs adatunk rá, hogy a dallam azonosságát a 
nép felismerte volna.” K-V 66. o.

* Jelen közlésünkben, a kötet lémájának földrajzi lehatárol tsága miau, jórészt erre az anyagra 
korlátozódunk, a trubadúrdal fotklorizálódásának egyéb példáira vonatkozó lanulmányrészletek 
esetenkénti kihagyására pedig szerkesztői lábjegyzetben utalunk. -A  szak.

•• A gyűjteményünk első kötetének (1985) előszavában jelzett okok miatt a muzikológiai 
dokumentációról jelen kötetünkben is kénytelenek voltunk lemondani; a vonatkozó kihagyások eredeti 
lelőhelyére lapalji *-o* jegyzetben utalunk, vagy magába a főszövegbe iktatunk zárójeles utalást. -  A 
szak.
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egyházi zeneelmélet szabályai szerint rekonstruálható. A szöveg tagolódása nyújt 
legtöbb segítséget a dallammozgás fóbb állomásainak megállapításához. Az első 
dallamsorban a kvint szerepe meghatározó jellegű, az első cezúra a kvinten (5) 
végződik, ugyanígy a második is. Aprólékosabb felosztásnál kiviláglik, hogy a hat 
szótagos egység is 4+2-re tagolódik, melyből a négy szótagos egység a kvarton (4) 
végződik, és csak az utolsó két szótag pihen meg kvinten. A melizmák révén 
hasonlóság alakul ki a második négy szótagos és az utolsó két szótagos egység 
között Mint mondtuk, az első dallamsor ismétlődik. A harmadik sor hullámzóan 
bár, de céltudatosan lefelé tör, hogy az alaphang alá süllyedve megálljon. Ez az 
alsó szeptim (VII) a második fontos kiemelt pont a dallam mozgásában. A 
negyedik sor és a hét szótagos refrén is erről indul fölfelé, hogy ívet leírva az 
alaphangra (1) érjen. A harmadik és negyedik sor egy-egy szótaggal bővül, de így is 
jól érezhető a 4+4 (+3)-es tagolódás. A harmadik sor első és a negyedik sor 
második négy szótagos egysége ismét azonosságot mutat. A negyedik sor és a 
refrén szintén hasonló, csupán a refrén egyszerűbben mondja el a mondanivalóját, 
minthogy kevesebb a szótagszáma, míg a negyedik sor kénytelen kissé magasabban 
maradni az alaphang felett, hogy a zárást a refrénre bízza.

Az idetartozó magyar példák, a két egyházi ének és a moldvai esti ima között 
eltéréseket ismerhetünk fel. Szövegük vallásos, dallamuk négysoros. A főbb moz
zanatok hasonlóak: a kvint és alsó szeptim kiemelt szerepe, a hangterjedelem és 
tagolódás azonos, de a magyar példák négy különböző dallamsorra oszlanak 
(ABCD). Ezáltal eltolódás keletkezik az első két sor között a trubadúrdallamhoz 
viszonyítva. A trubadúrdallam főzárlata a kvintről (5) itt a kis tercre (b3) csúszik. 
Ez a jelenség gyakori a magyar anyagban. Sokszor a kis tere helyettesíti a kvintet 
olyan dallamokban, ahol a kvintváltó felépítés tanúsága szerint az ötödik fokon 
kellene a főzárlatnak lennie (különösen Erdélyre jellemző3). De lehet másik oka is 
az eltolódásnak ebben az esetben. A magyar példák első két sora hangterjedelem
ben bővül, minthogy nem ismétli mechanikusan az első sort. Második soruk 
viszont a trubadúrdallam első sorának csúcspontján kezd. Mindez arra enged 
következtetni, hogy a magyar példák első két sora a trubadúrdallam megismételt 
első sorából toborzódik. Ezt a feltevést a francia Roi Renaud ballada kvint 
főzárlata is igazolni látszik. A harmadik és negyedik sor egyezése a 
trubadúrdallammal még szembeötlőbb, csak itt a refrén elmarad, úgyhogy a magyar 
dallamok utolsó sorai a francia utolsó és refrénsorának összevonását mutatják 
Eltérő a Felvitetett magas mennyországba példája, ahol az alsó szeptimet a kvart (4) 
helyettesíti, de az utolsó sor itt is ugyanúgy kezd, mint az előző két esetben. Ez az 
utóbbi dallam szerepel a katolikus népénekeskönyvben6 is. Furcsa hát, hogy az egy 
karácsonyi kántáló féldallamon kívül eddig nem került elő vidékünkön, pedig 
dallamára többen -  úgy vélik -  emlékeznek: a halottaknál vagy magánházaknál 
tartott esti kilencedeken énekelték. A népéneskönyvben Mária-énekként szerepel.

5 Vargyas, 1958
* Hozsanna, 167. sz.
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Néhány zentai kántortól kapott értesülés szerint nem túl gyakran énekelik errefelé 
a miséken.

A trubadúrdallam, mint már említettem, az ún. hajnalnóta (alba= 
aube=Tagelied) válfajába tartozik: szerelmesek álmát őrző jó barát éneke.
A hajnalnóták általában a szerelmesek együtt töltött éjszakája utáni elválást 
éneklik meg. Evvel a műfajjal találkozunk a XVI. és XVII. századi 
virágénekekben7 is, sót ama hallható népdalok között is előfordul különböző 
dallamokon, de mindig nagyon hasonló megfogalmazásban. Az Ádventi kántálás 
zárlataiban egyezik az Angyaloknak nagyságos asszonya dallamával, de hangter
jedelme nagyobb, szótagszáma nyolc. Vargyas említi8, hogy ez a dallam általában 
hasonló szöveggel szokott előfordulni, erősen pentatonizálódott, de ez lehet 
utólagos fejlemény is. A vidékünkön eddig előkerült változatok egyik fajtája új 
stílusú, a másik pedig -  a ránk legjellemzőbb -  régi stílusú dallamokon fordul elő. 
Itt esetleg érdekes megfigyelni ennek a szinte slágerszámba vehető ötfokú 
ereszkedő dallamnak egyik ritkább fordulatát a negyedik sorban, ugyanis előfordul, 
hogy az alsó szeptimről kezd. Ez a dallamfordulat mifelénk nem gyakori, elvétve 
találkozunk csak vele, de más, archaikusabb hagyományt őrző területeken a régi 
stílusú dalokban sűrűn előforduló jelenség a dallammenet szinte bármely pontján, 
akár mint főzárlat is.

Az Angyaloknak nagyságos asszonya és a Felvitetett magas mennyországba a 
katolikus népénekeskönyvben is szerepel a 167. és a 289. sz. alatt, de a 189. 
szövege más dallamon. Csomasz Tóth felsorolja az idetartozó dallamok számos 
változatát, de az Angyaloknak nagyságos asszonyát csupán variánsnak tekinti. Erre 
az indíték valószínűleg a közös szöveg, Vásárhelyi András Cantilenája, "Angyalok 
nagyságos asszonya" kezdettel. Papp Géza10 felhívja figyelmünket, hogy ezt a 
dallamot önálló alakulatnak kell tekintenünk, melyet Erdélyben Vásárhelyi 
Cantilenájára is énekeltek. Ennek a dallamnak közeli népi variánsát Erdélyből 
Kodály is közölte már az 1942-es Cecflia-naptárban, "Angyaloknak nagyságos 
asszonya” szöveggel (Közli Szabolcsi Bence is: A magyar zenetörténet kézikönyve, 
Bp. 1955, 13. lap 2. c. sz.). Az Angyaloknak nagyságos asszonya dallama azonos a 
moldvai esti ima dallamával. Szövegére mifelénk is találunk szinte szóról szóra 
egyező változatokat más dallamokon, de inkább mint halottas éneket tartják 
számon. Ritmusuk középkori himnuszritmus 4+6-os tagolódással; izomctrikus, 
négysoros versformák.

7 Virágénekek (XVI. és XVII. sz.). Lemez, Hungaroton LPX 18015 A old. 5. sz. "Szól a íigemadár 
(—fülemüle), /Mindjárt megvirrad már,/ Fordulj hozzám rózsám,/ Csókold meg az orcám7/ Hajnal j6J 
Csak meg ne virradjon/ Hogy az én édesem/ Jó utat haladjon// Elmegyek, elmegyek  ̂ Nincsen 
maradásom;/ Isten veled, kedves/ Gyönyört virágom.”-  Dallama eltérd, magasan járd kezddsorral, 9 (b3) 
7-es záriatokkal.

8 Vargyas, 1976.1. 237. o.
* RMDTI., 44.1. és 44. II.
10 RMDT II. 103. sz.
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Ennek a dallamrokonságnak: a másik ága ismét a XIII. századba vezet. Egy 
XIII. századi kéziratban fennmaradt spanyol dallam és egy Zobor-vidéki ének 
hasonlóságára Kodály11 hívja fel a figyelmet. A spanyol dallam tulajdonképpen 
kétsoros, 8+7 tagolódású (4+4+4+3) és a két sor is csak zárlataiban különbözik 
egymástól. A dallam kiemelt pontjai itt is az 5. és VII. fok, csak itt a hangter
jedelem még kisebb. Az egész dal úgyszólván csak a kvinten stagnál. A VII. fok itt 
a főzárlat, ugyanúgy, mint rövidült magyar megfelelőjében. A magyar dallam 
második sora jobban hasonlít a Reís Glorios és az Angyaloknak... megfelelő 
részeire. Tagolódása ennek is 4+4+3, izometrikus két sor. Hasonló dallamot közöl 
Erdélyi Zs. a kántáló énekek között Moldvából. Ezekre vagy hasonló dallamokra 
vidékünkön még nem bukkantunk.

A dallamcsalád következő ágát a Roi Renaud, RÁkóci kis úrfi La passión de 
Jesus Christ és az Elment a két lány képviselik, Vargyas francia-magyar 
vonatkozású balladakutatisainak eredményeiből. A francia Roi Renaud13 dallama 
a Ráköti kis úrfi magyar megfelelője, a halálra hurcolt menyasszony balladája14. 
(Vidékünkön ez a ballada se került még elő.) A francia nyolc szótagos (4+4), a 
magyar hat szótagos (4+2). Dallammenetük nagyjából megegyezik, de a francia 
tágabb terjedelemben mozog, csúcsa az oktávot is eléri. A franciában gyakoribb a 
harmadik sor alsó szeptimes zárlata, bár ez a zárlat nem állandó, háromféle 
módon jelentkezik: az alaphangon (1), a moll tercen (b3) és az "alsó hetedik” 
(VII) fokon, de mindhárom "egyetlen zárlattípusnak különböző, de egyenértékű 
megfogalmazása” (Vargyas). A magyar példa a VII. fokot csak röviddel a zárás 
előtt érinti, nem a zárlatban, de ez sem kötelező. Kirajzolódhat a dallam anélkül 
is, hogy az alaphang alá kanyarodna. Ritmusa a szabályos 6/8-os franciával 
ellentétben un. wgiusto syllabique”15. Ez a ritmus ős-európai jelenségnek tekint
hető, tudniillik a 6/8-os lüktetésű francia példáknál is sokszor panaszkodnak a 
lejegyzők "szabálytalanságokra".

A La passión... és Elment a két lány szintén Vargyas idézett tanulmányában 
szerepelnek. Utóbbi volta vagy gagliarda1 dallam, az előbbi ennek francia meg
felelője17. Ez a két dallam már egy másik nagy dallamcsaládba is tartozik, melynek

11 K-V, 68. old. folyt.
12 E. Zs., 231. sz.
13 Marguerite et Raoul D’Harcourt: Chansons foikloriques fremeaises au Canada, Quebec-Paris 

1956. No 3.
14 Vai^yas, 1976. II. 11. (140. o.)
15 Cofutantin Brailou neves román népzenekutató terminológiája, MLe giusto syllabique, un

systémc ryhtmique populaire reumáin** in "Annuario musical dél Intituto Espanoi de Musicologia VII,
1952, 117-118.”. -  Ez a ritmus 1:2 ill. 2:1 arányú hanghotszak váltakozása feszes tempóban, de nem 
szabályos ü temfaj tikban.

"  "A XVI. században járványszerúen elteijedt táncdallam’' (K-V, 74. o.). Volta- vagy 
gagliarda ritmusúnak nevezett hármasütemű tánc. A kései reneszánsz és barokk közkedvelt ugrótánca. A 
gagliarda kéaóbb stilizált formában a zenekari táncfüzérek (szvitek) egyik tételévé válik.** (Zenei Lexikon, 
Bp. 1965, volta H gagliarda címszavak) A dallamot lásd J I. 122. -  északnyugati, palóc, dunántúli és 
alföldi, mezdtégi, székely; Bartók: A magyar népdal 209. sz. (Bartók összegyűjtött írásai, közreadja 
Szóllósy András, Bp. 1966); változatai: Sz. D. V. 1974, 4. fűz. 4. példa.

1 A 13. sz. lábjegyzet alatt idézett műben ÍZ sz.
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l O

gyökerei a gregorián primitív antifónákig nyúlnak vissza. A Rákóci kis úrfi, a La 
passión... és az Oh, szomorúságnak, napja siralomnak dallama a trubadúrdallammal 
az első cezúrák ”kvintjellegén” kívül már kevés rokonságot mutatnak, hacsak 
annyit nem, hogy mindegyik esetben lényegében ereszkedő dallammenetekkel 
állunk szemben, azaz a cezúrák körüli "főhangok” ereszkedő menetével, mely az 
Oh, szomorúságnak... dallam esetében pontosan 4+4 lépcsőzetesen lefelé haladó 
hang szekvenciáját hozza létre (d, c, h, a-c, h, a, g). A trubadúrdallamban és 
rokonaiban ezek a hangok nem sorakoznak ilyen szabályosan. "Bonyolultabb 
problémát állít a francia párhuzam értelmezése: a dallamcsalád francia területen 
kikristályosodott és divatba jött egyik ága befolyásolhatta a rokon magyar anyag 
egyik ágát, anélkül, hogy az egész dallamcsalád kialakulásában meghatározó 
szerepet töltött volna be.”19 Az Oh, szomorúságnak... dallama izometrikus felező 
12-es sorokból áll20, a hat szótagos egységek dallamai a következő kisformát 
alkotják: a/bcdbcd/e. Hasonló jelenség tapasztalható a volta dallamnál is és az 
Angyaloknak nagyságos asszonya példájában (itt a/bcdbcv). A trubadúrdallam 
egységei mutatnak hasonlóságokat, bár ezek nem azonosak az imént leírt 
kisformákkal.21 A Rákóci kis úrfi és Oh, szomorúságnak... dallama nálunk is 
megtalálhatók.

Guiraut de Bornelh hajnalnótája magyar fordításban így hangzik:

1. Dicső király, igaz fény s világosság,
Hatalmas Isten, Uram, ha neked is úgy tetszik,
Légy hű segítője az én társamnak.
Mert nem láttam őt akkor sem, amikor az éj leszállt,
És mindjárt itt a hajnal.

2. Hű jó barát, dalolva hívlak én,
Már ne aludj, mert szól a madársereg,
Mely erdőn s mezőn siet az új nap elébe,
S tartok a féltő vetélytárs bosszújától,
És mindjárt itt a hajnal.

E hajnalnóta dallama a Bartha Dénes által összeállított zenetörténeti 
antológiában a 8. sz. alatt szerepel. Sajnálatos módon az 1. szakaszból kimaradt a 
második sor szövege. Minthogy a szöveg ófrancia (vulgáris latin?) nyelven van, 
nem sikerült segítséget kapni, hogy az 1. sz. lábjegyzetben említett lemezről a 
második sort lejegyezhessük. Az említett mű összesen két versszakot közöl és

Antifóna = a felelgetó kórusos zsoltározásban az egyes versek között vagy a zsoltár elején és 
végén énekeli, hangneraileg (gyakran szövegileg is) a zsoltárral összefüggd ének. (Zenei Lexikon, Bp. 
1965, antifóna címszó)

”  Sz. D. V., 1974,4. fűz. 443.1. 
mRMDT II. 130. tt.
21 A Rákóci kis úrfi, La pástion... és az Oh, izomontsáfftak... dallamairól részletesen Üsd Sz. D. V., 

4. sz. példacsoport.
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magyar fordítását.* A lemezre vett előadás 6 versszakkal, valamint hangszeres elő-, 
köz- és utójátékokkal szólaltatja meg a dalt. A mondhatni sokat közölt, népszerű 
dallam megadott forrásai: Gustave Reese: Music in íhe Midié Ages, New York 1940, 
223. 1. (fakszimile a párizsi Bibliothéque Nationale Ms. Fr. 22543 jelzetű 
kéziratáról) és 215. 1. Pierre Aubry: Trouvéres et Troubadours, Paris 1909. 87. 1. 
Heinrich Besseler: Die Musik des Mittelalters und Renaisance (Handbuch dér 
Musikwissenschaft, közreadja Ernst Bücken, Postdam 1931, 107. 1.). Friedrich 
Gennrich: Dér musikalische Nachlass dér Troubadours, Qarmstadt 1958,65.1.

A trubadúrok (provencal nyelven trobar = tálálni, kitalálni) a XI1-XIII. 
század provence-i dalköltői. Énekes lírájuk, mintegy 280 fennmaradt dallam, az 
első nemzeti nyelvű európai dalköltészet dokumentuma. A trubadúrköltészet 
Európa-szerte elterjedt, kiindulópontja Provence. A költők legtöbbje hűbéri ud
varokban élő énekes, dalaik középponti tartalma a szerelem és a hűbérúr 
asszonyának hódoló dicsérete. Az alba vagy hajnalnóta szerelmi lírájuk egyik 
típusa. Ez Guiraut de Bornelh ”Maestro dels trobadors” hajnalnótája is. Zárósora 
refrénként visszatér, mint a ballade-nál.22

A moldvai Esti ima növege így hangzik:

1. A fényes nap immár elnyugodott,
A föld szintén sötétbe maradott,
Nappali fény éjjelre változott,
Fáradtaknak nyugodalmat hozott.

2. Mindén állat mégy nyugodalomra,
Az Istentü! kirendelt álomra,
De (j)én, Uram, úgy megyek ágyamba,
Mintha ménnék gyászos koporsómba.

3. Midőn ágynak adom a testemet,
Deszka közé zárom életemet,
Hosszas álom érheti szémémet,
A kakasszó hozhatja végemet.

E szöveg dallamát a 2. sz. lábjegyzetben megadott lemezről jegyeztem le.** A 
lemez nem jelöli az adatközlőket, mert célja a magyar népzene keresztmetszetének 
bemutatása. Időközben a Magyar Tudományos Akadémia Népzenei Osztályán 
Domokos Máriának szíves közléséből értesültünk, hogy a lemezen hallható esti 
imát teljes egészében Domokos Pál Péter, Rajeczky Benjámin: Csángó népzene II. 
Bp. 1961 közli 6 versszakkal, a moldvai születésű Simon Ferenc Józsefné Fazekas

* A tanulmány Híd-beli első közlése (a továbbiakban: i. h.) a Bartha-antológia ófrancia és magyar 
szőve eközlését és a hajnatnóta kottáját is átveszi. (Vő. i. h. 208.p)

Eleinte a középkori körtáncok közös neve, majd egyxzóUmú refréné* formát Jelöl. A XIII. század 
végén már több szólamd műfajba tartozik. (Zenei Lexikon, Bp. 1965, ballade címszó)

•• L. i. h. 210. p.
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Ilona előadásában. A Kodály-féle variánshoz nem sikerült eddig hozzájutni. A 
háromszakaszos esti imát bővebb változatban Gomboson is ismerik. L. a 
Hungarológiai Közlemények 1977. 32. számában (14. old.), Kovács Ilona gombosi 
tanárnő gyűjtéséből Panavin Olga adta közre. Nem tesz említést, vajon éneklik-e 
az esti imát, de a szöveg olykor kiesik a ritmusból, így hát nem is valószínű, hogy 
dallam járul hozzá. Gomboson tehát szintén ima funkciójú a szöveg, míg Ortutay- 
Katona Magyar népdalok (Bp. 1975) II. kötetében mint virrasztóének szerepel. 
Lajtha László Sopronmegyei virrasztóénekek, Bp. 1956, 101., 101a-c sz. változata 
idézi sok szövegét. Ezek a dallamok eltérőek, bár hasonlóságot is mutatnak, 
akárcsak Együd Árpád Somogyi népköltészet, K aposvár, 1975, 24. sz. 
lemezmellékletének (490. I.) esetében, akárcsak mifelénk. Úgy látszik, szerepe 
kettős, mert nálunk is esti kilencedekkel vagy halottas énekekkel kapcsolatban 
emlegetik. Ezen a dallamon nem sikerült hozzájutnunk.*

A Vikár László által Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 1939-ben felvett 
hajnalnóta így hangzik:

1. Három huszár a csárdába 
így gondolkodik magába, 
így gondolkodik magába:
Hova megyünk éccakára?

2. Egy közülük kitalálta:
Özvegyasszony kunyhójába,
Özvegyasszony kunyhójába,
Hol az ajtó nincs bőzárva.

3. Gyér be huszár a házamba,
Itt a dívány ülj lé rája,
Az ágyam is lé van vetvő,
Hogy ha akarsz fekügy belő.

4. Nem fekszők lő az ágyadra,
Nem költöl fél éjféltájba!
Felköltlek én ojjan jókor:
Éjfél után egy órakor.

5. Éjfél után egy az óra,
Kelj fel huszár, erigy haza.
Még a kutyák sem ugatnak,
Szomszédaim is alusznak.

* Az eredeti itt az Angyaloknak Idráfynéasszonya és a Felvitetett magas menyországban kezdetű 
énekek szövegét és dallamát közli a Szentes-Deák kéziratból (1774) és a Cantus Catholici-ból (1651), ill. 
a Régi Magyar Dallamok Tára II. kötetéből, (vö. i. h. 211-213. p.)
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E szöveg dallama* nemcsak zárlatai rćvćn, de dallamjárásában is rokon a 
trubadúr-dallammal, bár hangterjedelme nagyobb. Szövege a hajnalnóták közé 
sorolja. Vargyas közlése szerint23 a dallam következetesen ilyen típusú szöveggel 
párosul, és ez önmagában is történeti kapcsolatra enged következtetni. Ritkán a 
balladáknál is előfordul24. Dán párhuzama is van, de az az alsó szeptimet nem 
érinti. Nyilván közös európai dallamtípus megőrzéséről van szó, amit a magyar és a 
dán területek peremhelyzete magyarázhat. (A dalt lásd még J I., 113. -  palóc és 
K-V, 121.) Szövege nálunk is ismert. Az 5 (b3) VII zárlatokat lásd még: K-V, 2. 3. 
(Csík), 130. (Szolnok-Doboka), 159. (Szilágy) és J I:, 113 (palóc), valamint 116. 
(székely és északnyugati, dunántúli).

A Moholon gyűjtött Ádventi kántálás is témánkhoz tartozik; szövege -  
Mészáros Józsefné Dobre Etelka 1978. évi előadásában -  így hangzik:

1. Mikor Máriához az isten angyala,
Názárét városból az égből lészállott,

2. Hét szent imádságot Gábriel találott,
Ékes köszöntéssel a Szűzhöz így szólla:

3. Üdvöz légy, te kegyes Isten szép lejánnya,
Jessétől származott Adám unokája,

4. Az Éva asszonnak legtisztább rajzata,
Áron vesszejének megújult világa.

E karácsonyi kántáló, kóringyáló ének féldallamú, de (b3)-as zárlata idesorol
ja. Mint már előbb is szó volt róla, ez a fajta dallam a kvintről lefelé tart, és eléri 
az alaphangot is. Második sora nagyjából megegyezik a 2a, b és 3. sz. 
mellékletünkkel. Felező 12-es sor. Dr. Burány Béla még kiadatlan gyűjteményéből 
származik. Szövegét vö. MNTII., 314., 316. és 322. (Dallama is rokon.)**

Az Elment a két lány dallamának megfelője a bánáti Oroszlámosról az alábbi 
Betlehemes:

1. Jobb ez a gazda, mint a másik volt,
Mert ez a gazda asztalt terített 
És melléje jó bort készített,
És melléje jó bort készített.

* Vö. i. b. 213. p.
23 Vargyas, 1976. t. 237.1.
M Vargyas, 1976. II. Í05.1.6. sz.
•• A moholi felvétel kottáját vö. i. h. 214. p. -  Az eredeti közlés ez után egy XIII. sz.-i spanyol 

dallamot, továbbá a Zobor-vidéki HajnaüdáUó asszonyok áteké-l és a mekényesi (Baranya megye, 
Magyar NK) Mária aiiatójá-t elemzi. (Vö. i. h. 215-217. p.)
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2. Igyál Titöre25, itt meg nem ázol,
Igyál Koridon, itt meg nem fázol!
Igyál Titöre, itt meg nem ázol,
Igyál Koridon, itt meg nem fázol!
3. De az a másik máiéval tartott,
Italul pedig csak savót hozott.
De az a másik máiéval tartott,
Italul pedig csak savót hozott.
4. Igyál hát öreg, itt meg nem ázol,
Igyál, Koridon, itt meg nem fázol.

(A dallam első felére)
5. A gazdasszony is készül már arra,
Jó gondja vagyon a pásztorokra,
Egy vagy két kolbászt készít számunkra,
Egy vagy két kolbászt készít számunkra.

(Énekelte Holló János, szül. 1903. gyűjt. Burány Béla, 
Oroszlámos, 1978. Kottáját vö. i. h. 217. p.)

A francia ballada magyar megfelelője, a halálra hurcolt menyasszony, 
vidékünkön eddig még nem került elő. Az elment a két lány forrásairól már előbb 
beszámoltunk. Ez a volta vagy gagliarda dallam nagyjából egyforma minden eddig 
előkerült fajtájában. Hangterjedelme lehet szűkebb, mint az Elment a két lány 
esetében, vagy tágabb, mint ebben a példában is. Előfordulhat kis vagy nagy 
terccel, illetve szexttel. Szövegét vö. MNTII. 729. sz.

Saját gyűjtésünkből való e horgosi Lakodalmas:
1. Könnyű venni feleséget,
Holtig tartó ellenséget.
De nem tudod, hogy lesz élted,
Csalfa lesz-e, jámbor lesz-e a te feleséged?

2. Ha szépet vész, soknak tetszik,
Hol nem véled, ott megjegyzik,
A derekát átölelik,
Még azonban titkon -  titkon mézed is megeszik.

Húzd rá!

(Énekelte Krekuska György, szül. 1923., gyűjt. Bodor 
Anikó, Horgos 1972. Kottáját vö. i. h. 218.)

25 Titöre, Koridon »  vergiliusi pászlornevelc Tityru* ill. Korydon. A betleheme* játékokba az 
iakoUd rámákból kerülhettek.
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Rokona a volta dallamnak, de ritmusa az ún. lengyel mazurkaritmus (mint 
eddig tartották), azaz jőni metrum.26 Kisebb eltérésekkel megtaláljuk a dallamot 
Pálóczi Ádámnál27 és az MNT sorozatban.28 Horgoson is mint lakodalmas dalt 
hallottuk. Ez is szimmetrikus tagolású, de nyolc szótagos. Utolsó sora eltérd 
ritmusú.*

Illés István Halottas énekének (1693, RMDT 130. sz.) rokona az alábbi 
egyházaskéri ének:

1. Már elmegyek az örömbe 
Paradicsomnak kertjébe,
Leszek Istennek kedvében,
Leszek Istennek kedvében.

2. Immáron beteljesedék,
Ami régen megmondaték,
Hogy mék halálnak fizetnék.

3. Keresztyén hitnek jutalmát,
Örök hitnek koronáját,
Már elvette boldogságát.

4. Lelkem Ábrahám keblében,
Testem pedig nyugszik földben,
De vagyok reménységben,

5. Onnén, hogy még föltámadok,
Jézus Krisztussal vigadok,
Azért lelkemnek így szólok:

6. Siess a boldog városba,
Ahová be vagyok Írva,
A mennyeknek országába!

7. E városnak boldogságát,
Tündöklését, ragyogását,
Sok írás mondja mivoltát.

8. Drága szép lakóvárosunk,
Hol Istennel együtt lakunk,
Kinek dicsőség adassék.

*  Domokos Pál Péter Jóni metrum a magyar népzenében, Ethnographia, 1964. 3. sz. 402-418. o. 
Pálóczi Horváth Ádára: Olödftíszáz inekek 1813 (kritikai kiadás jegyzetekkel, Bartha Dénes és

Kis* József, Bp. 1953)
28 Lakodalom III/A 475. sz.
* Az eredeti itt Illés István Halottas énekéi közli és elemzi a Régi Magyar Dallamok Tárából (130. 

az.), s megállapítja, hogy ennek rokon példájával egy zentai altatóban is találkozhatunk. (Vő. i. h. 
219-220. p.)
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9. Drága szép lakóvárosunk,
Hol Istennel együtt lakunk,
Krisztus is örökös társunk.
10. Tovább nincsen kevélség,
Nem uralkodik az ínség,
Szeretet lesz az elégség.
11. Abban úgymond nem szükséges,
Nap és Hold nem kellemetes,
Krisztus benne fényességes.
12. Nincsen sántaság, betegség.
Nem uralkodik az ínség,
Szeretet lesz az elégség.

(Énekelte Karácsonyi Pálné Horvát Ilona, szül 1901., gyűjt. 
Tripolsky Géza, Egy házaskér, 1972. Kottáját vö. L h. 220. p.)

Ez a példánk az előzőnek rokona, de nyolc szótagos. Tripolsky Géza kiadatlan 
gyűjteményéből való. A háromsoros szöveg a dallam miatt négysorossá bővül, az 
utolsó sor ismétlődik.

FclsóhegyTŐl való az alábbi példánk:
1. Szólnak a harangok, szépen zöngedeznek,
A kísérők után eljöttet temetnek.
Jó legény pajtásaim, kedves lány pajtásaim,
Tőletek elválok.
2. Most mir emeljétek földből lett testemet,
Hervadt virágokat, temessétek őket.
Angyalok fölviszik Istenhez lelkemet,
Ti fáradtságtokat az Isten fizesse meg!

(Énekelte Nagymétykutiné Kanász Franciska, 7& éves, gyűjt 
Burány Béla, Felsőhegy 1972. Kottáját vö. i. h. 221-222. p.)

Fenti példánk halottas ének, felező 12-es. A szöveg nyilván kántori 
szerzemény, a felező 12-es sor a kántori búcsúztatóknak általában szabványa.

Az előző dallamoknak rokona az alábbi moholi gyűjtés:
íme, lement a fényes nap,
Felkel-e még nekem holnap?
Rákészülök én Istenem,
Még le nem jár az életem.*

(Énekelte Vlastity Károlyné Zélity Klára, 47 éves, gyűjt 
Burány Béla, Mohol, 1976.)

* Kottáját, két változatban, vö. i. h. 222-223. p.
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Itt már a régi stílusú, nyolc szótagos népdalok sorának hatását is érezzük. Dr. 
Buiány Béla kiadatlan gyűjtése. A moholi Vlastity Károlyné és édesanyja énekelték kevés 
eltéréssel. A felezd 12-es sorral szemben itt rövidült formáról van szó: a sorvégek zárlatai 
(c, h, a, g) a cezúrák körüli fóhangok ereszkedő szekvenciájának a felét hozzák létre.

Az oromhegyi folklórszemináriumon (1976) hangzott el az alábbi dal:
1. Alkonyodik, még sincs este,
Hozzám üzent égy menyecske,
Hozzám üzent égy menyecske,
MCnjek el hozzá estére.
2. Ménjek el hozzá estére,
Készen vár a borpecsenye,

de Készen vár a borpecsenye,
Kíszen van a szerelemre.
3. A juhász ezt meggondolta,
El is indult patrómódra,*

ha Bekopogtat patrómódra;
-  Szívem, itthon-e a gazda?
4. Nincsen itthon, csak gyík ke be,
Vetve (j)az ágy, csak heverj le,

ha Kerüjjön kend az ajtóra,
Ki (j) is nyill az könnyű szóra.
5. Ki (j) is nyill az könnyű szóra,
Könnyű szóra egy pár csókra.
Vesse kend le a subáját,
Hagy húzom le a csizsmáját!
6. -  Nem vetem le a subámat,
Nem húzod te a csizsmámat!
-  Talán bÍ2on attul fél kend,
Hogy máj nagyon elalszik kend?
7. Fölkőtöm én kendet jókor,
Éjfél után egy órakor,
Fölkőtöm én kendet jókor,
Éjfél után égy órakor!
8. -  Éjfél után egy óra má,
Kejjen kend föl, mennjen ke má,
Még a kutyák sem ugatnak,
Az irigyek mind alszanak.

(Énekelte Balázs István, 74 éves és felesége Dávid 
Etelka, 71 éves. Kottáját vö. L h. 224. p.)

• pa tró-patról-járőr
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E dal csak szövegének szempontjából sorolható tárgykörünkbe. Elbeszélő 
jellegű, összefüggő tartalmú, ami a lírai dalok általában laza versszakkapcsolatánál 
ritkaság. Utolsó versszaka jellemző a hajnalnótákra. Vö.: HH 5-7. sz. és jegyzetei 
440-444. L, valamint Szküv. 27. L K-V 121., J I. 113. Dallamát lásd: HH 1-6., 1-5. 
j., 84. j., 184., 186., 187., Szküv. 53. 1. NH 1-12., J I. 80., K-V 116. A megadott 
változatot a negyedik dallamsorban lásd HH 440.1. és HN 1. sz.

Zentai gyűjtés e halottas ének:

1. A fényes nap tőlünk eltávozott,
Aranyos fényével elbujdosott,
De nem tudjuk, láthatjuk-e többé,
Vagy halálnak jutunk körme közé.

2. Az estének végóráját éltük,
A holnapot vájjon mi megérjük?
Ha te, szent Szűz, rajtunk nem könyörülsz,
Vagy az élet könyvéből kitörülsz.

3. Tudjuk, szent Szűz, hogy sokat vétkeztünk,
De tebenned szüntelen reméllünk,
Mert tégedet szent fiad maghallgat,
Pedig üdvöt csupán csak Ó adhat.

"Nem emlékszem mostan a többire... hosszú szóval van ez... Eztet 
leginkább este, úgy virrasztás alkalmával... akkor éneköltük, mikor 
még házba vótak a halottak ravatalozva, és ott ügyé hosszabb időt 
eltöltöttünk, ügyé, ott órák hosszat... ugyő... bemérnünk 6 órakkó 
és akkó 10-ig, néhol 11-ig vót a rokonság, szomszédság, s akkor 
ügyé több időt tőtöttünk, úgy, hogy akkor több énekre vót 
szükség.”

(Énekelte Csizsók Istvánné Sutján Piroska, szül. 1911. 
gyűjt. Burány Béla, Zenta 1968. Kottáját vő. i. h. 225. p.)

Ugyancsak Zentán került lejegyzésre ez a halottas ének is:

1. A fényes nap immár lenyugodott,
A föld szintén sététben maradott.
Nappali fény éjjelre változott,
Fáradtaknak nyugodalmat hozott.

2. Minden állat megy nyugodalomra.
Az Istentől kirendelt állomra,
De én, Uram, úgy megyek ágyamba,
Mintha mennék gyászos koporsómba.
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3. De mostan én erős és friss vagyok,
De magamnak több napot nem hagyok,
Azt gondolom, minden nap utolsó,
Még az éjjel kellhet a koporsó.

(Énekelte Kelemen András földműves -  kántor, szül 1895., 
gyűjt Burány Béla, Zenta 1978. Kottáját vö. i. h. 226. p.)

E két halottas ének -  akárcsak a következő kettő is -  Dr. Burány Béla segítsége 
révén került elő "rákezdéssel”. Mind halotti énekek. Daliami szempontból két 
csoportra oszlanak: a fenti kettő és az alábbi kettő kölön egységet alkot Érdekes 
megfigyelni, hogy az ABBA forma ellenére sem új stílusú dallam. A nálunk ”Kismar- 
gita” néven ismert ballada dallamának variánsa (K-V 94. -  ismétlődő sorok, 
kvintváltás nélkül, J. II. 34. -  általános, Szküv. 28. és 79. L és HH 41. sz.). Különösen 
középső sorai jellegzetesek, melyek a szélső soroknál sokkal állandóbbnak tűnnek.*

A ”KismargitaH másik szokványos dallamát, mely az egyházi népénekkel 
szintén rokon, lásd HH 42-43. sz. K-V 147. J I. 47. -  általános, HN. 15., 62.

A már említett másik két halottas ének közül az egyik egyházaskéri gyűjtés:
1. A fényes nap tőlünk eltávozott,
Az ő fényétől minket elhagyott.
De nem tudjuk, látjuk-e má többé,
Vagy halálnak jutunk körme közé.
2. Az estének végóráját éltük,
De holnapot nem tudjuk, megérjük,
Ha te, szent Szűz, rajtunk nem könyörülsz,
Vagy az élet könyvébül kitörülsz.
3. Te vagy ó, Szűz, a bűnösök anyja,
A szomorúk, árvák pártfogója,
Ne hagyj minket e sötét éjjelben,
Hogy meghaljunk förtelmes bűnünkben!
4. Ó Mária, kedves édesanyánk,
Az éjszaka, kérünk, vigyázz reánk!
Jaj, mert akkor vége lesz lelkűnknek,
Ha te nem szólsz kedves szülöttednek.
5. Tudjuk, szent Szűz, hogy sokat vétkeztünk,
De tebenned szüntelen remélünk,
Mert tégedet szent fiad meghallgat,
Hogy nyugodjunk szent palástod alatt.

(Énekelte Mihók Antalné Kis Mária, 79 éves, gyűjt. 
Burány Béla, Egyházaskér 1978. Kottáját vö. i. h. 228.)

* A tanulmány szerzője itt emlékezetből idéz egy óvódás karácsonyi dalt, szöveg nélkül. (Vö. i. h. 
227. p.)
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Ugyanerre a dallamra ugyanő énekelte ezt a szöveget is:

1. A fényes Nap immár lenyugodott,
A Föld szintén sötétbe maradott,
Nappali fény éjjelre változott,
Fáradtaknak nyugodalmat hozott.

2. Minden állat megy nyugodalomra,
Az Istentől kirendelt álomra,
De én, Uram, úgy megyek ágyamra,
Mintha mennék gyászos koporsómba.

3. Mert noha most erős és friss vagyok,
Már több napot magamnak nem adok,
Azt gondolom, minden nap utolsó,
Még az éjjel kellhet a koporsó.

4. Midőn ágynak adom én testemet,
Deszka közé záratom éltemet,
Hosszú álom érheti szememet,
A kakasszó hozhatja végtemet.

5. Vessünk számot hát, édes Istenem,
Hogy telkemet ne kelljen féltenem,
Hogy lehessen bátrabban szótanom,
Midőn meg kell Te előtted állnom.

6. Színed előtt minden nap elesek,
De Te lettél, Atyám, már kezesem,
Ha megölsz is, mindég benned bízom,
Szent véredre futok, ha szomjazom.

7. Napkeltétől egész napnyugtáig,
Szent nevedben bíztam én fáradtig,
De megbocsásd, mert szívemből bánom,
Könnyek miatt nincs szememben álom.

8. Az ágyamba zokogva költözöm,
Vánkosomat könnyekkel öntözöm,
Ha megtartsz holnapi napodra,
Nem fordítom azt megbánásodra.

9. Ne szólíts ki, Uram, készületien,
Vezess előbb az enyhítő kútra,
Hogy juthassak mennyei utamra,
Úgy bocsáss el engem a nagy útra.
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Az említett egység második tagját Moholon virrasztáskor és temetés után énekelték:
1. A fényés nap imár lenyugodott,
A föld szine sötétbe maradott,
Nappali fény éjjelre változott,
Fáradtaknak nyugodalmat hozott.
2. Minden állat megyen nyugovóra,
Az Istentől kirendéit álomra,

de Én is, Uram, úgy megyek ágyamba,
Mintha mennék gyászos koporsómba.
3. Mert noha most erős és friss vagyok,
De több napot magamnak nem hagyok,
Azt gondolom, minden nap utolsó,
Az éjszaka köllhet a koporsó.
4. Midőn ágynak adom a testemet,
Deszka közé záratom telkemet,
Hosszas álom érheti szememet,
A kakasszó hozhassa végemet.
5. Vessünk számot hát, édes Istenem,
Hottégedet ne kölljön féltenem,
Hogy lehessen bátran ott szóllani,
Midőn nekem Te (j)elötted állni.
6. Színed előtt minden nap elestem,
De Te lettél, Atyám, a kezesem,
Ha meg is űt, mindég benned bízom,
Szent nevedre futom, ha szomjazom.
7. Napkelettől egész napnyugtáig,
Szent nevedben bíztam én bár addig,
De megbocsásd mert szívemből számon,
Könnyem miatt szemembe nincs álom.
8. Az ágyamba zokogva költözöm,
Vánkosomat könnyekkel öntözöm,
Ha megtartasz holnapi napodra,
Nem fordítom azt megbántásodra.
9. Ne szólítsd ki, Uram, készületien,
Vezess előbb az enyhítő útra,
Hogy juthassak a mennyei jusra,
Úgy bocsájts el engem a nagy útra.

”Tanútam egy 60 éves öreg nénitűi, az meg az anyjátul tanúta
(Énekelte Mészáros Józsefhé Dob re Etelka, 42 éves, gyűjt 
Burány Béla, Mohol 1978. Kottáját vö. L h. 230l p.)
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Dallamaik már más csoportba tartoznak, és ezeknek a dallamoknak az élete 
maga külön tanulmány tárgyát képezhetné. Kapcsolataikat felsorolni itt túl ter
jedelmes lenne. A betlehemes játékokban gyakoriak.

A zentai és moholi, illetve a második egyházaskéri ének szövegének állan
dósága különböző területeken énekeskönyvi használatra enged következtetni. 
Valószínű forrása Három Istenes Énekek. Budán, Bagó Márton nyomdájában 
nyomhatták a múlt század második felében -  jegyzi meg Lajtha idézett könyvében. 
Sajnos, a fordítás forrására nem sikerült rálelni. Nyilvánvaló, a Te tucis ante 
terminum... (Liber Officii 1937, 228-230. I.) kezdetű esti himnusz magyar for
dításainak (átköltéseinek?) egyike ez is, mint a Mivel már besötétedett kezdetű 
változat és a népénekeskönyv 278. sz. dala. Az e számok alatti változatok mindkét 
szövegét ismerik Egyházaskéren.

*

Az itt elmondottak után többféle tanulság kínálkozik.
A nyelvterület peremvidékei (pl. Moldva, Zobor-vidék) általában archai- 

kusabb hagyományt őriznek. Ilyen hagyomány a központi területeken csak elvétve 
fordul elő. Bizarrnak tűnő zenei régiségek felfedezése jelenünkben részint azért 
lehetséges, mert a dallamok konzervatívabb, nemzetközibb arculata elég jól nyo
mon követhető a múltba, és bár nem oly kézzelfoghatók, mint a hajdani korok 
előkerült képzőművészeti termékei, bizonyos szempontból még mindig élő hagyo
mányt képviselnek. A középkori zene, mint már említettük, nemzetközi jellegű, 
műhelyei megvoltak szerte az akkori Európában. Különféle nemzetiségű népi 
dallamok egyezésének nemcsak a kölcsönhatás lehet a magyarázata. Olyan anyag, 
melyben középkori műzenei vagy gregorián összefüggéseket tudunk kimutatni, 
lehet középkori egységes zenekultúra emléke is.

A népzenekutatók egyik vitatott kérdésére is részben választ kapunk, hogy ti. 
a népzene csupán a felsőbb osztályok zenéjének ”lecsapódása”-e vagy fordítva: a 
népzenét a felsőbb osztályok "nemesítik” műzenévé. A kölcsönhatás népzene és 
műzene között a zenetörténelem folyamán megvolt, és meg is marad, amennyiben 
népzenére mint a kollektív népi kultúra szerves termékére számíthatunk a jövőben 
is. Mint láttuk, az egyházi és lovagi -  már szerzőhöz kötött -  zene is szélesebb, 
népiesebb hagyományból merített, viszont a néphagyomány is magáévá tett külön
böző műzenei termékeket különböző korokból. A kollektív jellegű népműveltség 
konzervatívabb, nem olyan gyorsan változó, mint az európai művészet egyéniséghez 
kötött csúcsteljesítményei, melyekhez mi a haladásunkat viszonyítjuk, és amelyek 
nem mindig tükrözik egy bizonyos kor társadalmi többségét és ennek fejlettségi 
fokát, hanem azon jóval túlmutatnak. Életünk, gondolkodásunk számos területén 
kísér bennünket múltunk, sőt elődeink múltja is, természetes hát, ha egyes 
momentumaira zenei gondolkodásunkban is rámutathatunk.

Az ilyen messzi múltba utaló hagyomány közvetítésében nagy szerep jut a 
vallásos közegnek. A vallásosság (nem okvetlenül a hivatalos egyházi nézetek 
hitvallása) a világ legősibb jelensége, és nemcsak "hittérített” népszokásainkban



29

találunk pogánykori, mitológiai elemeket, de magában a legalizált vallásban is. Az 
egyház intézményesítő szerepe sok vallásos használatú dallamot megőrzött a 
különböző korok zenei divatjának pusztító hatásától. "Másrészt távoli múltba eső 
hagyományokat őrzünk, melyeknek -  mint a gregorián éneknek is -  intézményes 
hátterük van, ami megóvja őket az esztétikai bírálatoktól. Ezeknél az esztétikai 
szempontok másodlagos jellegűek. Ha valaki pl. egy nemzeti himnuszt mint 
zeneileg sikertelent és banálist elutasít, azt hamarabb éri az a gyanú, hogy 
anarchista beállítottságú, mint hogy kifinomult a szépérzéke. Az intézményes
ségnek az a tendenciája, hogy esztétikai értékké váljon, vagy ilyennek álcázza 
magát.” (Dahlhaus)29 Az olyan dallamok, melyek funkciókat viselnek, csak maga a 
funkció megszűnésével tűnnek el, vagy annak módosulásával, tartalmi változásával 
szorulnak háttérbe, vagy cserélnek szerepet. Ezzel nem állítjuk, hogy a ma is 
hallható énekek egyikét-másikát ugyanúgy halljuk, mint pl. a korai középkorban 
vagy esetleg még korábban. De a művészet -  akár egyéni, akár közösségi -  nemcsak 
egy bizonyos kor bizonyos társadalmát tükrözi, hanem annak múltbeli emlékeit is.

A népdalkincs különböző rétegeit nem őrzi egységesen az egész nemzeti nyelv- 
terület. Ez az oka annak, hogy vidékünkön, a polgárosultabb Bácskában főleg új stGusú 
népdalokat hallhatunk (vagy műdalokat), mert a társadalmi-gazdasági fejlődésből 
átalakult parasztságnak a művészi igényei is megváltoztak. Más területeken, ahol ez a 
változás később következett be, jóval több archaikus hagyományt találunk. Másrészt 
törvényszerű, hogy a különböző korok bármennyire is sekélyes zenei divatja az ilyen 
zeneileg legkonzervatívabb hagyományt őrző rétegeknél folklorizálódik leginkább, mint 
pl. a népies műdal vagy a magyar nóta. A társadalmi "feltörni akarásnak” ez is egy 
megnyilvánulása. A hagyományőrző réteg életformája átalakul, és az új kultúrigények 
elfelejtetik a régi hagyományok ápolását. Ez természetes folyamat, azonkívül pedig 
szocialista forradalmunk egyik célkitűzése, hogy ezt a folyamatot meggyorsítsa. Az 
értelmiségi réteg feladata hát, hogy a társadalmi termőtalaját vesztett régi népi kultúra 
értékeit a feledéstől megmentse. Pesszimisták nem vagyunk ugyan, még nem tartjuk úgy, 
hogy a népdalok utolsó órájukat élik, de nem tudni, hogy a kialakulófélben lévő új, 
szocialista embertípus, amely régi béklyóitól megszabadulva egyéniségében kiteljesedik, 
mikor és hogyan talál módot arra, hogy egyéniségét és közösségét olyan fokon olvassza 
egybe, hogy annak művészi termékei álialánosnak nevezhető, színvonalas közösségi 
kultúrát képviseljenek a maguk nemében.*

(1979) Bodor Anikó

29 Cári Dahlhaus: Musik&sdietik, Köln, 1967, 145 —147, o., szabad fordítás, B. A. Az cgćsz munka 
szerb fordításban megjeleni: Treći program Radio Beograd, 1972 telén, 419—508. o.

* A tanulmány első közlése egységes táblázatban mutatja ki a folklorizálódás etnomuzikokSgiai 
tényeit, 10 kottamelléklet segítségével: 1. Reis glorios (XII. v. XIII. sz.-i trubadúrdallam), 2. An
gyaloknak nagyságos asszonya (Szentes-Deák kz. 1774), 3. Felvitetett magas menyországba (Cantus 
Catholici 1651), 4. Ben po de Santa Maria (spanyol dallam XIII. sz.-i kz), 5. Ne aludj el... (Zobor-vidéki 
lakodalmas), 6. Roi renaud (francia ballada), 7. Rákóci kis úrfi (magyar ballada), 8. La passión de Jesus 
Chrül (francia dallam), 9. Elment a kél lány (volta dallam), 10. Oh szomorúságnak, napja siralomnak 
(Illés, 1693). A táblázatot vö. i.h. 228. és 229. p. között.
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IRODALOM, FORRÁSOK

Bariba Dénes: A zenetörténet antológiája, Bp. 1974.
Erdélyi Zsuzsanna: Hegyet húgék, lőtőt lépék -  Archaikus népi imádságok, Bp. 1966. 
Halloaák-e hírét? -  Pásztordalok, rabénekek, balladák -  Sajtó alá rendezte dr. 
Burány Béla, a Zentai Múzeum és a Fórum Könyvkiadó közős kiadása, 1977.
Kiss Lajos: Horgosi népdalok, a Zentai Múzeum kiadása, 1974.
Hozsanna, teljes kottás népénekeskönyv a Harmath-Sfk "Szent vagy Uram!” 
énektár énekeivel, kibővítve más régi és újabb gregorián dallamokkal, valamint a 
szentmise olvasmányközi énekeivel, Bp. 1974.
Járdányi Pál: Magyar népdaltípusok I. és II., Bp. 1961.
Kodály Zoltán: A magyar népzene, a példatárat szerkesztette Vargyas Lajos, Bp. 
1971.
A Magyar Népzene Tára -  jeles napok II., Bp. 1953.
A Magyar Népzene Tára -  lakodalom III/AB, Bp. 1955.
Régi Magyar Dallamok Tára I., Cső masz Tóth Kálmán: A XVII. század magyar 
dallamai, Bp. 1958.
Régi Magyar Dallamok Tára II., Papp Géza: A XVII. század énekelt magyar 
dallamai, Bp. 1970.
Száraz kútgém, üres válú -  juhásznóták, betyárdalok, balladák Zentán és vidékén, a 
Zentai Múzeum kiadása, Zenta, 1966.
Szendrey-Dobszay-Vargyas: Balladáink kapcsolatai a népénekkel, Ethnopaphia, 
1974,4. fűz.
Vargyas Lajos: Egy francia-magyar dallamegyezés tanulságai, Néprajzi értesítő 
1958,155-160.1.
Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa I. és II., Bp. 1976.

L E M E Z E K

1.
2.

Hungárián Folk Music -  Qualiton LPX 1187, Bp. 1964.
Magyar népzene 2 -  Hungaroton LPX 18001 -  04 -  UNESCO cooperation.
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2. A MAGYAR IRODALOM XVI. -  XIX. SZÁZADI 
MŰVEINEK FOLKLORIZÁLÓDÁSA 

SZÁJHAGYOMÁNYUNKBAN

1. Bornemisza Péter papcsúfoló történetének 
négy évszázados fennmaradása Laskón

Bornemisza Péter hányatott életű protestáns prédikátor közismert alakja a 
magyar irodalomnak. 1578-ban megjelent Ördögi kísértetek c. művében csak úgy 
ontja a korabeli történeteket, köztük vaskos papcsúfolókat is. Ezek között van A  
barát c. adoma is, mely irodalmi eredetű ugyan, de Bornemisza szóbeszédben 
hallhatta, és el is hiszi. íme a történet mai helyesírással:

”Egy barát felfogadja [fogadást köt], hogy ó megmívelheti [meg tudja tenni], 
hogy fele a népnek sír s fele nevet. Elmegyen azért, mikor az fafeszületet szokták 
volt helyére felvinni az egyház közepire, azhol állott nagypéntek után, és muta- 
gatták az Krisztus kínját és mennybemenését. Azkor az barát, aki a lajtorján 
felvitte, elöl arccal nagy sírva és ájtatosan vitte, és a miatt a bábák [vénasszonyok] 
és az balgatag ájtatosok mind sírtak; de hátul az kápát [csuklyás köpenyt] fel
fosztotta [felhúzta], hogy az alfele és más szerszáma kitetszett. Azt valaki látta, 
mind elfakadott nevetve.” (Bornemisza Péter: Ördögi kísértetek, Bp. 1955. 170. old., 
jegyzete 265. old.)

E gonoszkodó és szabadszájú történet a falu-, vallás-, foglalkozás- és egyéb 
csúfolók közé tartozik, melyek legnagyob része a képzelet terméke. Népünk 
nagyon megkedvelhette, mert Király György folklorista még 1918-ban is hallotta 
egy késmárki leánytól. Az irodalomtörténészek is felfigyeltek rá, mert 1921-ben 
külön is megjelent nyomtatásban Az barát fogadása címmel. Azóta nincs hír róla, 
arra gondolhatnánk, hogy a "szakállas” történet végképp elenyészett.

Szerencsés véletlen folytán azonban újra felbukkant, így utóélete kerek 50 
évvel meghosszabbodott, s összesen most már 400 esztendős. Laskón mesélte el 
nekem a 71 éves Kovács Józsefné Zemankó Júlia 1979-ben. Vonakodva, szégyen
kezve és nevetgélve mondta, azonkívül kihagyásokkal, s többszöri megszakítással is, 
így ez a kopott szöveg bizony elmarad Bornemisza eleven stílusától:
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”Én nem tóm, kis meséket öregöktü halottam. Hogy vót egy pap... Ez nem 
ahholvaló [nem mese], csak úgy mondom, ez egy vicc... Hogy azt mondta a pap, 
hogy ü olyan szépet tud prédikálni, hogy [a hallgatóság] fele nevet, fele sír. Nahát, 
azt mondja, prédikál. Hát egyik fele, az egyik fele úgy elkezdött sírni, hogy nem 
győzték törűni a szömüket. A másikak még úgy nevettek, hogy majd megszakadtak! 
[Mert] Letolta a gatyáját, aztán akkor látott mindönt mindönki, akik az igét 
hallgatták. Aztán olyan nevetés vót rajta, mondom, hogy jaj!...”

Nem nehéz megérteni, hogy bármilyen zilált legyen is egy szöveg, ha ilyen 
hallatlan régiséget képvisel, mindenképpen nagy értők: szó szerint kell lejegyezni, 
és megérdemli a közlést is.

Ellenvethetné valaki, hogy Kovácsné talán olvashatta és már homályosan 
emlékezett rá, ámde kérdésemre határozottan azt állította -  mint ahogy az elejét 
ezzel is indítja -  hogy az öregektől hallotta. Közléséi el kell fogadnunk, legfeljebb 
valamelyik felmenője valamikor olyan valakitől hallhatta, aki talán még eredetiben 
olvasta Bornemiszát, ez protestáns környezetben könnyen elképzelhető. E kis 
történetet mástól még nem hallottam, pedig bizonyára többen is ismerik. Ezzel 
tehát ismereteink gyarapodása aligha fejeződött be.

(1984) Katona Imre

2. Dobai István éneke Szlavóniában

”...a magyar népzene nem »osztályművészet«. Ma ugyan már csak a földműves
nép közt él, de köze van hozzá az egész magyarságnak. Mint egy nagy gyűjtő
medencébe, ezer év alatt sok patak folyt bele. Nincs a magyarságnak az a rétege, 
annak egy élménye, hogy ne hagyott volna nyomot benne. Ezért: az egész magyar
ság lelkének tükre” -  állapította meg Kodály Zoltán A magyar népzene című 
írásában (Visszatekintés, Bp. 1974., 1., 20. old.). Az ún. parasztdal és az írásos 
költészet kölcsönhatása közismert tény, akárcsak a népzene konzerváló képessége. 
Ennek igen izgalmas irodalom- és zenetörténeti búvárkodásra alkalmat adó példája 
Dobai István 1690 körül írt énekének előfordulása kéziratos és nyomtatott gyűjte
ményekben, valamint továbbélése a nép ajkán.

Vikár Béla 1902-ben udvarhelyi székely öregasszonyoktól gyönyörű szövegű és 
dallamú bujdosóéneket vett fel fonográflemezre. Különös egybevágóság, hogy a 
nyelvi, néphagyományi stb. sajátosságaiban az erdélyivel oly sok hasonlóságot 
mutató szlavóniai magyar népsziget virrasztóénekei közt akadt rá hat változatára 
vagy hatvan évvel később dr. Kiss Lajos. (Közlése: A szlavóniai virrasztóénekek 
zenetörténeti jelentősége. A  MTA Nyelv• és Irodalomtudományi Osztályának Közle
ményei, Bp. 1965: 125-142. p.) Ma is gyakran előadott éneke a szlavóniai népi 
kántoroknak.

Az alább kivonatosan közölt változatot Kórógyon, 1975-ben Izsák Jánostól 
vettem szalagra; ő Gál Sándor népi kántor 1876-ban saját kezűleg írt, 59 virrasz
tóéneket tartalmazó könyvéből énekelte, régi kántoroktól hallott dallammal.
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Kovács Andrásnak a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött, 1767 körüli kéz
iratos énekgyűj teményében is megtalálható ez az ének Jaj betölt az óra kezdetű 
temetési szöveggel Ismét világi szöveggel Pálóczi Horváth Adám jegyzi 1813-ban 
Ötödfélszáz Énekei között, saját szerzésű és kurucdalok társaságában, a Gál Sándor 
által lejegyzetthez igen hasonló változatban.

A kórógyi énekeskönyvben halottbúcsúztatásra szánt műként szerepel erre 
való alkalmassága miatt, s mert valószínűleg melodárium (XVIII. századi reformá
tus kollégiumi kéziratos dalgyűjtemény) révén került Szlavóniába. Keletkezésének 
idejére Thaly Kálmán utal 1864-ben kiadott vitéziének-gyűjteményében, amelyben 
a kórógyihoz hasonló szövegváltozatot adja közre.

A kórógyi a Pálóczi Horváth rögzítette dallammal szinte azonos. Pálóczi a 
maga gyűjteményébe néptől, s nemesi udvarokban eredeti formában hallott éne
keket is bevett Sok dalt a Dunántúlon és a debreceni kollégiumban tanult (a 
gyűjteményébe foglalt Amott kerekedik egy fekete fölhő kezdetű éneket itt-ott még 
ma is ismerik Szlavóniában).

Az Ötödfélszáz Énekek közt szinte kuruc bújdosóéneknek hat a kórógyi Izsák 
János által előadott búcsúztatóének szövegével, 6+6+8+8-as szótagszámú, is
meretlen eredetű dallamával majdhogynem azonos mű. Szerzőjének ugyan csak a 
nevét ismerjük, ezt is a versfőkből. Gyöngyösi, Apáczai, Bethlen Miklós kortársa és 
a kéziratos költészet művelője lehetett Bibliás költői nyelvéből, versének antik 
mitológiai elemeiből ítélve kálvinista kollégium neveltje. Műve lírai panaszdal a 
barokk költészet és a népi stílus elemeivel, s nagyszerű egységbe olvad a népi hatás 
alatt fogant, a históriás énekekkel rokon dallammal, 

íme az Izsák János énekelte búcsúztató szövege:

Siráolmás volt nékem 
Viiáográ születnem,
Hogy ezeket kell szenvednem,
Melyeket nem remélettem!

Tigrístéjjen tálá°n 
Tartott vólt RÍ ányáom,
Jáj ki vólt az éin mostohá°m,
Báonátjdot nihá°zti reám!

Éilek-e nem tudom,
Hol esik háIá°lom,
Órá°nként nútön lön kínom,
Jáj hová legyek, nem tudom!

Pusztásá°gban merül,
Szivem bubán kerül,
Remé<nysé1gem hisz mára' megszűnt, 
ó  inyi°m  éngém mire szült!
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H£lá°lom mégvrvlán 
Víláogból kimúlnom 
Jobb vólna mint itt kinlóudnom,
Szokatlan dolgokat tánulnom!
Néiköm is irigyem,
Titkos ellenséigim,
Mérget ádá°nák bárá°tim,
Kétszínű jóuákárówim.
Ugyanis a jóuért,
Éltemben sok búért 
Szerelemmel hágy el azért,
Rossz viláog nékCm hálá°ít mért!
De csák á keservet 
Lelkemnek gyötrelmet,
Hogy bújdosom mint Ulizesz,
Ki sokát jáort és lét illen!
Ó napok napjai,
Tengőinek hábjái,
Életemnek vfg órái,
K eserűségek órái!
Báonotim újulnak,
Siralmim nem múlnak,
Könnyeim orcá°mon folynak,
Éngém ápá°k itt sirátnák!
így siráttám mágám,
Elhagyvá°n vilá°gáot,
Ki náponként mondja á jájt,
Húron pengeti nótá°já°t!*

(1975) Székely Mária

•  *  *

Hamarosan várható Szedem szép rózsámat... c. válogatásunk megjelenése, mely 
drávaszögi-szlavóniai népdalszövegeket tartalmaz.** Ott a keservesek között első
nek közöljük a Siralmas volt nékem világra születnem c. éneket, melyet Kiss Lajos

*A szerzđođ Föld, föld... c. könyve (Apafin, 1961) « kórógyi felvétel kottáját is közli (vö. 79. p.)
** Vö.: Szedem szép rónámat. Népi mondókák, versek, dalok a Drárószögbűl és Szlavóniából. 

Válogatta, szerkesztette és jegyzetekkel ellátta Katoaa Imre és Lábadt Károly. Fórum Könyvkiadó, 
Újvidék 1966,335 p.
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gyűjtött 1957-ben Szentlászlón (L . A szlavóniai magyar népsziget népzenéje. A 
MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, 1959. 1-4. sz. 297- 
299. old.). Azóta Kórógyról is előkerült egy nagyon közeli változat: Szöllőskeiné 
Dezső Julianna századforduló körüli kéziratos énekeskönyve tartalmazza. Mivel ez 
a változat említett kötetünkben már nem szerepelhet -  különben is ott nagyon 
szűkszavú jegyzetet csatoltunk hozzá, örömmel adjuk közre a három évszázados és 
ily nagy idő alatt is alig megkopott kincset!

Az említett kórógyi énekeskönyv 17x11 cm-esre vágott vonalas lapokból 
házicémával van összefűzve. Kissé szakadozott, itt-ott hiányos, és a lapok szá
mozása sem teljesen következetes. Az írás viszont kitűnően olvasható, és minden 
egyes szöveg, azon belül pedig a versszakok is, külön számot kaptak. Szövegünk 
néhol hiányos ugyan, de a Kiss Lajos-féle változatból, ill. a még korábbi varián
sokból jól kiegészíthető, mivel a másolgatások alig rontottak az alapszövegen. Ez a 
formai jegyekre is vonatkozik: megmaradt pl. a sorok 6+6+8+8-as szótagszáma, 
épek a 4+4 soros szakaszok is, mindenütt ún. bokorrímesek (a-a-a-a). E viszony
lagos változatlanság annak köszönhető, hogy bár dallamra énekelték, közben 
mindig nézték az írott szöveget is, melyet az irodalomtörténészek kesergőnek, a 
folkloristák keservesnek neveznek, a nép viszont a halotti virrasztókban énekelte. 
Nincs ugyan közvetlen vallásos vonatkozása, sőt voltaképpen nem is halál-köz
pontú, mégis gyászosnak ős emelkedettnek érezték, sőt van olyan szövegváltozat is, 
amelynek végére odaírták az ámen szót... Lássuk a kórógyi változatunkat!

1. Siralmas volt nékem 
Világra születnem,
Hogy ezeket kell szenvednem 
Melyeket nem reménylettem.

2. Tigrist éjjel talán 
Tartott volt fel anyám?
Jaj, ki volt az én mostovám?
Bánátját ruházta reám.

3. Élek én, nem tudom,
Hol esik halálom? 
óránként nőttön nő kínom.
Jaj, hová légyek, nem tudom!

4. Pusztaságban merült 
Szívem búba került,
Reménységem is már meghűlt, 
óh , anyám engem minek szült?

5. Halállal megvínom,
Világból kimúlnom,
Jobb volna, mint itt kínlódnom;
Szokatlan dolgot tanulnom.
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6. Nékem is irígyim,
Titkos ellenségül),
Mérget adának "barátim”:
Kétszínű "jóakaróim”.
7. Ugyanis a jóért 
Éltemben sok búért 
Szívemben, hol rám még azért 
Rossz világ nékem halált mért.

8. Sziratom magamat,
Elmúlt napjaimat.
Bízom Istenre dolgomat:
Eligazítja bajomat.
9. De csak a(z) keserves,
Lelkemnek gyötrelmes,
Hogy bújdosom, mint u míves,
Ki sokat járt és lett híres.
10. óh , napok napjai,
Tengernek habjai,
Életemnek víg órái:
Keserűségek árjai!
11. Bánataim újulnak,
Siralmim nem múlnak,
Könnyeim orcsámon folynak;
Engem a fák is siratnak.
12. Adjon Isten bosszút,
Azon fölül bút,
Ki nékem szerzett háborút!
De még 6 is igyére jut!
13. így siratá magát,
Elhagyván vigságát,
Ki naponként mondja jajjác 
Húron pengeti nótáját.

A szöveg -  mivel a lapok felcserélődtek -  a 93. oldalon kezdődik, az elsőn 
folytatódik s a másodikon fejeződik be. A helyenként mutatkozó hiányokat záró
jelben kiegészítettük; a központozás mai, a helyesírás is, ellenben ahol nyelvjárási 
vagy egyéb vonatkozás kívánja, meghagytuk az eredetit. Néhány szövegromlás 
magyarázatra, ill. javításra szorul:

2/3: mostovám; a mai szlavóniai nyelvben már mostohámnak hangzik;
3/1: Élek-é a helyes kezdés;
4/1,4/2: a került -  merült helyes sorrend felcserélődött;
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7/1-4 sor: egyetlen változatból sem állítható helyre teljes épségben, ill. érte
lemben;

8/1: nem lehet tudni, a kiejtésnek megfelelő vagy hibás alak a Sziratom;
9/3: másolónk nem értette Ulysses (Odysseus) nevét, s így próbálta magya

rosítani; régen ugyanis a mesterek vándorolni voltak kötelesek;
11/3: talán orczámon helyett?
1271-4: legrégibb változata sokkal kerekdedebb, mint az újabbak:

Álljon Isten bosszút 
Azon, ki nagy sok bút 
Énnékem szerzett, háborút,
Ó igye is még erre jut!

12/4: ügyére jut.
Az egyes változatok között további kisebb eltérések is vannak, de azok már 

nem szorulnak magyarázatra. Ellenben a versfők nem adják ki a szerző teljes 
nevét: Stephanus Dobai (Dobai István) nevéből hiányzik az első a, vagyis az 
eredeti S. versszak; ez korábbi, épebb változatokban így hangzott:

Actéon mint jára:
Ebeit magára 
Nevelte volt: halálára.
Lön őneki nagy gondjára.

E homályos célzás egy ógörög mítoszra vonatkozik: Aktaion vadászat közben 
megpillantotta a meztelenül fürdő Artemiszt (Dianát); az istennő szüzességét 
féltve, szarvassá változtatta, s aztán saját vadászkutyái tépték szét

Dobai István kortársa lehetett Apáczai Csere Jánosnak, Bethlen Miklósnak és 
Gyöngyösi Istvánnak is, nevén kívül azonban máig nem tudunk róla bővebbet. 
Művelt költőként korszerűsített egy hagyományos műfajt, olyan sikerrel, hogy e 
versének kb. két tucat szövegváltozatát tartjuk számon (1. Stoll Béla: A magyar 
kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája 1556-1840. Bp. 1963. 134, 
149, 168, 189, 220, 230, 330, 378, 393, 419, 500, old. stb.). Ennek nagyjából fele 
irodalmi, fele népi kéziratból, ill. az utóbbiak közül kettő a szájhagyományból 
került elő: az egyiket Török Károly gyűjtötte 1865-1879. között Hódmezővásár
helyen (1. Magyar Népköltési Gyűjtemény II. köt 114-115. old.), a másikat pedig 
Kálmány Lajos Szeged-Felsővároson 1880. körül (1. Szeged népe I. kö t 30. old.). 
Láthatólag nem tudták azonban hova tenni: Török a szerelmi, Kálmány pedig a 
bújdosóénekek közé sorolta, ill. a hazafiú és katonadalok csoportjában közli; ő 
közelítette meg jobban a műfaji jellegét.

Kiss Lajos 6 változatát gyűjtötte Szlavóniában, csak Harasztiban nem találta 
meg. Azóta Székely Mária még két újabb változatát gyűjtötte Kórógyon és az 
egyik, nem teljes szöveget közzé is tette (1. Föld, föld... Gyűjtés a Dunatáj 
magyarságának szellemi néprajzi hagyományaiból. Apatin 1981. 77-80. old.). Ke-, 
rült elő újonnan feldolgozott régi énekeskönyvekből is (Kócziány László: Őszi
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harmat után... Bukarest é.n. 93-95. old.) és végezetül ez a mi kórógyi változatunk, 
amely a Kiss Lajos-féle variánssal együtt a mintegy két tucatnyi szöveg közül a 
legépebbek közé tartozik.

A kutatók pontosan feltárták a rendelkezésre álló változatokat, sót megke
resték a különféle siralom- és bújdosóénekek hasonló kezdősorait is, ám egy 
évszázaddal korábbra már elfelejtettek visszatekinteni. A versindítás ugyanis, amely 
régen majdnem olyan fontos volt, mint később a népdalok kezdősora, Bornemisza 
Pétertől és Balassi Bálinttól származik; Dobai István e két jeles költőt jól ismer
hette. Bornemisza 1557 elején írhatta az első ízig-vérig világi jellegű lírai dalt, a 
közismert Cantio optima-i (vagyis a Nagyon szép ének-ct), melynek a kezdősora, a 
Siralmas énnéköm... és egész hangvétele hasonló a miénkhez: biblikus. Jeremiás 
siralmaira emlékeztet; a költő hazájától búcsúzik el. Balassi Bálint pedig 1583-ban 
írta Siralmas nékem Idegen földen... kezdetű versét, melyet szerelmi bánatában és 
honvágyában szerzett Kettejük öröksége századokon át gazdagította költésze
tünket, mert utánzott, ill. példának vett soraikkal és gondolataikkal később is 
gyakran találkozunk.

Dobai István énekének fennmaradását dallama is elősegíthette, melyet ugyan 
elég későn jegyzett fel Pálóczi Horváth Ádám, de már ő is tudatában volt az ének 
évszázados régiségének (Bartha Dénes -  Kiss József: őtödfélszáz énekek. Pálóczi 
Horváth Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből. Bp. 1953. 324-325. old., jegyzete 
599-600. és 819-820. old.) Azóta Udvarhely megyéből és Szlavóniából is e Pálóczi- 
féle eredetihez egészen közeli dallam került elő, amely Kodály Zoltán szerint 
segített abban, hogy a régi kottás lejegyzések ösztövér csontvázát élettel telítsük. 
(L . A  magyar népzene, 3. kiad. Bp. 1960. 49-50. old.)

Énekünk szép példája egyrészről az irodalom és a néphagyomány, másrészről 
pedig a népi írás és -  szóbeliség egymást éltető összefonódásának.

(1984) Katona Imre

3. Szakái Lajos versének maradványa a haraszti szóhagyományban

Garay Ákos 1910-es gyűjtései során Harasztit is felkereste, ahol egy Pipacz 
Illés nevű énekestől többek között egy rövid katonadalt is lejegyzett:

Megkövetem á nágysagos varmegyét:
Hállgásá bé szégén legén kérését!
Szégény vágyok, ázon kezdém pánászom,
Nincsen ányam, nincs rokonyom, sirátóm...

(Gyűjt. Garay Ákos, dallama a 24. sz. hengeren,
Néprajzi Múzeum Adattára, Bp. 4550. sz.)

Mindössze ennyi a dal, a többi versszakot az énekes elfeledte, a panaszáradat 
(azon kezdem panaszom) tehát ezúttal elmaradt, nem folytatódott Sőt még azt is 
máshonnan tudjuk meg, hogy egy katona-, illetve szerelmi dalról van szó.
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Haraszti szövegűnk ugyanis voltaképpen az első versszaka egy múlt század 
közepi népies költő: Szakái Lajos (1816-1875, jogász, Békés megyei főjegyző) 
1843-ban megjelent egyik költeményének. Ez a hosszadalmas, panaszos vers a 
Czimbalom című népdalgyűjteményben jelent meg Pesten, először 1843-ban, majd 
1868-ban. A versnek nemcsak a szövege, hanem a címe is elég terjengős: Egy lyány 
az 1841-üá katonai sorshúzás után. Ez időben ugyanis az erőszakos és zenés 
katonatoborzást sorshúzás kezdte felváltani, amely az előzőnél feltétlenül igazsá
gosabb és emberségesebb is volt, de így nem a garázda, verekedős, mulatós 
legényektől szabadult meg a község -  mint például amilyen a Szlavóniában is 
emlegetett Zöld Marci is volt -, hanem bárki beleeshetett a sorba.

A vers fő érdekessége mégsem ez, hanem az, hogy a mondandó egy leány 
szájába van adva, aki a kedvesét szeretné a katonasorból megszabadítani:

1. Megkövetem a Tens nemes vármegyét,
Hallgassa meg egy szegény lyány kérését:
Szegény vagyok, azon kezdem panaszom,
Nincsen anyám, nincs rokonom, támaszom.
2. Egy jó legényt szeretek, az mindenem,
Gyámolomul őt rendelte istenem.
Ez a legény sorsot húzott: feketét,
Nagy levélre fel is írták a nevét.
3. Az én rózsám nem katonának való:
Gyenge fiú, megtöri a szilaj ló.
Itthon pedig eldolgozik lassanként,
Engem elvesz, éldegélünk naponként...
4. Sírva-ríva így kértem a vármegyét,
Mind hiába, nem láthattam sikerét 
Azt adták ki: törvény tiltja, nem szabad 
S az én rózsám katonának bennmarad...

(Újraközli Jagamas -  Faragó: Romániai m a^ar 
népdalok, 422. o.)

Szakái hosszadalmas verséből főként az 1. és a 3. versszak teijedt el a nép 
között, így 1848-ban Erdélyi János (Népdalok és mondák III., 312-313. o.) még 
majdnem teljes terjedelemben közli, később azonban mindjobban rövidült, és még 
a leginkább hagyományőrző Erdélyben is csak 3 szakaszát őrizte meg a nép 
emlékezete (Jagamas -  Faragó: Romániai magyar népdalok, 241-242. o.). így tehát 
a haraszti egyetlen szakaszért sincs miért "szégyenkeznünk".

A mi szövegünk azonban minden mástól eltér abban, hogy nem leány, hanem 
az érdekelt újonc (regruta) szájába van adva, egyébként a szegény legény itt nem 
betyárt, hanem szegénysorsú parasztot jelent.

Dehát egyetlen versszakból honnan tudjuk, hogy éppen besorozott katonáról 
van szó? Onnan, hogy az eredeti és más népköltészeti változatokban is szereplő
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gyámolom vagy támaszom kifejezés helyett a miénkben ez áll: siratóm, márpedig 
régen az anyák és a kedvesek nemcsak szóban, hanem bánatos hangú siratóéne
kekben is elbúcsúztatták a besorozott legényeket. Ennek emlékét őrzi megrövidült 
és némileg megváltozott szövegünk is. (A Tens nemes vármegye helyett pl. a 
nagyságos vármegye szerepel.)

E haraszti változatban már hiányzik a második legnépszerűbb szakasz (Az én 
rózsám nem katonának való...), amellyel pedig feltűnően sok katonadalban talál
kozhatunk: ezek az 1-2. sort meghagyják ugyan, a 3-4. sort azonban folytonosan 
cserélik, mintegy "modernizálják”:

Az én babám nem katonának való:
Gyönge-mellyü, mögrugja a szilaj ló,
Szilaj lónak fájdalmas a rúgása,
Sej, ide haitik a babám zokogása...

(Kálmány: Történeti énekek,54A. o.)

Az én rózsám nem katonának való:
Gyenge gyerek, leveti a szilaj ló.
Messze haitik a gőzkocsi zúgása,
Ide haitik a rózsám jajgatása.

(Limbay: Magyar daltár, VI. köt., 29. o.)

Minden bizonnyal meglesz ez a másik népszerű strófa Szlavóniában is, csak 
gondosabban utána kell néznünk!

A legújabb summásdalok zöme 1914 előtti katonadalból van átalakítva, és 
íme, alig-alig észrevehető vékony szálon, de közvetve még ezek is kapcsolódnak a 
Szakái Lajos-féle eredeti szöveghez:

Édes, jó anyám, nem írok több levelet,
Kapircskapa vágta el a kezemet.
Sérelmes a kapircskapa vágása,
Sír a néne, hangzik a zokogása.

(Ortutay -  Katona: Magyar népdalok II., 597. o.)

Szakái Lajosról még csak annyit, hogy Petőfi előfutára és egyben kortársa is 
volt, de a nagy költőnél jóval szerényebb tehetséggel. Igyekezett a népdal hangját 
utánozni, népünk pedig megbecsülte ezt az igyekezetét. Van pl. egy Szegény legény 
c. verse is, amelynek 2. szakaszával egy erdélyi népdalban találkozunk:

Kettős ablak az utcára,
Nap süt üvegtáblájára.
Alatta szép kis kert virul,
Jó szag terjed virágirul.

(Szakái, Czimbalom, 64. o., idézi Jagamas -  Faragó:
Romániai magyar népdalok, 20. o.)
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Táblás ablak az utcára 
Nap süt üvegtáblájára,
Alatta szép kis kert virul,
Jó szag terjed virágirul.

(Jagamas -  Faragó: Romániai magyar népdalok, 20. o.)

Nézzünk utána, hátha Szlavóniában is ráakadunk a Szegény legény folklorizá- 
lódott változatára is!

(1977) Katona Imre

4. Zács Klára Kopácson

Balladagyűjtés közben nagyon meglepődtem, amikor Sípos Istvánné ismerős 
szöveget kezdett énekelni. Arany János Zács Klára című műballadáját mondta el 
bámulatos memóriával, alig észrevehető változtatásokkal. Petőfi verseiből szám
talant hallottam már énekelni, de Arany János szövegét mint népballadát akkor 
először:

Királyasszony kertje 
Kivirul hajnalra:
Fehér rózsa, piros rózsa,
Szőke kislány, barna.

"Királyasszony néném,
Az egekre kérném!
Ezt a rózsát, piros rózsát 
Jaj, de szeretném én.

Beteg vagyok érte,
Szívdobogást érzek.
Ha meghalok, egy rózsának 
A halottja leszek.”

"Jaj, jaj, öcsém Kázmír!
Azt nem adom százér!
Eredj innen! Nem szégyened?
Félek, bizony gyász ér.

Sietős az utam 
Reggeli templomra.
Ha beteg vagy, hát feküdj le 
Bársonypamlagomra! ”
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Megyen a királyné,
Megyen a templomba.
Szép virágok, deli szüzek 
Mind követik nyomba.

Könyörög, de nem tud, 
Nem tud imádkozni. 
Olvasóját hon feledé:
Ki megyen elhozni?

"Eredj, fiam, Klára!
Eredj, édes lányom! 
Megtalálod a térdeplőn,
Ha nem a díványon."

Keresi a Klára 
Teljes egy órája. 
Királyasszony a templomba 
Oly nehezen várja.

Keresi a Klára,
Teljes egy órája. 
Királyasszony a templomba 
Már hiába várja.

Vissza se megy többé 
Deli szüzek közé.
Inkább menne temetőbe 
A halottak közé.

Inkább temetőbe,
A fekete földbe,
Mind ama nagy palotába 
ősz atyja elébe.

"Ejnye, lányom, lányom!
Mi bajodat látom?
Jöszte, borulsz az ölembe, 
Mondd meg, édes lányom!"

"Jaj, jaj, atyám, nem, nem. 
Jaj, hová kell lennemi 
Megcsókolom lábad porát. 
Taposs agyon engemt"
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Harangoznak délre,
Udvari ebédre.
Akkor mene Felicián 
A király elébe.

A király elébe,
De nem az ebédre.
Rettenetes bosszúálló 
Kardja van kezébe.

"Életed a lányért,
Erzsébet királyné!
Jó szerencse, hogy megváltja 
Gyenge négy ujjáér.

Gyermekemért gyermek!
Lajos, Endre, halj meg!
Jó szerencse, hogy Gyulafi 
Rohan a fegyvernek.”

"Hamar a gazembert!
Fiaim, cselédim!”
Ott levágták Feliciánt 
A király cselédi.

"Vérzik-e az ujjad?
Nem vérzik hiába.
Mond meg nekem, hogy mit kívánsz 
Fájdalmad díjába?

"Mutató ujjamért 
Szép hajadon lányát 
Nagy ujjamér legény fia 
Borzasztó halálát

A másik kettóér 
Veje, lánya végét 
Piros vérem hullásáér 
Egész nemzetségét.

Rossz időket élünk.
Rossz csillagok járnak.
Isten óvja ily csapástól 
Mi magyar hazánkat!
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Sípos Istvánné szerint 6 ezt a balladát is aratáskor tanulta. Feltételezhető, 
hogy vásári képmutogatók a sok ponyvaízú história mellett ilyen szövegeket is 
énekeltek.*

(1974) Pataky András

* Pataky András kopácsi gyűjtése bekerült Katona Imre és Láhadi Károly Erdők, mezők, vad ligetek 
Drávaszögi magyar népballadák (1980) c, gyűjteményes kötetébe is, egyebek közt az alábbi fontos 
jegyzetek kíséretében: "Már Pataky András megállapította, hogy balladánk Arany János azonos című 
alkotásának alig folkJorizált változata. (...) Arany ezt az ódon hangulatú éneket 1855-ben írta, és a 
kővetkező megjegyzést fűzte hozzá: nénekli egy hegedős a XIV. században”. (...) £  kitételre nemcsak 
azért volt szükség, mert a költemény témája középkori, hanem utolsó szakasza miatt, melyet a 
fiach-korazakra is érthettek, és Arany ezt látszólag nem akarta. (Mégis mindenki az 1848 utáni 
elnyomatásra gondolt!)

Felvetődhet a kérdés, hogy egyáltalán érdemes-e ilyen és hasonló szöveget közölni, amely alig tér el 
az eredetitől, és ráadásul nem is terjedt el a szájhagyományban? Kétségkívül sok érv szól ellene, de 
mellette is. Míg Csokonainak és főként Petőfinek számtalan verséről tudunk, melyet a magyar nép átvett 
és tovább is alakított, Arany János költeményei közül legfeljebb a 48-as Nemzetőr-dal került be a 
népköltészet áramába (Ortutay -  Katona: Magyar népdalok /-//., Bp. 1975: 269-270., 662. o.), egyebekről 
alig tudunk. A Családi kori és a Toldii inkább megtanulták, és változtatás nélkül mondták el, dallamot 
azonban nem kerestek hozzá.

Zács Klára balladáját dallamra énekelték, és ami igazán meglepő: a közlő aratáskor tanulta. (...) A 
továbbiakban beillesztette saját balladarepertoárjába, és a jelek szerint egyáltalán nem érezte idegennek. 
Sőt, itt-ott alakított is rajta, és ezek az apró módosítások ic tanulságosak. (...)

Az eltérés valóban meglepően kevés, és bizonyos szempontból érthető is: így pl. Síposné válto
zatában több a jelen (kivirul -  kivirult helyett, van -  voli helyett slb.), néha éppen félreértésből (menne -  
merte helyett). A félreértésből adódó különbség végeredményben csekély, a szóbeliségben való önálló lét 
kezdetének jele: Könyörög de nem tud -  Könyörögne, nem tud helyett, cselédim -  Cselényi helyett slb. Az 
énekes asszony az irodalmiam, régies fordulatok egy részét is közelebb hozta a népköltészethez: Jaj, de -  
Hej, beh helyett; Eredj innen -  Menj, haragszom helyett; Eredj, édes lányom -  Hamar\ édes lányom  helyett; 
Egész nemzetségét -  Minden nemzetségét helyeit stb. E tartalmi módosítások között három érdemel külön 
figyelmet: Ha meghalok, egy rózsának -  Ha meghalok, egy virágnak helyett; Megcsókolom láhod porét -  
Hadd ölelem lábad porát helyett; s végül egy teljesen más sor Mondd meg nekem, hogy mit kívánsz? -  Mit 
kívánsz most, királyi nőm helyett. Ez utóbbi az egyetlen egész sorra kiterjedő változás is egyszenmind.

E kis és nem is teljes felsorolás is meggyőzhet bennünket arról, hogy az igazán jó énekesek ajkán az 
irodalmi eredetű szövegek vajmi keveset "romlanak”, és a félreértésekért, kihagyásokért kárpótolnak a 
népibb hangulatú módosítások. Ez utóbbiak olykor még az igazán míves, gondos Arany János-féle 
soroknál is sikerültebbek!” (Katona -  Lábadi t. ra 170-171. p.)
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3. PETŐFI ALKUJÁNAK FOLKLORIZÁLÓDÁSA 
NÉPKÖLTÉSZETÜNKBEN

1. Az Alku Észak-Bánátban

A költészet valóságos, eleven életét föltételező tényezők -  író, műalkotás, 
olvasó -  még egymáshoz való viszonyukban is meghatározó erejűek az irodalom 
életére vonatkozólag; egyikük, másikuk hiánya vagy kiesése pedig nemcsak hogy 
megkérdőjelezi, hanem éppen kizárja a költészet életlehetőségét Mindez az írott 
költészettel a hatás -  visszahatás mozgástörvényeit érvényesítő szóhagyományozó 
műveltségről is elmondható, hisz egy-egy népköltészeti termék első megvalósulása 
is egyéni alkotót föltételez, s létrejötte után a közösség szelektív parancsainak 
engedelmeskedve az önértékű variánsokon keresztül alakul, tisztul, hagyományozó- 
dik, miközben mindvégig ott munkál benne az egyszer már megvalósult alkotás 
megőrzésének tendenciája is. Ha az irodalmi mű születését nem az írásos rögzítés 
idejétől számítjuk, hanem az ötlet, az érlelődés folyamatát is részének tekintjük, 
megszületését pedig csak az olvasóközönséghez való eljutása jelzi számunkra, 
akkor nyilvánvaló, hogy az irodalom és a szóbeli költészet születése azonos, sőt 
alkotásmódjuk is közel áll egymáshoz.

Minthogy azonban az irodalomban az egyszeri alak rögzítésére, változatlan 
sokszorosítására való törekvés az írásbeliség kezdeteitől fogva jellemző, a szóbeli 
költészet továbbélése viszont -  hagyományossága ellenére is -  együtt jár az állandó 
változtatással, a variánsokban való folytonos újra-születéssel: életük, hagyományo- 
zódásuk módja különbözik egymástól. E lényeges különbség folytán népköltészeti 
vizsgálódásaink során megjelennek és előtérbe kerülnek olyan kérdések, amelyek 
az irodalmat csak annyiban érintik, amennyiben a hatás -  visszahatás dialektikájá
ban együtt él a szóhagyományozó költészettel. Ilyen a szóbeli költészet létét 
biztosító variáns kérdése. Néprajzi gyűjtőútjainkon nemegyszer előfordul, hogy 
ugyanannak a népdalnak, ballada- vagy mesetípusnak, szokásmodellnek vagy dí
szítőelemnek több változatát is megleljük, sőt azt is tapasztalhatjuk, hogy még 
ugyanattól a személytől sem jegyezhetjük le még egyszer változatlanul ugyanazt a 
mondát vagy mesét, a számtalan változat hátterében azonban mindannyiszor
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kirajzolódnak előttünk a közösségi művészet stílusjegyeiből, szerkezeti elemeiből 
összeálló szabályok.

Az egyéni lelemény igazodik a közösségi igényekhez és tiszteletben tartja a 
közösség szentesítette hagyományt. Minthogy a folklór alkotások anyaghoz, alka
lomhoz és munkatevékenységhez kötődnek, a közösségi életrend parancsa sokkal 
inkább érvényesül bennük, mint a hivatásos művészetekben. A közösségi életrend
ben kialakult követelmények az illető közösség minden egyes tagjára kötelező 
érvényűek -  legyen szó akár az egyén alkotói tevékenységéről, akár mindennapi 
magatartásformáiról. Az emberi élet jelentős eseményeihez (pl. születés, avatás, 
házasság, halál) olyan határozott parancsú szokások tapadtak, amelyeknek a meg
kerülése az egyén önkéntes száműzetésével lehet, illetve lehetett azonos.

A folklórt éltető közösség azonban nem statikus, nem megrekedt társadalmi 
elem; ízlése, művészi igénye is alakulóban van, hat az egyénre, s ily módon az 
egyedi alkotásokra is. Művészetének hagyományosságából következik, hogy új 
tartalmak jelentkezésekor és kifejezésekor a már meglevő eszközöket használja fel, 
a hagyomány szentesítette elemek, motívumok, formulák segítségével építkezik. 
Ám nem szabad szem elől téveszteni változtató, alakító, egyszóval: alkotó készsé
gét sem. Azáltal, hogy válogat, az egyéni javaslatokból csak az válhat a folklór 
részévé, ami átjut a közösség szelektív szűrőjén. Ha az alkotás megszületésében, az 
előadás folyamatában nem is mutatkozik meg a közösség befolyása, elvárásaival, 
kialakult normarendszerével már eleve hat az előadóra, közvetve tehát a megszü
letőben levő folklór alkotásra is.* Hatása azonban még nyilvánvalóbb a már folklór 
jelenséggé vált akotások további életében -  akár névtelen alkotók befogadott 
alkotásairól, akár foklorizálódott műköltői alkotásokról van is szó.

Mégis tévedés lenne azt a következtetést levonni, hogy a népköltészet csak 
befogad vagy csak elutasít egyéni vagy műköltői javaslatokat, illetve hatásokat, hisz 
nem egy költőnkre és írónkra hatott maga is, és termékenyítő hatása még napja
inkban is számottevő. Gondoljunk csak a 130 évvel ezelőtt íródott szalkszentmár- 
toni Petőfi-versre, az A lkun, amelynek az előképét Katona Imre az egy évvel 
korábbi keletű János vitéz XIII. énekében jelöli meg1:

-  Derék János vitéz, halld most beszédemet:
Minthogy megmentetted kedves gyermekemet,
Vedd el feleségül, legyen ő a tied,
És vele foglald el királyi székemet...
"Köszönöm szépen a kelmed jó’karatját,
Amely reám nézve nem érdemlett jóság;
Egyszersmind azt is ki kell nyilatkoztatnom,
Hogy én e jóságot el nem fogadhatom..."

Az Alku, a legnépszerűbb Petőfi-dal2 alapgondolatának eredetére vonatkozó
lag igen eltérőek a vélemények. Kiemelendő az az okfejtés, amelyben Katón Imre 
1965-ben a népi eredetre utal: "Az elterjedés feltűnő gyorsasága, egy központból

• Vö. Voigt VilmoK A folklór esztétikához, Bp. 1972; uó~ A folklór alkotások demzéK, Bp 1972. 
-A szok.
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való szétsugárzása és sejthető külföldi (pl. orosz) párhuzamok miatt sem vethetjük 
el véglegesen az Alku folklór-előzményeinek lehetőségét.”4 Majd nyolc évvel 
később: "Népünk is elsősorban Petőfi »népközeli« alkotásait vette át, nem egy 
esetben »visszavette« tőle, mint pl. ezt az Alku esetében sejteni lehet”3

A társadalmi osztálykülönbségből adódó konfliktust, valamint a szerelmi 
hűség és erkölcsi tisztaság próbatételét megéneklő Petőfi-dal a végletekig tiszta és 
egyszerű szerkezet példája:

Juhászlegény, szegény juhászlegény!
Tele pénzzel ez a kövér erszény,
Megveszem a szegénységet tőled,
De rá'dásul add a szeretődet.

”Ha ez a pénz volna csak foglaló 
S még százennyi lenne borravaló 
S id’adnák a világot rá’dásnak,
Szeretőmet mégsem adnám másnak!”

Észak-bánáti gyűjtésünk folyamán -  anélkül, hogy különösebben kutattunk 
volna utána -  1972 nyarán és őszén az Alku nyolc folklorizálódott változatát 
jegyeztük le. Egyházaskéren három, Oroszlámoson, Szajánban, Jázován, Pádén és 
Tiszaszentmiklóson pedig egy-egy változatát. Adatközlőink igen egységes dallam
mal éneklik.*

Újonnan gyűjtött változatainkat a PetőG-verstől eltérő jegyeik alapján három 
csoportba oszthatjuk. Az elsőbe a Petőfi-verssel azonos terjedelmű variánsokat, 
Ambrus József egyházaskéri, Laska Antal oroszlámosi és Pintér Istvánné Keszég 
Etel pádéi adatközlőnk dalát soroljuk.

-  Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Nesze, pénzzel teli ez az erszény.
Megveszem a szegénységet tőled,
Ráadásul add a szeretődet!

-  Ha(j)a (z)a pénz csak foglaló volna,
Ezerannyi meg a borravaló,
A világot adnám ráadásul,
Szeretőmet mégsem adnám másnak.
A világot adnám ráadásul,
Szeretőmet mégsem adnám másnak.

énekelte: Ambrus József, 79. é. Egyházaskér, 1972. 
gyűjt.: Tóth Ferenc

* A dallam kottáját Székely Mária lejegyzésében lásd az eredeti közlésben: HITK 1975. 23-24. sz.
43. p.
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-  Juhász, juhász, szegény juhászlegény,
Nesze pénzzel ez a tele erszény.
Megveszem a szegénységet tőled,
Ráadásul add a feleséged!

-  Ha az a pénz csak foglaló volna,
Ezerannyi meg a borravaló,
E világot adnád ráadásul,
Szeretőmet mégsem adnám másnak.
A világot adnád ráadásul,
Szeretőmet mégsem adnám másnak.

énekelte: Laska Antal, 59. é. Oroszlámos, 1972. 
gyűjt.: Tóth Ferenc.

-  Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Tele pénzzel ez a kövér erszény.
Megveszem a szegénységet tőled,
Ráadásul add a szeretődet!

-Ha az a pénz csak foglaló lenne,
Ezerannyi meg a borravaló,
A fél világot adnád ráadásul,
Szép szeretőm mégsem adnám másnak.
A fél világot adnád ráadásul,
Szép szeretőm mégsem adnám másnak.

énekelte: Pintér Istvánné Keszég Etel, 72. é. Pádé, 1972. 
gyűjt.: Katona Imre és Tóth Ferenc

A két versszakos változatok mindegyike teljesnek mondható, közülük nyilván
valóan Pintér istvánné Keszég Ételé áll legközelebb az eredetihez. Az első versszak 
szinte szó szerinti azonosságot mutat, még a népi változatokban rendkívül ritka 
"kövér” jelző is megvan benne. Ellenben a második strófa rímeinek felbontásában 
ez is eltér az eredetitől.

A variánsok másik csoportját a Petőfi-dalt megtoldó változatok képezik:
-  Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Kell-e néked tele pénzzel erszény?
Megveszem a szegénységet tölled,
Csak rá’dásul add a szeretődet!

-  Az a pénz csak lenne a foglaló,
Ezerannyi lenne borravaló,
E(v) világot hannád ráadásnak,
Szeretőmet mégsem adnám másnak.
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-  Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Szeretődben vajon minden remény...
Bezzeg megcsal, hogyha mást szeretne,
Sem szeretőd, sem pénzed nem lenne.
Akkor lennél csak szegény, szegény, szegény,
Akkor lennél szegény juhászlegény.

énekelte: Kovács Jánosné Szemerédi Katalin,
67 é. Jázova 1972. 
gyűjt.: Tóth Ferenc

-  Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Nesze pénzzel ez a tele erszény!
Megveszem a szegénységet tőled,
Rá(j)adásul add a szeretődet!

-  Ha (j) az a péz vóna csak foglaló,
Ezerannyi meg a borravaló,
Ez világot adnád rá(j)adásul,
Szeretőmet mégsem adnám másnak!

A következőnek nem tudom az elejti. A  vége így van:

Akkor leszel csak igazán szegény,
Szegény juhász, szegény juhászlegény!

énekelte: Mihók Antal, 75. é. Egyházaskér, 1972. 
gyűjt.: Katona Imre és Tóth Ferenc

-  Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Nesze pénzem, ez a tele erszény!
Megveszem a szegénységet tölled,
Rá(j)adásul add a szeretődet!

-  De(j)az a pénz csak foglaló volna,
Ezerannyi borravalód volna.
Ez világot annád rá(j)adásul,
Szép szeretőm mégsem adnám oda.
Ez világot annád rá(j)adásul 
Szép szeretőm mégsem adnám oda.

-Kocsmárosné, hallja-(j)e, hallja-(j)e,
Ki(j)é ez a sötét pejparipa?
-Jó bort iszik ennek a gazdája,
Most jött ide, nincs még fél órája.
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-"Kocsmárosné, hallja(j)e, hallja-(j)e,
Kűdje ki hát ennek a gazdáját,
Kűdje ki hát ennek a gazdáját,
Nem bántsuk mink, csak adja meg magát!

-Ki sem megyek, meg sem adom magam,
Inkább vigye el a sárga lovam!
Lovam, lovam nem annyira bánom,
Nyereg alatt való bugyellárom.

Nyereg alatt való bugyellárim,
Abba fekszik négyezer dinárim.
Egyet adtam egy szép sárga ló(j)ér,
A másikat rávaló szerszámér.

Harmadikat egy szép barna lányér,
Negyediket véle hálásáér.
Harmadikat egy szép barna lányér,
Negyediket véle hálásér...

énekelte: Papp György, 57. é. Egyházaskér, 1972. 
gyűjt.: Tóth Ferenc

A két állandó versszak után következő bővülés Kovács Jánosné és Mihók 
Antal változatában azonos tartalmi módosulást eredményezett, noha az utóbbi 
harmadik strófája az adatközlő emlékezetkihagyása következtében csonkán maradt, 
mindazonáltal a meglevő sorokból a hiányzókra is következtetni lehet. E két 
változat tehát a szerető föltételezett elvesztésének keserű gondolatával zárul, s az 
újabb kori népköltészetben nem ritka szánalomkeltés hangján hangsúlyozza a 
szegény juhászlegény egyedüli fogódzóját: a szerelem mindenekfeletti hatalmát. Az 
egyházaskéri Papp György énekelte harmadik változat a Kismargita ballada elemeit 
vonzotta magához. Adatközlőnk nyilvánvalóan felismerte a Petőfi-dal és a ballada 
közötti tartalmi rokonságot, a balladában ugyancsak meglevő alku motívumát, s 
ezért a dalt -  szünet és dallambeli törés nélkül -  a jól ismert betyárballadával 
folytatta.

A harmadik csoportba az elöl bővülő változatokat soroljuk. Ilyen a Móra 
Lajosné énekelte szajáni és Szabácsi Józseftől hallott tiszaszentmiklósi variáns. 

Suba, suba, bodor szőrű suba,
Nem adnálak hat ökörér oda,
Mer az ökör a járomba való,
De a suba barna lán-takaró.

Irhás subám szögre van akasztva,
Gyere, babám, akaszd a nyakamba!
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így is, úgy is ott annak a helye;
Még az éjjel betakarlak véle.

-Juhász, juhász, szegény juhászlegény,
Nesze neked ez a pénzes erszény.
Megveszem a szegénységet tőled,
Rá(j)adásul add a szeretődet!
(Hej de) megveszem a szegénységet tőled,
Rá(j)adásul add a szeretődet!

énekelte: Móra Lajosné Fehér Vera, 65 é. Száján, 1972. 
gyűjt.: Tóth Ferenc

Egy úr meg egy nagyon szegény legény 
Beszélgettek egy nagy domb tetején.
Az úr beszét tele erszényérül,
A szegény juhász a szép szeretőjérül.

-  Hallod-e te, nagyon szegény legény!
Nesze pénzzel ez a tele erszény!
Megveszem a szegénységet tőled,
Ráadásul add a szeretődet!

-  Ha ez a pénz csak foglaló volna,
Ezerannyi meg a borravaló,
Ha a nagyvilágot annád rá(j)adásnak,
Szeretőmet mégsem adnám másnak.
Ha a nagyvilágot annád rá(j)adásnak,
Szeretőmet mégsem adnám másnak.

énekelte: Szabácsi József, 72. é. Tiszaszentmiklós, 1972. 
gyűjt.: Móra Ilona

A harmadik csoportba sorolt két utóbbi változat közül a Móra Lajosnéé 
kontaminálódott a Suba, suba, bodor szőrű suba kezdetű népdallal. A tulajdonkép
peni Petőfi-dal második része a felejtés következtében leszakadt róla, s ily módon a 
változat csak az ajánlattevő szavait tartalmazza -  a szegény legény szerelmi 
hűségét, határozott erkölcsi tartását kifejező válasz nélkül. A két dal találkozása, a 
foklorizált Petőfi-vers ily módon való bővülése véletlenszerűnek hat, habár az így 
létrejött változat első szakaszában felismerhető az alku motívuma:

Suba, suba, bodor szőrű suba.
Nem adnálak hat ökörér oda...

Nem tarthatjuk tehát kizártnak a két dal tematikai hasonlóságán alapuló 
egybeéneklést, noha újabb kori népdalaink szerkezetbeli lazaságával, rugalmasságá
val is magyarázható az ilyenfajta összeolvadás.
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A másik, a tiszaszentmiklósi változat epikai hangvételű versszakkal vezeti be 
az úr és a szegény legény párbeszédét. Az ajánlattevő és a beszédtárgy megnevezé
sével ez a bevezető versszak szervesen épült hozzá a tulajdonképpeni dalhoz, s 
azáltal, hogy műfaji hovatartozásán is módosított némiképp, funkcióhordozó részé
vé válL

Az Alku fent szemléltetett folklorizált változatai azt példázzák, milyen határo
zottan érvényesül még ma is a közösség módosító, változtató, sót: szebbítő 
törekvése a műalkotás stiláris, szórendbeli fogyatékosságainak kiküszöbölésében. 
Viszonylagos állandóságot csupán a vers 1., 3., 4. és befejező 8. sora mutat, a népi 
változatok a Petőfi-dal magánhangzó-kieséseit is eliminálják, a vers általános 
alanyú 7. sora (5 id’adnák a világot rá’dásnak) helyett pedig következetesen direkt 
közlést tartalmaznak, a szegény legény közvetlenül az ajánlattevőhöz szól, s ezáltal 
kettőjük alkuja, párbeszéde kiélezettebb formát ölt.

Az Alku még napjainkban is figyelemmel kísérhető folklorizálódását az is 
alátámasztja, hogy a dalokat követő beszélgetésekben egyetlenegyszer sem hang
zott el Petőfi neve. Adatközlőink mint sajátjukat éneklik. Más a sorsuk az 
iskolában megtanult és énekelt Petőfi-verseknek. Az énekesek megnevezik a kötőt, 
és tiszteletben tartják a szerzőséget A Pusztán születtem című Petőfi-vers pl. 
minden változtatás nélkül él tovább Bénák Margit egyházaskéri énekesünk előadá
sában. Az Alku változatai azonban maradéktalanul szemléltetik, hogy a népi 
hagyomány őrizője, a közösség miképpen fogadja el vagy módosítja az ismeretlen 
népi tehetség vagy a hivatásos művészet felől érkező javaslatokat, és melyek azok a 
formai ötletek, egyéni fordulatok, amelyek átjuthatnak a közösség válogató 
szűrőjén.

(1975) Tóth Ferenc

JEGYZETEK

1 Katona Imre: Petőfi népe -  a nép Petőfije. Tiszatij, 1973. 1. az.: 6-22.
2 Terbe Lajos: Petőfi és a nép. Mit vett át Petőfi a néptől? Mit vett át a nép

Petőfitől? Bp. 1930:33.
3 Ecsedi István -  Bodnár Lajos: Hortobágyi pásztor- és betyár nóták. Debrecen, 

1927: 91-92.; Terbe: Lm.; Magyar népköltészet, L Bp. 1955.: 480.
4 Katona Imre: "Alku” típusú népdalaink. Etbn. LXXVI.: 557-571.
5 Lásd az 1. sz. jegyzetet!
6 L. Tóth Ferenc, Lábadi Károly és Csorba Béla cikkének elől bővülő változatait! -A
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2. Az Alku a Drávaszögben

Pest megye dunavecsei járásának egyik községében, Szalkszentmártonban írta 
Petőfi 1845-ben népdallá vált híres versét: az AUcu-t. E népies vers egy régebbi 
dallamra ráhúzva tüneményes gyorsasággal terjedt el a nép és a középrétegek 
körében. A kortárs Erdélyi János 1847-ben már a népdalok között teszi közzé, mit 
sem tud eredetéről. Azóta is több tucat változatát jegyezték fel Magyarországon, 
utóbb Romániában is, de eddig nem tudtunk jugoszláviai előfordulásáról. Holott 
itt is ismerik: 1972-ben Tóth Ferenccel gyűjtögetve Észak-Bánátban, találtunk két 
változatot, 1975-ben pedig Vörösmarton egyet; minden bizonnyal még sokkal több 
is előkerülne, ha a gyűjtést tovább folytatnánk.

Mi a titka ennek a 130 éve tartó, szinte töretlen népszerűségnek?
E Petőfi-vers aligha szorul bővebb magyarázatra: egy előnyösebb társadalmi 

helyzetű, gazdagabb férfi (akiről nem tudjuk pontosan, ki is lehet, de ezúttal ez nem 
is fontos!) ajánlatot tesz ű szegény, de igaz szívből szerető juhászlegénynek, hogy 
mondjon le kedveséről... Ám a hűséges szerelem nem vásárolható meg a világ 
kincséért sem! Igazi petőfis, és egyben népies felfogásra valló sorok ezek. Nem 
csoda hát, hogy ezt a gondolkodást és megfogalmazást az egész magyar nép 
magáévá tette, a nép- és a Petőfi-utánzó népies költők pedig ehhez hasonló 
verseket, dalokat költöttek szép számmal, de közben Petőfiét sem feledték, sőt 
mindvégig ez maradt a legnépszerűbb.

Lehetséges, hogy már az 1845-ös Petőfi-versnek is egy népdal vagy népies 
műdal volt az előképe; sok hasonló szöveggel találkoztunk, de az eredet kérdését 
eddig nem sikerült tisztázni. Petőfi volt olyan jelentős személyiség és tehetség, 
hogy az esetlegesen átvett gondolatokat szabadon és művészien tovább fejlessze! 
így pl. nemzetközi népköltészeti elem a szeretőnek királyi várhoz, nagy városhoz 
vagy temérdek kincshez való mérése, és annak kijelentése is, hogy nincs az 
országban, sőt mi több: nincs a földön annyi kincs és hatalom, hogy azért cserébe 
lemondanának róla! E költői közhelyeket bizonyára Petőfi is ismerte, hiszen ezek 
megvoltak a reformkori, tehát az 1848-as szabadságharc előtti magyar irodalomban 
és népköltészetben is, de költőnk ezeket annyira átalakította, hogy az újban nem 
ismerünk rá a régirel

Nem így a nép. Átvette ugyan Petőfi versét, idővel el is feledte a szerzőt, sőt 
változtatott is a szövegen, de azért minden variánsban máig fel lehet ismerni az 
eredeti szöveget. A nép tehát úgy bánt a verssel, mint a saját alkotásaival szokott: 
egyátlan nem "tisztelte” a szerző kilétét, nem tekintette "szentírásnak” az eredeti 
szöveget, hanem kis mértékben bár, de tartalmi-formai szempontból átalakította. 
Ez az eljárás, továbbá a szerzőtlenség maga is közismert a népköltészetben; ez a 
tömeges elteijedésnek, a szóbeliségnek egyik velejárója. Milyen boldog volt Petőfi, 
ha egy-egy versének -  köztük az Alku-nak is -  népdallá válását még életében 
megfigyelhette! Hiszen épp ezt akarta ő elérni: a népről és a népnek írni, ez volt 
költői programja. "Ha a nép uralkodni fog a költészetben, közel áll ahhoz, hogy a 
politikában is uralkodjék" -  írta egyik közismert, Arany Jánoshoz címzett 
levelében.
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Nagy költőnk elérte célját: népe 1848-ban felszabadult a jobbágyság alól, az 
ő versei pedig népdalként terjedtek nemcsak a magyar nyelvterületen, hanem a 
délszláv és más népek körében is, sőt a távoli Grúziáig is eljutottak. (Persze, a 
tömegek sehol sem tudják, hogy ezek Petőfi-versek!) Időről időre örömmel 
mérjük fel ezt a hatást, jellemző elmeket adva a dolgozatoknak: Mit vett át 
Petőfi a néptől? Mit vett át a nép Petőfitől? Vagy: Petőfi népe -  a nép Petőfije, és 
hasonlókat.

Lássuk most már a vörösmarti szöveget, melyet a 83 éves Novák Józsefné 
Czina Sarolta énekelt magnóba.

-  Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Tele pénzzel ez a kövér erszény;
Megveszem a szegénységet tőled,
Ráadásul add a szeretődet!

-  Ha az a pénz lenne a foglaló,
Ezerannyi meg a borravaló,
Félvilágot adnák ráadásnak,
Szeretőmet mégsem adnám másnak!

Ha az a pénz valahogy elveszne,
Sem szeretőm, se pénzem nem lenne,
Akkor lennék csak szegény 
Juhászlegény, szegény juhászlegény...

Énekesünk az eredeti szövegen alig változtatott, mindenesetre feloldotta a 
Petőfinél három ízben is előforduló magánhangzó kiesést (rá’dásul, id’adnák, 
rá'dásnak) és így gördülékenyebbé tette a szöveget. Ezenkívül részben túlzott 
(százennyi helyett ezerannyi), részben mérsékeltebb (a világot helyett félvilágot), és 
így egyben még népiesebb is! Ám az igazi változást a 3. szakasz jelenti, amely nem 
szerepel Petőfinél; ez korántsem énekesünk leleménye, hanem szintén széles 
körben elterjedt. E rövid Petőfi-verset ugyanis a nép előszeretettel toldotta meg: 
részben kapott egy bevezető, részben a végén egy záró szakaszt. Míg az első 
ismertette a helyszínt, megjelölte a párbeszédet folytató személyeket, az utolsó azt 
mérlegelte, hogy mégis mi lett volna, ha a juhászlegény elfogadja az ajánlatot: 
vesztesége kétszeres lenne! A bevezető szakasz Jugoszlávia területéről még nem 
került elő, mivel azonban az egész Alföldön, Felvidéken, sőt Erdélyben is ismerik, 
valószínűleg itt is élhetett; szorgosabb gyűjtéssel talán még előkerül. Nézzük tehát 
ezt a népi eredetű első szakaszt is, hátha Jugoszláviában is előbukkan!

Erdő szélén, bokor árnyékában 
Két juhász ül fekete subában;
Amint ketten szépen beszélgetnek,
Azt mondja a gazdag a szegénynek...
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S van ennek az indításnak egy még kiélezettebb társadalmi mondanivalójú 
változata is:

A bugaci zöldhalmi domb mellett 
Három juhász legeltetget.
Arra mén egy négyfogatú hintó,
Kiszáll abból egy fiatal báró...

E Petőfi-vershez néha nemcsak egy, hanem két vagy több szakaszt is toldanak, 
pl. úgy, hogy a gazdag ajánlattévő kérdi meg a juhászlegényt, miért nem akarja a 
pénzt elfogadni, hiszen távollévő kedvesét enélkül is elveszítheti? (Ez a változat 
főként katonadallá alakulva él tovább.) A válasz azonban mindig elutasítás: az igazi 
szerelmet nem lehet pénzen megvenni! Ahogyan egy kiskunhalasi változat eléggé 
nyersen meg is fogalmazza:

-  Nem jószág az én kedves galambom,
Hogy avval egy báró kupeckodjon!

Kevés az olyan változat, amelyben kissé lemondóan kijelentik:

-  Mert szép szóra, nagy csomó bankóra 
Hajlandó az asszony a szép szóra...

Vajon élnek-e ezek az utóbbi változatok is Jugoszláviában? Nézzünk utána!

(1976) Katona Imre

A Magyar Képes Újság újévi számában Katona Imre közölte Petőfi Sándor 
Alku című versének népdallá vált változatát. A folklorizálódott verset Vörös
marton gyűjtötte. Jugoszláviában ezt megelezően csak 1972-ben került elő Észak- 
Bánátból két változata.

Baranyai gyűjtésem során magam is rábukkantam a Petőfi-vers több énekelt 
variánsára, ami bizonyítja, hogy tovább éli 130 esztendeje tartó töretlen nép
szerűségét.

A drávaszögi Alfalukban -  Kopácson, Várdarócon és Laskón -  leggyakrabban 
csak az első versszakot éneklik, s a legtöbb ilyen énekes állítása szerint falujában 
nem ismerik folytatását. A laskói általános iskola Sztárai Mihály nevét viselő 
önképzőkörének tagjai is gyűjtötték e folklorizálódott Petőft-verset, s egy ilyen 
csonka variánst énekelt el nekik 1976 elején a laskói, 37 éves Mihó József:

-  Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Teli pénzzel itt a kövér erszény;
Megveszem a szegénységed tőled,
Ráadásul add a szeretődet!
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Mint látjuk, az eredeti szöveg ezúttal is alig változott, csupán a magánhangzók 
kiesése oldódott feL A Katona Imre gyűjtötte vörösmarti variánssal pedig teljesen 
megegyezik, csak a második sorban levő mutató névmás (ez) cserélődött határozószóra.

Az ugyancsak laskói Molnárné Dömötör Julianna két strófát énekelt a sze
gény juhászlegényről:

-  Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Tele pénzzel ez a kövér erszény;
Megveszem a szegénységet tőled,
Ráadásul adnám szeretőmet (?!)

-  Ha ez a pénz lenne csak foglaló,
Ezerannyi meg a borravaló,
A világot adnám ráadásnak,
Szeretőmet mégsem adnám másnak.

Ez utóbbi változat csaknem azonos a Vörösmarton énekelttel. A legnagyobb 
különbség az, hogy az első versszak utolsó sorában nem felszólító, hanem feltételes 
módot használ énekesem, s a szeretődet helyett szeretőmet mond, és ezzel értelem- 
zavaró rontást eszközöl.

1975 júliusában Katona Imrével kopácsi gyűjtőutunk alakalmával a 83 eszten
dős Máté Jánosnál rögzítettük magnetofonszalagon a folklorizálódott Petőfi-vers 
énekelt változatát:

-  Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Tele pénzzel ez a kövér erszény;
Megveszem a szegénységed tőled,
Ráadásul adnám szeretőmet.
Megveszem a szegénységed tőled,
Ráadásul adnám szeretőmet.

-  Ha az a pénz volna csak foglaló,
Ezerannyi meg a borravaló,
E világot adnám ráadásul,
Szép szeretőm mégsem adnám másnak.

Lényegesebb változtatást itt sem eszközölt az énekes. Igaz, hogy a harmadik és 
negyedik sort megismétli, ez azonban nem tekinthető fontosabb módosításnak, 
ugyanis újraénekléskor az ismétlés elmarad.

A legteljesebb szövegváltozatot Várdarócon a 68 éves Ferenc Józsefné Botos 
Máriától jegyeztem le 1976. február 19-én:

-  Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Mit tenné’, ha szeretőt vesztenél?
-  Fognám botom, furujámat venném,
És újbul lennék szegény juhászlegény.
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-  Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Ne te pénzzel ez a tele erszény.
Megveszem a szegénységed tőled,
Ráadásul adnád szeretődet.
-  De az a pénz csak foglaló lenne,
Ezerannyi borravaló lenne.
A világot adnád ráadásul,
Szeretőmet mégsem adnám másul.

Az igazi, lényeges nagy változást itt az első versszak jelenti: ez nem szerepel 
Petőfinél. De ez sem egyéni alkotás, ugyanis kisebb-nagyobb módosításokkal széles 
körben ismert. Az eddigi variánsokhoz viszonyítva énekesünk már az első versszak
ban mérlegeli, hogy mi lenne, ha a juhászlegény elfogadná a második strófában 
elhangzó ajánlatot.

A gyűjtés folytatásával talán még teljesebb változatokat is sikerülne lejegyezni, 
hisz a fentiek is bizonyítják, mennyire népszerű vidékünkön még ma is a Petőfí- 
vers folklorizálódott változata.

(1976) Lábadi Károly

3. Egy temerini variáns

Nincs még egy magyar költő, akit olyannyira a magáénak tekintett volna és 
tekintene ma is a nép, mint Petőfi Sándort. Ez a máig ható, permanens plebejusi 
rokonszenv -  túl a tragikus költői sors iránti, részvéttel teli tiszteleten és a megalkuvás 
nélküli forradalmi demokratával szembeni csodálaton -  elsősorban talán mégiscsak 
azoknak a verseknek köszönhető, amelyekkel a költő megpróbált elrugaszkodni az 
addigi felületen mozgó népábrázolástól, a biedermeieres zsánerképdivattól, s immár az 
alávetett néposztályok puszta ábrázolásától többre, a temperamentum, a jellem, a 
"néplélek”, a vágyak, álmok és panaszok felmutatására, kifejezésére tört Ilyenformán 
Petőfi folklór iránti érdeklődése más -  több -  a herderí és schellingi ihletésű, 
Európa-szerte felkapottá váló népieskedés epigonszagú kelet-európai utórezgésénéL A 
minőségi ugrást Petőfi úgy jelölte meg, hogy ha a nép uralkodni fog az irodalomban, 
közel van az idő, amikor uralkodni fog a politikában is.

Népdal iránti érdeklődését leghívebben lírájának jellege bizonyítja. Azt azon
ban még a szakmabeliek között is kevesen tudják, hogy Petőfi nemcsak ismerte és 
tanulmányozta, de gyűjtötte is a magyar népdalokat. Erdélyi János, a XIX. század 
legjelentősebb honi filozófusa, aki a folklórkutatások iránt is intenzíven érdek
lődött, a Népdalok és mondák (I-III., 1846-48) a  gyűjteményében a terepi gyűjtők 
között Petőfi Sándort is említi. Az igazsághoz tartozik viszont, hogy Erdélyi a 
Petőfi által beküldött dalok közül mindössze egyet tartott közlésre érdemesnek.

Hogy költői világa, képalkotása, fogalomkészlete, ritmus- és rímkezelése 
mennyire közel áll a népi lírához, azt különösebben bizonyítani sem szükséges.
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Nem egy esetben az is nyilvánvaló, hogy a költő különösebb erkölcsi skrupulus 
nélkül nyúlt a népköltészet vadvirágai után, és szakajtott is belőlük egyet-egyet, ha 
a mű egésze úgy kívánta. Petőfí-sorok, sőt egész strófák emlékeztetnek -  sokszor 
kísértetiesén -  népdalokra.

Semmi okunk tehát azt hinni, hogy az írott költészet és a népköltészet 
kapcsolata egyoldalú, jelesül, hogy csak a nép merített formulát, motívumot, 
ötletet a költőtől, s fordítva ugyanez nem történt meg. A folklór és a magas 
művészetek kapcsolatában az elmúlt két évszázad során a dialektikus kölcsönhatás 
tendenciáit figyelhetjük meg. Különösen érvényes ez a XIX. századra. Termé
szetesen annak eldöntését, hogy mivel adósa a költő a népköltészetnek, és fordítva, 
hogy mivel tartozik a népköltészet Petőfinek, csak komoly filológiai kutatómunka 
alapján lehet vállalni. Jelenleg több mint félszáz Petőfi-költeményről vélekednek 
úgy, hogy azok folklorizálódtak, tehát népdalként élnek tovább, s új variánsaik is 
keletkeztek (és elvileg keletkezhetnek napjainkban is). Közöttük sok az énekelt 
vers. Ki nem ismerné a Kis lak áll a na&> Duna mentében, a Befordultam a konyhára vagy a 
Fa leszek, ha fának vafy virága kezdetű "népdalokat”? Nem véletlenül került idézőjelbe a műiáj 
neve, hiszen e dallamok szerzőit többnyire ismerjük. A legnevezetesebb, máig legnépszerűbb 
közülük Egressy Béni, de például a kottaíráshoz jól értő Arany János is megzenésített néhány 
Petőfi-veiset. De természetesen vannak olyan Petőfi-ihlette népdalaink is, amelyeknek dal- 
lamszerzűit nem ismerjük, nem is ismerhetjük, hiszen leginkább valamilyen már meglévő népi 
dallamra énekelték, esetleg a már kész dallamot vetették alá csekély módosításnak. A szóbdi 
műfajok természetének megfelelően az eredeti szöveg is módosulhatott kisebb-nagyobb 
mértékben. Ezt tapasztaljuk, ha összehasonlítjuk Petőfi Alku című versével egyik temerini 
gyűjtésű, pásztortematíkájú népdalunkat.

A Lukács Mihály (sz. 1892) által énekelt változat az eredetinél bővebb. 
(Egyébként a legtöbb változatra jellemző, hogy az elején vagy a végén bővítik a 
Petőfi-verset).

Amoda át a domb oldalában,
Ül két juhász fekete subában.
Amint ketten szépen beszélgetnek.
Azt mondja a gazdag a szegénynek:
-  Juhászlegény, szegény juhászlegény,
Teli pénzzel ez a kövér erszény,
Megveszem a szegénységet tőled,
Ráadásul add a szeretődet!
-  Ha az a pénz lenne a foglaló,
Százszor annyi meg a borravaló,
A világot adnád ráadásnak,
Szép szeretőm mégsem adom másnak.
A világot adnád ráadásnak,
Szép szeretőm dehogy adom másnak.

(Gy. Balogh Sándor és Móricz Károly, 1974.)
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Az Alku eredetére vonatkozó vélemények nem egybehangzóak. A magyar 
irodalom története (Akadémiai Kiadó, Bp. 1965) III. kötetének cikkírója szerint 
"Alku című nyolcsoros kis remekművét (1845) annyira magáénak érezte a nép, 
hogy a két strófát továbbiakkal toldotta meg, folytatta a verset, s nincs törés Petőfi 
strófái s a nép költötte szakaszok között.” Ezzel szemben viszont a folklorista 
Katona Imre úgy látja, hogy ”az elterjedés feltűnő gyorsasága, egy központból való 
szétsugárzása és sejthető külföldi (pl. orosz) párhuzamok miatt sem vethetjük el 
véglegesen az Alku folklór-előzményeinek lehetőségét.” Végezetül említsük még 
meg, hogy az itt közölt temerini változaton kívül több vajdasági variánsát is 
följegyezték. Katona Imre és Tóth Ferenc 1972-ben az észak-bánáti Egyházaskéren 
három, Oroszlámoson, Szajánban, Jázován, Pádén és Ostojiéevón egy-egy válto
zatát örökítette meg.

(1985) Csorba Béla
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1. EGY ADY-VERS TÁRGYTÖRTÉNETÉHEZ

Ady Endre költészetének folklorizmusa nem ismeretlen a kutatók előtt, noha 
e kérdésben eleddig többnyire általánosító és elnagyolt ítéletek születtek, nemegy
szer tüzetes tárgytörténeti, filológiai vizsgálódások nélkül. E sajátos, egyszeri és 
utánozhatatlan modern folklorizmus mibenlétének feltárását kétségtelenül gátol
hatta az a tény, hogy kevésbé látványosan jelentkezik, mint a 19. századi népie
seknél, ugyanakkor azonban jóval elementárisabban: nem, vagy nem elsősorban a 
szöveg stilisztikai síkján, hanem "mélystruktúrájában”, motívumaiban, a szimbó
lumok nyújtotta tágas asszociációrendszerben. Ez a folklorizmus természetesen 
nem a tradíció kínálta népies életképek józan paraszti logikáját, hanem a mély- 
lélektan "demonológiáját” követi: a stilizált népdal elveszíti izgalmasságát, költői 
pokoljárásra egyelőre alkalmatlan ösvény, szemben a népi hiedelemvilág által (is) 
sugallt "misztikus" és "kísérteties" úttal, melynek egy-egy mérföldkövét az Ady-féle 
költői magánmitológiában jól föl lehet ismerni. (Feltűnő a magyar -  s bizonyára az 
európai -  szecesszió szenvedélyes érdeklődése a misztika és a demonológia s 
nemkülönben a misztikus élmény elérésének különféle -  főként keleti -  teozófikus 
tanai iránt. E kérdés vizsgálata a folklorizmus aspektusából sem tűnik érdek
telennek. Itt jegyzem meg, hogy véleményem szerint a szimbolizmus és a szecesszió 
misztikumközpontú, "transzformált” folklorizmusa jól kimutatható átmenetet 
képez a hagyományos folklorizmus és az avantgárd -  elsősorban a szürrealizmus -  
mágiacentrikus primitivizmusa között, tehát semmiképp sem sorolható ez utóbbi 
jelenséghez. Természetesen mindez részletesebb bizonyításra szoru l).

A több forrásból merítő, a motívumokat már-már eklektikusán kezelő sze
cessziós Ady-versek jellegzetes, bár nem reprezentatív darabja a Bihar vezér földjén 
is, amely először a Budapesti Naplóban jelent meg 1906. augusztus 26-án a Szent 
Margit legendája, a Hepehupás vért Szilágyban és a Gyáva Barla diák társaságában, 
majd bekerült a Vér és arany (1907) c. kötetbe is, méghozzá A Léda aranyszobra 
ciklusba, olyan költemények mellé, mint a Lédával a bálban, a Két hajdani szeretők 
vagy a Fekete Hold éjszakáján, amelyek nemcsak a nemek közti eksztatikus és 
reménytelen harc mítoszát zengik, hanem kéjes morbiditással hirdetik a kiszol
gáltatottságot, vereséget és bukást, s a mindezekből következő bizarr, mazochisz- 
tikus gyönyörérzetet. Nem pusztán kísértetiességről lehet e versek kapcsán
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beszélni, hanem a demonológiának egy nagyon is határozottan kimutatható válfa
járól: a vámpírizmusról. A pusztító csók motívuma, amelyre bőségesen akad példa 
Ady lírájában, végül is ugyancsak e gondolatkörbe utalható. Hogy nem pusztán 
Ady világlátásának egyedi eredményét kell ebben látnunk, hanem az (ön)pusztító 
szerelemvágy archetipikus szimbolisztikája iránt fogékony "korszellemet”, azt Csók 
István Vámpírok (1904) c. festménye kitűnően illusztrálja.2

A Bihar vezér földjén kísértetiessége -  anélkül, hogy költői üzenetének rész
letes taglalásába bocsátkoznánk -  tulajdonképpen az Ady-líra kétféle autentikus 
asszociációs láncába is jól kapcsolódik: egyfelől ahhoz, amit a magyar Ugar 
metafora fejez ki pregnánsan, másfelől a Léda-versek szerelmi mitológiájához. 
Mindezt a költő más verseiben is gyakran előforduló tipikus jelképeken, egyéni 
lexikán kívül népköltészeti motívumok is erősítik.

”Itt Bihar vezér lakott 
S nótáztak méla szüzek.
Most daltalan ez a táj.
Nem félsz, Lédám?” "Nem biz én.”

”Ósöm keleti vitéz.
Dalokat ölt Nyugaton.
Serkentem a holtakat.
Nem félsz, Lédám?” "Nem biz én.”

”Te vagy a halott ara,
Én a halott mátkafi.
Ránkolvasnak a papok.
Nem félsz, Lédám?” "Nem biz én.”

"Éjfél van. Itt átkozott,
Ki a sírokat töri.
Én a sírokat töröm.
Nem félsz, Lédám?” ”Nem biz én.”

”Jaj, be szépen süt a Hold. 
Leszünk-e mi pirosak 
S fölkelnek- e a dalok?
Nem félsz, Lédám?” "Nem biz én.”

”Itt Bihar vezér lakott 
Bús, babonás ez a táj 
S tán holnap összeesünk.
Nem félsz, Lédám?” ”Nem biz én.'

Az ara és a halott mátkafi, valamint a ráolvasó papok képzetének irodalmi 
előzményei után kutatva nem nehéz Arany János Bor vitéz-ére akadnunk. Az 
1855-ben keletkezett ballada cselekménye röviden a következő: 1. Bor vitéz 
hölgyétől elbúcsúzik, s messze vágtat; 2. A lány, hogy apja máshoz férjhez ne adja, 
éjnek idején az erdőbe szökik; 3. Az elesett Bor vitéz kísérletként érte megy, 4. A 
lány kéri, vigye magával; 5. "Esküvőre! úgy ígérted" -  feleli a ldsértetvitéz; 6. Egy 
romos kápolnában kísértetpap adja össze őket; 7. A menyasszonyt másnap a 
romok közt halva találják.

Közismert irodalomtörténeti tény, hogy a Bor vitéz Gottfried August 
Bürger m űfajterem tő hatású balladájának, a Lenore-nak (1773) kései 
utórezgése, természetesen az autentikus költői alkotás minden ismérvével.3 
Bürger kísértetballadájában a magyar földön elesett Vilmos, mivel szeretője 
könnyeitől nem tud nyugodni, egy holdas éjszakán érte megy és síri hazájába 
ragadja. Az ara és a halott mátkafi párbeszédét, nemkülönben a kisértetpap- 
motívumot itt is megtaláljuk:
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"Nach Mittemacht begrabl den Leib 
Mit Klang und Sang und Klage!
Erst führ’ ich heim mein junges Weib;
Mit, mit zum Brautgelage!
Komm’, Küster, hier! komm’ mit dem Chor 
Und gürgle mir das Brautlieb vor!
Komm’, Pfaff, und sprích den Segen,
Eh’ wir zu Bett uns legen!” -

Reviczky költői fordításában:
"Éjfél után hántoljátok 
Gyászhang, harang szavára!
Ifjú arámmal vágtatok 
A nászi lakomára!...
Egyházi!, hozd a kart; jövel 
S a nászi dalt dörmögjed el!
Pap, jöszte, ágyba vágyunk 
S csak áldásodra várunk!”

A Schoppenhauer fanyar filozófiáján, Baudelaire és Edgár Poe költői szeszein 
nevelkedett Reviczky Gyula érdeklődése Bürger Lenore-ja iránt aligha tekinthető 
kuriózumnak. Ugyanakkor semmi okunk kételkedni abban, hogy Ady ismerte 
Reviczky fordítását. Egyébként van a Bihar vezér főldjé-nek egy olyan motívuma, 
amely Aranynál nem található meg, BQrgernél és Reviczkynél viszont igen. Ez a 
"holdas” motívum:

"Graut Liebchen auch? Dér Mond scheint hell!
Hurrá! die Toten reiten schnell!
Graut Liebchen auch vor Toten?" -  
"Ach nein! doch láss die Toten!” -

Revicky fordításában:
"A hold világa, nézd, mi szép... 
így száguld a halotti nép.
Félsz, rózsám, a halottul?” -
-  "Nem, nem; de hagyd halottul."

Mielőtt azonban e csekélyke ho7adék birtokában, itt abbahagynánk a további 
vizsgálódást, vessünk egy pillantást a Halott vőlegény típusú hiedelenunese, illetve 
-ballada változataira, annál is inkább, mert e folklóralkotások összefüggése Bürger 
balladájával közismert ténye a folklorisztikának. Nem feladatunk ezen össze
függések elméleti problémáinak taglalása, ezért csupán jelezzük, hogy amíg a 19. 
században -  főleg német nyelvterületen -  Bürger költeményét tekintették ősforrás
nak, a későbbiekben egyre inkább elfogadottá vált az álláspont, miszerint a 
Lenore-típusú mesék, mondák és balladák többsége autentikus népköltészeti alko
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tás, s nem folklorizáció eredménye. Benkő László a kérdésre vonatkozó legfon
tosabb hipotéziseket ismertetve Wollner és mások nyomán úgy véli, hogy e típus 
szláv területen alakulhatott ki, ugyanakkor ismerteti a görög N. Politis elképze
léseit is: ”A Lenore-történet abból az elgondolásból fakadt, hogy az elhalt szerető, 
ijjú visszavágyódik élő kedveséhez. (...) Ennek a gondolatnak első megfogalmazása pedig 
Protesilaos mondája lenne.”4 A mai álláspont -  amely lényegében Erich Schmidt még 
1886-ban kifejtett véleményén alapul -  az, hogy ”a halott, akit sokat siratnak, nem tud 
nyugodni a sírjában”.5 Vargyas Lajos a mások által hiedelemmesének, illetve - 
mondának tekintett prózai változatokat is balladaként kezeli. A hosszabb-rövidebb 
versbetéttel ellátott történeteket német eredetűnek véli. (Bánáti német nyelvű teljes 
verses változatot is említ az Ethnographia 1892. évfolyamára hivatkozva!)6

A Lenore-történet magyar nyelvű prózai változatai közül hivatkozásképpen 
ezúttal mutassunk be egy vajdasági gyűjtésű7 hiedelemmesét:

”Volt egy lány, akinek a vőlegénye elmaradt a háborúba. Nem gyütt vissza, ősz 
nagyon várta. A falu végin lakott égy boszorkányféle, ijen jósasszony. Elment 
hozzá, hogy megjósoltassa, él-fi még a vőlegínye vagy nem. Hát a boszorkány azt 
mondta neki, hogy másnap ménjén el, akkorra majd megmondja, hogy él vagy hal a 
vőlegíny. A lány elmént haza, a zasszony kiment a temetőbe. Éppen azon a nap 
temettek el égy kisbabát. Azt kiásta a sírbul, levágta fejít, oszt hazavitte. Oszt 
ekezdte főzni, és amikor ekezdett fórni, akkor mindig mondta a koponya, hogy:

-  Kum! Kum! Kumm!
No, másnap émégy a lány, mondja neki a boszorkány, hogy hát hazagyün a 

vőlegény. De hogyha szürke lovon gyün -  fehír lovon -, akkor né szóljon hozzá, 
mer akkor már halott. Ha fekete lovon, akkor él, akkor szóhat hozzá.

Hát a lány várta éccaka, égyszér csak mőg is jelent a vőlegíny. Fehír lovon. De 
a lány úgy mőgörűt, hogy nem nézte, hogy fehír-e a ló vagy fekete! Nyakába ugrott 
a vőlegínynek. Aszmondja a vőlegíny, hogy:

-  Jaj, de szépen süt a hold,
Elevennel mégy a holt,
Nem fész, kisangyalom?
Aszmondja, hogy:
-  Nem!
-  Hát akkor elviszlek.
Ménnek. Mégin égy faluba odaérnek. Mégin mondja a vőlegíny:
-  Jaj, de szépen süt a hold,
Elevennel mégy a holt,
Nem fész, kisangyalom?
Aszmondja:
-  Nem!
No, akkor ménnek mégin tovább. így éggyik falurú a másikra, míg végül 

oda(j)értek abba a faluba, ahun a vőlegíny el vót temetve. Akkor, mielőtt bemen
tek a temetőbe, mégin elmondta (j)a legíny, hogy:

-  Jaj, de szépen süt a hold,
Elevennel mégy a holt,
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Nem fész, kisangyalom?
Aszmondja:
-  Nem!
Hát akkor bőfordút a temetőbe. Akkor megijedt a lány. Akkor eszibe jutott, 

hogy a boszorka mondta, hogy fehír lovon nem szabad ménni! Léugrott a lóról. És 
a temetőcsőszházba még világított a lámpa ki a zablakon. Elkezdőit szalanni oda. 
Mikor odaért, ott még éppen a temetőcsősz feküdt a koporsóba, halva. Bézörgetétt 
a zablakon a legény, hogy:

-  Komám, add ki azt a lányt onnan! Fogd még és add ki!
Akkor a halott fölült. De akkor elkezdőn kukuríkolni a kakas, és akkor 

léhanyatlott vissza. A legény még azt mondta, hogy:
-  Szörfincséd, hogy a kakas kukuríkúl, mer majd másképp megtanítanálak, 

hogy háborgasd a halottakat!
S ewe vége let.”8
A példánkban háromszor ismétlődő versbetét egyébként a prózai változatok 

többségében megtalálható, s szinte szó szerinti egyezéssel! Egy 1865-ben lejegyzett 
palócföldi változatban ezt találjuk:

-  Jaj, de szépen sü az a hőd, az a hódvilág,
Jaj, de szépen masírolnak a hálák.

Félsz-e, lelkem Judikám?

Az 1928-ban gyűjtött jászfényszarui változatban:

-  Jaj, de szépen süt a hold,
Itt mégy égy eleven még égy holt.

Félsz-e, édes rózsám?10

Egy erdélyi változatban:

-  Jaj, de szépen süt a hód,
Megyen egy eleven s egy hótt.

Félsz-e, rózsám?11

A kevés vajdasági változat másikában:

-  Szép holdvilág szépen jár,
Holt az elevennel jár.

Félsz-e, rózsám?

Úgy vélem, a példák szaporítása nélkül is könnyen bizonyítható a Bihar vezér 
földjén c. Ady-vers népköltészeti indíttatása. Szövegszerű hasonlóságot mutat a 
refrénként többször visszatérő párbeszédes sor ("Nem félsz, Lédám?” "Nem bíz 
én.”), ugyanakkor több változat "holdas” motívumával szinte sző szerint meg
egyezik az ötödik versszak első sora ("Jaj, be szépen süt a Hold.”). Mindez
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egyértelmű bizonyítéka annak, hogy Ady Endre költeménye megírása idején már 
ismerte -  akár a szájhagyományból, akár a publikált gyűjtések alapján -  a Lenore- 
mondakör (egy vagy több) magyar nyelvű változatát. Az említetteken kívül ezt 
olyan motívumok is bizonyítják, mint a ”sírtörés” és a "halottserkentés”, s talán 
még pregnánsabban az ara és a mátkafi párbeszédére épülő szűzsé. Nem zárható ki 
azonban, hogy a költőre bizonyos mértékig inspirálólag hatott Bürger balladája -  
akár az eredeti, akár a Reviczky magyarította Lenóra -  esetleg talán Arany Bor 
vitéze is. Ezt látszik erősíteni az ott is előforduló pap-motívum. Ellenvetésként 
viszont felhozható, hogy az Ady-sornak:”Ránkolvasnak a papok”, megközelítőleg 
sem hasonló a jelentésmezeje, mint a Bürger-Arany-féle kisértetmenyegzőnek, 
ezért valószínűbb, hogy a költő egyéni leleményeként kerüli a versbe.

Végezetül, noha látszólag nem tartozik szorosan a tárgyunkhoz, vessünk 
néhány futó pillantást a Prótesziláosz-mítosz és a Halott vőlegény mondakör össze
függéseire is. Ez utóbbinak ugyanis egyik ősforrása minden valószínűség szerint a 
Prótesziláosz-mltoszban, a visszatérő halott szerelmes történetében kell keresnünk, 
ahogyan azt már Politis is tette. Hogy eszme- és tárgytörténeti szempontból 
mindez mennyire fontos lehet számunkra, ahhoz elég, ha emlékeztetünk Próte- 
sziláosz kedvesének nevére: Láodameia... Babits Mihály ilyen című verses drámája 
mindössze öt évvel később született meg, mint a Bihar vezér földjén. S hogy a 
kérdés még izgalmasabb legyen, a lengyel szecesszió nagy egyénisége, Wispiafiski is 
feldolgozza a Láodameia-problematikát.13

Róbert Graves a következőképpen interpretálja az antik mítoszt: ”Próte- 
sziláosz feleségének, Akasztosz leányának (...) annyira hiányzott a férje, hogy 
amikor elindult Trója alá, azonnal készített róla bronzból -  vagy viaszból -  egy 
szobrot, és maga mellé fektette az ágyba. De hát ez csak szegényes vigasz volt, s 
mikor megtudta, hogy férje meghalt, arra kérte az isteneket, hogy szánják meg Őt, s 
engedjék meg Prótesziláosznak, hogy ha csak három órára is, de még egyszer 
eljöhessen hozzá. A Mindenható Zeusz meghallgatta Láodameia kérését, Hermész 
felhozta a Tartaroszból Prótesziláosz szellemét, s életre keltette vele a szobrot. 
Prótesziláosz a szobor száján keresztül meg is szólalt, s megeskette feleségét, hogy 
késedelem nélkül követi őt a halálba. S mikor letelt a három óra, az asszony szíven 
is szúrta magát férje karjában.”14

Azt viszont Graves nem említi, hogy e mítosz forrása talán Perszephoné 
elrablásának a története: Zeusz és Démétér leányát Hádész, az alvilág ura elragad
ja és birodalmába viszi. Perszephoné, aki ezentúl a halottak királynője, az eszten
dőnek csupán kétharmad részét töltheti a földön.15

Perszephoné és Láodameia lényegi azonosságára Kerényi Károly figyelt fel. 
Láodameia az Alvilág királynőiének a mellékneve. Kerényi etimológiája szerint 
annyit tesz: ”a népeket Ieigázó.

A századforduló femme /ű/afe-jának igazi archetípusa.

(1987) Csorba Béla
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2. A TISZA-VIDÉK NÉPÉLETE 
MÓRA ISTVÁN ÍRÁSAI TÜKRÉBEN

A Móra családdal való kapcsolatom Móra Ferenccel kezdődött. Megkapott 
sokirányú érdeklődése, élményeinek leírása. A szorosabb kapcsolat kialakulásában 
bizonyára közrejátszott a hasonló foglalkozás is. Mennyire megkapó volt az a 
megállapítása, hogy a múzeumigazgató mindenre jó, mint a szalonnafölső... 
Egyszóval Móra Ferenc világa közel áli hozzám, s ezért olvastam el minden 
megjelent írását. Ezekből rajzolódott aztán ki a félegyházi ház és a bennelakók 
képe. Megjelent a negyvennyolcas szűcs és a kenyérsütögető feleség. A Daru 
utcába az öröm is ellátogatott olykor, de gyakoribb vendég volt a nélkülözés és a 
halál, mely a tíz közül mindössze három gyereket kímélt meg. S mint 2 szegény 
családok általában, Móráék is a képzelettel pótolták azt, amit az élet nem adott 
meg. István a bűbájos Hajnalné meséit halgatta, Ferenc meg Messzi Gyurka 
történeteit.

A megritkult család tagjai szerették és becsülték egymást. Meghitt kapcsolat 
volt a két testvér, István és a tizenöt évvel fiatalabb Ferenc között. Az ifjabbik 
testvér még gyerek volt, amikor az idősebbik már verseket írt és jelentetett meg. 
Ferenc az irodalom iránti érdeklődését bizonyára Istvántól kapta, ő volt számára a 
példakép. A tanítvány azonban túlszárnyalta a mesterét, testvérbátyját. Egy ideig 
csak István neve volt ismert, aztán mindkettőjüké, s ahogy a fiatalabb testvér 
emelkedett, az idősebbről lassan megfeledkeztek. Gyakran össze is tévesztették 
őket. Erről tanúskodik Móra Ferenc levele, amelyet a Pálma című ifjúsági folyóirat 
szerkesztőségének írt Zentára 1922. január 2-án. Idézzünk belőle!

”Igen tisztelt Szerkesztőség!
Szíves soraikra, amelyeket ma vettem, mindenek előtt bemutatkozom, mert 

részükről error in persona, helyesebben error in nomine esete forog fenn. "Móra 
István tanár úr” a bátyám, -  hajdani zentai tanító, most utolsó évét szolgáló 
polgáriskolai tanár Budapesten. Zentai korában írta akkor országos feltűnést 
keltett verseskötetét, a Földszint-et -  s egészen természetesnek tartom, ha Zentán 
még mindig ismerősen cseng az ő neve. Egyébként is sokszor tévesztenek össze 
bennünket, de nem baj, nincs mit szégyellnünk egymáson s különben is a családban 
marad.”
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Egy 1931. február 16-17-én keltezett levélben így vall Móra Ferenc:
"...Azért vagyunk mink egy diónak a két félhaja. Vagy ahogy te írtad egyszer az 

emlékkönyvembe: a mi életünk összetartozó két kötet írás...”
Bennünket most az első kötet foglalkoztat, abból is elsősorban az a fejezet, 

amely vidékünkön íródott.
Móra István 1864. október 24-én született Kiskunfélegyházán, és 1957. május 

23-án halt meg Budapesten. Tanítói oklevelet szülővárosában szerzett. Pályáját 
mint tanyai tanító 1886. szeptember 1-én kezdte meg Horgoson. Itt vette feleségül 
Újfalussy Évát. 1889. szeptember 15-től 1895. június 22-ig a Zentához tartozó 
Gyenes Iskolában, Keviben, majd a városban tanított. Hét gyermekük közül kettő 
Zentán született. Az egyik László volt, szintén tanító és költő. A másik Mária, 
tanítónő, az egyetlen élő családtag. Egyébként mind a hét gyermek a pedagógus 
pályát választotta. Az apát csak Mária lánya élte túl. Neki köszönhetem, hogy 
megbízható és értékes adatokhoz jutottam. 1973. februárjában látogattam meg 
budai lakásán, ahol Móra István is lakott élete végéig.

Zentárói 1895-ben került föl Móra Budapestre. Három évig a Rökk Szilárd 
utcai iskolában tanított, majd 1898-ban a Lajos utcai polgári iskolához választották 
meg tanárnak. 1925-ben vonult nyugalomba.

Irodalmi munkássága nagyon szerteágazó: írt verseket, elbeszéléseket, néprajzi 
tanulmányt, színdarabokat. Önálló művei: a Földszint című verseskötet, az Atyám- 
ftai című elbeszéléskötet és a Jeles napok, az Etnographia melléklete. Versei és 
elbeszélései lapokban és folyóiratokban jelentek meg évtizedeken keresztül.

Móra Istvánnal az irodalomtörténet nem sokat foglalkozik. Véleményem 
szerint a mellőzés túlzott. Ennek a hiánynak a pótlására nem vállalkozhatom. 
Foglalkozom az írások begyűjtésével, s minden valószínűség szerint terjedelmesebb 
írásban tudom majd bemutatni Mórát. Most azonban csak szerény vállalkozásról 
van szó. Szeretném egy kissé megvilágítani a horgosi és zentai éveket. Nyolc 
esztendőnél többet ölelek föl, mert a vidékünkön szerzett élmények ott élnek a 
későbbi írásokban is. A néprajzi tanulmánya 1913-ban jelent meg, ezzel az évvel 
zárom tehát a bemutatásra kerülő időszakot. De még itt is szűkíteni kell. Megkí
sérlem azt az írót közelebb hozni, aki a népélet ismerője. A nép anyagi és szellemi 
kultúrájával foglalkozó Mórát kívánom bemutatni. Itt is elsősorban két témakört 
ölelek föl: a pásztoréletet és a jeles napokat.

Móra István még Zentán tanított, amikor Budapesten 1894-ben megjelent a 
Földszint című verseskötet. Neve egyszeriben ismertté vált. A Vasárnapi Újság
1894. november 25-i számában a következőt olvashatjuk: "Körülbelül két éve 
lehet, hogy Zenta-szállásról egy egyszerű pusztai tanító néhány költeményt küldött 
be hozzánk. Meglepett bennünket a hang frissessége, a természeti képek eleven, 
színgazdag festése s az érzelmeknek az a finomsága, melege, mely nyári verőfény 
gyanánt ömlött el e költeményekben.” Hasonló hangot üt meg a Magyarország
1895. március 3-i számában Zempléni P. Gyula: "Valami üde, éltető levegőt érzek 
közelemben, mintha hallanám a szellő csevegését, mely az alföldi rónákon száll 
végig, az aranykalászos földekről, a csendes tanyákról hozva hírt egyszerű
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igénytelen emberekről, kiket önző vágyak nem zavarnak, kik -  mint a természet 
romlatlan fiai -  valóságos imádói a természetnek...”

A Fővárosi Lapok-bzn (1895. jan. 16.) Prém József mond véleményt: "Szokat
lanul friss minden nála, akár csak a madáré, mely bizony ismert futamokat zeng, de 
olyan biztosan és olyan öntudatosan, mintha íme most rögtönözné.” S még 
Benedek Elek elismerő szavaiból idéznék (Nemzeti Iskola, 1894. dec. 29.): "Olvas
suk újra meg újra nagy lelki gyönyörűséggel ennek a szegényes sorsával megelé
gedett poéta tanítónak Aranyra és Petőfire emlékeztető, de egyiket sem utánzó 
költeményeit, melyek nemes egyszerűségükkel ellenállhatatlanul ragadják az olva
sót.” .<4 Hét kritikusa (1894. dec. 30.) azonban másként vélekedik: ”Es nem győznek 
meg, meg nem kapnak s el nem bájolnak azok a versek, amelyek az arany 
középszer dicséretét zengik s a kevéssel való megelégedését, nem hiszek annak a 
boldogságában, akinek száraz kenyér az ebédje, de ezt a kenyeret becsületes 
munkával szerezte. S végre nem hiszek annak a hitnek a megnyugtató voltában, 
amelyre a nyomorúság tanítja meg az embert...”

A kortársi kritika csaknem egyértelmű elismerésétől csak A Hét hangja üt el. 
Nem kívánunk Móra kötetével bővebben foglalkozni. Mindenesetre jó a vélemé
nyeket így szembeállítani. Az élményanyag kétségtelenül az egyszerű nép életéből 
táplálkozik, abból a világból, amely Móra István elbeszéléseit és Móra Ferenc 
írásait ihlette. Az elesettséget is látta a költő, de mindent problémamentesen, a 
belenyugvás, sőt, a megszépítés hangján mond el. Amikor verset ír, Móra ünnep
lőbe öltözik, s nem tud hű képet adni a hétköznapokról. Az uraldodó nép-nemzeti 
költészetbe illeszekedik bele, de itt is inkább Arany-, mint Petőfí-követő.

A Földszintnek külön helyi jelentősége, hogy a kötetet Dr. Huszágh Nándor
nak, a zentai ügyvédnek ajánlotta a szerző. Az ügyvéd fia, Huszágh László 
gyógyszerész szerint apjának a kiadás körüli érdemeit kívánta meghálálni a költő.

A nép életének közvetlenebb, reálisabb ábrázolásával találkozunk az elbeszé
léskötetben, az Atyámfiaiban. Ez szintén Budapesten jelent meg, 1898-ban. A 
huszonegy elbeszélést tartalmazó könyvből kilencet választott ki közlésre Bori 
Imre a Föld és mag c. kötetben (Fórum, Újvidék, 1971.). A válogatásról azt 
mondhatjuk, hogy sikeres volt, Móra értékesebb írásai kerültek nyomdába. A kötet 
elbeszélései egyébként a Magyarországban és a Szegedi Naplóban jelentek meg 1895 
és 1897 között. A horgosi és zentai élményanyag tehát még meglehetősen friss.

Az elbeszélések, úgy látszik, kevesebb elismerést hoztak Mórának. A kötetről 
megjelent értékelések száma mindenesetre nem nagy. Hosszabb értékelést a kor
társak közül Sebestyén Károly adott a Magyarország hasábjain, melynek Móra 
állandó tárcaírója volt. A legnagyobb figyelmet azonban Osvát Ernő írása érdemli 
(Magyar Kritika, 1898. július 1.) Ez utóbbi útmutatásként szolgál majd az egyes 
írások bemutatásakor. Sebestyén szerint Móra prózája nem áll mögötte verseinek. 
Ő tehát még a versekhez hasonlítja, s éppen csak hasonló értéknek nyilvánítja az 
elbeszéléseket. Felveti a tájnyelv használatának jogosságát, s európai példákkal 
igazolja, hogy az helyénvaló. A téma megválasztásában ugyancsak helyes állás
pontot képvisel. íme, mit mond erről: "De még jobban rászolgál csodálatunkra 
tárgyainak gazdagsága. Az a szűkreszabott, egyhangúnak tetsző falusi, sőt pusztai
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élet ennyi eseményt szolgáltat? S milyen események! Nem kis lelki mozzanatok, 
elhalványodó, ingadozó belső változások, hanem az élet komoly, nagy tragédiái! 
Emberhalál, koldusbotra jutás, szegény ártatlan gyerek lelke elköltözése. A parasz
ti gőg és szívtelenség élő példái, majd az önkéntelenül meginduló emberi jóság 
nyilatkozása: mindez kerek, gyors lefolyású meséken szemlélhető. Nagyon gazdag
nak kell e nép világának lennie, hogy ennyi tárgyat nyújt szerető szívű szemlé
lőjének.”

Móra István maga is vallott megjelent kötetéről a Szegedi Naplóban (189$. 
ápr. 2.), Rövidebb-hosszabb történetek ezek, írott, faragott képek, jobbnyira a 
hazámbul, a tisza-dunaközi parasztság életéből. Véréből születtem ennek a népnek, 
kenyerén nevelkedtem, búja-bajában emberkoromig részese voltam. Eszemjárása 
lett ez emberek eszükjárása, szívem szándékává a szívük szándéka, nyelvemmé a 
nyelvük...” "...Ellenben az a kötelesség, hogy a hanyagul, vagy hamisan föstött 
népéletre némely igaz világot vessek, -  hogy sok meg sok tövirül vágott helyszót, 
hasonlatot, kifejezést, szokásmondást forgandóvá tegyek, vagy az elkallódástul 
megmentsek: azon bizonyoznak, hogy írott betűm megérdemli a nyomtatott 
formát.”

A nép fia a népélet jelenetein keresztül megkísérli a népjellem megrajzolását. 
Mórát érdekli a népélet és annak alakjai, s ezeken keresztül a népjellemet és 
annak megnyilvánulásait igyekszik bemutatni.

Közelítsük meg azonban néhány elbeszélését a már említett szempont, a 
folklór felöl. Ezért is maradunk a pásztoréletnél, illetve egész pontosan: a juhá
szoknál.

Egyik legismertebb és legtöbbet emlegetett elbeszélése, a Párbaj szintere a 
"horgosi ürüjárás”, ahol Bóczán Simon, az idősebb juhász agyonütötte a ”mar- 
tonosi székekrül” jött fiatalabb Mező Jóskát. A motiváció indokolt: Bóczán 
elszerette Mező feleségét, s a sértett juhász leszámolni megy, de maga esik 
áldozatul. Az elbeszélés folklorisztikus vonásait Péter László mutatta be (Eth- 
nographui, 1968., 2. szám), Szeli István tanulmánya (Tanulmányok, 1969) viszont 
Móra témáját Móricz lehetséges modelljének tartja (Barbárok).

Móra kiváló ismerője lehetett a juhászéletnek. Néprajzi kép tárul elénk 
minden kellékével: ott van a szárnyék, a szűrszárító ágashoz kötött szamár, az őrző 
és terelő kutyák. Az isztrongaszéken ülő juhász figyelmét a kutyák hívják föl az 
idegen érkezésére. Azaz, hogy nem egészen idegen ember jöttét jelzik, mert csak 
csahintanak. ”Mit is ugassanak világos nappal, juhászemberen”. A pásztorember 
ismerője mutatja be a szereplőket, a szűkszavú juhászokat. Móra a maga stílusában 
készíti elő a drámát. A szombat este idillikus képében megjelenik Mező Jóska, 
akinek forradások vannak a homlokán, foltok a haja közt. A kampóval és kaszaor
ral ütött sebek arra emlékeztetnek, hogy botbíróval van dolga az öreg juhásznak. 
De Bóczánnál is érezzük a belső feszültséget, amint látszólag nyugodtan veri ki a 
pipáját. Ezek után természetesen csap le a kampó és vágódik fejhez a szilfaszék. 
Mindez pillanatokig tart csak, még vonítanak a kutyák, aztán ismét nyugalom, 
látszólagos nyugalom telepszik a tájra.
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A Pásztortűznél című elbeszélésnek tulajdonképpen nincs is eseménye. Feró 
Illés, ragadványnevén Bicebóca szárnyékjához szinte csak azért látogat el a Pestről 
visszatért Író, hogy a nagyváros után egy kicsit a pásztortűznél melegedjék. A 
juhász maga sem érti a látogatás okát. A járásosztás kerül szóba -  csak azért, hogy 
a szegény juhászembert pártfogásába vevő Mátyás királyra tudja az író terelni a 
beszélgetést. Az ismert Mátyás-mondáról van szó, a három kérdésről: "Messze-e 
még a messze? Hány a harminckettő? Megfejne-e még három bakkecskét?” A 
juhász meséje tűnik központi témának.

A Vén gazember Bartos Érámról fest portrét, az öreg juhászról, aki mester
ségének a huncutja, de juhásztársához emberséges. Az a két tulajdonság mutat
kozik itt meg, amely a nép és az író szerint -  a pásztorembert és a betyárt jellemzi: 
elveszi az urakét, de tisztességes a szegénnyel szemben. A jegyző tanyájáról eltűnik 
két nagyfajta birka, egy kos meg egy canga. A tanyáról tűnik el, öt-hat béres és 
kilenc kutya mellől. Nyilvánvaló, hogy a tettes csak a vén gazember lehet Tudják 
ezt a csendőrök is, de bizonyítani nem lehet. Bartos Érám viszont maga vall, 
amikor kisírt szemű gyerek jelenti neki, hogy verik az apját a csendőrök az ellopott 
birkák miatt. Másként nem vállalta volna a lopást. ”Se verés, se éhség, se 
szomjúság, se semmi neme annak a raffinált testi kínzásnak, melynek annyi jegyét 
láttam pásztoremberek, cselédképek tetemén: nem birta Érámot vallomásra.” Az 
öreg juhász félrevezette a jegyzőt és a nyomozókat Csak egy csendőr tudta, hogy 
hol kell keresni az elveszett birkákat: Bardócz, akinek az apja juhász volt.

Móra írásaiból kitűnik, hogy Horgosra kerülésének napjától érdeklődött a 
népélet iránt. Nem csoda, hiszen kint élt a természetben, a pásztorok szom
szédságában. Az iskolája a járáson volt. Nem szelíd természet és szelíd emberek 
fogadták a fiatal tanítót. íme, hogyan emlékszik vissza megérkezésére:

"...Akkor ősz volt, lucskos, csúnya ősz, -  sár, hideg, köd. Mikor beállítottam a 
falu házához, hogy én volnék az a bizonyos, a kit a tanyára megtettek tanítónak, s 
ha alásan kérném: vigyenek ki, ugyanezen, mai Makk Simon bíró uram volt az, a ki 
avval igazított el hogy:

-  Jó lába van még magának, öcsém...
Ahogy a hidat elhagyom, kétfelé ágazik az út. Az egyik ága, a bal, hamarébb 

kivisz a tanyára, a másik szebb; bibicz nevelő morotva mellett visz egész a 
birgenevelő, árvalányhajtermő száraz Jatóig...”

S ez a kietlen vidék mégis kedves volt számára, hiszen tizenkét esztendő után 
Pestről is ellátogatott a Jatóra, az "ősi juhlegelőre” -  csak azért, hogy megnézze, 
"kik most a juhászok” (Paraszti példa. In: Magyarország, 1898. ápr. 5.).

A sivár vidék embere a tanyai kocsmába járt bút felejteni. Ide vonzotta a szép 
kocsmárosné, az öreg Dóczi felesége is.

”... Az a nagy feketehajú asszony valóságos lépvessző. Mellette a tambu- 
rásoknak is úgy föl vitte az Isten a dolgukat, hogy a nyáron már egy se ment 
részesnek.

Különösen meg a juhászok vannak idebolondulva. A beláthatatlan szélességű 
homok gyepen, mint szakadozó, meg összeverő, nagy felhők fehérlenek a falkák.
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Azokat a buta czangákat lopva Dóczinénak fejik; azoknak a gömbölyű toklyóknak, 
ürüknek a gyapjából, kiből-kiből egy marék: neki van elfoglalózva...

Egyetlen ember van, a kiknek több szabad körülötte, mint másnak, az öreg 
ó to tt Máté, -  a pedig a vén Dóczinál is vénebb. Igaz, hogy most is hasadna belüle 
olyan három, mint Dóczi.

Akkor is öreg Ótottnak hítták már, amikor Dócziné ölbeli kislány volt. 
Odajárt az apja kocsmájába. Azóta mindig ösmeri. Azaz, hogy néha alig ösmert rá, 
mert négy-ót izromban két-három esztendő is eltelt, még megint látta. Olyankor 
tudniillik az öreg ó to tt be volt csukva. Tövinfakadt igazi juhászvér volt. Lopott és 
lopott. Lehet, hogy ártatlanul is ült olykor, mert vallani sohase vallott Más húzta 
be mindig. Egyébként a Ráday iskoláját is kijárta.” (Gavalérosan. In: Magyarország,
1896. május 21.).

Mórának a horgosi járás kétségtelenül nagy iskola volt juhászaiból. Már itt 
megismerte az életmódot, a szokásokat, figyelte a juhászember jellemét. Láthatta, 
hogy mésszel pirosítják a juhászbotot, s tudta, hogy mekkorát lehet ütni a "nagy 
ebadta szilvabottal”. A vidékünkön végzett néprajzi kutatásaim eredményeit igazol
ják a Móra-írások. A juhászok és betyárok kapcsolataira gondolok, amelyek olyan 
szorosak voltak, hogy sok esetben egy személyben egyesült a két foglalkozás. 
Rádaynál valóban többen megfordultak.

A zentai határban hasonló emberekkel találkozott az író, mint Horgoson. A 
már bemutatott elbeszélések bizonyítják, hogy itt is a juhászélet iránt tanúsított 
nagy érdeklődést.

A Fortély című elbeszélésben (Szegedi Napló, 1900. november 25.) a sivár 
legelőn delelő nyájat írja le szemléletesen.

”... Az Isten emez engedelmes jószága: a birge még ez is sokallja már a kegyetlen 
szárazságot; alig van féldél; összedugkodja a fejét karikába, azzal csinálva egymásnak 
egy kis meleg árnyékot és liheg, szuszékol, kérődzetlen nyeli a nyálát. A mező kisült 
csak a mélytövű marhatüsök küszködik még az élettel; a kaszálón nem fakadt sarju, a 
fiatalján megöregedett tarló poros kelésén kínlódik a szegény pára állat De mondom, 
az se köll neki, bár éhes, csak estéli itatás után fanyalodik rá megint, mikor a kánikulai 
Nap a szemit lehunyja. Az éjszakai legeltetés tengeti őket.”

Az alföldi meleg nyár tétlenségre kényszerítette a pásztorembert. A nyáj és 
őrzője éjszakai életre rendelkezett be, s ilyenkor nem a tarlón legeltetett a juhász, 
hanem a tilosban.

A juhász csinytevései is az éjszakai órákra esnek. Csendes beszélgetéssel 
kezdődik. Akasztó Ádám és a bojtárgyerek között folyik a szó. A gyerek dinnyét 
enne, de a juhász nem engedi a dinnyeföldre. Nem a gazda iránti tisztességből teszi 
ezt, egészen más az indíték: a dinnyecsősz a hajdani híres juhász: Bodon Balog 
Érám. Változik, rosszabbodik a világ: ”Csőszségre szorul a java pásztorember, 
puskával őrzi a haszontalan veteményt, a kinek ötszáz juh mellé sohase kellett más, 
csak szép szó, kutya, meg bot.” Az öreg juhász csak akkor enged, amikor a bojtár 
arra céloz, hogy a juhászból lett csősznek is van annyi tudománya, mint az ő 
gazdájának. Bizonyítani kell ennek az ellenkezőjét, juhász fortéllyal. Szűzposztót 
köt a gyerek kezére, lábára, s a kukoricásba küldi, mintha birka járna ott. A
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juhászból lett csósz nem bírja ki, utána megy, az öreg meg addig teleszedi a 
zsidózsákot. A bojtárgyereket annyira fölbátoritja a siker, hogy másnap reggel el 
akar menni a csőszhöz megkérdezni, hogy hallott-e az éjszaka birgét szöszmötölni 
a kukoricásban. De utánaszól Akasztó Ádám:

"Oktalan ember kend, hé, csak térüljön kend vissza... úgy lőne bele a kend 
vastagába az én tavalyi nászom, hogy meg se nyekkenne kend, mihelyt a mondó- 
káját kisírná kend... Tán nem eszelte az azóta, hogy egy szem birgenyom nem sok, 
annyi sincs abban a kukoricásban, csak bolonddá tették... Adjon kend annak a 
kutyának savót, jobb lesz.” (Fortély. In: Szegedi Napló, 1900. nov. 25.).

A juhászjellem ilyen ábrázolását csak alapos folklór ismeretekkel rendelekző író 
adhatja. A századvég juhászát ábrázolja Móra. Büszkeség és ravaszság annak a fő 
tulajdonsága. S együtt szomorkodik az író a juhászával az egyre szűkülő legelők miatt 
Nehéz a juhásznak otthagyni a nyájat, s haszontalan munkával, csőszködéssel foglal
kozni. Az író sem sokra becsüli ezt a mesterséget -  hacsak nem a kényszer viszi rá az 
embert. A nem juhászból lett csőszt már így mutatja be: "Náderesznek szalajtott 
ragyás képe volt a csősznek.” De a legelőtől megváló juhászt elsiratja:

"Só se volt az én kezembe négyellő! Se kasza-kapa, se aljazó lapát nyele... Úr 
voltam, megkövetem az urat, magamnak is volt félszáz fejős czangám, házacskám a 
fülöpkei szélen, asszonyom, gyerekem, minden. Mert lássa az úr, a jószágom 
egyszer csak legelő nélkül maradt. Nyakamba vettem az alvidéket, hogy szolgálatot 
keressek, de birgéstül, -  elmúlt az uram, nincs már birge, se legelő odalent se... 
Hacsak még egy-két uraságnál, tudja, a híréért...” (Az új csősz. In: Vásárhely és 
Vidéke, 1901. okt. 20.).

A juhászélet búcsúztatásaként hat a Fölmondás című elbeszélés (Szegedi 
Napló, 1903. márc. 8.). A járásosztást a szegényparaszt és juhászember egyaránt 
megsiratta. Az első azért, mert a földet a módosabb gazdák kapták (Zentán dalt is 
szerzettek a járásosztásról), a másik meg a birkák számának rohamos apadása 
miatt Kipusztul a juhásznemzetság, s közben megszépül a hajdani juhászélet. A 
húsz-huszonöt birkát őrző ember már nem juhász, hanem "birkapásztor”. S él az 
emlékekből. Eszébe jut, hogy fagyos őszön levette a vezérürü nyakáról a kolompot, 
és úgy legeltetett a búzán. Még az öreg Biczebóczát is meglopta, és megkínálta a 
saját birkájából. De most szembe kell nézni a valósággal. Mező János fölmond, és 
új mezőt, új nyájat keres. Úgy hallotta, hogy a bánáti részen ”van még aki birkát 
tart, aztán mezőt is tud neki adni”.

Már említettem, hogy Móra szívesen foglalkozott a juhászkutyával. De szólt a 
juhász másik hűséges állatjáról, a szamárról is. A Fám (Magyarország, 1906. aug.
2.) éppen az értelmes csacsit mutatja be. A juhász eladta a kosbárányokat, és betért 
a Szomorú Kalára kocsmájába. Mező János volt a kocsmázó juhász, s Biczebócza, 
aki szintén ide tért be. ó t  aztán a félszemű Danyi dudás követte. Megszólalt az 
ismert juhásznóta:

Három ürü nem nagy falka,
Három juhászlegény hajtja, -  
Mind a három cifrasubás:
Nem is legény, ha nem kocsmás...
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A juhászok danoltak, aztán meg táncoltak -  ahogy a bárányok eladása után 
szokott lenni. Ez szinte kötelező volt. Gyűjtésem ebben is megegyezik Móra 
elbeszélésével. A Fáni nevezetű szamár a ház mögött várta a gazdáját, aki így szólt 
a juhásztársának: "Komám! Egyet még iszunk. Az a szamár meg legyen a kedé 
ingyen -  barátságbul...” (Előbb pénzért se adta oda). Az új tulajdonos aztán fölült 
rá, de az elkezdett forogni, mint a motolla, és oldalt vetette magát. Danyi dudás 
vonta le a következtetést: ”Ez még szamár... Ez még juhászszamár... Ez még a 
Tiszán innen termett... Ebben még van emberség is, tudomány is!...”

Móra azonban nemcsak a juhászt, hanem a többi pásztornépet is ismerte, 
megörökítette. Elbeszéléseiben ott van a kanász is, de természetesen rangosabb 
helyet kap a gulyás. Egy róla szóló elbeszélést mutatunk be, A  csordajáráson címűt 
(Magyarország, 1896. ápr. 19.). A régi Zenta, illetve a város határa a színhely. Már 
az első sorok is ezt idézik:

"Ahogy a tanyárul jövet az Oromra ér az ember, rengeteg lapos ködöllik 
előtte. Ez a magoslat, az Orom volt a Tisza partja valaha; s ez a kékellő lapály, ez 
az istenáldott, ma selyemfüvet nevelő messzeség, nádat ha termett akkor, és piócát, 
vizicsigát, súlymot, hideglelést, dúvadat”.

Itt is a járásosztást emlegeti az író. A Tiszától elvett hajdani árterületre került 
a barom. Jahoda János gulyás is idekerült. Arra kérte csak a birtokosságot, hogy 
ásasson kutakat. Ezek mind nevet kaptak, amit az író felsorol: Síróvíz, Iszapos, 
Kávátlan, Békás, Feneketlen, Aristom. Móra szerint mindnek volt története is. 
Amíg a jószág ejtőzött, Jahoda nekitámaszkodott a kútágasnak, és számba vette a 
barmot Ilyenkor még az is megesett vele, hogy a meggyújtatlan pipát szívta. Az 
örökbe tartott fia meg így szólt rá. ”Nene, tán nincs kennek taplója, hogy gyalog 
pipál kend?”

A gulyás személyében az író a hagyományokhoz ragaszkodó, a hitetlen pász
torember alakját rajzolta meg. Az történt ugyanis, hogy a városban ártézi kutat 
fúrtak (közel a Tisza-parthoz, a zsidó temető mellett, az alvégen, a szénapiacon). A 
lódoktor aztán meggyőzte a képviselő-testületet, hogy a baromnak is kell ártézi 
kút. A Kávátlan közelében is fölállították a kútfúráshoz való ágast! Jahoda 
bizalmatlanul nézte a munkát, s nem hitt az új vízben, mert iszapos volt, amikor 
megeredt. Szerinte azt még a disznó se issza meg. A víz azonban letisztult, s a 
gulyás most már csak abban reménykedett, hogy eláll a vize. Nem így történt, de 
Jahoda sose kóstolta meg az új kút vizét, az Áristomból ivott ő is meg Talpas is, az 
öreg kutya. Az öreg ember és az öreg állat nem vállalta az újat.

Móra István egyik bírálója azt kifogásolta, hogy nincs érzéke a humorhoz. 
Kétségtelen, hogy öccse humorérzékét meg nem közelítette. De a nép életének 
ábrázolásakor gyakran vidám történetek kerültek ki a tolla alól. Már találkoztunk 
ilyenekkel a juhászoknál. Érdemes lesz azonban olyan elbeszélésébe is beleolvasni, 
amely a dohánytermelőkről, illetve -értékesítőkről szóL Kedves témája ez az 
írónak, s bennünket a folklór szempontjából is érdekel.

A dohányos című elbeszélés (Magyarország, 1896. nov. 30.) szereplője a 
"kukás” (termelő), a finánc és a dohányos (dohánykereskedő). A "kukás” és a 
finánc kiegyezkedtek, mindkettőjük hasznára. A termelő ugyan nem árulta el a
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dohányosok nevét, csak éppen a külső tulajdonságait, úgy hogy: ”a verhenyes 
széntai, a görbe, a félszemű martonosi”. A fináncnak persze ez elég volt. Agár 
Jóska valószínűleg Adorjánon tömte meg a zsákot. Szanádnál megtalálta a ladikot, 
és Zentán, a népkert sarkánál kötött ki. Megkezdődött aztán a küzdelem a 
dohányos és a fináncok között, illetve az ugratás a két finánc között. A fiatalabbik 
ugyanis nem értette, hogy miért nem csapnak le a csempészre, az idősebb viszont 
tudja, hogy az később viszi csak el a zsákot. A dohányost elfogták, mégis túljárt a 
tapasztalt finánc eszén is, meglépett dohányostól. Az (ró a földhözragadt embert 
vette pártfogásba a törvény képviselőivel szemben.

Adorján régi dohánytermelő falu. A finánccal mindig bajban volt. Jómagam 
több esztendőt töltöttem ott, mint iskolaigazgató, és számtalan történetet hallot
tam a dohánycscmpészésről. Az adorjániak állították, hogy a két háború között 
kevés olyan család volt a faluban, amelyiknek egy tagja fél évet nem ült a 
dohányért. Hát ebbe a faluba vezet el bennünket A kármentő. Szeles Péter molnár 
sárga dohánnyal kínálja az embereket, s arra biztatja őket, hogy vegyék meg az 
adorjáni "kukástól” az eladó tizenhat kötelet. Kellene mindenkinek, de senki nem 
mer elmenni érte. Végre Szeles választja ki a katonaviselt Pál Jakab Istvánt. A 
molnár a falu alatt egy zsák kukoricahajjal fogatta el magát, s mire ez kiderült, az 
öreg békességgel fuvarozta be a malomba a tizenhat kötél dohányt.

A vidékünkön lejátszódó Móra-elbeszélésekben úgyszólván kivétel nélkül 
találunk néprajzi vonatkozásokat. A nép fia leír, jellemez, fölcsillantja a nép 
észjárását, ízes beszédjét. Folklórral átszőtt irodalom ez. Átmeneti műfajnak 
tekinthető a Szent-Iván tüze. Folklór tanulmánya viszont egy van, az Ethnographia 
mellékleteként megjelent Jeles napok A népélet figyelője tehát nemcsak irodalmi 
művekben hinti el a folklórt, hanem tanulmányban is összesíti ismereteit.*

Móra megemlíti tanulmányában, hogy Félegyházán csak a "szentiványi alma” 
neve fűződik június 24-éhez, szent Iván napjához, Horgoson és Zentán viszont még 
ugrálják a "SzentivántUzit". "Az öregek csak úgy a lábukat kanyarítják el a tűz 
széle fölött, hanem a suhanczár gyerekek átugrálják a szárizékből, kukoricacsu- 
mából rakott tüzet végig a járásszéleken, szomszédságtól szomszédságig. Verset 
nem mondanak, csak sikkantanak és szaladnak tovább, másik tűzig. Kezükben a 
Szentivánsöprűjéből kötött virágnyaláb, a mit hazavisznek; mert ha avval a hemyós 
káposztát megcsapkodják majd, miriden hernyó elpusztul tőle”. így szól a tanul
mány, amely 1913-ban jeleni meg. Érdekes, de egyben rejtélyes kérdés viszont, 
hogy miért szűkítette le a szerző az e naphoz kötött ismereteit. Az 1898. július 
7-én közölt Szent-Iván tüze című elbeszélés (Vásárhely és Vidéke) ugyanis azt 
bizonyítja, hogy Móra a "horgasi járás-szélen" értékes énekszövegeket jegyzett le.

A meglett emberek mondták, mikor féllábbal kanyaritottak egyet a tűz fölött:

-  Kelés ne légy a testemen,
Törés ne légy a talpamon...

* Az eredeti USzMt itt behatóan ismerteti Móra tanulmányit (vö. HÍTK 1975., 23-24 íz. 207-212. 
p.), t közben visizalér fejezetünk szűkebb tárgyköréhez, az elbeszéld Móra fodüorizmusához ii; jelen 
közlésünket ezzel záijuk. -  A atrk.
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A fiatalság szövege:

-  Ritka rendet vágtam,
Sűrű boglyát raktam,
Hopp! Rózsám gyere velem...

Aztán kćt nyolcvanesztendős, Sulyok András meg H atala Jánosné adja össze a 
tudományát, s mondogatják a régi verseket:

Tüzet megrakoljuk,
Négyszögre rakoljuk,
Egyik szögén ülnek 
Szép öreg emberek...
Másik szögén ülnek 
Szép öreg asszonyok,
Harmadikán ülnek 
Szép ifjú legények,
Negyedikén ülnek 
Szép hajadon lányok...

Kigyuladt a faluban 
Kerék Kati háza. ..
Oltsuk, oltsuk!
Kigyuladt a faluban 
Páka Péter háza...
Oltsuk, oltsuk!

A két öreg fölakad, pedig még volna tovább is. Aztán mégis eszükbe jut:

Ha a dió megérik,
A  levele lehullik,
Rózsám,
Rózsám,
Hajtsad rózsám hajtsad 
Rózsa szép virágát,
A  cseresznye ágát...
Hadd szakajtsak szépibül,
A  rózsámnak szépibül,
Magamnak javábul...

Ismét fönnakadás következik, majd együtt mondják a csúfolóját:

Renddel ülnek szép lányok,
Renddel néznek a tükörbe,- 
Ha a tükör nem hazudna:
Náladnál szebb ki lehetne?...
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Nem tudni, hogy az írói megformálás kívánta-e úgy, hogy az öregek nehezen 
emlékeztek a szövegre, vagy a szerző valóban nem tudott többet lejegyezni. Egy 
azonban biztos: az elbeszélésben közölt versek igen értékesek.

Végezetül még egyszer hangsúlyoznom kell, hogy Móra István népünk életé
nek ismerője volt, s értékes anyagot közölt vidékünk életéből mind elbeszé
léseiben, mind a tanulmányában.

(1975) Tripolsky Géza
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3. FOLKLORIZMUS A RÉGEBBI NOVELLISZTIKÁNKBAN

l.

Népiességünk története zárt és egységes immár, s külön fejezetét képezi a 
jugoszláviai magyar irodalomnak. Kezdetei a múlt században, agóniájának, elsorva
dásának most vagyunk a szemtanúi. Virágkorát viszont a húszas-harmincas évekre 
kell tennünk, amikor a novellának és a tárcairodalomnak legnépszerűbb művelői 
éppen népieseink voltak.

Eredete után nyomozva a századvégen már magáról egyértelműen jelt adó ún. 
szegedi irodalomnál kell megállapodnunk, amelyet Cserzy Mihály, Tömörkény 
István és Móra Ferenc neve és műve jelez. Népiességünk ugyanis azzal a szellem
mel forrt össze, amelyet ez a "szegedi” irodalom képviselt, közvetlenül Móra István 
munkásságában, közvetve, már a Tömörkény-Móra járta utakat kísérve, Novoszel 
Andor és Cziráky Imre, expresszionista áttételekkel pedig Kristály István is. S nem 
véletlenül. Azok a falvak és városkák ugyanis, amelyek népiességünket feldajkálták, 
a múlt század végén és a XX. század első évtizedeiben Szeged vonzáskörében éltek, 
s részei voltak annak a nagyobb régiónak, amelynek Szeged volt a "városa”, még ha 
már nem is voltak részei annak a "kintvaló nemzetnek”, amelyről Móra Ferenc 
beszélt. Bácska és Bánát felső része, különösen a Tisza két partjának területe, le 
egészen a két Becséig, Szeged gazdasági, kulturális vonzásában élt, s nyilvánvalóan 
nem véletlen, hogy népiességünk ezeken a területeken született meg. Pádén élt 
Kristály István, Zentán Móra István és Novoszel Andor, Becsén pedig Cziráky 
Imre. De Zentán élte túl önmagát a népies novella műfaja is népies anekdotaként, 
amelyről Tőke István közleményei tudósítanak. A "szegedi” irodalomnak is lénye
gében ezek a pontok jelzik érdeklődési határait: Móra Ferenc írásaiban az egyik 
földrajzi végső pont Becse (Becsei molnárok), a másik Csóka (Négy apának egy 
leánya, A  csókái csata, A csókái csóka), és csak Kálmány Lajos jutott el tovább, 
Becskerekig, onnan fel pedig Szegedre Sz. Szigethy Vilmos, de nem a népies 
novella műfajában gondolkodva.

Móra István a szegedi népiesség születésének szinte első pillanatában jelent
kezett: a múlt század végén dolgozik a szegedi lapoknak, amikor a múlt századi 
népiesség már nem a népnemzeti iskola emelkedettebb formái között jelenik meg,
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hanem a regionalizmus felé tájékozódva, a fiatal Mikszáth Kálmán és Gárdonyi 
Géza munkásságában éppen ismerkedik új ihletkörével. Mikszáth Szegeden fedezi 
fel kissé szülőföldjét, Nógrádot, példát mutatva a szegedieknek a "helyi színek” 
sajátos felhasználási lehetőségeire, s jellemző, hogy Mikszáth első nagy sikerű 
palóc könyvei után válik a magyar népies próza "szegedivé” -  első futamában a 
Terescsényi Gyula, Bité Pál, Újlaki Antal, Damó Oszkár és Palotás Fausztin 
írásaiban adva hírt magáról, majd Cserzy Mihály után Tömörkény István művé
szetében jut csúcsára, hogy Móra Ferenc alkotásaiban klasszicizálódjék, s köze
ledjen ismét a "nemzetinek” egy eszményibb megjelenési formájához. Móra István 
még nem Tömörkény István magas rangú s objektivizált népiességét ismeri, hanem 
Cserzy Mihályét, akinek írásaiban a népélet tárgyi jegyein kívül a néprajzi 
szempontból is figyelemreméltó életvonások is fel-feltűnnek, de majd csak Tömör
kény vonzásában teljesednek ki. Ahogy Cserzy Mihály felfedezi a szegedi élet apró 
tényeit, s ahogy azoknak jellemző erőt tulajdonít, úgy néz szét a maga világában a 
Zentán tanítóskodó Móra István.

Szemléletük is közös forrásokból táplálkozott. A néplátásnak az a felfogása 
befolyásolta őket, amely a XIX. század második felében a "népet” már nem Petőfi 
társadalmi indulatainak felhős, villámokkal teli ege alatt akarta rajzolni, hanem a 
boldogságnak olyan állapotában, melyet az érintetlenség, a romlatlanság, az igény
telenség jellemez, következésképpen olyan élet- és faluképet alakít ki, amely akkor 
is a boldog csendélet benyomásait adja, amikor felforrt vérű emberek összecsapását 
festi. Cserzy Mihály például így ír Régi világból című kötetében:

”A szegedi televényes homokon sok érdekes magyar dolgot talál az ember. A 
kultúra itt még nem forgatott ki őseredetiségéből teljesen mindent. A magyar 
puszta ezer szépségével és bűbajával ékeskedik ma is ott, ahová még nem jutott el 
a fényes ekevas és ahol az ültetvények helyett színes vadvirágokat ringat lépten- 
nyomon a bujdosó szellő. Még reng egyes tájakon a délibáb. Es a gulya kolompja, 
mint valami távolról jövő mély harangszó rendül által a harmatos fű fölött.”

Móra István "csendélete” is ilyen:
"Hahogy az ember így gőzösön átszalad ezen az én hazámon, ezen az 

aranykalásszal, áldott venyigével ékes Tisza-Duna közén, -  ímez oldalon is, 
amafelül is el-elsiklik előtte egy-egy ágácos eperfás, szűk ablakos fehér tanyaház. 
Talaján libasereg szedeget, semlyékin kövér, tarka tehenek kínálgatják magukat, 
udvarán csikók hancúroznak -  fonott kertsövénye árnyékában pufók, egészséges 
gyerekek billegetik a tökszárdudát. A nagyútra kiszolgáló porcfüves dűlőn fehé
ríteni való végvásznakat teriget egy barna kezű, fehér karú menyecske. Nyilván 
danol is, de az nem haitik a gőzös dübörgéséül.

A gazdát nem látni; bizonyosan a másik vég felül, a hajlaton ugarol.
S mikor ezt az ember egy kurta kis félperc alatt mind látja, mind elgondolja, 

az az érzés vesz erőt rajta, hogy: édes istenem, milyen jó lehet ezeknek, itt. 
Nemcsak hogy mindenük megvan, de szabadok is. Ezek még szabad emberek. 
Gazdájuk, eltartójuk, számonkérőjük, mindenük: az a föld csak és az isten...
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Mi minden gyönyörűsége van még a világnak a jó termésen, jó időn, boron, 
búzán, disznótoron, lakodalmon, egymás szeretetén túl: se nem tudják, se nem 
érzik.

Mind elgondolja azt az ember, mind és felsóhajt:
-  Jajhaj. A boldogság, mint valami kis félénk gilicemadár, az ilyen rejtek

helyeken igazít fészket... A boldogság... A békesség...” (Csendélet)

Cserzy Milály és Móra István szemléletével pörlekedni azonban felesleges, 
bizonygatva, hogy a századvég magyar parasztságának az élete közelől sem volt 
idillikus, s hogy a kapitalizálódó falu a látszólag érintetlenebb felszíne, "álarca” 
alatt tragédiákat dajkált -  az életrend zártságának lassú felbomlásától az Ameri
kába való vándorlás pszichózisáig kínálva az írónak a problémák változatait. Úgy 
tetszhet ugyanis, hogy Móra István is, mesterei és népies kortársai is, nem a 
századvégi falu konkrét társadalmi viszonyainak a képét melengették szívükben, 
hanem egy volt falusi világnak az eszményített képét, illetve ennek a volt világnak 
a századvégen még élő és létező részleteit tisztelték, nem kismértékben az elvá
gyódás oly beszédes sugallatainak engedelmeskedve. Móra István faluképe is 
ellentmondásos tehát, s annál inkább az, mert egyszerre fejez ki egy aránylag 
kezdetleges és egyszerű szinten valami "modernet” és primitíven konzervatív 
ötvözetű "régit", akárcsak az egész népies magyar irodalom is a századvégtől 
kezdődően.

A "régit" az 1849 utáni magyar irodalom kapitalizmusellenességétől örökölte. 
Romlatlanság és igénytelenség játsza tehát a legnagyobb szerepet a "csendélet-kép” 
kialakulásában. A novellákból egy önellátó társadalom eszménye szűrhető ki, 
amely éppen azért tud szépnek látszani és kívánatosnak tetszeni, mert független 
marad a világ nagyobb hullámverésétől azzal, hogy önellátó. "Beteremni, minde
nük beterem -  írja Móra István a már idézett elbeszélésének bevezetőjében ha 
mit az egyik esztendő megtagad tőlük, a másik megadja két tetejivel, s amikor amit 
megtagad: el tudnak anélkül lenni. Jég elveri a szőlőt: nem iszunk bort. Eső 
megrontja a búzát vagy hirtelen szárazság megszorítja: árpás kenyeret eszünk, 
parasztlisztbül sütünk fekete kalácsot...” Nyilván nem véletlen, hogy ezt az idilli 
állapotot az újítás rontja meg, a "kokin tyúknak” a tojása, amelyet Tapodi János 
visz haza a szabadkai piacról. Korhangulatot fogalmaz tehát meg az író a maga 
módján az ilyen felfogású elbeszélésekben, s a korhangulat tükre a primitívnek az a 
kultusza is (konzervatív alapokon), amely e szemléletnek a végső kicsengése.

Paradoxon tehát a primitívnek ez a kétarcú megjelenése mind Móra István 
művészetének kis körében, mind pedig a magyar századvégi népiességben, s a nép 
életét szemlélő szépirodalomban általában is. Az európai művész, Baudelaire 
nyomán, messzi tengerek, rejtett Tahitik vélt boldogsága után vágyakozik, majd 
Rimbaud-val útra kel Afrika, Gauguinnal pedig konkrétan is Tahiti szigetére, a 
magyar ekkor még e világvágyat a faluig való eljutásban véli kielégíteni, s annak 
mozdulatlanabb, egyszerűbb, a polgári társadalom bonyolultabb viszonyait még 
nem ismerő, vagy éppen megismerő környezetéhez tér. Konkrétum is, jelkép is 
tehát egyszerre az Alföldön végigcsattogó vonat képe, honnan az író az elmaradozó
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falusi idillt szemléli s ahová vágyakozik. A modern kor nagy vívmánya s a maga 
körében maradt falusi élet jelképe így a századvégnek a művészi ábrázolás szinte 
minden minőségi síkján. Gozsdu Elek e kettősséget az ”ultima ratio” emberének 
rajzában villantja meg ("Egy ártatlan falu szélén, füvek és fák között él. Megérett 
itt békességben, s csak annyit dolgozott, hogy összetartsa testét-lelkét. Ép, egész
séges mind a kettő. A civilizációból mindössze néhány álmatlan óra jutott neki, 
melyeket a mellette elrohanó vonatoknak köszönhet..,”-L7n>?iű ratio). Kosztolányi 
Dezső pedig már impresszionista képekben láttatja a Janus-arcú magyar világot:

A gyorsvonat az Alföldön fut át, 
s az utasok a zörgő ablakokból 
bámulva nézik, mint egy új csudát.

Egy nádkúp, egy kút tűnik föl csak olykor, 
itt-ott egy árva, tikkadó kazal.
A búza habja szikrát hányva mormol...

(Alföld)

”S a föld is Ázsiáról álmodik” -  mondja, annak a közérzetnek immár XX. 
századi s valóban modern megfogalmazásaként, amely a századvégen született meg, 
s melyet már nemcsak a naturalizmus érintett meg, hanem az elközelgő szecesszió 
első szellője is.

Móra István is "korszerű” tehát a maga módján, elbeszéléskötetében pedig 
tehetsége korlátolt voltában maximumát adja ennek a már nem népnemzeti, de 
még nem szecessziós népiességnek. Ezért van annyi érintkezési pontja a kor 
magyar irodalmával, bár az zentai kismesterét nem fedezte fel, minthogy a lokális
nak és regionálisnak, a helyi színeknek még nem jött el a divatja, s különben is, a 
magyar irodalom is készülődött már a messzibb egek alá Adyval is a "párizsi 
Bakonyba”, Babitsosai is Fogarasról legalább Itáliába. De nem véletlenek az 
egyezések mind a ”gőzösről az Alföld” képzet síkján, mind pedig a "barbárságnak” 
abban a motívumában, amelyet majd Móricz Zsigmond fog klasszikus mértékűvé 
tenni Barbárok című elbeszélésében.

Egy kis tehetség nagy témáival állunk tehát szemben, amikor Móra István 
novelláit olvassuk, s ott van a "szegedi irodalom” "kirajzásaként” annak a vonzás
körében is -  "vidékiségében” talán még hatványozottabb mértékben. S nemcsak a 
Cserzy Mihály szemléletével rokon látásmódja vonalán: novelláskönyve valójában a 
szegediesség jegyeit mutatja mikrorészleteiben is, úgyhogy azok a jellemzések 
Móra Istvánra is érvényesek, amelyek a "szegedi irodalmat” akarják meghatározni. 
”Bár minden külső ösztönzés szükségtelen, a századforduló korának Szegedje a 
legszorgosabb buzdítója, legtermőbb talaja ennek az irodalmi iránynak. A magya
rosságnak, vidékiességnek ez az öntudatosan vallott és vállalt formája, a fővárostól 
való elszakadottságnak attitűdje melengeti, legbensőbb szavának tartja íróinak 
hangját...” -  írja Ortutay Gyula Tömörkény István című tanulmányában, arra 
törekedve, hogy Tömörkény művészetének a szegedi népiességtől különböző
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jegyeit mutassa fel. Móra István elbeszéléseiben a Tömörkény előtti népiesség 
hatásai vannak jelen, s éppen ezért rá is vonatkozik Ortutay Gyulának az a 
megállapítása, hogy a szegedi népiességnek a formateremtés nem tartozott erényei 
közé. A Párbaj című Móra István-elbeszélés és a Barbárok közötti párhuzam 
különben erre is jó példát kínál. Móra István novellái ugyanis megmaradnak csak 
"magyarosaknak”, befutják őket a "helyi színek”, vannak naturalista-folklorisztikus 
vonásai, fellelhetők a konzervatív társadalmiság nyomai a "gyalogsoros szegénység” 
vagy a "városi szegényemberféle” rajzaiban, az "én népemről” szólván, s megcsil
lannak a nosztalgiának egészen modern visszfényei is. De nem volt sem tehetsége, 
sem elég indulata ahhoz, hogy a szegediesség irodalmi csapását ösvénnyé szélesítse. 
Ám több mozdult benne, mint amennyit valójában megvalósított: egyik méltatója, 
Köveskuti Jenő, kötetét, az Atyámfiail a "legbűvösebb elbeszélésgyűjtemények 
közé” sorolja, emlegetve Mikszáth Jó palócok, Petelei István Keresztek című 
kötetét, hivatkozva Gárdonyi falusi történeteire, Eötvös Károly Balaton körüli 
utazására, Benedek Elek, Tömörkény István alkotásaira, nemkülönben Móricz Hét 
krajcár című kötetére. Méltatói egy része tehát a legrangosabbak között látta Móra 
Istvánt, különösen dicsérve nyelvét: ”Az ’Atyámfíai’-nak nyelve a legszebb népies 
magyar beszéd, amely meglep gazdagságával. Kifogás alá esik talán, hogy nemcsak 
a szereplők beszélnek paraszti nyelven, hanem az elbeszélő is tájnyelven ír...”

A Kiskunfélegyházáról Zentára került Móra Istvánt, elbeszélései tanúsítják 
ezt, megragadta a vidék erős koloritja, s minthogy a szegedi népies elbeszélés is a 
helyi színeken inszisztált, a Móra István-novellák legerősebb oldala is éppen a 
vidéki színek megragadásában mutatkozik meg: ő is, mint példaképei, a földrajzi 
pontosságot és a néprajzi hitelt használja fel, hogy a gyérebb epikus vénát és az 
ábrázolási készséget mintegy pótolva "hitelesítse" történeteit. Móra Istvánnál 
azonban nem öncélúak az ilyen részletek. Amikor a naturalizmus sugallatának 
engedelmeskedve a tárgyi hitelt akarja elérni történeteiben, atmoszférát is teremt, 
s mivel az ilyen részletek rendszerint a nyitó bekezdésben vannak, novellái 
nyomban a legmagasabb hőfokukat adják, s ízesen elmondott, feszesen megírt 
történetet ígérnek:

"Manapság is mutogatják még azt a helyet a horgasi ürüjáráson, ahol az időses 
juhász, Bóczán Simon agyonütötte Mező Jóskát, akit a kötözködni való bónaórája 
idehozott azon a szerencsétlen napon a martonosi székekrül..." (Párbaj)

Vagy:
"Ahogy, a tanyárul jövet, az Oromra ér az ember, rengeteg lapos ködöllik 

előtte. Ez a magoslat, az Orom: volt a Tisza partja valaha; s ez a kékellő lapály, ez 
az istenáldott, ma selyemfüvet nevelő messzeség, nádat ha termett akkor, és piócát, 
vízicsigát, sulymot, hideglelést, dúvadat.

Az adorjáni átvágás meg az új gát, békót vetettek a Tiszára, elvették, eltudták 
tőle ezt a székiben félnapos, hosszában egésznapos tartományt..." (A csorda
járáson)

S hivatkozhatunk a félegyházi "szürenkezés” fogalmára, amelynek erősen népi 
jellege egyszerre biztosítja az írónak a hitelt s a novellaindító feszültséget:
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”A szürenkezés sokfajta, de mindég akaratlan semmitevést jelent.
Teszem azt: mennénk már ide-amoda, vásárra, búcsúra, de a kocsi csak nem 

gyön, pedig immán virrad. Ülünk, ülögetünk, lábunkat lógázzuk, várakszunk, 
időnapot mulasztunk, szürenkezünk...

Mer’ az igazi szürenkezéshöz unalom kell. Álmos, nyújtózkodó unalom...” 
(Szürenkezés)

Az elbeszélések menete viszont már nem tartja a kezdet magasában a törté
netet: az anekdota átveszi uralmát, s az író végeredményben megelégszik annak 
korrekt elmondásával. Az Atyámfiai egynémely darabja azonban így is élettel telik 
meg, s mint a Párbaj című is, átment az egykori élet színeiből és ízeiből valamit. Az 
ilyen írások azonban már nem követik a hosszú expozíciójú, csattanós végű 
hagyományos "szegedi” novellát, hanem balladás állapotrajzokká válnak. Ezt ész
lelte lelkes kritikusa is, amikor azt írta, hogy Móra István "gyakran nem is 
történetet mond el, csak egy szoborművel vés, de aztán lelket is lehel belé” 
(Köveskuti Jenő), arra utalva többek között, hogy Móra legsikerültebb novellái 
egészen oldott életanyagot hoznak, következésképpen az anekdotikus belső szerke
zet sem kap hangsúlyozott szerepet.

Zenta és vidéke népi életének első ábrázolója volt Móra István Atyámfiai című 
kötetének elbeszéléseiben, s habár ezek az írások nem sorolhatók a magyar 
novellairodalom főbb vonulatai egyikébe sem, azt bizonyítják, hogy elsősorban az 
írói tehetség kevesebb ereje miatt feledkezett meg róla az irodalomtörténetírás, s 
azért, mert nem tudott felemelkedni meglátott és felfedezett világához. A helyi 
színek esztétikai kvalitásokká való átminősítésének folyamatában viszont szerepe 
úttörő volt a jugoszláviai magyar irodalomban -  a népiesség "szegedi” felfogásának 
a vonatkozásaiban.

2.

A Móra István hagyományain alapuló népies novella műfaját Zentán Novoszel 
Andor képviselte a húszas évek második felében -  írói tevékenységének rövid, alig 
kétesztendős időszakában.

Kiindulási pontja az anekdota volt, amelyből a Napló vasárnapi tárcanovelláit 
bontotta ki, s tett szert abban az időben páratlan népszerűségre: a jugoszláviai 
magyar irodalom legolvasottabb novellistája volt, s nem véletlen, hogy a húszas 
évek végén élénkülő könyvkiadás éppen az 6 így a koma című kötetével jelent
kezett szinte elsőként. Novoszel Andornak is, akárcsak elődjének, Móra Istvánnak, 
a helyi színek iránt volt különös érzéke, s bár nem tragédiaírója akart lenni a tiszai 
vidéknek, hanem mindenekfelett "nevető Demokritusa”, az embertípusok iránti 
vonzalmából született hősei manapság is az életteljesség benyomásával állnak 
elénk kötetének lapjain. ”Az emberek -  írta róla Majtényi Mihály -  derűvel a 
szívükben olvasgatták a tanyavilágból előkeveredett kis Péterke sirámait és örö
meit -  először kapott gatyát ugye, és ez nagy esemény volt neki -  aztán megjelent a 
koma is, a szállásvilág bölcse, tréfacsinálója, és feketepétere. Szívvel és derűsen
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kente palettájáról a színeket az irodalmi vászonra Novoszel Andor, kissé stilizált 
volt a tanyavilág és a kisváros -  sajnos, inkább Gárdonyi volt, mint Tömörkény -, 
de bő vénájú elbeszélőnek bizonyult mégis...”

A különbségek, az azonos források és hasonlóságok ellenére is, szemmel 
láthatóak a századvégi tendenciák és a húszas évekbeli ösztönzések között. Novo
szel Andor köre már szűkebb, mint volt Móra Istváné egykoron, s elszigeteltebb is: 
Móra István még egy egész írótársadalmat bűvöletében tartó eszmény sugallataira 
hallgathatott, Novoszel Andor már magános alkotó, még a Napló bán is, mely 
novellapályázatán felfedezte és teret adott neki. Valódi közegét hőseinek a világa 
adta: zentaiak álltak modellt elbeszélései írása közben, s azok voltak pártfogói is az 
elkészült írásoknak. Novoszel Andornak tehát sokkal inkább alkalmazkodnia 
kellett életét és íróságát megszabó környezetének ízléséhez és életviteléhez is, 
következésképpen írói indulatainak a hőfoka sem lehetett olyan magas, hogy a már 
Móra Istvánnál is hiányolt formateremtő erőket munkába foghatta volna. Ezért 
kényszerült a vidámabb hangvételű anekdotikus történetek körébe, s találhatott 
immár nem a tanyai vagy városi szegénység életében, hanem az ezzel összeforrt, de 
mégis elkülönültebb értelmiségi hősökben a maga alakjaira.

Novellái világának határát tehát a tanítói lakás és a patika adja, s ezek 
világképének a kristályosodási pontjai is, minthogy Klein, az árendás, a tanító és 
komája, a patikus, valamint ennek gyakornoka köré fonódik legtöbb elbeszé
lésének "meséje”, s ők lesznek állandó hősei, akik révén egyetlen novelláskötete 
zárttá, összefogottá válik, s már-már egy anekdotikus regény lehetőségét is megvil
lantja. Hőseinek egymás közötti viszonya s meghatározottsága azonban nagyon is 
leegyszerűsített, s már-már sematikus: rendszerint a patikában fut össze az ”úri” 
társaság, melyben a patikus a vezér, ki jellegzetesen falusi dzsentrilelkű ember. Az 
ó Sancho Panzája a prakszi, a patikussegéd, akinek egy-egy megnyilatkozása 
főnökének a görbe tükre is. A többiek statiszták ebben az életképben. Klein, a 
bérlő, gyáva és félénk, moccanni sem mer, nehogy kitudják a társaságból. Az 
anekdotákat elmondó tanító a törkölypálinkát tiszteli és papucshős, aki a patikába 
járással léphet ki olykor-olykor a hámból. S feltűnnek a dzsentriélet kísérői, a 
cigányok, is -  merőben anekdotikus szerepkörükben, az egykori nagy mulatások 
halvány emlékeiként. Jellemző, hogy Novoszel komatörténetei a tipikus anekdoták, 
amelyek a koma "eseteiből” születnek meg. Ezek az "esetek” azonban, bár
mennyire szimplák is, végeredményben mégsem pusztán anekdotikus közhelyek, 
hiszen jelzik, hogy a dzsentriélet lehetetlen immár, hogy a "koma" lassú életvitele 
és alacsony kulturális szintje csupán karikatúrája lehet az egykori polgár-dzsentri 
életének.

Tagadhatatlan azonban, hogy Novoszel Andornak is voltak múlt iránti nosz
talgiái, s amikor ezekről vall, lényegében ars poeticáját is megfogalmazza:

"Az idő kereke gurul, megváltoznak az emberek és szokások. Mintha más 
világban, más emberek élnének, éppen azért szeretek az emlékezet országútján 
végigbandukolni, de nem sietős léptekkel, hanem a ráérő ember gondtalanságával, 
így többet is lát az ember és csak így szerezhet magának gyönyörűséget.
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Különösen azokat az időket szeretem, amelyeknek messzesége már bizonyos 
varázslattal bír...

A régi időkön, régi embereken és eseményeken az idő hímpora van, mint ékes 
szárnyú lepkén. Nagyon gyöngéd kézzel kell a régi emberek, a régi idők eseményeit 
az emlékezet szárnyára tenni, mert ha a hímport lefújjuk róluk az esetleg rászállott 
porral együtt, szinte kegyeletsértést követünk el. Inkább maradjon rajtuk héhány 
porszem, az emberi gyarlóság enyhe árnyéka, semhogy a hímport, a régiek kedves, 
derűs és igazán emberi jóságát is lefújjuk róluk.” (Géni bácsi)

A jelenéről ítéletét Gargyi papucsossal mondatja el: "Mégis mink már 'egyé
nek’ vagyunk, kell egy kis különbséget tenni a paraszti sorban levők miatt, úgyis 
fejtetőre van állítva az egész világ...” (A divat)

Novoszel Andor nem ennek az új divatú világnak a novellistája elbeszé
léseinek közlésmódjával sem. Mesélése lassú, kényelmes, viszonya képzelt olva
sójához barátian intim, bizalmaskodó, egész írói lényét a komázó közvetlenség 
jellemzi, amelyet nyelvi fordulatokkal külön is kiemel, vagy pedig a novella első 
mondataival megidéz. Lépten-nyomon találkozunk tehát az ”abban tényleg igaza 
volt...”, a ”mint teszem azt”, a "nem bánom...”, az ”ami igaz, igaz...”, a "mondom” 
fordulataival. Másfelől gyakoriak a bizalmaskodó novellakezdetek: ”No nem kell 
megijedni! Tisztességes, jóravaló szó ez, ha mindjárt nem is nagyon úri...” (Péterke 
gatyát kap), vagy: "Nekem ugyan édeskevés közöm van a divathoz, legföllebb egy jó 
sort szidok rajta úgy magamban, amikor a cipőm madzagja elszakad...” (A divat), 
vagy: "Nem vagyok babonás, de arra mérget merek venni, ha a könyököm 
beleütöm a szekrénybe, vagy váratlan vendég jön, vagy zivatar lesz a házban...” (A 
babona). A világával azonosult író reflexei az ilyen novellatünetek, s egyértelmű 
pontossággal rögzítik Novoszel Andor viszonyát szűkebb hazája életéhez és em
bereihez -  ”a régi jobb volt” gondolatának a tiszteletében.

Kötetének két novellájában egy-egy epizódot külön is ki kell emelnünk, 
minthogy azok a sajátosan idevalósi anekdotakincs darabjai lehetnének, s mi több: 
éppen ezek az epizódok azok, amelyek Novoszel anekdotáinak általánosabb jelle
gével ellentétben a helyi színeket is jelentik. Az egyik Liszt Ferenc és Reményi 
József zentai szerepléséhez kapcsolódik:

"Miklósváry Géninek öt csodaszép, igen művelt leánya volt. Mari nevű leánya 
már tizenkét éves korában oly művészien játszott zongorán, hogy Liszt Ferenc, ki 
Reményivel a hatvanas években Zentán hangversenyezett, el akarta vinni művészi 
körútra...” (Géni bácsi)

A másik novella Csóka egykori földesurát, Marcibányt idézi (Az igazság 
bicskája), elmondván, hogyan lett Marciból, a szeplős, de gazdag szlovák legényből 
előbb Marci pán, majd népetimológiával Marcibány. Csak sajnálnunk lehet, hogy 
Novoszel Andor ismereteinek e köréből csupán csipegetett, mert ez a két epizód, s 
A hitbizomány című novellája arról tanúskodik, hogy a történelemnek ama em
legetett hímporát nemcsak meglátni, de megőrizni is tudta volna -  lényegében az 
"eltűnt idő” motívumait bontogatva a maga módján, anekdotikusan.
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3.

Kristály István népiessége rendhagyó a Tisza két partján alakuló népies 
irodalomban. Nem folytatja közvetlenül a "szegedi” népies hagyományokat, hanem 
csak ahhoz némileg hasonul -  a maga irodalmi, művészeti gyökereit a magyar 
expresszionizmus, illetve naturalizmus talajába eresztve. Közelebb áll mind szemlé
letében, mind témafelfogásában, mind pedig társadalmi indulataiban ahhoz az 
irodalomhoz, amelyet egy Révész Béla neve jelez, mint a Tömörkény-Móra Ferenc 
képviselte népies irányhoz -  különösen a húszas évek végén és a harmincas évek 
elején írott elbeszéléseiben. Kristály István is pécsi emigráns volt a maga módján, 
ám útja megkerülte a szabadkai és újvidéki szerkesztőségeket, s politikai érdeklő
désében sem abban az irányban mozgott, amelyben a forradalmak elindították. 
Távol maradt a mozgalomtól s Pádén tanítóskodott egészen haláláig. írói munkás
ságának a kezdete tehát csak a húszas évek végére tehető, amikor a felcsapó ihlet 
szerencsés módon találkozott az akkor még benne eleven társadalmi indulatokkal, 
elannyira, hogy úgy tetszhet az ekkoriban keletkezett írásait olvasva, hogy Kristály 
István a parasztmozgalmak szenvedélyes és nagy erejű ábrázolójává növi ki magát, 
s Révész Béla után az elfojtott, robbanásig hevült, de kiutat nem találó parasztsors 
megírója lesz, s egy új Vonagló falvakat alkotva vonul be az irodalomtörténetbe.

Nyilván ismerte a magyar expresszionista paraszt-irodalmat, s ebben a hajla
mainak, tehetségének legmegfelelőbb lehetőségeket fedezte fel, minthogy már-már 
misztikusan egzallált földimádata ötvöződött egy olyan emberi temperamentum
mal, amelynek a hevülés a legfőbb ismertetőjegye, s ezáltal verstelen lírikusként 
írja himnuszait prózában, s alkotja meg, Szenteleky Kornél szavaival, azt a 
"szubjektív naturalizmust”, amely népiességünk alakulásvonulatában külön helyet 
biztosít számára. Expresszionista író volt tehát, s valójában Szenteleky Kornél is 
expresszionizmusát irta körül 1929-es tanulmányában: "Kristálynak nincsen új írói 
hite vagy eszmevilága, de konok, mély gyökerű hite van, mely majdnem minden 
mondatát áthatja, átfogja. Éppen ezért Kristály írása mindig egyént, sajátos írás 
marad, akár fejlődik, akár hanyatlik alkotó ereje. Művészetében lehetnek válto
zások, de hite, emberszeretete mélyre, a jellem legmélyebb éltető és maradandó 
alapjába engedi gyökereit, ezért alig hihető, hogy alakjaiba vetett bizakodása és 
léleklátása valaha is megváltozzon...” Ez a bizonyos ”hit”, amely az expresszioniz
mus Ember-vallásával rokon, szüntelenül az expressziót hívja elő, s hat oda, hogy 
Kristály írásaiból az író és világa csak expresszióiban, indulataiban él és hévül, s az 
Ember egy-egy nagyra nőtt gesztusával vagy érzésével betölti ezt az expresszió 
képezte világot, s legfeljebb a természet jelzeteinek, érzelmi vonatkozásainak vagy 
sorsszerűséget hordozó szerepének jut még hely, de annak is úgy, hogy mintegy 
kívülről kell rátörnie erre az Emberre, szinte már egy másik világból. Szenteleky 
egykori jellemzése Kristály művészetének e körét is érintette:

"Témái -  írta -  emberek, szinte kizárólag emberek. A foglalkozásuk nem 
fontos, hiába keresnők nála Tömörkény ízes és etnográfiai pontossággal megrajzolt 
alakjait... A táj nála alig kap színt, fényt vagy lelket, az állatok se élnek melegebb, 
életesebb életet írásaiban, Kristálynál egyedül az ember él, a szegény, jólelkű,
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gondokban, könnyekben mosolygó ember. Fóleg a föld embere, a zsellér, a 
napszámos Kristály legigazibb modellje és ezeken az embereken keresztül a föld 
pihcgését is meghallhatjuk... A lényeg sohasem a háttér, a forma vagy maga a mese, 
hanem a pillanat, az érzések árnyalata. Festői nyelven szólva Kristály művészete 
szubjektív naturalizmus, a pillanatszerű beállítás művészete, amikor nincs terv, 
kompozíció a vásznon...”

Elementáris érzések, vágyak, indulatok azonosulnak Kristály novelláiban a 
hősökkel, s elementárisak a csapások is, amelyek sorsként a markukban tartják a 
föld Hát Kristály István expresszív életlátomásában, és egy olyan kiszolgáltatott
ságot revelálnak, amelynek társadalmi vonatkozásai is adottak vagy legalábbis 
konkretizálásukra ösztönöznek. Legkevésbé az író enged azonban az ilyen sugal
latoknak. Az ő területe a látomás, mely elragadja és írói hevülését szítja, s ilyenkor 
expresszionista himnuszt ír:

”A nap tömören, forrón öleli a mezőt: a levegő reszket az ölelés forróságától 
a smaragdszőnyeg fölött... Az ember lépése elsúlyosodik a májusi mezőn: az élet 
vad vajúdása erejétől.

És az egész mező egy gondolatot dalol: nézzétek -  én vagyok az igazság! -  én: 
a kalászok, a csillagszemű kis krumplivirág-gyümölcsbe súlyosodó bizonyosság! 
Igen, itt van az élet valóságának minden bizonyossága -  ideálokba lendülő igen
lése!

Május a nagy megtermékenyülés, a hivések-hitek hónapja. Minden út ide 
vezet: A májusi mező-ígéret! Szép, meleg, biztató: anyás-megható.

A kis répapalánta mellett emberek térdepelnek... így, ahogy megláttam: valami 
nagy melegség rázott meg. Szép volt ez a kép: ilyen meggyőző imát még nem 
olvastam -  mint ez a térdeplő munka volt itt...” (Tisza menti május)

Kristály Istvánnak szinte egész írói egyénisége, látásának egész természetrajza 
benne van ebben a lírai vallomásban, s árulkodóan hangzanak fel motívumai, 
képzetei, érzelemtömbjei, amelyek vissza-visszatémek írásaiban, meghatározva 
mind világképét, mind pedig prózai műfajainak jellegét, példázva többek között azt 
is, miért oly kevés a szabályosan megszerkesztett, egyenes vonalvezetésű novella 
életművében. Nem foglalkoztatják tehát ”írói” problémák s műhelygondok: min
denekelőtt expressziói érvényre juttatása érdekli, s ezeknek rendeli alá konkrét 
életanyagát, s alakítja legtöbbször komor himnusszá a novella műfaját.

Expresszióit életlátásának két köréből eredeztethetjük. Az egyikben az élet 
nagybetűs, s mint ilyen, már-már misztikus elragadtatásának a forrása, s lényegében 
a biológiai létet jelenti annak pozitív tartalmaival, ”vad vajúdásait” jelenti ember
nek és természetnek, égnek és földnek. A másikban a halál és a pusztulás az úr, 
"iszonyú a látomás”: pusztul a falu, ember, határ, mindenki és minden megveretik 
és elítéltetik, csak a rossznak a megjelenési formái változnak, minthogy egyszer 
jégverés, másszor öregség, harmadszor áradás vagy munkáskezet kiszorító gép 
kísérleteként jelenik meg a faluban, amely Kristály István látásában már nem 
ismeri az idillt. De ezt az idillt sírják vissza hősei, akikben az elementáris jóság ölt 
testet a rossz világ ellenében, következésképpen ő sem kerülhette el sem a
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tipizálás, sem pedig az idealizálás veszélyeit, ám nem szabad elfelednünk: gyöngéi 
legtöbbje az expresszionista irodalomban is megtalálható.

Kristály István életképe tehát nem mentes bizonyos sematikus vonásoktól s 
nem tud megszabadulni az általánosításoktól sem, de kárpótolni tud indulatainak 
erejével, az "élet” sodrásának és feszülésének rajzaival, "Embert” látó szenve
délyével. Fenntartásokkal kell tehát olvasnunk Szenteleky Kornél ama súlyos 
ítéletét, mely szerint Kristály "Írásaiból nem csap fel a szikes földek szaga, az izzadt 
testek gőzölése, a kapzsi, gonosz, paraszti lelkek tespedtsége, kegyetlensége". 
Kristály falujának és hőseinek társadalmi meghatározottsága ugyanis valóban nem 
játszik elsőrangú szerepet, s ennek vonásai nincsenek is figyelme előterében. Nem 
mondhatjuk azonban, hogy elsikkasztja őket Inkább arra figyelünk fel, hogy ezeket 
szenvedéllyé transzformálja, expresszióvá alakítja át, s arra kell hivatkoznunk, hogy 
hősei azzal, hogy ''megvertek és elítéltek”, az érzelmi dimenziókban társadalmiakat 
is kaptak, még ha Kristály nem is mindig inszisztál az osztályharc oly látványos 
megjelenési formáin, s vannak pillanatai, amikor a szeretet hitében osztálybékét is 
elképzel a világon. Utalhatunk itt kisregényére, amelyben a földmunkásság mozgal
mi vonatkozásai is megjelennek, hivatkozhatunk az olyan novellájára, mint a Föld 
és mag, amelyben a birtokosok gépei ütik el keresetüktől az embereket, vagy az 
Áradásra^ melyet Szenteleky Kristály legjobb novellájának tartott, hogy érzékeljük 
társadalmiságának mind pozitív vonásait, mind pedig kétségtelen korlátait. Az 
embert azonban nem társadalmi, hanem természeti keretek között látja, s a 
viszonylatokban nem a világosságot, hanem rejtőzködő misztikumát keresi, mint
hogy ideálja az "elemi Ember", mely expressziója szép ráfogásainak talaján 
mozog. A befejezetlenséget, a továbbnak a kényszerét és a sejtetést reveláló 
hármas pontok is erre figyelmeztetnek, azzal egyetemben, hogy nem differenciálja 
különösebben a maga írói szavát hőseinek egyenes beszédétől. A határoknak ilyen 
ködbe vesző és elmosódó jellege is a fentieket bizonyítja, akárcsak sajátos líraivá 
képzett novellaműfaja is, melyet expressziói determinálnak.

"Nem szereti a sokszálú meseszövést -  írta róla Szenteleky Kornél -, a pontos 
konstrukciót. Történetei naivak, olykor banálisak lennének, ha az író izzó, alkotó 
hite nem adna nekik színt és életízt. Kristály István a részletek, a pillanatok igazi 
művésze. Ott, ahol a lelkek fejlődését, formálódását és egészét akarja adni... ott 
lényegesen bizonytalanabb, mint azokban az apróbb írásokban, ahol csak egy 
részlet, egy nagyobb problémának töredéke kerül bemutatásra...”

S valóban: Kristály István pályaképe a lírai rajz felé való következetes hala
dását mutatja. Szinte első nekifutásából születtek nagyobb epikus vállalkozásai, 
amelyek közül Lelkek a porban című expresszionista faluregényét és Áradás című 
hosszabb novelláját emelhetjük ki. De már akkor is az újság és nem a folyóirat 
kínálta lehetőségek között mozgott: újság-novellákat írt hétről hétre, lírai tárcákat, 
pár gépelt oldalas rajzokat "költött" -  keresve azt az írósága számára harmonikus 
formát, amelyet a lázas expresszió egyetlen kitörése kitölthet, s amelyben nem kell 
az epika mesélőbb igényeinek is engedelmeskednie -  azaz: amelyben nem kell 
íróságának legbensőbb törekvésein semmiféle erőszakot elkövetnie. Lírikusra valló 
a megoldásnak ilyenfajta keresése, s nem véletlen érezzük novelláit, rajzait olvasva,
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hogy úgy írta őket, ahogy a szenvedélyes lírikus vértolulásos ihletében mintegy 
magából kilöki a versét. Hiába keressük tehát az epikai hitel nyomait elbeszélésein, 
minthogy csak lírai, érzelmi hitelük van. Ezért nem törődik a részletekkel sem, s 
nem foglalkoztatja az sem, hogy expresszióinak teljessége gyakran népszínművekre 
jellemző kulisszák elé kerül, mit egykori kritikusai vetettek a szemére, s nem 
alaptalanul. Sajátos paradoxona ez Kristály íróságának, mely általános törekvé
seivel magyarázható elsősorban. Ám, míg az "Ember” síkján a líraiság feszültséggel 
telítődik, és drámaivá érlelődik, a környezetrajz vonatkozásaiban viszont az általá
nosítás leegyszerűsítéshez, népszínműi sablonokhoz vezetett. Szokványos elbeszé
lései legtöbbjén erre a kettőségre figyelhetünk, s csak prózája szélsőségesebb 
darabjai nem élezik ki ezt az ellentmondást: kisregénye és rövid lírai rajzai például.

Népiességünk ”tragédiás” írója tehát Kristály István, aki művészetének időtál- 
lóbb eredményeit a húszas évek végén és a harmincas évek elején alkotta meg.

4.

Népiességünket tanítók teremtették meg: tanító volt Móra István, Kristály 
István és Cziráky Imre, tanítócsaládból származott Novoszel Andor. Ez a tény 
erősen befolyásolta ugyan népiességünk alakulását és jellegét is, minthogy a falu 
élete az írói szemléletben közvetlenségben is adott: nem falusi emlékeiket írják, 
hanem közvetlen élményeiket, friss benyomásaikat, de döntő élménnyé Cziráky 
Imre novelláiban vált -  ezeket alapvetően meghatározza, hogy az író éveken át 
kántortanító volt Becsén.

írói hajlamai, beállítottsága az anekdotikus-népies novella felé indították el, 
de már kezdetben is jelentős mértékben befolyásolta a népszerű irodalomnak az 
elve, s így a Cziráky-novellákban valójában szerencsés módon találkozott a kettő, 
előcsalva a természetességnek, a könnyedségnek a benyomását is. Egy vajdasági 
Gárdonyi szerepét vállalta tehát, s hogy az analógiák köre kiteljesedjen, megírta a 
Mihály bácsi leveleinek két könyvét -  nemcsak gárdonyias, de Göre Gábor-os 
felfogásban is. Cziráky novelláiban édes-bús verőfényben fürdik a táj a Tisza 
partján, s az ember szemében hol könny, hol mosoly csillog, ám végül a mosolyé a 
diadal, a meglátott életepizódból kedvderítő történet kerekedik ki, amely a lélek 
felszínét megborzolja ugyan, de mélyebb rétegeit érintetlenül hagyja, minthogy az 
író angazsáltsága is megáll az első, közvetlenül elérhető életkörben, s csak nagyon 
ritkán merészkedik tovább, mert nem is érzi szükségét az ilyen írói szempontból 
kockázatosabb, ám nagyobb eredményeket ígérő utazásoknak. Erre figyelt fel első 
kötete megjelenésének az idején Szirmai Károly is, amikor arról beszél, hogy 
Cziráky a novellákban megsejti ugyan az igazi életet, elannyira, hogy szerinte ő az, 
aki "legreálisabb világításban látja valamennyiünk között a vajdasági magyar 
parasztot”, ám ugyanakkor a megsejtett élet ábrázolására már nem vállalkozik: 
"De Cziráky -  írta Szirmai Károly -  eltrillázza a kezdő hangulatot, más hangnembe 
játssza át, mintha csak érezné gyöngeségét a feltáruló probléma vállalására, s 
mintha csak a beidegzett, könnyebb zenedarabok variánsait tudná lejátszani. Igaz, 
hogy ezekben tökéletes technikájú, s hogy alig fog hamis hangot. -  Azt hiszem
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azonban mégis, hogy nem tévedek, mikor azt mondom, hogy Cziráky lélekpa- 
lettájáról hiányzik néhány mély árnyékos szín...”

A népiességünk egészében adott sajátos ellentmondás tehát Cziráky írásművé
szetében is jelen volt és megszabta irányát. Szemléletében, még inkább életismere
tében felfedezhetjük mindazokat a tényzőket, amelyek az író művészetét 
megemelhetnék s az egykori parasztélet mélyenszántó ábrázolójává avathatták 
volna. Szinte pazarlón szórja szét elbeszéléseiben a paraszti élet apró tényeit, s 
játszva vonultatja fel az élet teljességében meglátott hóseit. Ám az a metamorfózis, 
amelyen legragyogóbbnak elképzelt alakja, Mihál bácsi átment, jelzi Cziráky 
népiességének a korlátait, sebezhető pontjait is. Nem véletlen, hogy az első Mihál 
bácsi-történetek típust ígértek, mely a vajdasági "parasztot” állítja elénk. Ám 
ahogy Göre Gábor-os figurává válik, s ahogy a helyzetkomikumra alapított anek- 
dotikus humor talajára ér, s mindenben a népszerűség akkor is egy kezdetlegesebb 
lehetőségének az ujjmutatását követi, egész írói pályájára is jellemző lesz. Az a 
"balkezes happy end”, amit Szirmai ró fel az első Cziráky-könyv kapcsán, vala
milyen formában később is fel-felkísért, hiába indult az író a nagyobb igényű 
novellatípus ostromára.

Kétségtelen, hogy Cziráky Imre novellaművészetének szélesebb altalaját az 
ilyen felfogású és megvilágítású novellák képezik. Ismét Szirmai Károly kritiká
jából idézünk:

”Cziráky vagy megtörtént eseményeket másol, vagy feladatot jelöl ki önma
gának. De a megtörtént események lekopírozása, ha hiányzik az eszmei tűzmag, 
nem irodalom, még ha irodalmi eszközökkel is dolgozunk. Czirákynak penzumos 
novellái náhol problematikus hangulatig emelkednek, bár igazi problémájuk nincs... 
Cziráky elkendőzi előlünk az igazi vajdasági magyar parasztot. Aratógép, traktor, 
mostohagyermekes földnincstelenség nem sír, nem jajgat lehulló, gondgyötört 
éjszakákon. Hallgat a panasz, mintha nem is lenne mit felpanaszolni az Úristennél 
az öreg világ válságosra fordulásán... Cziráky künn hagy bennünket a ház előtt 
ácsorogni s nemigen vezetne be, hogy széjjelnézzünk. Mert mit tagadjuk, nagyon 
szeretnőnk tudni, hogy miként élnek az emberei, ha magukban vannak, ha nem 
látja őket senki. így csak mosolyos arcukat mutogatják, de mi a másikat is látni 
akarjuk: a mosolytalant, az elszótlanodót, a gondkérgest, a haragban rángatódzót s 
azt, amelyik megenyhülten a feleséghez vagy a karon ülő gyermekhez hajlik.”

Magyarázatát az ilyen jellegű hiányoknak nyilvánvalóan Cziráky sajátos szere- 
tetfelfogásában kell keresnünk, melynek az expresszionizmus társadalmi indulatok
kal hevített szeretetvallásához már nincs semmi köze. Hogy szerethesse a világot, 
az embereket, Cziráky nem keresi a problémát, csak azt látja, ami nem a lélek 
sötétje, s ami nem tragédiát ígérő az ember életében és a világ arculatán. 
Pedagógiai veretű szeretet az övé, amely legtöbbször a tudomásul nem vevés 
gesztusait keresi, s a nem problematikus élet felmutatásának a példájával akarja a 
világot továbbvinni. Aranyszőrü kis bárányka című novellájában olvassuk: "Ebben a 
szűzi fehérségben pedig, mely elönti a falut, a határt, az egész világot, annyi 
varázslatos szépség van, hogy bajos azt leírni. De szív kell a meglátásához!...” Ez az
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oly jellemző hitvallás kíséri pályáján, s ebből következik novelláinak egészen derűs, 
jóságot sugárzó alapszíne is.

Ahol művészete magasabbra emelkedik, azok gyermektörténetei. "Gyermekar- 
cait szinte teljes megvilágításban kapjuk -  rögzítette az egykori kritika de 
felnőttjeinek figurális kezelése inkább tipizáló, mint egyénítő...” S nem véletlenül. 
Az az írói "szív”, melyre hivatkozott a világot szemlélő magatartása vonatko
zásaiban, a gyermektörténeteiben sokkal természetesebb módon dobbanhat, a 
helyzetek, amelyekben gyermekhőseit láttatja, a közvetlenségnek benyomásával 
telítődnek, s nem a naiv életszemlélet, hanem az írói szubjektivitás és kreáció 
reflexei vannak a novellák előterében. Ugyanígy Cziráky művészetének teljességét 
hozzák azok az elbeszélései is, amelyek önéletrajzi jellegűek. Emléknovellák ezek, 
s a szeretet bennük is természetes módon érvényesíti erejét: a könyv is természetes, 
a meghatódottság is spontán, s mintegy a novellák életanyagából következik, s 
nemegyszer úgy érezhetjük, hogy Cziráky az eltűnt időt idézi meg, hogy érzi 
veszteségeinek súlyát, s evokációjából már-már a tiszta lírai hang is feltör. Ilyen 
pillanatai azonban ritkák, s leginkább Mifelénk című kötetének novelláiban 
fedezhetjük fel.

Cziráky Imre íróságának legjellemzőbbje azonban előadásmódja. Közvetítő író 
volt, a paraszti világ anekdotikus tolmácsa, aki hangban, előadásmodorban ahhoz a 
világhoz igyekszik alkalmazkodni, amelyről beszél. Következésképpen íróságát 
szinte teljes egészében az élőbeszéd, a szóbeli előadásmód követelményei alá 
rendeli, nem olvasókra gondol, hanem hallgatókra, a magános olvasás ellenében a 
novella esztrád típusát dolgozza ki: az egykori kritika szerint novellái a maga 
előadásában érvényesültek legerőteljesebben s kapták meg az olvasás közben 
annyira hiányolható teljességüket is. Szirmai Károly, aki szinte végigkísérte 
kritikáival Cziráky pályáját, a Mifelénk című kötete kapcsán írta le a Cziráky-novel- 
la előadásra szánt jellegét is: "Érdekes, hogy írásainak java valósággal megjátszásra 
készül. Már a fogalmazásban is egy teremközönség felé fordult arccal. A mondatok 
röviden, frissen, Ízesen pattognak. Csupa mozgás, csupa érzékelhető valóság. 
Semmi elvontság, semmi metafizika. Még a gondolat is bimbóhüvelyben alszik. 
Közben egy sereg kép, színes hasonlat. De az ösztönösség helyes érzékével 
elosztva, beépítve. Azután hirtelen egy kétszavas lecsapó mondat -  egy szó, egy 
kérdés... Cziráky ma legösztönösebb írónk, s egyben legnagyobb, legízesebb 
mesemondónk. Nem jellemfestő, nem lélekábrázoló, hanem mesemondó...”

A paraszti ”kis világ” ábrázolásában Cziráky Imre művészetével népiességünk 
végigjárta majdnem minden lehetséges útját, s oda tért meg, ahonnan ihletét kapta, 
s mintegy a népszerűség langyosabb állóvízébe torkollt. Móra István még a 
népnemzeti iskola hagyományaira építkezhetett, Kristály István az ex- 
presszionisztikus irodalomra és életszemléletre. Novoszel Andor és Cziráky Imre 
viszont Gárdonyi népiességének a talaján állt -  az élet derűsebb mozdulatlanságára 
alapítva anekdotikus művészetüket Nem véletlen, hogy a felszabadulás utáni 
időkben már Cziráky népiessége sem volt folytatható. Csépe Imre novellái javában 
és regényében még egy utolsó erőfeszítéssel visszafordította ugyan a fokozatos 
távolodásban a népiességet eredeti forrásaihoz, de az anekdotikus novella válságát
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megállítani nem tudta. A novella ismét anekdotává vált, s ennek lejegyzője lett 
Tőke István zentai anekdotagyűjteményével, melynek egy sorozatát Mosolygó Tisza 
mente cfm alatt olvashattuk. Egy műfaj "Ősállapotához” értünk tehát: az élchez és 
az anekdotához, s egy irányzat végső pontjához is.

(1971) Bori Imre
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1. EGY SZERELMI VARÁZSLÓ ELJÁRÁS ÉS RÁOLVASÁSTÍ
PUS PANNÓN-BALKÁNI ÖSSZEFÜGGÉSEINEK KÉRDÉSÉHEZ

Hetek óta egy fényképet nézegetek; fénykép ugyan, de ennél sokkal több: 
aktfotó, tehát művészi alkotás. Címe: Tavasz.1 A kép maga az izzó testiség, melyet 
a művész három lényegi elemből komponált: a fehér és a fekete ősi dicho- 
tómiájából, s a már-már jelképpé magasztosuló meztelen leánytest holdfényben 
kibontakozó kontúrjából; a kép szemlélője látja, tudja, hogy élő és eleven leánytest 
áll a kertvégi (erdőszéli?) éjszakai holdfényben, de a fekete-fehér oppozíció mégis 
a fontosat, a jelképit emeli ki, azokat a mozzanatokat, amelyek ezt az aktfotót 
messze-messze kiröpítik a mitológia csillagpályájára.

A fekete-fehér oppozíció ugyanis a kép hús-vér valóságából és természeti 
környezetéből a legfontosabbakat emeli ki: egy középütt elhelyezkedő válasz
tóvonalat, amely a valóság szürkéjéből a messze és az idő éjszakájába vált át, két 
függőleges vonalat, két fát, amely ezt a két tartományt egyaránt átszelve mintegy 
összeköti, s végül a meztelen leánytest kontúrját, amelyből az éjszakai holdfény az 
eredendően ősit -  szinte a villendorfi Vénusz lényeglátó vonalaihoz visszatérve a 
jelképit fogalmazza meg: a tompor ősanyai, sötétbe vesző félkörét, a has lüktető 
dombjait, lejjebb a rejtett, de minden üzenetével jelen levő bokrait, följebb az 
emlő szikrázóan fehér, holdfénybe vetett dacát, s a fába kapaszkodó, kinyújtott kéz 
elszánt, akaró-követelő mozdulatát. A fát szorító kinyújtott karon induló, az emlő 
feszes halmán a has dombjai felé futó s a combon át még néhány virágon is 
felszikrázó, majd elvesző fehér vonal (a mágikus szenvedély kiugró érzelem- 
görbéje!) szinte már csupán néhány eredendő vonásra redukált grafikája az izzó 
testiségnek. A kép jelvilágából hiányzik az arc; a meztelen nagyleány arcát rejti a 
fekete hajkorona sátra, amely maga is beleveszik a messze és az idő éjszakájába. A 
fotóművész tudatalattijában nem lehet nem észrevenni azokat a vonásokat, ame
lyek minden valószínűség szerint már a villendorfi Vénusz alkotójának tudat
alattijában is ott munkáltak: az alkotás jelképiségének szintjén minden a háttérbe

1 Az a ki fotó megjeleni: Békési Étet (Békéscsaba), XIX. évf. 1984/1,49. p.
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veszik, ami nem a lényegest hangsúlyozza; ezért veszik el a villendorfi előkori 
szépség arca is a nőiség attribútumainak buja vonalai mögött.

És hát a fák! Ez a két phallus erectus, amelynek egyikébe ez az izzó testiséget 
megjelenítő lány megkapaszkodik, forró tenyerével átfogja, s ha a fotó nem lenne a 
pillanatban megrögzült mozdulat, szinte azt is mondhatnék, hogy nemcsak meg
kapaszkodik benne, hanem tépázza, rázza, beszél hozzá; átöleli, ráfonja testét; ráfeszül.

Hát ez lenne számunkra Balog Ferenc nagyszerű aktfotójának magánolvasata és 
-jelentése. Magánotvasás és -jelentés -  ha csupán eddig terjednének ennek a dolgozat
nak a sorai. Reméljük, a későbbiek során bebizonyosodik: aligha magánolvasat ez az 
alanyi jellegű elemző bevezető; aligha önkényesen belelátott jelentés és jelképiség.

A föntebb kifejtett értelmezési kísérlet a magyar, délszláv és minden bizonnyal 
egyetemes emberi tradíció és erotikum többszöri áttételen át leszűrt és lecsa
pódott nyelvi jelek aktualizálódott változata. Kissé bőbeszédű ugyan -  ez végtére 
is tagadhatatlan ám így sem tudtunk benne elmondani mindent, amit a pillanat
ba rögzült művészfotó kiolvasni engedett volna számunkra. Persze elsődleges 
szándékunk sem az volt, hogy egy művészi aktfotó elemzését adjuk; a későbbiek 
során, reméljük, látható lesz, hogy hol találkozik egy művészfotó rejtett jelentése az 
élő magyar és az összehasonlító történeti néphagyomány vallomásával.

Nem tudhatjuk, Balogh Ferenc részéről mily mértékben volt tudatos és kreatív 
elképzelés, hogy ezzel az alkotásával tulajdonképpen egyetlen pillanatban rögzítse 
mindazt, amit a néphagyomány szerelmi varázslásokban alkalmozolt és mondott el 
a maga eszközeivel, azokkal az eszközökkel, amelyek az idők mélyéből izzanak fel 
és buggyannak ki holdfényes éjjeleken, tavasszal, amikor újraindul az élet fűben, 
fában, virágban, feszülő leánytestben, hogy folytatódjék -  immáron a két nem 
egyesülése által -  a világot fenntartó varázslat. Mert a fotóban ez is benne van.

Tegyük most félre azonban az alanyi fogalmazásmódot és ezt az aktfotót, és 
vegyük szemügyre a népi hagyományvilág néhány jelenségét, amelynek érintése -  
vagy: ismerete -  nélkül talán kevesebbet vehettünk volna észre a fényképen.

Néprajzi gyűjtéseink sGrán a jugoszláviai Bácska egyik kis magyarok lakta 
falujában, Gomboson hallottuk pár évvel ezelőtt egy azóta már megboldogult 
öregasszonytól (”nagy kurva vót az menyecske korába!”) az alább következő 
szerelmi varázsló eljárást. Az öregasszony elmondta, hogy ezt a nagylányok akkor 
szokták alkalmazni, ha egy legényt meg akartak szerezni maguknak, s a legény ezt 
vagy nem tudta vagy a lány nem volt biztos a legény hajlandóságában. Persze az 
öregasszony maga nem általánosítva mondta el az eljárást, hanem olyan esetként, 
arni egyszer megtörtént, s maga is fiatalkorában hallott róla. Tahát legalább egyszer 
alkalmazott praktikus és szómágiáról van szó, amelyet magunk évekig elszigetelt 
adatként hordoztunk emlékezetünkben, mindaddig, amíg egyszer csak -  teljesen 
váratlanul -  még egy magyar változat föl nem bukkant, s nem sokra rá négy balkáni
-  szerbhorvát nyelvű -  változat is. Erről azonban a későbbiekben. A most 
következő idézet tartalmát valószínűleg szabatosabban el lehetne mondani össze
foglaló jelleggel, ám nem ezt tesszük; magát az öregasszonyt beszéltetjük, mert az 
ő megfogalmazásában a körülmények nyelvi hitelessége is jelen van.
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"Csakhogy éfélkó ki költött néki (a nagylánynak -  a megjegyzés tőlünk) 
mennyi egy fáhó. Egy fiatal fáhó. És átkapcsunyi a fiatal fát, és mondanyi neki, 
hogy:

Én rázom a fát,
Fa rázzo a főidet,
Föld rázzo a vizet,
Víz rázzo az ördögöt,
Az ördög meg a Kovács Jánost,
De rögtön hozza is!

De harmaccó nem tudott kimennyi a fáhó! Szűzanya mezteieny köllött ki
mennyi neki! És harmaccó nem bírt kimennyi a fáhó. Mer a legény úgy lottyaiu be 
a kapu tetejin.”2

Ezek után már bizonyára sejti az elnézőbb olvasó, hogy miért üvöltött egy 
nagyot a gyűjtő, amikor Balogh Ferenc művészfotóját meglátta. Mintha ez a fotó 
lenne ennek a szerelmi mágiának és ráolvasásnak képi megjelenítése! Hogy 
lehetne a tudatalattinak titkos ösvényeit kifürkészni, amelyen a néphagyomány 
helyenként még élő varázsló eljárásai művészi alkotássá csapódnak le? Mert az 
idézett szöveg -  s benne a ráolvasás, amely tagadhatatlan költészet! -  egy teljes 
világot villant fel, azt a világot, amely legfeljebb tudatalattinkban, idegeinkben él 
még, s néha egy-egy művészi alkotásban vetül ki; s vannak aztán ritka pillanatok, 
amikor a még parázsló népi hiedelemvilág egy-egy adata tárja elénk egy pillanatra 
ugyanezt a világot. Valahol tehát itt találkozik Balogh Ferenc művészfotója az 
idézett szerelmi varázslás által fölvillantott világgal. Ez a világ azonban sokkalta 
gazdagabb annál, mint hogy a fotográfia pillanatrögzítő lehetőségei a maga teljes
ségében átfoghatnák. A jó fotográfiában azonban virtuálisan benne van az egész 
világ; így sejtjük ezt az érintett fotó kapcsán is.

Mielőtt azonban kísérletet tennénk arra, hogy megrajzoljuk ennek a világnak 
a jellemzőit, hovatartozásának lehetséges nyomvonalait, nézzük meg, a számunkra 
eddig ismeretes többi változat hoz-e valami többletet, ami esetleg teljesebbé teheti 
az eddig megismert képet. Csókán jegyezték le az elmúlt évtizedben az idézett 
mágikus eljárás és ráolvasás alábbi változatát:

”Ha valamcllik lány férhöz akar mönni, akkó ezt csináta. Éccaka kimönt, vagy 
mit tudom én, milyen időszakba köll kimönni, oszt akkó mögfogta a fát, oszt 
mongya:

Én rázom a fát,
Fa rázza a fődet,
Főd rázza a vizet,
Víz hozza az én 
Jövendőbelimet!”3

2 Saját gyűjti*. Gombos, 1977.
3 Gyura Julianna 1980,239.
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Ennek a sajátos világképet megőrző szerelmi varázslásnak és ráolvasásnak 
eddig mindössze ez a két magyar nyelvű változata ismeretes előttünk. Mindkettő a 
jugoszláviai magyar néphagyomány körében került lejegyzésre, ami -  persze -  nem 
azt jelenti, hogy a magyar nyelvterület más részein esetleg nem bukkanhat fel. 
Érdeklődéssel várjuk további változatok felbukkanását. Addig is azonban az aláb
biakban idézünk négy szerbhorvát nyelvű balkáni változatot, amelyek -  mint 
látható lesz -  azonos világképet sugallnak.

Balkáni analógiáink közül kettő mindössze a ráolvasás szövegét tartalmazza, 
ezzel szemben a másik kettő a kontextust is, vagyis a praktikus mágiás részt is. 
Idézzük először azokat, amelyek csak a szövegeket mutatják be. Ezek közül az első 
Šabac környékén került lejegyzésre, s nem tudományos kiadványban látott napvi
lágot. Ez a mozzanat eleinte gyanússá tette az adatot, de a további változatokkal 
egybevetve láthatóvá vált, hogy mégsem lehet szó kiagyalt szövegről, hisz -  mint 
látható lesz -  minden tekintetben változatjellegű. Ennél a változatnál a ráolvasó 
szöveget mindössze egymondatnyi praktikus mágiára utaló rész vezeti be. Ez a 
szöveg így szól:

”Drmati plot i reći:

’Ja drmam plot,
Plot drma zemlju,
Zemlja drma vodu,
Voda drma davola Šandora,
Da ide kod NJEGA 
I da ga kući privede.”’4

Ugyanez a leírás magyar változatban így hangzik:

A kerítést rázni és mondani:

Én rázom a kerítést,
Kerítés rázza a földet,
Föld rázza a vizet,
Víz rázza Sándor ördögöt,
Hogy menjen el hozzá,
S vezesse haza.

A jelen pillanatban nem tudjuk, hogy ebben a szövegben miért Sándor az 
ördög neve. Úgy látszik azonban, hogy nem elszigetelt jelenségről van szó, mert 
abban a ráolvasó szövegegyüttesben, ahonnan merítettük, a Sándor nevezetű ördög 
másutt is fölbukkan. (Egyébként a megidézett mágikus cselekedetet nőnemű 
személy végzi, a megidézett személy pedig férfi. Erre utal a njega szó.)

4 Filipović, Z(orica) 1984, 56.
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Következő szerbhorvát nyelvű balkáni analógiánk teljes egészében nélkülözi a 
praktikus mágiára utaló adatokat, mindössze a ráolvasó szöveg áll rendelke
zésünkre:

”Ja tresem Sljivu,
Šljiva trese zemlju,
Zemlja trese devedeset i devet davola,
Devet da dodu,
A devedeset nek ostanu;
i da povedu vola 
sa šest roga, 
pa da idu kod dragog, 
da ga dovedu kod mene...”5

Ennek a szövegnek magyar változata így hangzik:

Én rázom a szilvafát,
A szilvafa rázza a földet,
A föld rázza a kilencvenkilenc ördögöt,
Kilenc jöjjön,
Kilencven maradjon,
Vigye magával a hatszarvú ökröt,
Menjenek el kedvesemhez,
S hozzák ide hozzám...

Friedrich Krauss szláv néphagyományokkal foglalkozó egyik monográfiájában, 
a szerelmi varázslások között olvasható az az alábbi példaszerűen szép adat, amely 
a ráolvasás szövege mellett igen bő és szemléletes leírását adja a praktikus 
mágiának is:

”Will ein Mádchen erfahren, wie ihr Liebster oder derjenige unter ihren 
Bewerbern heisst, dem sie als Gattin zufalién wird, so erhebt sie sich am Georg- 
tage vor Sonnenaufgang vöm Láger, begibt sich zu irgend einen Zaun, hSngt sich 
mit beiden HSnden an ihn an und spricht dabei:

Ja drmam ovim plotom,
Plot morém,
More mojim sudenim;
Neka dode i ime mi kaže!

Darauf vernimmt sie wohl die Stimme eines Unsichtbaren, Z. B. ’Ja sam tvoj 
suđeni N.”’6

5 Radenković, Ljubinko 1982, 354-355.
‘ Krauss, Fricdrich S. 1908,168-169.
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Érdemes ezt a szöveget a leírással együtt magyarul is megismételni, mert, mint 
látni fogjuk -  bár a ráolvasó szöveg kihagyásosnak látszik a praktikus mágia 
nagyon jó adatokat és mozzanatokat tartalmaz:

Ha egy lány meg akarja tudni, hogy mi a neve kérői közül a legkedvesebbnek 
vagy egy másiknak, akihez férjhez fog menni, György napján napkelte előtt fölkel 
nyoszolyájáról, odamegy egy kerítéshez, mindkét kezével rákapaszkodik, s közben 
ezt mondja:

Én rázom ezt a kerítést,
A kerítés a tengert,
A tenger a jövendőbelimet,
Jöjjön ide és a nevét mondja!

Erre aztán alkalmasint meghallja egy láthatatlan hangját, pl. "Én vagyok a 
sors által neked rendelt N.” (Megjegyzendő, hogy az eredetiben a "jövendőbeli”- 
nek adekvátabb megfelelője a "sors által nekem rendelt férfi” lehetne.)

S mutassuk be a negyedik délszláv változatot is, amely Boszniában került 
lejegyzésre, s bár bizonyos tekintetben szegényebb változatnak tűnik az előbbi
eknél, mégis vannak benne olyan elemek, amelyek jobban kiemelik ennek a 
ráolvasástípusnak bizonyos -  lényeges -  vonásait:

"Udovice još u prvi akSam uzmu za kućnu strehu, pa ovu drmajuéi govore:

Ja drmam mrakom,
A mrak vragom,
A vrag Đurom (imenom njenoga ljubeznika);
Crko, puko,
Ako mi ne doSo!”7

Vagyis: Az özvegyasszonyok már a sötétedés kezdetekor belekapaszkodnak az 
ereszetbe, s azt rázva mondják:

Én rázom a sötétet,
A sötét az ördögöt,
Az ördög Durót (szerelmese neve);
Dögöljön meg, pukkadjon meg,
Ha nem jön el hozzám!

A szövegnek van egy második része is, amelyet az özvegyasszony akkor mond 
el, amikor meglátja szerelmesét közeledni. Bár ez a rész is érdekes, a tárgyalt 
kérdéskör szempontjából nem fontos. Lényege a férfi akaratának és erejének teljes 
szómágiás megsemmisítése.

7 Trifkovií. Stevo 1886,288. Újra közölve KoMií, Akkiandar 1933, 69. ét KoctK, Alefciandar 1978,
146.
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Az olvasó a fentiek során voltaképpen egy szerelmi varázslás és ráolvasástípus 
két magyar és négy délszláv változatával ismerkedhetett meg. A magyar változatok 
recens szövegek, a szerbhorvát nyelvűek közül kettő történeti adat -  a század- 
forduló előtt, illetve körül kerültek lejegyzésre kettő pedig ugyancsak napjaink 
ráolvasó és szerelmi varázsló gyakorlatához sorolható.

Hisszük, már az eddigiek alapján is világos, hogy milyen összefüggést véltünk 
felfedezni Balogh Ferenc művészfotója és az előbbiekben bemutatott szerelmi 
varázslások között. Mindez azonban csupán az ikonográfiái és a nyelvi felszín közti 
analógia érzékeltetésére volt alkalmas, s az olvasónak minden bizonnyal jogos 
hiányérzete támad. Hisz írásunk eiején azt állítottuk, hogy ez a művészfotó 
messze-messze kiröppen a mitológia csillagpáiyájára. Adósságunk kézenfekvő, 
alábbi gondolatmenetünk azonban -  legalábbis magunk úgy véljük -  talán megadja 
a választ.

A szövegek nyújtotta információk alapján úgy találjuk, hogy az itt bemutatott 
szerelmi varázslás és ráolvasástípus magyar és szerbhorvát nyelvű párhuzamai 
fontos folklór adalékot szolgáltatnak egy igen archaikus kozmográfiához, ahhoz a 
világképhez, amelynek nyomai a magyar, délszláv és más népek hagyomány
világában -  több földrészen át -  egyaránt kimutathatók. Kezdjük értelmezési 
kísérletünket az eddigi ismeretek felvázolásával.

A magyar néphagyományban, elsősorban a régiesebb népi kultúrával ren
delkező vidékeken ma is gyűjthető az a kozmográfia, amely szerint a föld vízen 
(tengeren) úszik, vagy lapos, s négy (vagy három) cethal tartja a hátán. Ha a 
cethalak megmozdulnak, csapnak a farkukkal, akkor kerül sor a földön a föld
rengésre.8 Ez az elképzelés a világmindenséget a világtartó állatokhoz köti, 
amelyekről a továbbiakban még szó lesz. A kérdés a jelen pillanatban az lehet, 
hogy magyar nyelvű szerelmi varázsló eljárásunk és ráolvasásunk eddig ismert két 
variánsának mi köze van ehhez az archaikus, s az eddigi kutatások szerint 
Ázsiában, Kelet-Európában és Észak-Afrikában is elterjedt világképhez.9 A választ 
az alábbi gondolatmenet adhatja meg.

Ha újra elolvassuk a Gomboson gyűjtött szerelmi varázsló szöveg első négy 
sorát, azt tapasztaljuk, hogy ezekben félreérthetetlen megfogalmazását leljük egy 
alvilág felé mutató lépcsőzetesség fokainak. A fa-föld-víz-őrdög gradációs sorozat 
ugyanis egy archaikus kozmográfiában tagadhatatlan alvilági (chtonikus) közbe
lépéssel (segítséggel) kecsegtet a meztelen nagyleány számára. Az emberi világban 
praktikus és szómágiát eszközlő cselekvő személy ugyanis átváltott a középső 
világból az alsó világba, ami arra vall, hogy a hármas felépítésű világmindenségnek 
abból a részéből vár -  és a kettős mágia által remél is -  segítséget, amely nem az 
ember lakterülete, hanem a túlvilági lényeké.

Ez az értelmezési kísérlet persze korántsem problémamentes. Elsősorban az 
tűnhet zavarónak, hogy a közvetlenül megidézett és virtuális segítségnyújtó termé-

1 Az in vázolt archaikus világképpel kapcsolatban Üsd: Kandra ICabős 1897, 37, Bosnyák Sándor 
1970., Bosnyák Sándor 1977, 24-26., Dömötör Tekla 1981,193.

,  E kozmográfia területi elterjedtségéről jól tájékoztat Gavazzi, Mi lován 1978.
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szetfölötti lény az ördög. Ha viszont tudjuk, hogy az ördög a kereszténység által 
kialakított s a népi hiedelemvilágba is a keresztény egyház által beszivárogtatott 
figura, akkor -  úgy tűnik -  az archaikus, tehát a kereszténységet megelőző 
kozmográfiáról fentebb jelzett elképzelések nem látszanak megalapozottnak. A 
dolog azonban korántsem ilyen kilátástalan; az ördöghiedelemmel kapcsolatos, 
főként nyugat-európai, kutatások kimutatták, hogy az ördög mint hiedelemlény 
voltaképpen magába olvasztotta -  diabolizálta -  számos alvilági hiedelemlény 
jellegzetességeit és tulajdonságait.10 Nem lehet például nem észrevenni -  mondjuk
-  a magyar boszorkányperek irataiban az ördöggel és az alvilággal kapcsolatos 
hiedelmeknek és képzeteknek legalább a kettősségét: szinte párhuzamosan futnak 
egymás mellett a népi hiedelemvilág alvilági lényeivel kapcsolatos megnyilatko
zások, valamint az egyházi hatásra kialakult démonológia ördöghiedelmei.

Ebből következően mégsem látszik indokoltnak az előbbiekben érintett ar
chaikus világkép elvetése, hisz nem lehetetlen, hogy a meztelen nagyleány által 
megidézett és segítségül hívott ördög alakjában voltaképpen egy ma már kiderít
hetetlen chtonikus lény segítségét kérte. Csak utalni szeretnénk arra, hogy a 
magyar világteremtés-mondákban ugyancsak az ördög jelenik meg a világteremtő 
istenség demiurgoszaként, tudjuk viszont, hogy a rokon és más népek hasonló 
világteremtés-mítoszaiban a demiurgosz még tériomorf lények alakjában (vízi
madár, buvárkacsa) van jelen. Nyilvánvaló, hogy ezekben a kozmológiai képze
tekben is az interpretatio christiana nyomait kell látnunk, ahogy a magunk részéről 
ugyancsak ilyen felfogás nyomait látjuk a jelen dolgozatban értelmezett szerelmi 
varázslásokban és ráolvasó gyakorlatban is. (A későbbiek során látható lesz, hogy 
ezt látszanak támogatni a délszláv népi hiedelemvilág adatai is, bár nem minden 
tekintetben, mert más irányú elképzelések is léteznek.)

Maradva még egyelőre a gombosi szerelmi ráolvasó szöveg értelmezésénél, el 
lehetne töprengeni azon is, hogy ebben az archaikus világképben lehet-e jelen
tőséget tulajdonítani a fának. Gyűjtésünk ugyanis azt mondja, hogy a meztelen 
nagyleány "átkapcsúta" a fát, s közben mondta az idézett szöveget. Közben nyilván 
rázta is a fát, ahogy arra félreérthetetlen utalás történik. Némi képzelőerővel 
könnyű lenne azt mondani, hogy esetünkben a "világtartó fa” képzetének mai 
lecsapódásával is számolnunk kell. Magyar adatok hiányában azonban itt mind
össze puszta feltételezésről lehet szó, még annak ellenére is, hogy közeli analó
giának lehet tekinteni a magyar népmesék és magyar mondavilág "világfáját” és 
"égig érő fáját”. A délszláv adatok értelmezésénél -  mint látható lesz -  bizonyos 
tekintetben nagyobb valószínűséggel kell latba venni ezt a lehetőséget is.

Ami a csókái magyar nyelvű változatot illeti, az is voltaképpen azonos 
elemzési lehetőségeket kínál, bár a praktikus mágiás részre utaló adatai bizony
talanabbak. Ennél ugyanis arra történik utalás, hogy ezt az eljárást akkor végzi a 
leány, hogyha férjhez akar menni, a meztelenség mozzanata azonban nem szerepel 
a leírásban. Ugyancsak nem szerepel benne az ördög sem. A varázsló eljárás nem is 
konkrét személyre vonatkozik, hisz a nagyleány nem is tudja, hogy ki lesz a

10 Vö. Lutz, Rőhrich 1966.
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“jövendőbelije”. Ezek a mozzanatok arra vallanak, s később a délszláv adatok is ezt 
erősítik meg, hogy ez a ráolvasástípus altípusokat is minden bizonnyal magába 
foglal.

A rendelkezésünkre álló négy balkáni adat -  a variálódás törvényeinek meg
felelően -  igen változatos képet mutat. Ezek közül egyben fordul elő a fa  (szilvafa), 
kettőben a kerítés, egyben pedig a ház eresze. A gradációs sorozat többi eleme: a 
föld-víz-ördög jelenléte ugyancsak a variálódásnak megfelelően hol megvan a 
szövegben, hol pedig nincs. A föld két szövegben megvan, kettőben nincs, ugyanez 
vonatkozik a vízre is, amely két szövegben megvan, azzal, hogy az egyik tengert 
emleget. Ez a képzet -  miként a későbbiekben értelmezni igyekszünk -  nem 
mellékes, sőt kifejezetten fontos mozzanat a szövegek kapcsán. A négy közül 
három szövegben az ördög bukkan fel végső megfolyamodott segítséghozó lény
ként; egyből ez hiányzik. A szövegek további jellegzetességeit értelmezésünk során 
fejtjük ki.

Ha rövid pillantást vetünk a délszlávok archaikus kozmográfiai elképzeléseire, 
akkor szembetűnik, hogy ez a világszerkezet nagyon sok tekintetben hasonlít az 
azonos magyar elképzelésekhez. Vannak persze eltérések is, amelyek könnyen 
megállapíthatóak a föntebb érintett magyar vonatkozások és a most kifejtendő 
délszláv világkép egybevetésével.

Az archaikus délszláv kozmográfiában legalább két alapvető réteg különíthető 
el egymástól. Az egyik szerint a világ a tengeren úszik, halak tartják vagy pedig 
szarvasmarhák hátán nyugszik. Ezekben az utóbbi változatokban az ökör és a bika 
fordul elő leggyakrabban. A kérdést érintő összefoglalásokban arra is vannak 
példák, hogy a világmindenséget halak és szarvasmarhák együtt tartják a hátukon. 
Ezektől az elképzelésektől az a felfogás tér el, amely szerint a világmindenség 
világtartó oszlopokon nyugszik, s ehhez van alul béklyózva az ördög, aki arra 
törekszik, hogy átrágja, megsemmisítse ezt az oszlopot. Ez persze nem sikerül neki. 
Ehhez az egész kérdéskörhöz tartozik -  akárcsak a magyar analógiák esetében -  a 
földrengés keletkezésének magyarázata. Mivel úgy találjuk, hogy ez a részprob
lematika a jelen dolgozatban tárgyalt kérdés kapcsán nem elsődlegesen fontos, 
ezzel itt részletesen nem foglalkozunk.11

Az imént ismertetett vázlatos kozmográfia alapján most már lehetőséget 
látunk arra, hogy az itt tárgyalt szerelmi varázslások és ráolvasások négy szerb- 
horvát nyelvű balkáni változatával kissé részletesebben foglalkozzunk. Mind a négy 
szöveg azzal kezdődik, hogy a nagyleány (vagy özvegyasszony) megráz valamit 
(szilvafát, kerítést, ereszt). Bár a föntebbiekben arra utaltunk, hogy az egész 
problematikával szoros összefüggésben levő földrengés jelensége nem tartozik 
szigorúan az itt tárgyalt szerelmi mágikus eljárás kérdéséhez, nem lehet nem 
észrevenni a lehetséges összefüggést is. A földrengéssel kapcsolatos népi elképze
lések ugyanis azt mondják, hogy az alvilágban levő világtartó állatok megmozdulása 
(vagy más tevékenysége) okozza az emberi világban időnként észlelhető földrengést.

11 A délszláv archaikus kozmográfia jó áttekintései: Janković, Nenad Đ. 1951, 7-21., Đorđević, 
TihomirR. 1958, II. 6-11., Gavazzi, Milovan 1978.
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Arról van szó tehát ebben az esetben, hogy egy világtartó lények által eszközölt 
akció az alvilágból kiindulva eredményezi a földrengést az emberi (középső) 
világban. Szerelmi varázsló eljárásaink és ráolvasó szövegeink tanúsága szerint 
viszont -  a magyar és délszláv szövegeknek ez az egybehangzó kicsengése -  ennek a 
modellnek éppen a fordítottja lenne felírható: az emberi világban az ember (nő) 
által végzett rázó (rengető?) tevékenység eredményezi az alvilágban élő lények (az 
ördög, de mint később látni fogjuk, az ökör is ide tartozik) segítséghozó aktivi
zálását. Ennek a lehetséges összefüggésnek a jelzésén kívül a jelen pillanatban a 
kérdéskörnek ezzel a mozzanatával kapcsolatban nincs más elképzelésünk. Nem 
lehetetlen azonban, hogy az előzőekben felismerni vélt összefüggéseknek sokkal 
fontosabb hozadékuk lehet, mint azt a jelen pillanatban képesek vagyunk 
értelmezni.

A nagyleány által végzett fa-, kerítés- vagy ereszetrázó tevékenység (a délszláv 
szövegek nem tesznek említést a meztelenség mozzanatáról!) tehát üzenet, amely a 
közbeeső föld  és víz közvetítésével (csatornáján át) jut el az alvilágba, ahol alvilági 
lény(ek) aktivizálása a cél. Említettük föntebb, hogy a hat közül egy szöveg tengert 
említ. Ezt a megfogalmazást tartjuk fontosnak, mert az itt érintett kozmográfia 
egyik becses eleme éppen az, hogy a föld a tengeren úszik -  világtartó állatok hátán. 
A két magyar nyelvű változat következetesen vizet emleget, a négy délszláv válto
zatban pedig a tenger említése mellett a víz bukkan fel még egyszer. Úgy találjuk 
tehát, hogy ezek a motívumok alapvető módon látszanak bizonyítani elképze
lésünket, amely szerint ennek a szerelmi varázslásnak és ráolvasástípusnak az 
alaprétegében ugyanaz a kozmográfia nyert megfogalmazást, amelyet a világtartó 
állatokkal és a földrengés keletkezésével kapcsolatban föntebb felvázoltunk.

Jogosan merülhet föl természetesen a kérdés: ha az eddig elmondottak 
igazolhatók, akkor hol történik vagy történik-e egyáltalán utalás a világtartó 
állatokra is?

Válaszunk az, hogy ennek halvány nyomait is ki tudjuk mutatni szöve
geinkben. A két magyar nyelvű szöveg ugyan ilyen utalást nem tartalmaz, a négy 
balkáni változat közül egyik azonban igen. Ebben a ráolvasó szövegben az 
szerepel, hogy a kilenc ördög "vigye magával a hatszarvú ökröt”, miközben a 
vágyott kedvest előkeríteni indul. Elég lapidáris az utalás, de ez -  véleményünk 
szerint -  egyáltalán nem csökkenti bizonyító értékét. Az itt emlegetett 
hatszarvú ökör ugyanis minden bizonnyal azonos azzal a kelet-európai és ázsiai 
”Weltochs”-szal, vagyis világtartó ökörrel (”rogata životinja”), amelynek 
kérdéskörét Milovan Gavazzi professzor a rá jellemző összehasonlító kite
kintéssel összefoglalta egyik rövid tanulmányában.

Vagyis: feltevésünk szerint a hat szöveg közül egyben felbukkanó ökör
motívum ugyancsak azt látszik bizonyítani, hogy ez a szerelmi varázslás és ráolva
sástípus minden bizonnyal a felvázolt archaikus kozmográfia jegyében alakult ki, s
-  a jelek szerint -  virulens napjainkban is.

12 Gavazzi, Milovan 1978. A tanulmány először németül jelent meg 1973-ban, "Dér Weltoch* in 
Südosteuropa” címmel.
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Az előbbiek során már utaltunk a hat szöveg közűi négyben előforduló 
ördögre. (A magyar és szerbhorvát nyelvű szövegekben egyaránt fölbukkan.) Bár 
ezt a kérdést már érintettük, az archaikus délszláv kozmográfia és a tárgyalt 
szerelmi varázslások kapcsán, tovább kell foglalkoznunk vele. Tovább kell vizsgál
nunk annál is inkább, mert -  mint köztudott -  az ördög figurája az archaikus 
délszláv világképben, legalábbis az ide tartozó hagyományok egyik csoportja sze
rint, az alvilág lakójaként tűnik fel. Itt természetesen nem a keresztény világkép 
alvilágára gondolunk, hanem arra az ezt megelőző világképre, amelynek elemeit a 
krisztianizált hagyománybeolvasztó és -bekebelező tendencia magáévá tette. 
Miként arra a szerb hiedelemvilág irodalma utal, az ördögfogalom ezen a területen 
is a középkorban bukkan fel, a szerb pogány hitvilágban ilyesmi nem volt. Ez az 
irodalom -  különösképpen az összehasonlító vallástörténész Veselin Čajkanović 
néhány tanulmánya13 -  arra utal, hogy a szerb hiedelem- és mondavilág ördög
lakjában nem kell feltétlenül az interpretatio christiana nyomait vagy idegen hatást 
keresni; lehetséges ugyanis, hogy ez a népi hiedelemfigura valamely alvilági isten
ség alakját és tulajdonságait mentette át a ma és közelmúlt hagyományvilágába. 
Ennek alátámasztására elmondja, hogy számos szláv és szerb hiedelemszövegben 
pozitív előjelű szereplőként, sőt: segítőként is előfordulhat az ördög. Végső konklúzi
ója Čajkanovićnak az, hogy a népi ördögalak a feltételezett szerb főisten ("srpski 
vrhovni bog") attribútumait vagy ezeknek egy részét mentette át korunkig, ezért 
nem tartható egyértelműen negatív előjelű figurának, mint a keresztény inter
pretáció ördöge.

Visszatérve a jelen dolgozatban értelmezett szerelmi varázslások és ráolvasás- 
típus majdnem mindegyikében előforduló ördögfigurára, csábító lenne összefüggést 
keresni a délszláv szövegek és a Čajkanović által feltételezett segítő szándékú -  de 
voltaképpen ősistenséget takaró -  ördögfigura között. Annyi mindenesetre nyilván
valónak látszik, hogy kevés valószínűséggel hívhatta segítségül a meztelen nagy
leány a keresztény interpretáció kénkőszagú, lólábú és gonosz szándékú ördögét, 
ezzel szemben viszont elképzelhető, hogy a szerelmi varázslás és ráolvasástípus -  
amennyiben a dolgozatunk előbbi részeiben értelmezett bizonyító jellegű motí
vumokat is elfogadjuk -  valóban egy kereszténységet megelőző archaikus világ
képre épül, annak kozmográfiáját mentette át napjainkig, s annak valószínűsége is 
feltételezhető, hogy a ráolvasó szöveg által megidézett és segítségül hívott ördögfigura 
voltaképpen egy kereszténységet megelőző segítő istenség (chtonikus démonfigura?) 
napjainkra már átalakult formája. Persze ez a hipotézisünk sokkal inkább tűnhetne 
igazolhatónak, ha nem hat, hanem egy sereg változatával rendelkeznénk ennek a 
minden tekintetben fontos szerelmi varázslásnak és ráolvasástípusnak.

Mint láthatta az olvasó, dolgozatunk két magyar nyelvű és négy szerbhorvát 
nyelvű változattal operál. A négy szerbhorvát nyelvű változat a Balkánon, a két 
magyar nyelvű variáns pedig Bácskában, tehát a jugoszláviai magyarság körében 
került lejegyzésre. Néhány esztendő irodalmi búvárlatai után sincs tudomásunk 
arról, hogy a magyar nyelvterület más részein is ismert-e ez a szerelmi varázslás és

11 Čajkanović, Veselin 1924, valamin! Čajkanctvić, Veselin 1941,346-357, <* 399-409.
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ráolvasástípus. Bár kisszámú adat alapján általánosítani kockázatos, mégis önma
gától adódik a kérdés: mivel magyarázható az a tény, hogy egy magyar nyelvű 
szerelmi varázslásnak és ráolvasásnak eddig mindössze két változata bukkant fel a 
magyar nyelvterület Balkánhoz közel eső részein, máshonnan azonban nem is
meretesek magyar nyelvű adatok? Ugyanakkor viszont a szerbhorvát nyelvterületen
-  minden bizonnyal korántsem minden forrást kimerítő nyomozás után -  négy 
variáns került elő, szinte azonos vagy majdnem azonos tartalommal. A magyarázat 
lehetősége két irányban kutatható. Vagy arról van szó, hogy a két nyelvterületen 
egyaránt honos szerelmi varázslás és ráolvasás azonos forrás felé mutat, vagy pedig 
az átadás-átvétel példájával kell számolnia a kutatásnak.

Mivel magunk úgy találjuk, hogy jelen dolgozatunk csupán felvetett egy 
minden tekintetben érdekes és a jelek szerint egyáltalán nem lényegtelen kérdést, a 
fentebbi problémafelvetésre a válasz még várathat magára. Annyit azonban 
mindenképpen jeleznünk kell, hogy a kérdést tágabb körben is meg kellene 
vizsgálni. Az a gyanúnk ugyanis, hogy ennek a szerelmi varázslásnak és ráolva
sástípusnak másutt is elő kellene fordulnia, ott, ahol a dolgozatunk első részében 
felvázolt kozmográfiáról adatokkal rendelkezik az etnológia. Nem lehetetlen ugyan
is, hogy az azonos világkép azonos mágikus eljárásokat (praktikus és verbális 
mágiát) hívott életre azokon a területeken is, ahol esetleg ezekre a jelenségekre 
még nem figyelt fel a kutatás. Kelct-Európa, Ázsia, Észak-Afrika térségein -  ahol a 
kutatás kimutatta a világtartó állatok hiedelmeinek egykori meglétét -  minden 
bizonnyal sikerrel járhatna egy ilyen irányú széttekintés.

A magunk feltevése is ezeknek az esetleges igazoló vagy cáfoló adatoknak 
fényében válhatna egyértelműbben elfogadhatóvá vagy elfogadhatatlanná.

(1984) Jung Károly
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2. MAGYAR -  SZERB ZENEFOLKLORISZTIKAI 
PÁRHUZAMOK

Népzenei kölcsönhatásról a szó szigorúan vett értelmében szerbek és magyarok 
között nem beszélhetünk. Bármilyen furcsának is tűnik, több évszázados közös 
történelmünk és egymás mellett élésünk ellenére, nem adtunk szerb szomszédainknak, 
és nem kaptunk tőlük. Bartók1 a szerbhorvát és a magyar népzene viszonyát vizsgál
ván, így ír. "Ezzel az anyaggal röviden végezhetünk. Kapcsolat közte és a magyar anyag 
között úgyszólván semmi sincs. Az, hogy a »Szeretnék szántani« vagy más hasonló 
keleteurópai nemzetközi zenei zsargonhoz tartozó dallam éppúgy meg van a horvát 
anyagban, mint a magyarban (sőt mint ezt fentebb már mondtam, a tótban és a 
lengyelben is) természetesen nem nevezhető kapcsolatnak.” Ez a megállapítás fél 
évszázad múltán is helytállónak bizonyul, szerb nyelvterületre szűkítve pedig még 
fokozottabban érvényes. Vujicsics a Magyarország területén élő "što" nyelvjárást 
beszélő szlávok zenéjéről elmondja, hogy "magyar átvétel nincs, néhány dal, főként 
vidám táncnóta, maka róni kus szövegű, ritkán előfordul magyar dallamok és fonnák 
felismerheteüenségig elszlávosltott jelenléte." Vargyas Lajos ballada- és Martin 
György tánckutatásai is Bartókot igazolják: a két nép dallamkincsén hasonlóságot alig 
észlelhetünk. Zenei gondolkodásmódunk teljesen eltérő, ugyanúgy, mint a magyar- 
német népdalok esetében is. Még a nyelvterület határai mentén szokásosan jelentkező 
szórványos átvételek nyilvántartott száma is igen kevés. Nálunk, Vajdaságban mind
össze a Bećarac és a SeljanűcaPvagy Gganűca (ez utóbbiról nem tudni, mi okból vált 
a szerb nemzeti dallamok képviselőjévé külföldön) él nagyobb számú változatokban 
szerbek és magyarok között A többi esetleges átvétel, elenyésző számú, vari
ánsokban szegény, vagy azoknak éppen htján van.

1 Népzenénk 426. L 
1 VujicsioK 33 L
1 Burány Béla: Egy szerb dalian a vajdaiig! magyar gyermekdalokban, in: A Hung. Int. Tud. Közi. 

15. az. Újvidék, 1973.
-  Király Erndc ZajednMke crte i azajamne vese xrpskohrvauke i mKlinhr narodae muzike (A 

szerbborvál ét a magyar népzene kAA vonásai és U laö iA  kapcsolataié in: KFJ Dojrán 1966.
-  Kónya Sándor A Befarac-daliam t i  magyar kapcsolatai, in: HM, Újvidék, sajtó alatt
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Itt természetesen határt kell szabnunk a népdalok és a felszínen levő városias 
műdalok, románcok vagy kávéházi dalok között, mint amilyen a cigányzene és a 
magyarnóta. Ezek általában nem képezik népzenei kutatások tárgyát (annál inkább 
képezhetnék kulturszociológiai vizsgálódásokét!), bár a határ köztük és az "ere
deti” népdalok között (falusi dalok) nem vonható meg egyértelműen, mivel ezek 
népies modorban készülnek, £s szájhagyomány útján terjednek, többnyire zeneileg 
írástudatlan közegben. Sokszor a népdalokon is tapasztalható a hatásuk, egy-egy 
árulkodó jellegzetességük. A köztudatban általában úgy élnek, mint népdalok. 
Fogyasztóközönségük falun és városon temérdek. Ez a kocsmai vagy cigányzene 
úgyszólván alig ismer nemzetiségi határokat Vajdaságban4, de határai jóval széle
sebbek ennél a területnél . Népszerűsítésükön a vendéglátó- és szórakoztató ipar 
zenészein kívül tömegkommunikációs eszközeink is buzgólkodnak. A magyarnóták 
pl. igen sűrűn hangzanak fel szerb szöveggel, néha azonos szövegfordításban is. Ez 
a kapóssága a magyamótának szerb szomszédaink közölt elcsodálkoztat, lévén 
hogy ”nove narodne pesme” (új népdalok) néven ők sem szűkölködnek hasonló 
termékekben. Hogy a fogyasztót igény nem csökken irántuk- hazai piacokon sem, 
talán azzal magyarázható, hogy az ilyen daltermékek félpolgári mentalitás képvi
selői: mindenütt jelen vannak, mint a túl sokáig tartó hűbéri rendszer sajátságosán 
alakuló polgári társadalmának kultúrtünetei. Hasonló funkciójú, ma már kevésbé 
divatos elődeik, a múlt század népies dalai gyakran szerepelnek népdalkiadványok 
jegyzeteiben. A tömeges használatban az idők folyamán folklorizálódtak. Az ilyen 
"semifolklore” esetében még beszélhetnénk is arról, mit adtunk szerb szomszé
dainknak, és mit kaptunk tőlük. A téma persze nem érdektelen, bár a várható 
eredmény horderejéhez képest aránytalanul sok vesződséggel járna a nyomtatásban 
megjelent anyag összegyűjtése (esetleg felgyűjtése) mindkét nyelven.

A mi vizsgálódásaink alapjául elsősorban a tudományos igénnyel megjelen
tetett szerb és magyar népdalkiadványok szolgálnak. Egyéb gyűjtemények, melyek
re az anyag természeténél fogva hivatkoznunk kell, vagy idézünk belőlük, csak 
másodlagos jelentőségűek. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a szerb népdal
kiadványokban fellelhető, magyar fülnek még ismerős dallamok oroszlánrésze 
valamilyen műdalhoz kapcsolható végső soron.

Az itt sorozatban bemutatásra szánt nagy dallampárhuzamcsoport a hexachord 
("indogermán hexachord”6), azaz a hatfokú hangsor (a dúr skála 1-6. foka) 
világába tartozik. Itt mindjárt különbséget kell tennünk a magyar gyermekdal és 
regösének hatfokú dallamai és az itt bemutatásra kerülő dallamok között. A 
gyermekdal és regösének kizárólag hexachordon (ennek részein vagy kibővülésein) 
épülő ütempáros szerkezetű alakulat, melyben csak a használt hangsor és a 
formaalkotó elem, az ütempár állandó, külső formai kerete amorf. Erről a szer

* Jó n£hiny népszerűt közülük fel is sorol Király: Zijedničke crte u narodnom mckxu Vojvodioe 
(Kftzc* vonások Vajdaiig népeinek zenéjében), in: KFJ Újvidék 1973. 40. 1.

Szélsőséges eset ugyan, de az Akácos út c. népszerű románcot ivrit nyelven hallottam egyszeregy 
Vörös-tenger melléki bárban. Elképesztő virulencia!

* Oskar Fleiscfaer; Ein Kapitcl Verjkichendcr Musikwisseoschaft (Egy fejezet összehasonlító zene
tudomány). In: SammelbSnde dér Intemationalen Musikgesellschaíít) I. 1899.
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kezeiről Kodály feltételezi, hogy nagyobb emberi közösség sajátja. A regösének 
dallamának legújabb kutatásai pedig kimutatták, hogy annak jellegzetes zárása a 
hangsor ötödik fokán kereszténység előtti időkre nyúlik vissza, és valószínű, hogy a 
közel-keletről került Európába7.

A mi dallamaink nem tekintenek ilyen szédítő múltbeli messzeségbe. Java 
részük egy olyan réteggel kapcsolatos, melyet a magyar népzenében is idegen vagy 
meghonosodott idegen elemként tartanak számon. (38%-át tette ki az össze
gyűjtött dallamoknak Bartók statisztikája szerint8.) Ezek az "idegen” dallamok 
Kelet- és Közép-Európa majd minden népénél megtalálhatók, de egyikre sem 
jellemzőek külön-külön. Ez lenne tehát az a közhasználatú "kelet-európai nemzet
közi zenei zsargon", melynek nemzetiségi hovatartozását meglehetősen remény
telen feladat kideríteni. Összevetésük a szerb anyaggal mégis igen tanulságos, mert 
változataik megvilágítják, hogyan ölt magára egy "nemzetietlen” dallam "nemzeti” 
jellegzetességeket.

Lássuk hát sorjában a kiválasztott hexachord párhuzamokat! Terjedelmükön 
kívül általában szekvenciás építésmódjukban és egészében domború vonalú dal
lamrajzukban is rokonok. Bemutatásuk kisebb-nagyobb családonként következik, 
elnevezésüket pedig a dallamtáblázatokon is szereplő példákról kapták, rendszerint 
a legismertebbnek tartott magyar dalokról.

PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM:
CIPRUS ÉS PÁFUS ÉS VÁLTOZATAI

A bemutatást ezzel a kis csoporttal kezdjük, mert Pálóczi költeményének 
dallama és a szerb dallam minden kétséget kizáróan azonos. Ilyen könnyű dolgunk 
ritkán adódik a két nyelvterület melódiáinak összevetésekor. A dallam Pálóczi 
saját költeményével párosul, és változatait az adventi és karácsonyi szokásdalok 
között is megtaláljuk Sopron- és Zala megyéből. "Pittypalatty éneke” címen más 
népi variánsait is lejegyezték ugyancsak Sopron megyéből. A népi változatok tehát 
Északnyugat-Magyarországról kerültek elő. Ugyanezen a dallamon mint hatszaka
szos szerelmi dalt adták ki Zágrábban 1847-ben Pozsegáról.9 Innen közli Kuhač is, 
tőle pedig -  valószínűleg -  Alimpije Popovié vette át 1962-ből származó újvidéki 
kéziratos gyűjteményébe. Az éneket kétszer is lejegyezte eltérés nélkül, azonos 
szöveggel, és mindkét esetben csak egy versszakkal. Bemutatását ez a gyűjtemény 
indokolja, mert mint már fentebb említettük, az összehasonlítást csak a szerb 
nyelvterületre korlátozzuk. Ennyi adatunk van mindössze a dallamról, melynek 
eredete ismeretlen. Ritmusa és formája igen jellegzetes. Felfogható páratlan,

7 Szendrei Janka: A regös ének balkáni dallamroKonxiga ín: MTA I. Osztályának Közleményei 23, 
Budapest 1966.

Vargyas Lajos: A regös ének problémájának újabb zenei megközelítése in: Elnographia II. 
Budapest 1979.

* Népzenénk . . .  408.1.
* Mié: Slavonike varaiké pjesme (Szlavón vároti dalok) Zágráb, 1847
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hétrészes, vagy vegyes üteműnek is. Formája AABA, ahol az A sorok három részre 
tagolódnak, 6+6+4 szótaggal (ezen belül a hatszótagos egységek 3+3-ra), míg a B 
sor rövidült, és kétszer ismétel azonos kis dallamrészeket, 6+6, 6+5 vagy 6+4-es 
szótagszámmal. A B sor ritmusa általában eltér az A sorétól. Úgy tűnik, hogy a 
7/4-es ütem következetes alkalmazása ritmikailag kissé megerőszakolja a szlavón 
dallam B sorát. Maga az A A B A forma nem ismeretlen az új stílusú magyar 
népdalokban sem, de ugyanannyira otthonos viszonylag rövid B sorával régebbi 
német zongoraiskolák gyakorlatai közt is, mint pl. a Ferdinand Bayer-féle kotta 
esetében. (Nincs olyan zongorát tanuló növendék, akit ezekkel a gyakorlatokkal ne 
nyaggattak volna.) A szekundszekvenciás építkezés erre a kis csoportra nem olyan 
jellemző, bár az A sorok két első hatszótagos cezúrája között a szekvencia jelen 
van (második és negyedik ütem)*.

1. sz. példánk (P. H.Á.: Ö. É. 100. sz. -  "Énekes poézis” 42. sz.) "Pálóczi” "Ciprus 
és Páfus”-a. Pálóczi gyűjteménye 1813-tól egész 1953-ig kéziratban állt, hatása tehát nem 
lehetett a közösségre. Verseit ismert dallamokkal párosította. Gyűjteménye a saját 
dalismeretét rögzíti, és mint ilyen, kultúrtörténeti dokumentum. Hasonló jelentőségű a 
Vajdasági Múzeum Népzenei Osztályának tulajdonában levő több mint 1000 dalt 
tartalmazó kéziratos gyűjtemény, Alimpije Popović esperes kezétől származik, Pesmarica 
(Daloskönyv) címen, 1962-es évjelzéssel. Ennek a gyűjteménynek is csupán szűkebb vagy 
tágabb körökben ismert repertoár-rögzítés a célja. Lelkes műkedvelő munkája, tudo
mányos igény nélkül, gyakran hibás lejegyzésben. Mint említettük, szóban forgó dal
lamunkat két helyen is megtaláljuk itt (392. és 971. sz.).**

2  sz. példánkat Kuhač gyűjteményéből (58. sz.) mellékeljük mégis teljesebb 
szöveggel. A Popovié-féle dalok nem térnek el tőle semmiben, csupán itt-ott 
másolási hibában. Kuhač gyűjteménye megbízhatóbb, felhasználható adatokkal 
szolgál a dallamokról, és bár tudományos szempontból csak fenntartással kezel
hető, mert célja a "jó dalok” zongorakíséretes közreadása, hatalmas terjedelménél 
fogva (Jugoszlávia úgyszólván minden területét felöleli) még ma is fontos műnek 
számít. Kuhač a dalt "városi", tehát műdalnak nevezi. A dallam "Pittypalatty a 
nevem” c. szövege (itt nem mellékeljük) ponyvanyomtatásban is megjelent Magyar
óváron a zágrábi kiadvánnyal egyidőben, 1847-ben.

A népi változatok a karácsonyi ünnepkör szokásaiban bukkannak fel.***
3. sz. példánk "bölcsőcske” (hasonló szokás, mint a nálunk Bánátban is ismert 

"koringyálás”) Sopron megyéből (M.N.T. II. 694. sz.). A B sor ritmusa ennél a 
változatnál a legsímább, és természetesebbnek tűnik, mint az 1. és 2. sz. példákban 
ugyanez a rész.****

4. sz. példánk adventi ének Zala megyéből (MNT 325. sz.). A ritmus kissé 
megváltozott, de itt is kitehetnénk a 7/8-os ütemjelzést; a B sor első üteme

* Pálóczi 100. sz. énekének szövegét és kottáját vö. Hung. Közi. 46-47. sz. (a továbbiakban: i. h.) 
106. p.

Szövegét és kottáját vö. i. h. 107-108. p., a szerzónő saját fordításával.
••• A Sopron megyei Bölcsőcske szövegét/kottáját a MNT II: 694. sz. alapján vö. i. h. 109. p.
•••*A Zala megyei Ádventi ének szövegét/kotláját a MNT II; 325. sz alapján vö. i. h. 109-110. p.
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kivételével mindenhol jelen van. A többi változathoz viszonyítva éppen ez a sor a 
legeltérőbb dallamjárású: nem ismétli a hatszótagos egységeket, hanem 6+4-es 
tagolású és az 1-3. sz. példákhoz viszonyítva A sorának hatszótagos cezúrái sem 
3+3-as, hanem 4+2-es tagolásúak. így is jól látható azonban, hogy ugyanarról a 
jellegzetes dallamról van szó, mely a magyar népdalok szellemével nem ellenkezik 
ugyan, de nem is tipikusan jellemző rájuk. Hogy a szokásdalok között is felbukkan, 
arra nyilván az a magyarázat, hogy magukat a szokásokat is igyekezett az egyház 
szabályozni, és megfelelő keresztény mederbe terelni. Ezen a területen sok alkalom 
kínálkozik "művi” behatolásokra.

A "KUMA KUMA KUM” ÉS VÁLTOZATAI

Második csoportunk egy eredetében németnek tudott dallamot és annak szerb 
és magyar változatait öleli fel. Három olyan területet köt tehát össze, melyek 
semmi népzenei vonzalmat nem tanúsítanak egymás iránt. Ez a német dallam 
földrajzilag igen elterjedt, és a meghódított más nemzetiségű területeken kiter
melte a maga, néha már alig felismerhető, változatait. Jellegzetes refrénje azonban 
elárulja, azonosíthatóvá teszi.

A nálunk is jól ismert "Kuma kuma kum” számos szövegű refrénes tréfás 
dallamról van szó, melyet Kerényi is közöl a népies műdalok között (205. 1.). 
Ugyanezzel a jellegzetes refrénnel mint "tipikus párosító egyéb daliam”-ot tartja 
számon Járdányi Pál (MNT IV. 835-867. sz. Zenei elemzés). Földrajzi szempont
ból főleg a Dunántúlra jellemző, és az egyik legnagyobb párosító dallamcsalád, 
mely nem népdalokat, hanem "egyéb” dallamokat ölel fel. Az "egyéb" megjelölés 
idegenszerű tulajdonságokra vonatkozik, olyan tulajdonságokra, melyek a magyar 
népdalok szellemével ellenkeznek. Ez esetben a szekundszekvencia (ugyanazt a 
dallamfordulatot egy-egy másoddal arrébb megismétlő formaépítő elv) az ilyen 
szembeötlő idegen vonás. Hogy a tipikus párosító népdalok közé ilyen jól il
leszkedik mégis, annak éppen terjedelme tehet az oka. A tipikus párosító népdalok 
igen nagy százaléka (28,5%-a) éppen dúr pentachord vagy hexachord. Ha most 
összevetjük a német eredetivel a szerb és a magyar változatokat, azt tapasztalhat
juk, hogy a magyar ritmusban és formában is a leginkább eltérő, a kosovói példa 
viszont a leghasonlóbb. A szerb és a magyar dalokból eltűnt a "felütés”, az 
ütemelőző hangsúlytalan rész. Ez a hangsúlyozási rendszer különbségeiből adódik. 
Sem a szerb, sem a magyar nyelv nem ismeri a hangsúlytalan kezdést. A német 
dallam formája A A B C, ahol az A sorok három, a B és C sorok pedig 
négy-ütemes egységekből állnak (tripódia és tetrapódia). De felfogható a tetrapó- 
dia bipódiának (kétütemességnek) is, mert az A sorok csak a refrén végett 
bővülnek tripódikussá. A dallam akkor hatsoros. A többi változat miatt ez a 
felosztás célszerűbbnek látszott, mivel a lefelé szekvenciázó B rész a többi dalban 
két sor szerepét tölti be. Ezért a B sort B és C részekre osztottuk a táblázaton, míg 
a C sor a D elnevezést kapta. A táblázati képlet tehát A A B C D lett. Az utolsó 
dallamsor egyébként nagyon különbözően alakul az összehasonlított példákban,
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ezćrt nem bontottuk fel. A kosovói változat a némethez hasonlóan még mindig 
6/8-ados ütemű, kevesebb szótagszámú, simább dallam. Formaképlete ABCD, az A 
sorát nem ismétli. A tripódia itt is a refrén miatt jön létre. Mindkét dallam ebben 
a részben fokozatosan szekvenciázik felfelé. A harmadik szekvencia kezdetét a 
refrén vágja el. A B és C részek viszont fokozatosan szekvenciáznak lefelé. A D 
befejező szakasz hosszabb refrén szerepét tölti be. A kosovói példában kissé 
eltérő ez a rész: a dallam a második fokon (2) zár, ami a szerb népdalokban tipikus 
jelenség, bár a változatok közegében kissé meglepően hangzik most. A bánáti 
példa ritmusa 3/4-es ún. mazurka (vagy jóni) ritmus. Formája igen lerövidült, 
úgyszólván csak a lefelé szekvenciázó lészből építkezik. Az A sor kétütemessé vált, 
és refrénszerű szerepe van. D sora viszont egyetlen ütemre zsugorodott: záró- 
hangra a harmadik fokon. Egyébként annyira lerövidült, és lefelé szekvenciázó 
szerkezete annyira semmitmondó, hogy refrén nélkül kétséges lenne, ebbe a 
csoportba tartozik-e? Mint később látni fogjuk, nem áll egyedül, vannak még 
hasonló szerb változatai. Formaképlete ABC -  bipódikus sorok a C kivételével. 
Maga a lerövidült forma inkább tipikus a szerb népdalokra, mint a 4, 5 sőt 6 soros 
változatok.

A magyar példák páros üteműek, az A sorukat a többiektől eltérően terccel 
feljebb ismétlik. Ez a tünet szintén idegen a magyar népdalok világában (kvint- 
váiasz a "szabályos”), bár találunk rá szép számmal adatot különböző népdal
kiadványainkban is. A szlovák nemzeti himnusz is ilyen szerkezetű. Formaképletük 
tehát A A3 B C D, ötsorosak. A ”Kuma kuma kum” A sorai szintén három 
ütemesek, míg a többi, beleértve az 5. sort is, kétütemes. A Pálóczi-féle dal közeli, 
refrén nélküli rokon, csak itt nem az első sorok tripódikusak, hanem az utolsó. Az 
eddigi dallamoktól eltérően a magyar példák A sorai nem a tercen, hanem az első 
fokon zárnak (tercen zár az A3). Viszont utolsó záróhangjuk a német példával 
megegyezően az első fok, mint ahogy az a magyar és a német népdalokban szinte 
kivétel nélkül kötelező. Ebben a tulajdonságban a szerb népdalok alapvetően 
eltérnek, náluk az első fokon való zárás inkább kivételes, különösen dúr jellegű 
hangsor esetében. A dallamvonal felépítése természetesen azonos az eddigiekkel. 
A ”Kuma kuma kum” D sorában érinti az alsó ötödik fokot (V.) is. A német és a 
Páloczi-féle dallamot kivéve az összes változatok nyolc szótagosak, refrénnel 
megtoldva. A szóhangsúlyokat számolva azonban a német példa is nyolcas.

5. sz. példánk*, az "Es ritten drei Reiter” tehát úgy van számon tartva, mint a 
rokon német változatok prototípusa (G. W. Fink Musikalischer Hausschatz dér 
Deutschen -  Német zenei házikincstár -  1842-ben, Altonában megjelent könyvéből 
idézi Kuhač: II. könyv 157. -  mi is innen mellékeljük). Heterometrikus refrénes 
forma. Ismételt első sora 11 szótagos, a kétszótagú refrén bővíti 13-asra. Középső 
sorai 9, ill. 10 szótagosak, az ötödik hatszótagos refrénsor, a hatodik pedig 8 
szótagból áll. Az ütemfajta kétrészes, 6/8-os triolás lüktetésű. Hatsoros forma
képlete következő lenne: A A B C D E.

• Vö.i.h. 112. p
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5a. sz. példánk* tandal (egy 1851-ben Bécsben kiadott, a katolikus iskolák 
számára készült tankönyvből idézi ismét KuhaČ -  II., 157. 1. Mi is innen 
mellékeljük). A hatsorosság itt ötre rövidült, izometrikusra (azonos szótagszámúra
-  a refrént nem számítva) változott. A hatszótagos refrénsor egyben a befejezés is. 
Ritmusképlete tehát 11+2, 11+2,11, 11, és 6, míg 5. sz. példánké 11+2, 11+2, 9,
10, 6, 8. (Az aláhúzott szótagszám a refrént jelöli). Az ”Es ritten drei Reíter” 
egyébként a német főiskolások búcsúdalává vált ”Bemooster Bursche zieh’ ich aus” 
kezdettel. Hozzánk is elkerült, úgy tartják, talán a felvidéki, selmeci diákság 
közvetítésével. A Ballag már a vén diák nálunk is népszerűvé lett, elannyira, hogy 
az 1900-as évek elejéről származó Iglói diákok c. operettben (Farkas Imre a szerző) 
már éneklik is mint betétet. Sokáig mifelénk is (talán még itt-ott ma is) elmarad
hatatlan kelléke volt az érettségizők ballagásának. Kiadásban nem sikerült rábuk
kanni, de annyira közismert, hogy feltételezhetően mindenki úgy tudja, mint 6. sz. 
példánkon mellékeljük.**

KuhaC gyűjteményében is megtaláljuk a dalt (601-603. sz. és még egy változat) 
Karlovácról, Zágrábból, Szlavóniából és Dalmáciából. Kuhač úgy véli, hogy a 
dallam azért lehet közkedvelt a délszlávok között, mert teljesen zenéjük szelle
mében fogant. Felpanaszolja, hogy a Dalmáciában élő olaszok abban a tévhitben, 
hogy a dal dalmát eredetű, csúfolási szándékkal trágár szöveget is szerkesztettek rá 
"Angelina, bella donna chi!” kezdettel. "Talán nem történik ez, ha az olaszok 
tudják, hogy valójában német származású a dal” -  jegyzi meg KuhaC.11 Ma már 
nehezen állapítható ineg, mennyire volt az olasz szövegnek nemzeti önérzetet 
bántó célja. Annyit azonban elárul, hogy a dallam nagy népszerűségnek örvendett, 
és közszájon forgott. A ”Kuma kuma kum” szövegei is gyakran sikamlósak, és a 
trágár tartalom nem okvetlenül csúfoló jellegű.

7. sz. példánk (Đorđcvić, 1926.: 177 1. )*** ellentétben a szerb, de megegye
zően a német és a magyar példákkal, az első fokon zár. A Kuhaé-féle daloktól nem 
sokban tér el, sem melódiában, sem szövegben. A kezdés mindig ”0  jesenske duge 
nőéi”. Befejező refrénjeik lehetnek ”lane moje, oj”, ”čuj dragi, čuj” (dalmát), 
"kukuriku, ku”, vagy ”kuku ruža, ku”. A dal négysoros, izometrikus, felező nyolcas 
(a refrént nem számítva), 8+1, 8, 8, 5+5., ritmusa 6/8-os, formája ABCD. Maga a 
vers kétsoros, rímes párvers, az énekelt versben négysorossá bővül. Az első verssor 
ismétlődik az A és B dallamsorokban, a második után következik az ötszőtagos 
refrénsor (D -  kétszer is ismételve, másodszor lassítva). Az ismétlő jel a B sortól 
arra utal talán, hogy a dallam "fontos” része, onnan következik, azt kell tehát 
kiemelni. Itt a dallam csúcspontja, és itt kezdődik a fokozatos lefelé szekvenciázás. 
Az első versszakok minden változatban azonosak, tartalmilag és megfogalmazásban

• Vö. i. h. 113. p.
10 Hilfsbuch zum zweilen Sprach- und Lesebuch für katholische Volkschuhlen Wien, 1851 
*• "Ballagó dal” cfmen vő. I. h. 114. p.
11 Kuhaí II. 157.1.
12 Nem tudományos igényű gyűjtemény, célja, hogy jó dalokat adjon közszájra. Đordević is horvát 

gyűjteményből teszi közzé a dalt: S. Líiiar. Album hrvalskih napjeva za glasovir.
••• Vő. i. h. 115-116. p.; a szerbhorvát szöveg Bodor A. fordításában.
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is. A Đorđević-fćle mellékletünkhöz csatoljuk Kuhač karlováci szövegét (601. sz.). 
Dallamaik teljesen azonosak. KuhaC említ refrén nélküli horvát változatot is.

8. sz. példánk (Vasiljevié, 1950:162. sz.)* kosovói gyűjtés. Első verse tartal
milag megegyezik az előbbivel. Négysosor dallam ez is, nyolcszótagos kétsoros 
rímes párversre. A rímes párvers a szerb népköltészetben újabb fejlemény. A 
népfelszabadító harcokban már szinte egyeduralkodó forma. Formaképlete AJBCD, 
ritmusa 8+1,8,8+1+1, 4+1. Az énekelt versben az első két sor hasonlóan jár el a 
szöveggel, mint az előbbi példa. Az egyszótagos refrén a harmadik dallamsor végén 
kétszer ismétli, míg a negyedik sor nem refrénsor, hanem a második verssor 
négyszó tagos metrikus egységének ismétlése megtoldva a refrénnel. A sormet
szetek önnállósodása ily módon elég gyakori jelenség a szerb népzenében. Mint 7. 
és 8. sz. példáinkban jól látható, a szerb népköltészetben a megzenésített vers 
formája nem ugyanaz, mint a dallam nélküli versé. Egy vagy két sor képezheti két 
vagy három (ritkán több) részes dallam alapjait is, rövidebb refrénekkel vagy a vers 
metrikus egységeinek megismétlésével bővítve. (Ezért célszerű alkalmaznunk a 
refrénbetétek aláhúzását.) A tipikus záróhangról már beszéltünk a táblázatnál.

9. sz. példánk** Kónya Sándor lejegyzése (a katonaságnál úgy énekelték neki, 
mint szerbiai népdalt -  a közlésjogért köszönet). A forma első A sora lemaradt, és 
a mondanivaló a B sortól kezdődik. Képlete BCD, ritmusa 8, 8+1, 4. Az ütemfaja 
még mindig 6/8-os. Záróhangja a tercen van, de erre mindjárt magyarázatot is ad a 
következő példa.

10. sz. példa Hercegszántóról (Magyarország, Vujicsics: 194. 1.)*** A dal
lamot tercelve, két szólamban éneklik. Ez a dalmát városi dalok jellemzője is. A 
”Cuj” refrén is a dalmát változatból származik Kuhač gyűjteményében. A szerb 
népzene újabb rétege ismeri ugyan a kétszólamúság ilyen tercelő formáját (ellen
tétben a magyarok kizárólagos egyszólamúságával), itt nyilván mégis a dalmát 
városi dalok hatását kell látnunk, amiről Vujicsics már a fentebb említett művében 
beszél is. A rádió és egyéb technikai vívmányok térhódításával a dalmát dalok igen 
nagy népszerűségnek örvendenek a magyarországi szláv lakosság között. Tegyük 
hozzá mindjárt, a magyar fülnek is kellemesek. Vegyes nemzetiségű társaságban 
énekelve leghamarabb ilyen dallamokkal lehet közös nevezőre jutni, no meg a 
magyarnótával. A ritmus itt már tipikus mazurka ritmus, mint a bánáti példában is, 
sőt, mint látni fogjuk, a román változatok ritmusa is ilyen. A forma és ritmusképlet 
egyébként egyezik a 9. sz. példáéval (BCD; 8, 8+1, 4). Az ilyen tercelő struktúrájú 
dallamoknál a felső szólam mutat hajlandóságot egyszólamú önnállósodásra. Innen 
a tere záróhang. A tercelő többszólamúságot egyébként a németek is jól ismerik.

11. sz. példánk bánáti gyűjtés (Ilié: 56. sz.)**** A refrénsor itt előre került, és 
ismét szótagossá vált. Formája ABC, B és C sorai teljesen egyeznek a 9. és 10. sz.

* Vö. i. h. 117. p., a izerzónö fordíUUával.
•• Vö. L h. 118. p.
••• Vő. i. h. 119. p., a tzerzönó fordítáiával.
•••• Vö. i. h. 120-121. p., a fordító u a.
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példák felépítésével. A kezdd A refrénsor a bánáti forrásban mint ”coda” is 
szerepel. A folyamatos énekléskor tehát kezdet és befejezés szerepét tölti be 
egyszerre. Formaképlete így végeredményben megegyezik a 9. és 10. sz példákéval. 
A refrénsor kezdeti szerepeltetése mindössze előadásbeli sajátság. Ritmusa 5, 8, 
8+ 1.

Az összes délszláv melléklet dallamának alapja rímes párvers.
72 sz. példánk román* (Sabin Dragoi zongorakísérettel ellátott, 1924-ben 

kiadott gyűjteményéből idézi N. Radulescu, in: KFJ 1973. 302. 1. szöveg nélkül). 
Ez is 3/4-es ütemű, ezért a bánáti példával van szorosabb kapcsolatban. 
Formaképlete: AABC BC. B és C sorait oktávval mélyebben ismétli. Radulescu 
egy "Koáutice vodu pile” kezdetű 6/8-os boszniai dallammal állítja párhuzamba. Ez 
a dallam azonos az általunk "O jesenske duge nőéi” néven bemutatottal.

13. sz. példánk bácskertesi kéziratos gyűjtés.** Mint már említettük, számta
lan a szövege, és ezek sokszor sikamlósak is. Tipikus párosító dallam, tehát 
szövegeinek oroszlánrésze is ebbe a tárgykörbe tartozik (MNT IV. 835-867.). A 
Ballag már a vén diák kivételével az eddigi 6/8-ados és 3/4-es ütemek a magyarban 
2/4-esre változtak.13 A forma AA3BCD felépítésű. Az A dallamsor megismét
lésében, terccel magasabban, a magyar ismét eltér a többi példától. Az ötödik sor 
ki is bővülhet négy ütemes refrénsorrá, da változhat ”Kumdarece kum”-ra is 
(Kónya S. szíves közlése). A bácskertesi szöveg három szakaszos, mellékelünk 
hozzá Kerényi népies műdalaiból két versszakot (205. 1. -  refrénje a karlováci 
melléklettel egyezik), és egy további olyan szöveget (MNT IV. 854. sz. -  nem 
párosító szöveg), melynek a szerb népköltészetben is vannak párhuzamai.14

14. sz. példánk (MNT IV. I. 1093.) gyermekjáték Vas megyéből,*** a Három 
árva balladáját táncolják rá. A ”Kaj zilom zek” refrénhez három ugrás párosul. 
Egyike a kevésszámú megjátszott balladáknak, amiről a magyar népzenében tudo
másunk van.

15. sz. példánk ismét Pálóczihoz vezet vissza bennünket (Ö. É. 126. sz. -  
”Énekes poézis” 55. sz.),**** azaz "Némának anyja sem érti szavát” c. énekéhez. 
Kodály15 erről a dallamról így ír: "Aránylag könnyű felismerni a német dallamot a 
magyar közt. (Kivéve ha valaki a Ballag már a vén diák-ot is magyarnak érzi... 
Vasmegyében a nép erre énekli a Három árva balladáját.)” Ritka német dallam 
vegyül el a magyar közt, mint a "Ha nékem szóltál volna”.

Ez a dallam terccel magasabban megismételt sorában és egész dallamvo
nalában a ”Kuma kuma kum” közeli rokona, csak refrén nélkül. Szótagszáma 7, 7,

• Vö. i. h. 121. p.. szöveg nélkül.
•• Vö. i. h. 122. p., Bodor Anikó és Bodor Géza gyűjtése, özv. Péter Pálné Szurap Ilus (81) 

előadása, Bácskaié* 1972; a Ketényi -  és MNT IV.-beli strófának csak a szövege idézve.
1} Van még egy 6/8 -0« kéziratos példa "Pest mellett van egy kertecske” címen, Kiss L. gyűjtése.
14 M. Vasiljevié: Narodne melód ije leskovačkog kraja, Beograd 1960. 253. sz. és K. Ma nőj lövi í: 

Narodne melodije íz lstočne Srbije, Beograd 1953. 245. sz.
••• Vö. i. h. 124. p.
•••• Vö. i. h. 124-125. p.
1J K-V: 61. 1.
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6, 6, 9. Pálóczi a dalt legalább százéves darabjai közé sorolta. Gyermekjátékaink 
között is megtaláljuk rokonait (MNT 1.1085-1087. sz.). Német dallama a Csőn csőn 
gyűrűhöz hasonló játékkal párosul, ezenkívül szlovák variánsai is vannak (MNT I. 
862. 1.)

Radulescu ennek a melódiának jelentkezését szerb-román vonatkozásban az 
Osztrák-Magyar Monarchia iskolarendszerével magyarázza.16 Nagyjából mi is 
egyetértünk vele, de a daliamnak önmagában is kell hordozni olyan tulajdonságot, 
vagy tulajdonságokat, melyek befogadhatóvá teszik jellegzetességeikben egészen 
különböző népzenekultúrákban. Ez esetben az ambitus és a szótagszám feltétlenül 
ilyen tulajdonságok. A román népzene szinte kizárólagosan csak a 8 szótagos 
verset ismeri. A nyolcas sor a magyarban is gyakori (régi stílusban különösen), de a 
szerbeknél sem ritkaság. A kis hangterjedelem a szerb népdalok sajátsága, de sűrűn 
a magyar szokásdaloké is. A gyermekdalok kizárólag a hcxachord világába tartoz
nak.1

Az általános, közös tulajdonságokon kívül, mint láttuk, a dallamok egymás 
között is mutatnak szorosabb kapcsolatokat. Az eredeti némethez legközelebb áll a 
Ballag már a vén diák, a szlavón, horvát, dalmát és szerb példák egy része. 
Általában városi közegben keringd dalok. A lerövidült szerb varriánsok a 
románhoz hasonlóak ritmusban és zárlatban, míg a magyar kapcsolatos egy másik 
német eredetű melódiával, amelytől csak szótagszámban és refrénes szerkezetében 
tér el. A magyar létrejöttében mindkét néniét típus közrejátszhatott. A magyar 
változatok egységesek, míg a délszlávoknál az eredeti formán kívül egy "csonka” 
forma is él, amely népdalaik szellemével inkább megegyezik.

*

Utólag kell megemlíteni Bartók Bélának a jugoszláv népzenére vonatkozó 
legújabb könyvét (Yugoslav Folk Music I-IV. New York, 1978.), mely borsos ára 
miatt nálunk, sajnos, nagyon nehezen hozzáférhető. Az első kötet kiadói előszava 
(XXVI-XXXVIII 1.) az itt tárgyalt, "Kuma, kuma, kum” dallamot 17 különböző 
változatban közli: 1 német, 1 magyar, 8 román, 3 szerb, 2 macedón és 2 bolgár 
példával. Az összevetést Bartók eredetileg az 1942-ben készült "Faji tisztaság a 
zenében” c. előadásához szánta.

Bartók összehasonlítása természetesen új oldaláról világítja meg az itt mellé
kelt dallamokat. Kiderül belőle ugyanis, hogy az itt idézett hármaslejtésű balkáni 
változatok ritmusán kívül egész sor páros ütemű, az eredeti némettől egészében 
már inkább eltérő, de a dallam első felében még mindig megegyező variáns is él 
románok, bolgárok, szerbek és macedónok között.

(1981) Bodor Anikó

14 KFJ 1973. 302.1.
17 K-V: Gyermekdal ét regđtćnek c. fejezet Ć* MNT I. Bevezető.
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3. EGY SZERB DALLAM A VAJDASÁGI MAGYAR 
GYERMEKDALOKBAN

"Az új stílus uralma... átterjed a szomszédos népekre, s a szlovákoknál, 
ruténeknél visszaszorítja e népek régi zenei anyagát. Persze itt nincsen 
erőszakos »magyarosításról« szó a zene területén (ez egyébként 
elképzelhetetlen a valóban népi zene fejlődésében, amely egy nép zenei 
szükségletének spontán megnyilvánulása). Ellenkezőleg,’ ebben az eset
ben csak bizonyos népdalok spontán elfogadásáról van szó, amit könnyű 
megmagyarázni, tekintve a földrajzi helyzetet, s e három nép sokszoros 
múltbeli kapcsolatát.”

("Magyar Népzene”, Bartók Bála összegyűjtött írásai,
Zenemű Kiadó, 1966.)

Az új stílusú magyar népdal eredetit kiszorító hatása a szlovák, rutén (Idsorosz, 
ruszin), vend népdalokra Bartók után ma már általánosan ismert A szerb és a magyar 
népdalok egymásra gyakorolt hatása azonban korántsem mondható ilyen kézzel
foghatónak. A kölcsönhatás egyfelől a sok, teljes egészében kevés szerbesítéssel átvett, 
olykor csupán stílusban utánzott magyar nóta dallamai közt egy-egy közismert népdal 
dallamának átvételével nyilvánul meg. Másfelől egy-egy általában szintén közismert szerb 
daliam átvétele a szokványos, mely alá a legtöbb esetben obszcén szöveg kerüL Az 
egymásra-hatás, úgy tűnik, ebben ki is merül. Bartók Béla szerint, aki az első nagyobb 
szerbhorvát népdalgyűjtemény transzkripcióját végezte, a szerbhorvát s a magyar népi 
dallamanyag közt kapcsolat "úgyszólván semmi sincs”. A két népzenével kapcsolatosan 
kialakult különböző közhasználatú fogalmak és kategóriák miatt megjegyzendő, hogy ez 
a bartóki megállapítás az ún. "izvome narodne pesme” csoportra vonatkozik.

A Bartók-tanulmány keltezésétől négy évtized múlt el, lényegesen megvál
tozott társadalmi körülmények között. Az előbbi megállapításokat példázó, vagy az 
ezeknek ellentmondó adatok közlése, úgy hisszük, nem lehet érdektelen.

Vonatkozó példánk a Kod se cigan zaželi és magyar párhuzamai.*

* Kottáját és szerbhorvát szövegét v& az eredeti közlésben (HITK 15. *z_,« iwábbiakban: l  h.), 60. p.
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A szerb dal eredetét nem tudtuk pontosan megállapítani.3 Az azonban 
biztosra vehető, hogy bár szerzője ismeretlen, nem tisztán népi eredetű. A XVIII- 
XIX. század polgári költészetének sok névtelen szerzőtől származó dalai közé 
tartozik. Dokumentáció hiányában a dallam eredetével kapcsolatos, talán lényeges 
megjegyzésekbe ezúttal nem bocsátkozhatunk.

A szerb nyelvterületen általánosan ismertnek vehető (főleg az északi része
ken), helyenként tán azon túl is, részint népi, részint későbbi tandalkénti terje
désének eredményeképpen.*

A dal szövegében semmi kapcsolatot nem találunk a magyar gyermekdalok (s 
egyéb dalok) szövegével. A dallam azonban két úton is átjutott a magyar dalanyag
ba, a magyar nyelvterület déli részén.

AZ EGYIK ÚT

Nem mai megállapítás, mely szerint egy-egy egészében átvett idegen dal
lamra a magyarban tréfás, néha enyhén, de a legtöbbször kifejezetten obszcén 
szövegek kerülnek. Vajdasági, elsősorban Tisza-vidéki gyűjteményanyagunk szá
mos dala bizonyítja, hogy ez alól a szabály alól közismert szerb dalok sem 
kivételek.

A dallam egy időben kedvelt lehetett magyar szöveggel is. Erről tanúskodik az 
a szöveggazdagság, melyre az úgy tűnik, töredékekből összeállt alábbi szövegekből, 
s a változatokból következtetni lehet. A dallam alá kész szövegelemek is kerültek, 
többek között a kanásztánc egyik közismert szövegrésze is (II. vsz.).

A Most új az én láscipóm** szövege nyilvánvalóan nem iskolai eredetű, nem is 
egy szerb tandal magyarra fordítása, vagy átültetése, ami magában véve nem lenne 
elszigetelt jelenség. A magyar szöveg népi eredetű. Trágárnak sem mondható. Nem 
úgy azonban a dallam (s a szöveg!) első két sorának változata.***

A MÁSIK ÚT

A szerb dallam kezdő két üteme bármelyik formájában sokszor előforduló 
gyermekdal-kezdet a magyar (s nemcsak a magyar) gyermekjátékok dalai közt is. A 
dallam második két üteme már jellegzetes. A Magyar Népzene Tára Gyermek
játékok kötetének 1161 típusos dallama közt mindössze kétszer fordul elő. Közü
lük az egyiket Kiss Lajos 1941 decemberében Gomboson gyűjtötte:4 Lánc, lánc, 
eszterlánc címen.****

0 Négy szh. szövegváltozatot vö. i. b. 61. p.
•• Sóti Mihályné Beszédes Etelka (45 éves, Zcnta, 1971) előadásában vö. L h. 62. p.
••• Banka János (45 éves juhász, Cfcóka, 1965) csonka szövegű változatát, valamint a szerző 

kisiskolás korból idézett variánsát vö. i. h. 62., ill. 62-63. p.
•••• Újraközlését vö. L h. 63. p.
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A könyv jegyzetei szerint gombosi lányok énekelték: "Kálóczi Maris (17), 
Oláh Maris (15), Pető Klára (15), Király Kató (14 éves). A dallam elejét vö. egy 
ismert szerb tánc SELJANČICA daliamával.”

A jellegzetes két ütem másik példáját kissé más kezdet után Kodály jegyezte 
le 1915 márciusában, ghimesi (Nyitra) lányok ajkáról, szintén "Lánc, lánc, ősztfir- 
lánc, észtérlánci cérna” szövegkezdettel.

A gombosi játékdal nagyon kis eltérésű változatát Zentán játszottuk az 
1930-as évek végén.*

A "Lánc, lánc, eszterlánc” kezdetű dalt mi más dallamon énekeltük.
A szerb dal első dallamsora többszörösen visszatérő motívumként szerepel 

egy pádéi hintáztatóban.** (A hintáztatókat az adatközlők szavai szerint ”azé 
montuk, hogy égy se űjjön tovább a hintán, mind a másik. Ahogy löktük, úgy 
montuk.”)

'  c
Két pádéi polénázás dallamának részeiből úgyszólván a teljes eredeti össze

állítható. Az egyikben az első sor van jelen, a másodikban a szerb dal dallamának a 
második fele.***

Ugyancsak a szerb táncdal dallamvonalát kíséri a záró rész elhagyásával egy 
mosókázó6 dallam.****

A teljes dallam átvételéhez újra Gombos szolgáltatja a példát, úgy hogy ismert 
gyermekdalszövegek kerülnek a dallam alá. Balog Gyula oki. mérnök jegyezte le7 a 
következő változatot***** a szükséges hozzáfűznivalókkal: "Pontosan tudom, hogy 
kitől tanultam: Farkas Apollónia, (népiesen Póla) gombosi menyecske 1929-ben 
jött hozzánk” (Zomborba) ”és többek között evvel a dallal altatta két és fél éves 
kislányunkat, azután tizenkét évig 'szolgált' nálunk hűséggel. Akkor 28 éves volt. 
Ma is él. Minden évben meggratulálom a születésnapján. Az idén meg is láto
gattam.”

A szerb dallam hatásának fenti két útja lassan szinte koszorúvá fonódik. A 
magyar dalok, melyeknek dallamában a szerb dallam nyomot hagyott, különböző 
játékokhoz kapcsolódnak (polénázás, mosókázás, hintáztató, köijátékok "kifordu- 
lócskával”, majd ismeretlen játék, melynek dallamát, mint divatos dallamot, alta
tóként használta a húszas évek végén adatközlője).

Ugyanebben az időszakban (a két háború közt) s a második világháború után 
magyar diáklányok is táncoltak erre a dalra az iskolában. A tánc eredeti szerb 
szöveggel az utóira is kikerült. Valószínűleg ezt a szerb szöveget váltotta fel a 2. sz. 
dalunk, ill. annak magyar szövege, s esetleg a 11. sz. dal szövege is.

Talán jellemző, hogy a gombosi változat kivételével valamennyi adatközlőnk 
45 évesnél fiatalabb. 120 dalnyi, azonos területen lejegyzett gyermekjátékgyűj

• Közlését vö. i. h. 63-64. p.
•• Mélánk Miklósné Vastag Erzsébet (44) és Bezdán Sándomé Palatínus Kató (42) pádéi énekesek 

1972. évi előadásában vö. i. h. 64-65. p., Egy süveg alma cfmen.
*** Bezdán Sándomé Palatinus Kató és Vignalik Istvánné Csóti Rozália (32) egy-egy változatát vő. 

i. h. 65-66. p.
•••• Sőti Eszti (18 é., Zenta, 1972) előadásában vö. i. h. 66. p.
........Vö. i. h. 66-67. p.
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teményünk számos olyan dala közt. melyeket az idősebb generációk őriztek meg a 
feledéstől, nyomára nem találtunk.

* * •

A ”Kad se cigan zaželi” szövegkezdetű közismert szerb táncdallam hatása 
tehát, mely valószínűleg az első világháború után kezdődött intenzívebben, előbb 
egy szokványos jelenségben nyilvánul meg. Tréfás vagy trágár szövegek születtek 
(vagy kerültek) a készként használt (tandalként használtatott) dallam alá. A 
dallam, mely iskolai dalként, tandalként is beidegződött, az újabb generációknál 
már mint szabályos kontamináció jelentkezik. A kontamináció foka változó, a 
jellegzetes részlettől a teljes melódiáig.

(1973) Burány Béla

Jegyzetek

1 Bartók Béla: Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje, 1934.
2 Elemi iskolás koromban tanultuk, 1938-1941 között. Az elfelejtett szövegrészek

kiegészítéséért Preradov Miloí és Vukovié Persida zentai tanárokat ezúttal is illesse 
köszönet.

3 Dr. Božidar KovaČek egyet, tanár (az újvidéki Matica srpska könyvtára 
igazgatójának) ebbéli fáradozásait ezúttal is köszönöm.

4 Magyar Népzene Tára, Gyermekjátékok, 781. sz. (464. old.)
5 A polénázás a mosókázás csoportos formájának fogható fel. (L. a 6. sz. jegyzetet.)

A játszók kön képezve forognak sebesen. A végén leguggolnak. A végszó sokszor 
"Gugguska! Pampuska!" Ilyenkor ugrásból guggolnak le, majd felugorva újra 
gugghelyzetbe esnek vissza. A szoknya ilyenkor pampuska formájúra domborodott a 
földön -  valamikor. A pádéi változatok forgása nem a mosóka síma forgása, hanem 
váltott lábakkal, ugrásokkal forog a kör.

6 A mosókázás páros láncos játék. Kelten, leginkább lányok, kezüket elöl (néha 
keresztben) összefogják, s összefogott kezük körül hátrafeszített felsőtesttel, síma 
lábmozgással sebesen forognak. Az itt közölt változatban a dal végén a ”zsupsz!n-ra 
leguggolnak. Elterjedtebb forma "kapd el kislány a szoknyáját” szöveggel, melyben 
egy a körül guggoló, vagy üld játékosok közül, még a "gugguska” előtt elkapja 
valamelyik szoknyáját. Akkor ezt fel is váltja a forgásban. Játékrend szempontjából 
ezt a játékot a Magyar Népzene Tára Gyermekjáték kötete a fogócskák csoportjába 
teszi (727. old.) Játékfonna szerint más változatai is vannak. Elég sokszor előfor
dul, hogy a szöveg is kontaminálódik szerb eredetű szavakkal: "Tányéréi, babica" 
(«  tányérrózsa, azaz napraforgó, valamint bábaasszony).

7 Balog Gyula vertoészi nyugdíjas mérnök kéziratos gyűjteményéből. A közlés s a 
felhasználás jogát ezúttal is köszönöm.

8 Dr. Burány Béla: Hej, széna, széna. 120 magyar gyermekjátékjai Vajdaságban. 
Kéziratos gyűjtemény.



131

4. TANULSÁGOS VITA A "KÉTNYELVŰ NÉPDALOKRÓL”

1. Gombos kétnyelvű népdalai

Hogy a Vajdaságban is a legkülönbözőbb és a legváltozatosabb népdalokkal 
találkozunk, azt már jó néhányan bebizonyították. Gondoljunk csak Kiss Lajos, 
Kálmány Lajos, Király Ernő gyűjtéseire, vagy a népszerű zentai kiadványokra 
(Száraz kútgém, üres válú; Két szivárvány koszorúzza az eget). A népdal "ősidők óta 
minden nép költészetének legelterjedtebb műfaja: férfi és nő, fiatal és öreg, 
munkás és paraszt bármely aikolommal dalba öntheti gondolatait és érzelmeit” -  
mondja ismert folkloristánk, Katona Imre az egyik útmutatójában. Nyelvi adatszol
gáltatás, mesemondás, balladaéneklés közben, de utána is nagyon szívesen eléne
kelnek még az adatközlők a gyűjtőnek néhány rövid népdalt, hiszen semmi 
nehézségbe nem ütközik éneklése, s mivel ott él emlékezetükben, gondolkozni sem 
kell sokat szövegén, dallamán.

így találhattunk rá Kovács Ilona gombosi (bogojevói) általános iskolai tanár 
vaskos balladagyűjteményében elég sok népdalra is a magnetofonszalagon és a 
mellékelt kéziraton. A szorgalmas ballada gyűjtő rögzítette mindazokat a népda
lokat és siratóénekeket, amelyeket balladaéneklés közben felidéztek adatközlői. 
Számunkra külön is érdekes néhány gombosi kétnyelvű népdal. Róla kívánok most 
szólni. A különböző nyelvet beszélő, de egymás mellett élő népek beszédében 
nemcsak a hangállományban, nemcsak a szókincsben és a szószerkezetben mutat
koznak meg a kölcsönhatások. Ki nem ismerné a "Fele voda, fele víz", a "Pazi na 
vigyázz!" vagy az "Opet újból" szókapcsolatokat? Ezeket nem csupán megszo
kásból használjuk mi jugómagyarok, hanem értjük is, és jelentésüknek megfelelően 
alkalmazzuk őket a kellő szövegben, a mindennapi beszédben. Hogy a "minden 
nép költészetének legelterjedtebb műfaja" nem mentes a kölcsönhatásoktól, azt 
irodalmáraink, néprajzosaink már nemegyszer bebizonyították eredményesen, de 
ezek az állítások főleg a vándormolívumok, az egyező epikai jegyek azonosságaira 
épülnek. Olykor azonban a nyelvre is kiterjedhetnek ezek a kölcsönhatások.

Az állandó együttlét, a megbecsülés, a közös munka, az azonos szemlélet, az 
egymás mellett élő magyarnak, szerbnek vagy horvátnak vegyes szövegű népdalt 
fakaszt ajkáról. így keletkeznek az ilyen tréfás népdalok:
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Pađa kiša, nagy sár van az úton,
Jedna cura sírva mos a kúton.
Plače, kaže az édesanyjának,
Odneli su ružam katonának.

*
Jó bort ittam, al pijan sam tőle,
Hazamegyek, svađa 2ena velem.
Majd lefekszem, okrenim se tőle,
Evő leda, beszélgessél vele!

*
Žena moja, trí forinta daj mi!
Hogyha nincsen, idi, pa uzajmi!
Meni mora tri forinta biti,
Da ja idem u kafanu piti.

Akár eredeti népdalokról van szó, akár magyar vagy szerbhorvát műdal van 
elferdítve, a nép képzelőereje, érzésvilágának játékos módon való tolmácsolása 
rejtőzik ezekben a szövegekben, de ugyanakkor a népnyelv határtalansága, az 
együttlét alkotta kölcsönhatások nyelvi lehetőségei bontják meg a szokványos 
népdalszövegeket. Úgy kell tekintenünk tehát ezekre a gombosi (bogojevói) nép
dalokra, mint együttélésünk újszerű népköltési termékeire, amelyek rövidségükben 
is, egyszerűségükben is sokat jelentenek és mondanak mindannyiunknak.

(1973) Matijevics Lajos

2. Irodalom, népköltészet, nyelvkeverés

Ahhoz, "hogy leírjunk egy lángot, egy síkon álló fát, addig kell megfigyelnünk 
ezt a lángot, ezt a fát, amíg számunkra nem hasonlítanak már semmiféle más 
lánghoz, semmiféle más fához.”

A műalkotás felfedező jellegéből következik, hogy a győzedelmeskedő, az úrrá 
avató költői szó minden eszetétikai érzékenységű emberben a meglepetés erejével 
hat -  most, ezer év múlva és mindörökké. A nevetés már-már semmitmondó, elvont 
fogalomként lapul a szókincsünkben, de egyszerre élővé, új tartalommal tellítetté 
válik, ha költő írja le:

”...a nevetés aranyvillája koppan a fogaimon".
Látható és hallható is egyidejűleg: súlya van. Finom érce az arc előtt villog, s 

az élet teljességével metaforába állva megszólal: kiteljesedik. Örök érvényű eszté
tikai érték önmagában is, leszakadt az időről -  s éli

A következő mondatokat bármelyik elemi iskolában lediktálhatnánk az egy
szerű mondatok tanításakor: Vihar tombol. Trombita harsog. Megrémült szamarak 
szaladnak... Nagyon közönséges, higgadt hangú közlések, átlátszó számyúak, hím
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poruk lepergett. A költő viszont megváltoztatja, újjá teremti őket elannyira, hogy 
nem ismerünk rájuk:

"Viharok teledobálják és trombiták teleugrálják a szamarak füleit.”
Magával ragad a mozgás, a cselekvés, a kiérezhető hanghatások dinamikája. 

Hirtelen a zűrzavar, az önkívületlenség, a rémület, a sötét kilátástalanság borzolt 
látványa nő bennünk feledhetetlen élménnyé. S azzá növekszik majd azokban is, 
akik ezer év múlva olvassák. Mert költészeti A költészet valóságos, eleven életét 
föltételező tényezők -  író, műalkotás, olvasó -  még egymáshoz való viszonyukban 
is meghatározó erejűek az irodalom életére vonatkozólag, egyikük, másikuk hiánya 
vagy kiesése pedig nemcsak hogy megkérdőjelezi, hanem éppen kizárja a költé
szetnek mint életnek a lehetőségét.

Mindez azonban nemcsak az írott költészetről mondható el, hanem a vele a 
hatás -  visszahatás mozgástörvényeit érvényesítő szóhagyományozó műveltségről 
is, hisz egy-egy népköltészeti tennék első megvalósulása, úgynevezett archetípusa is 
egyéni alkotót föltételez, s létrejötte után a közösség szelektív parancsainak 
engedelmeskedve az önértékű variánsokon keresztül alakul, tisztul, hagyomá- 
nyozódik, miközben mindvégig ott munkál benne az egyszer már megvalósult 
alkotás megőrzésének tendenciája is. Ha az irodalmi mű születését nem az írásos 
rögzítés idejétől számítjuk, hanem az ötlet, az érdeklődés folyamatát is részének 
tekintjük, megszületését pedig csak az olvasóközönséghez való eljutása jelzi szá
munkra, akkor máris nyilvánvaló, hogy az irodalom és a szőhagyományozó költé
szet születése azonos, sőt alkotásmódjuk is közel áll egymáshoz.

Minthogy azonban az irodalomban az egyszeri alak rögzítésére, változatlan 
sokszorosítására való törekvés az írásbeliség kezdetétől fogva jellemző, a szóbeli 
költészet továbbélése viszont -  önmegőrző tendenciái ellenére is -  együtt jár az 
állandó változtatással, a variánsokban való folytonos újra születéssel: életük, 
hagyományozódásuk módja különbözik egymástól. E lényeges különbség folytán 
népköltészeti vizsgálódásaink során megjelennek és előtérbe kerülnek olyan kérdé
sek, amelyek az irodalmat csak annyiban érintik, amennyiben a hatás-visszahatás 
dialektikájában együtt él a szóhagyományozó költészettel. Ilyen a szóbeli költészet 
létét biztosító variáns kérdése. Minden változat önértékű alkotás, új jel a szóha
gyományozó költészet életének, törvényszerűségeinek megismeréséhez. Ezért lehe
tetlen egy-egy közösség népdal- vagy népmeseanyagának gyűjtését befejezettnek 
tekinteni, még egyetlen adatközlő balladakincsét vagy mondaanyagát sem tarthat
juk feltártnak; ugyanannak a balladának vagy trufának ugyanazzal az adatközlővel 
való többszöri elénekeltetése, illetve elmondatása is értékes tanulságokkal szolgál
hat a népköltészet alkotásmódját, az előadásbeli sajátságokat vizsgáló tanul
mányainkhoz.* A népi emlékezet meglepetésszerű játékát csodálhatjuk például 
Egyházaskéren, ha egy-egy Kálmány gyűjtötte mese előkerül, s azt ugyanazzal a 
mesemondóval többször is elmondhatjuk. Kiderül továbbá, mi az, ami megmaradt, 
és tartja a 60 évvel ezelőtti változat gerincét, mi változott meg, s a vonzás, az

• A fentiek Ortutay Gyula és Voigt Vilmos nyomán. -  A szak.
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affinitás törvényeinek engedelmeskedve történt-e típus- vagŷ  motívumkeveredés, 
ami ha egy-egy adatban tapasztalható is, még nem bizonyíték. Újakat kell keresni!

Népköltésgyűjtő tevékenységünk folyamán a variánsokon és az affinitás jelen
ségein kívül az invariáns adatra is figyelnünk kell. Az egy, esetleg egy-két adatra 
korlátozódó jelenség lehet ugyan olyan egyéni indítvány, amely éppen csak most 
indul el a hagyományozódás útján, ám lehet olyan egyéni kísérlet vagy más 
etnikumból bekerült alkotás is, amely a közösség válogató igénye és képessége 
folytán kihullott a rostán, és szórványadat maradt. Hírt adhat továbbá egy vala
mikor még változatokban élő alkotás elhalásáról, mint például a Zentán gyűjtött 
Fehér László-töredék {Száraz kútgém, üres válú, Zenta, 1966:53), amely azonban 
már romlásnak tekinthető, s a változatok önmegőrző, továbbépítő folyamataitól, 
vonzástörvényeitől elvezet bennünket a romboló folyamatok kérdéséhez.

Újabb példáinkat a Magyar Szó 1973. február 3-i számában megjelent, Gombos 
kétnyelvű népdalai című cikkből vesszük. A közölt "népdalok” bár segíthetnek a 
népköltészet élettani törvényeinek megismerésében, korcs, kevert nyelvű egyéni 
kísérletek, újonnan keletkezett adatok, amelyeket a közösség -  minthogy hagyo
mányaitól idegennek érezte őket -  nem fogadott el. Nem népdalok, mert nem 
váltak a közösség elfogadott, állandóan énekelt alkotásaivá, megmaradtak a laza, 
erőtlen egyéni ötlet fokán. Az egyéni kezdeményező nyilván talajtalannak, értelmét 
vesztettnek vélte a népdalt, így ugyanis már képtelenek eredeti jelentésükkel hatni, 
de nem sorolhatók a tréfás vagy gúnydalok közé sem. Nem lehetetlen, hogy a 
vegyes házasságok lakodalmaiban, a közös mulatási alkalmakban föltételezett 
közösségi igény kielégítésének vágya serkenti a zenészek egyikét-másikát ilyen 
félmegoldások kiagyalására:

Pada kiSa, nagy sár van az úton,
Jedna cura sírva mos a kúton.
Plače, kaže az édesanyjának,
Odneli su ružam katonának.

*
Jó bort ittam, al pijan sam tőle,
Hazamegyek, svada 2ena velem.
Majd lefekszem, okrenim se tőle,
Evő leda, beszélgessél vele.

Az első, a második szöveg is az eredeti katonadal, illetve bordal nyelvileg 
elferdített változata, ám a népköltészethez csak annyi közük van, hogy megerősítik 
a közösség válogató hajlamáról vallott nézeteinket. Persze a nyelvi konvenció 
hiánya nélkül sem számíthatnának hagyományozódásra a nyelvkeverés mellékelt 
"eredményei”. Irodalmi értékek híján csak a dokumentum szerepével bírnak; 
különösen a második példában szembeötlő az epikusság, a túlbonyolítás, az 
igekötők váltogatása. A lírai dal követelményeinek inkább megfelelőt is magáénak 
vallhat a népdalt éltető magyar közösség:

Esik eső, nagy sár van az úton,
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Barna kislány sírva mos a kúton.
Sírva mondja az édesanyjának:
Szeretőjét viszik katonának.

(Kálmány Lajos: Történeti énekek és katonadalok,
Budapest, 1952:552.)

m

Ha bort iszom, jókedvem van tőle,
Tőle;
Szid az asszony -  nem gondolok véle,
Véle,
Ha haragszik, elfordulok tőle,
Tőle;
Ott a hátam, beszélgessen véle,
Véle!

(Magyar népdalok, Bp. 1970.1. k.: 592.)

A jugoszláviai magyarság, ha igényes, ha az egymás mellett élés és közös 
megbecsülés bizonyítékait nem a nyelvkeverés fentebb idézett példáiban látja, 
akkor nyilván kétnyelvű szókapcsolataira ("Fele voda, fele víz”, "Pazi na vigyázz!”, 
"Opet újból”, ”bez veze”, stb.) is találhat megfelelőt az anyanyeivén. Csak az 
önmagunkkal szemben tanúsított igényesség serkenthet bennünket mások megbe
csülésére, értékeinek felmutatására.

(1973) Tóth Ferenc

3. Sár került a tiszta forrásvízbe

A Magyar Szó 1973. február 3-i számában Matijevics Lajos Gombos kétnyelvű 
népdalai címmel rövid jegyzet kíséretében "újszerű népköltési terméket” tett 
közzé. Ragadjunk ki mindjárt egyet e tréfás "népdalok” közül:

Pada kiáa, nagy sár van az úton,
Jedna cura sírva mos a kúton.
Plače, kaže az édesanyjának,
Odneli su ružam katonának.

"Úgy kell tekintenünk tehát ezekre a gombosi (bogojevói) népdalokra” -  
sommázza véleményét Matijevics -, "mint együtt élésünk újszerű népköltési termé
keire, amelyek rövidségükben is, egyszerűségükben is sokat jelentenek és mon
danak mindannyiunknak."
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Újszerűnek tényleg újszerű, terméknek valóban termék, de népdalnak vélet
lenül sem népdal ez a néhány kevert nyelvű sorocska. Nem népdal, mert híjával 
van a népdal üdeségének, szépségének, tisztaságának. Kitetszik belőle az erőlte- 
tettség, a művirág rikító tarkasága, a papírosrózsa fülbántó csörgése.

Szerencsére, ezek a "népdalok” eddig be voltak zárva a vaskos ballada
gyűjtemény lapjai közé. Gyermekkorunkban mi is tudtunk hasonló kevert sorokat, 
de nem vettük őket komolyan, idegennek éreztük, tehát nem is énekeltük sohasem 
őket. Bajosan hiszem, hogy az egészséges ízlésű gombosiak másképpen volnának 
vele.

Abban pedig erősen kételkedem, hogy bárki is elvárná tőlünk, hogy udva
riasságából, iránta érzett megbecsülésből anyanyelvűnket zagyva makaróninyelvvé 
degradáljuk, vagy a magunk népköltészeti értékeit idegen toliakkal ékesítsük. 
Szebb az úgy szűzen, idegen tollak nélkül. Nem hiszem, hogy a nyelvük tiszta
ságára, hagyományaira valamit is adó, egymás mellett élő szerbek, horvátok, 
románok, magyarok, szlovákok... másképpen gondolkodnának. Mert hiába cifrább, 
különlegesebb az újmódi gombosi példa, hiába érijük meg minden szavát annak is, 
számunkra többet mond az eredeti. Többet kell hogy mondjon. Még ha "szokvá
nyosabb” is:

Esik eső, nagy sár van az úton,
Barna kislány sírva mos a kúton.
Sírva mondja az édesanyjának:
Szeretőjét viszik katonának.

Riportutaim során számos tanítóval, tanárral találkoztam, akik elkeseredetten 
panaszolták, hogy tanítványaik egyre kevésbé tudnak magyarul, beszédükben ijesz
tően sok az idegen szó, az idegen fordulat. Panaszkodnak nyelvészeink, nyelv
művelőink, lektoraink is... Szlavóniában magam is elvetődtem olyan magyarlakta 
faluba (Lacháza), ahol már szinte lehetlenné vált a kommunikáció, ha csak nem 
sajátítottam el néhány nap alatt a helybeliek által egyedül ismert, kibogozhatatlan 
logikájú keveréknyelvet.

Éppen ezért úgy véljük: nem volt szerencsés dolog a gombosi kétnyelvű 
"népdalcsokrot” mint együttélésünk eredményét, zálogát fölemlíteni. Azonos szem
léletünket, rokon törekvéseinket ne úgy tegyük hitelessé, hogy csereberéljük 
szavainkat, makaróninyelvvé zülesszük anyanyelvűnket, ilyen szöveggel énekeljük 
népdalainkat.

Kölcsönös megbecsülésünket igényesen, egymás értékeinek, hagyományainak, 
sajátosságainak tiszteletben tartásával is ki lehet fejezni.

(1973) Dudás Károly
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4. Még a dokumentumokra is fel kell figyelnünk!

Kár, hogy a Gombos kétnyelvű népdalai című írásomhoz csak ketten fűztek 
véleményt, csak ketten igyekeztek megmagyarázni, tulajdonképpen hogyan tekint
sünk az ilyen szövegekre. Annál inkább fontos lett volna többeknek a véleménye, 
mert a vitatott strófák megtalálhatók szabadkai és rumenkai gyűjteményemben is, 
némi eltéréssel, de ott is éneklik őket táncmulatságokon és különféle mókázások 
alkalmával.

A félreértések elkerülése végett szeretném rövid írásomat kiegészíteni, termé
szetesen most már figyelembe véve azokat a megjegyzéseket is, amelyek elhangzot
tak vele kapcsolatosan.

Dudás Károly, miután megállapítja, hogy ”Sár került a tiszta forrásvízbe”, ezt 
is megjegyzi: "Szerencsére, ezek a 'népdalok’ eddig be voltak zárva a vaskos 
balladagyűjtemény lapjai közé”.

A legjobb akarattal sem tudok egyetérteni Dudás Károlynak e véleményével. 
Annál kevésbé, mert írásom célja nem e kétnyelvű szövegek teljes kiértékelése volt, 
felmagasztalásukra sem törekedtem, se nem helyeztem őket a tiszta magyar szövegű 
népdalok fölé. Mint az együttélés eredményeiről, mint az együttélésből eredő nyelvi 
alkalmak kihasználásáról kívántam szólni e vegyes szövegekről Hogy a magyar 
folklorisztika mit olvashat ki e szövegekből, hogy a magyar népdalkutatóknak 
sokat, valamit, illetve semmit sem jelentenek az ilyen strófák, azt majd elmondják 
maguk a folkloristák, a muzikológusok -  mint ahogyan ezt már Tóth Ferenc meg is 
kezdte írásában. Azt hiszem, sokkal nagyobb vétség lett volna elsiklani e szövegek 
felett, s elhallgatni vidékünkön való jelenlétüket.

Egyrészt azért, mert a magyar folklorisztikában már hagyományos múltra tekint
het vissza a vegyes nyelvű szövegek kutatása, másrészt pedig éppen az ilyen hibátlan, 
egyező sorok nagyon könnyen félrevezethetik az egy területet felmérő kutatókat, mert 
megtörténhet, hogy a szomszéd népek folklóranyagában is feljegyzik az ilyen sorokat, 
és úgy tartják számon, mint saját, eredeti népköltésük termékeit Hogy tudomást 
szereztem, és hogy mások tudtára is kívántam adni azt a tényt, hogy nálunk is 
találhatunk vegyes szövegeket, igazolja Kovács Ágnes hasonló jellegű tanulmánya is 
(Két magyar -  román vegyes szövegű táncnóta kérdéséhez -  Etnographia, LXXXIII., 2-3. 
szám, Budapest 1972.). Ebben a Vásárhelyi daloskönyvbtn és a Szentesi daloskönyvben 
(XVII. század!) található verssorok vegyes szövegrészeiről beszél a tanulmányíró, 
amelyeket a román folklórkutatás is számon tart

A "magyar -  román nyelvű tréfás-makarónikus táncnóta” meglétét Lajtha 
László is bizonyítja (Szépkenyerűszentmártoni gyűjtés, -  Népzenei Monográfiák 1., 
Budapest):

”3. Fáj a szívem inyimám inyimám 
Elhagyott a dragucám dragucám 
Addig meg nem vingyekál vingyekál 
Amíg meg nem szarutál szarutál.
Megszarutál bukurosz bukurosz 
Csak ne legyen miniosz miniosz.”
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Ördöngösfüzesen csak románok használják e változatot. Szépkenyerűszent- 
mártonban a "nagy háború (1914-1918) előtt táncoltak rá románok is, magyarok 
is. 1940-től csak a magyarok táncolták*’.

A vegyes szövegeket tehát már számon tartjuk a XVII. századtól kezdve 
azokon a területeken, ahol a magyarság más népekkel él együtt, így hát azt hiszem, 
mi sem legyünk kivételek s figyeljünk fel ezekre, még akkor is, ha csak dokumen
tumok, mert ezzel forrásanyagot, adatokat szolgáltatunk az utókornak, vidékünk 
folkloristáinak.

Éppen ezért szeretném, ha ismertetésemben nem a bemutatott kétnyelvű 
szövegek (mint ahogy neveztem: "népdal” vagy "müdal", vagy ahogyan Tóth Ferenc 
mondja: "kevert nyelvű egyéni kísérletek") dicsőítését látnák, hanem a felhívást e 
jelenségre, amely vidékünkön is megvan, és az olyan vegyes szövegek bemutatását, 
amelyek nem külön a magyar népköltészetnek vagy külön a szerbhorvát 
népköltészetnek az értékei, hanem az együttélésnek az eredményei, s mint ilyenek 
Segíthetnek a népköltészet élettani törvényeinek megismerésében" ahogyan ezt Tóth 
Ferenc is megállapítja.

Feltételezem, hogy Kovács Ágnes Idegen nyelvű stereotípiák, mondóka- és 
dalbetétek anyanyelvi népköltési szövegekben című munkája (amely hamarosan kike
rül a nyomdából) szintén azt igazolja, hogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül a 
vegyes nyelvű szövegbetétek megjelenését népköltészetünkben.

(1973) Matijevics Lajos



B. F o l k l ó r  e p i k a
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Né p me s e

1. KELETI ELEMEK A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR 
NÉPMESÉKBEN

Hogy ismerték-e a meséket a honfoglaló magyarok, azt máig nem sikerült 
tisztáznia megynyugtató módon a néprajztudománynak. Az egyetemi tankönyv 
népmesével foglalkozó fejezete ugyan felsorolja az összehasonlító folklórtudomány 
eredményeiből azokat a motívumokat, melyek már minden bizonnyal ismertek 
voltak ebben a korban. Közismert Anonymusnak az a feljegyzése, hogy a parasztok 
hamis meséiből nem merített; ez a megjegyzése valószínűleg a népmesékre is vonat
kozik. Nem hagyhatók figyelmen kívül az etimológiai kutatások legújabb ered
ményei, amelyek egy-egy szóból az epikus történetek meglétére következtetnek. A 
kora középkori helynevek: Sarkanusfeu (1262), Sarkanzygethe (1391), Sarkankw 
(1418), Vrdungusfev (1295), Wrdugkutha (1342), Erdegmarowelge (1416), Ewrdeg- 
harkya (1498), Babathoa (1295), Babarethe (1321), Bababyke (1327), Babathowa 
(1138), Babawelge (1446), Medwewar (1272), Medvenadasa (1316), Medueuar 
(1398) -  honfoglalás előtti török, illetve szláv jövevényszavak, amelyek népmeséink 
hőseire utalnak, de nem zárhatók ki a hiedelmek sem, amelyek megléte nem 
kétséges ebben az időszakban. A tankönyv végső következtetése szerint: mindazok 
az adatok, amelyekből a honfoglalás előtti népmesék meglétére következtetünk, 
még tisztázatlanok, a kérdést további kutatásokkal kell megvilágítani.1 A Magyar 
Néprajzi Lexikon (III. köt. 1980) Népmese címszavában Kovács Ágnesnek más a 
véleménye. Szerinte a honfoglalás korában a prózai epikus műfajok közül a 
népmesék különböző műfajait már ismerték. A népi kultúra része volt már ebben 
az időben a hősmese, a bolondmese. Már a varázsmesék és a tündérmesék egy 
részét is számon tartották, elmondták.2 Úgy véli, hogy a következő mesék, illetve 
azok egy-egy motívuma a honfoglalás korából vagy még élőbbről származik: 
SárkÁnyölő vitéz AaTh 300, Fehérlófia AaTh 301 B, Testen kívül elrejtett erő AaTh 
302, Borsszem Jankó AaTh 312 D, Égig érő fa AaTh 317, Táltos fiú AaTh 328,
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Hamupipőke királyfi AaTh 530, Erős János AaTh 650, Változni tudó fiú AaTh 665, 
Sok tudó fiú  MNK 725 B, Égitestszabadüó AaTh 328, Vasfejd farkas AaTh 361, 
Mirko királyfi AaTh 463 A, Táltospárbaj AaTh 531, Veres tehén AaTh 511, 
Állatsógorok AaTh 552. Ezek a mesék motívumaikban megőrizték a sámánisztikus 
világkép egyes képzeteit, de tartalmaznak szláv, ógörög meseelemeket is.

Az alábbiakban azokat a meséket vizsgáljuk meg közelebbről, amelyeket 
Vajdaságban, illetve Baranyában gyűjtöttek össze. Célunk az, hogy számba vegyük, 
a jugoszláviai magyar meseanyag mennyit őrzött meg népmeséink úgynevezett 
keleti elemeiből. Kálmány Lajos, Katona Imre, Penavin Olga publikációit, vala
mint saját gyűjtésünket elemezzük.

FEIIÉRLÓFIA AaTh 301 B.

Az egyik legnépszerűbb magyar népmese elemzésével kezdjük. Berze Nagy 
János típuskatalógusában 54 szövegváltozatot ismertet, Kis Gabriella 1959-ben 
már 84 szöveg alapján készíti el e hősmese magyar redakcióját. Ez a mese ismert a 
jugoszláviai magyarok körében is. Kálmány Lajos a múlt század hetvenes éveiben 
Szajánban már lejegyezte Tehén ifiú szép vitéz Jankó címen. Két évtizeddel később 
híres mesemondójának, Borbély Mihálynak is egyik legsikerültebb meséje. Borbély 
Mihály gyerekei közül lánya, Vera legszebben előadott szövege volt. A Jugoszláviai 
magyar népmesékben mindössze két változata ismert, amit meglepődve tapasztal
tunk, mert Kopácson Katona Imre jegyezte fel, magunk pedig Szajánban viszonylag 
jól megszerkesztett formában rögzítettük szalagra.

Esztétikai szempontból a hat variáns közül Borbély Mihályé és a kopácsi 
mesemondóé a legsikerültebb. A Ferhérlófia több tradicionális elemet is tartalmaz. 
Solymossy Sándor szerint hősmeséinkben a madártábon forgó várak keleti erede
tűek. Erről a motívumról azonban Honti János bebizonyította, hogy a nyugat
európai folklóranyagban is megtalálható. Más kérdés, hogy a nyugati változatokba 
nem éppen a magyar anyagból került-e át.

A madárlábon álló várkastélyok mindig az alvilágban állnak, a mesékben 
előforduló egyéb palotáknak nincs ilyen tulajdonsága. Borbély Mihály meséjében a 
vár szarka-, varnyú-, illetve hollólábon forog. Lánya ugyanezt a mesét már úgy 
mondta el, hogy a sárkány által elhurcolt leány kácsalábon álló palotában élt. 
Vastag Matild szövegében is ilyen lába van az alvilági kastélynak. Hogy a mai 
mesemondók számára már mennyire lényegtelen, hogy a madárlábon álló épít
ménynek az alvilágban kell állnia, azt Borbély Vera szövege is jól mutatja, mert 
már a történet legelején közli, hogy a földön élő királynak is van kácsalábon forgó 
vára. A kétkötetes Jugoszláviai magyar népmeséken közölt, e típusba tartozó 
variánsokban hiányzik a madárlábon forgó palota. Egy másik történetben, amely 
több típusból ötvöződik, megtalálható a forgó vár: ”No mire odajértek, hát forog a 
palota. Olyan sebesen forog, hogy a madárnak is nehezen lehetne bejutnia rajta.”
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(JMN I. 200-201.) Takács Ferenc azonban nem említi, mićrt is forog tulajdon
képpen a vár.

Nem tarthatjuk keleti elemnek, de bizonyára már a honfoglalás korában 
ismerték azt a hiedelmet, hogy a sokáig szopó egyénnek különösen nagy ereje lesz. 
Európa-szerte elterjedt ez a motívum; például a német mesékben a hőst két, illetve 
hét évig szoptatja az anyja. Nagy Olga olyan román hiedelemmondákat is ismertet, 
amelyeknek az a lényege, hogy ha a vér az anyatejjel összekeveredik, akkora ereje 
lesz az illetőnek, hogy sem az álom, sem pedig a kés nem sértheti meg.3

A magyar változatokban a hőst többnyire ló, tehén vagy juh szoptatja. A 
totemizmus emléke ez, miszerint az egyes nemzetségek különféle állatokat tisztel
nek ősükként.

A nagy erejű Jankó totemisztikus származása csak Borbély Mihály szövegében 
világos, ugyanis a király legszebb báránya egy odvas fában szüli meg Jufijankót. 
Szürkeló Péterről nem tudjuk bizonyosan, hogy az anyja volt-e a szürke ló, mert a 
mesemondó csak annyit árul el róla: Szürkeló Péternek hítták, mert kiskorában egy 
nagy szürke ló szoptatta. (JMN II. 56.) A kopácsi változatban a nagy erejű hőst 
édesanyja szoptatja, a szajáni variánsban Kása Petit háromszor hét évig kásával 
etetik.

Hasonlóan elhomályosult az újabban gyűjtött mesékben a griffmadár alakja. 
Kása Petit az alvilágból sas hozza fel, mert csodaerejű sípjával magához szólítja. Az 
adai variánsban hiányzik ez az epizód. A kopácsi és verbicai változatnak ez a része 
felépítésében azonos. Jufijankó is és Fatörő is a jégesőtől védi meg a griff fiókáit, s 
utazásuk során az út legvégén a hősök saját húsukkal etetik meg megmentőjüket. 
Kálmány griffmadara kegyetlen, mert közli Jufijankóval, hogy ha előbb kóstolta 
volna meg a húsát, akkor bizony felfalta volna. A Fatörőnek a griffmadár még 
gyógyító kenőcsöt is ad, hogy fia megmentőjének a sebe minél hamarabb meg
gyógyuljon.

Griff isteni madár. Romániában Nagy Olga még olyan változatokat is gyűjtött, 
amelyekben a madár az utazás előtt elnyeli hősét, s csak akkor okádja vissza, 
amikor kijutnak az alvilágból.4 Ezekben a változatokban a madár gyomrában 
városok, hegyek, völgyek is vannak.

A griffmadár Berze Nagy János szerint keleti eleme meséinknek, mert az 
alvilági sasmadár a hét isten hatalmát egyesíti magában, ezért lesz a hős hétszer 
szebb, mint korábban.3 Az is isteni eredetére utal, hogy figyelmezteti utasát, 
kötözze magát fához, ha visszajutnak az alvilágból, mert leheletével vissza
fújhatja.

A fogalom a magyar nyelvterületen már a kora középkorban ismert volt. A 
Besztercei szójegyzékben Grifom alakban már 1395-ben megtalálható. Jelentése már 
akkor mesebeli ragadozó madár. A TESZ szerint a magyar nyelvbe a németből 
került, de végső forrásnak a görög, illetve latin nyelvet tekinti.6 Szerintünk 
szükségtelen volt a német közvetítés, mert ebben az időben fontos szerepet 
játszottak a magyar-balkáni kapcsolatok. Esetleg ezt az átvételi lehetőséget is 
figyelembe kell venni. A középkori szerb kolostorok ikonjainak kedvelt motívuma 
a griffmadár.
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SÁRKÁNYÖLŐ AaTh 300

Ennek a hősmesének a gyökerei is Délkelet-Európába vezetnek. A magyar 
folklóranyagba valószínűleg Bizáncból került. A Magyar népmesetípusokban Berze 
Nagy harminchárom változatát elemezte; e posztumusz mű megjelenése, 1957 óta a 
szaktudomány már félszáznál is többet ismer. Az egyik legismertebb hősmese; 
nemcsak Európában, hanem Észak-Amerikában, Délkelet-Ázsiában is mesélik.

Jugoszláviában a Drávaszögben és Dél-Bánátban jegyezték fel. Borbély Mihály 
nem mondta el. Hogy a szegedi kirajzású magyar falvakban kedvelt volt-e, azt nem 
tudhatjuk, mert Kálmány egyik gyűjtéséből sem került elő. A hetvenes években, 
amikor ismét Kálmány kutatópontjain gyűjtöttünk, akkor sem sikerült lejegyez
nünk.

A mese tehát egész Európában ismert, mégis van egy motívuma, amelyről 
Solymossy úgy tartja,7 hogy honfoglalás előtti elem. A sárkányölő ellenfelének, 
Veres Vitéznek a székéről egyenként kiugrálnak a párnák, amikor megjelennek a 
hős segítő állatai. Ezzel is előrevetítik a történet végkifejtését, amelyben lelep
leződik Veres Vitéz álnoksága.

A drávaszögi mesékben ez a motívum hiányzik. A hertelendyfalvi változatban 
viszont szépen kidolgozott. Az adatközlő a népmesék ismert stíluseszközével él, az 
eseményeket pontosan megismétli, a feszültséget azzal fokozza, hogy a négyszeri 
ismétlés alkalmával mindig eggyel több párna ugrik ki Veres Vitéz alól.

A párnák kirepülése mellett ebben a hősmesében lényegesen fontosabb elem
nek tartja Nagy Olga a vissza-visszatérő ”Ne ölj!” formulát. Szerinte ez nemcsak a 
történet stíluseleme, hanem Lutz Rörich nyomán azokra a mítoszokra utal, 
melyekben a totemállatok szerepelnek. Fejtegetésében figyelembe veszi a vogul 
medveénekek tanulságát is.8

ÉGIG ÉRŐ FA AaTh 317

A mitológiával és az ősvallással van kapcsolatban az Égig érő fa. Solymossy 
Sándor 1922-ben ezt a motívumot a sámánszertartások világfájával hozza kapcso
latba. A fa megmászását a sámán révűlésével azonosítja. A fába vágott lépcsőkön 
az ég hét, illetve kilenc rétege elevenedik meg. Diószegi Vilmos elfogadja Soly
mossy megállapítását, a tetejetlen fában ő is a táltoshit világfáját látja.9

Kovács Ágnes nem tekinti külön mesének az Égig érő fa  történetét, hanem 
csak meseelemnek, keretmesének. A tetejetlen fa motívuma még a mesekezdő 
formulában is felbukkan.10 Berze Nagy típuskatalógusában tizennyolc szöveget 
vesz számba, a nemzetközi katalógus már harmincat, a magyar variánsok mellett 
pedig csak a német mesékkel számol.

Berze Nagy és Solymossy11 is felfigyel arra, hogy ismert a szomszéd népek 
epikus hagyományában: szerb, horvát, német szövegekre hivatkoznak. A legújabb 
kutatások alapján tudjuk, hogy a román és a cigány fqlklómak is ismert motívuma. 
A folkloristák egybehangzó véleménye szerint a magyar hagyományból került át a
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környező népek meséibe. Solymossy szerint az Égig érő fa  eredetileg nem mese 
volt, hanem hiedelemmonda, de amikor elveszítette hitelét, a hősmesék egyes 
változataiban motívumként tovább él.12

A tetejetlen fa ismert a jugoszláviai magyar nyelvterületen is. Más mesékkel 
kontaminálódva négy változatát jegyezték fel. A Drávaszögben Katona Imre 
Horváth Antal mondása alapján rögzítette a magyar anyagban is jelentősnek 
számító változatot Borbély nem ismerte ezt a hősmesét, de az egyik legsikerültebb 
mesekezdő formulájában felfedezhetjük a tetejetlen fa szimbólumát: "Hun vöt, hun 
nem vót, az innenen innen, a tunnanin tunnan, az üveghegyeken is tunnan vót, a 
korpakazalokon pedig innen vót egy nagy högy. A högy tetejin vót egy nagy 
fenyőszál, a nagy fenyőszálon vót egy kisebb fenyőszál, a kisebb fenyőszál tetejin 
vót egy tű, a tű tetejin vót egy rossz szoknya, annak a hetvenhetedik ráncábú 
szedem elő az én meséimet.” (Hagyományok II. 31.)

Borbély mesemondó stílusára nem jellemző a hosszadalmas mesekezdés, 
gyerekei mégis jól emlékeztek erre a formulára. Szabadkán él az egyik unokája, aki 
nem vállalkozott arra, hogy nagyapja meséit elmondja, de tizenöt évvel ezelőtt erre 
az egy motívumra még pontosan emlékezett.

Zomborban Barta János e típusnak azt a variánsát mondta el, amely a tréfás 
mesék csoportjába sorolható. A mese lényege az, hogy a cigánylegény az égig érő 
fán akar feljutni a mennyországba, hogy megkeresse édesapját: ”Egy napon, mikó 
megtudta az anyjától, hogy az apja régen meghalt (az asszony így mesélte nekik), 
elhatározta, hogy megkeresi az apját akár az égben, akár a pokolban. El is indut 
nagy sebessen, meg sem át, míg egy olyan fáhó nem ért, melynek a hegye az égbe, 
gyökere a pokolba nyúlott. A rajkó elővette az apjátul maradt fejszét, garádicsot 
vágott a fa törzsébe, szépen felballagott a mennyországba.” (JMN I. 334.)

A tetejetlen fa keretmese változatát Kopácson Horváth Antal mondta el. 
Katona Imre jegyzeteiből tudjuk,13 hogy ezt a történetet Lőrincz Irma is tudta. A 
drávaszögi mesében János, a kanász mássza meg a hatalmas almafát, hogy urának, 
a királynak, hozzon a terméséből, hogy jutalmul elnyerje a királylány kezét. 
Amikor feljut a fa koronájába, rátalál egy másik királykisasszonyra, akinek a 
szolgálatába áll. Megszegi azonban a tilalmát és bemegy abba a szobába, ahol a 
sárkány lelakatolva raboskodik. A mese ettől az epizódtól kezdve összekapcsolódik 
az AaTh 302. számú mese egyes epizódjaival. A királylány ravaszkodva megtudja, 
honnan a sárkány nagy ereje, s megszerezteti Jánossal azt a gyors táltoslovat, 
amellyel visszajuthatnak a földre. A mese befejező részében ismét folytatódik a 
keretmese, János átadja a királynak a tetejetlen fa gyümölcsét, amitől az meg
fiatalodik.

A Jugoszláviai magyar népmesék második kötetében olvasható variáns szerke
zete egyszerűbb. A ludasi adatközlő a kerettörténetet, az égig érő fa megmászását 
komponálta meg legsikerültebben. A főhőst itt is Jánosnak nevezik, ő is azért 
vállalkozik a tetejetlen fa megmászására, hogy elnyerje a királykisasszony kezét. A 
cseresznyefán rovátkákat vág fejszéjével, s bocskorait az égbolt egy-egy rétegénél 
visszahajítja. Még két öregasszonnyal is találkozik, akik közül az egyik más 
változatokban a szél, a másik pedig a hold anyja. Márki István szövegéből kitűnik,
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hogy a fának nemcsak a törzse nagy, hanem a levelei és a termése is. A cseresznyét 
keresztfűrésszel vágja el, csak egy darabját dobja le a királynak. Lényeges a mese 
szempontjából, hogy a fa tetején egy másik világ körvonalai rajzolódnak ki: HJános 
mög ott fönt a cseresznyefán nézelődött. Akkora levelei vótak a cseresznyefának, 
hogy paloták vótak ráépítve.” (JMN II. 101.)

A folytatása már nem részletező. Mindazok a motívumok, amelyeket a mese
katalógus szerint e típusnak tartalmaznia kell, fellelhetők a szövegben, de azokat 
Márki István éppen hogy csak érinti, egyes motívumok logikailag sem követik a 
mese menetét. Kár, mert a bevezető rész egy jól megkomponált mese kiindu
lópontját jelzi.

Az égig érő fa ismert a szerb népmesében is. Már 1870-ben közölte Vük 
Karadžić a Srpske narodne pripovetke című kötetben. A szöveget 1840-ben jegyezte 
fel Mihajlo Obrenoviétól, a fejedelemtől. Ez a mese csak annyiban egyezik a 
magyar variánsokkal, hogy hősének meg kell másznia a tetejetlen fát, hogy elnyerje 
a királylány kezét. Balint Vujkov bunyevác népmeséi között is ismert az égig érő fa 
története. Vujkov még a mese címéül is ezt a motívumot választja: ”Do neba 
drvo”. Ez a szöveg is, hasonlóan a szerb népmeséhez, csak abban hasonlít a magyar 
változatokhoz, hogy főszereplőjének a fa tetejéről kell lehoznia a királykisasszonyt, 
mert a sárkány elrabolta. Külön feladata a legénynek, hogy megtalálja a hatalmas 
fát. A magyar változatokban János csak a maga erejére számíthat, a bunyevácban 
viszont a tanyasi legénykének segítőtársai akadnak. Mitikus lények ezek, akik 
maguk is harcban állnak a sárkánnyal. Nem emberek tehát a segítők, hanem a 
sánta veréb és annak anyja. A fa megmászásakor, a nehéz pillanatokban mindig 
mellette teremnek. Amikor pedig a legény fölér az első égi szférába, rátalál a sánta 
veréb sebesült apjára, aki ugyancsak segítőtársa lesz a továbbiakban. A történet 
fontos epizódja, hogy a főhőst átváltoztatják verébbé. Ez a motívum is közismert a 
magyar meseanyagban, olyankor, amikor a sárkányölőnek el kell bujdosnia az 
anyjától vagy magától a sárkánytól. Az átváltoztatás mitikus háttere már elho
mályosult a jugoszláviai magyar népmesékben. A bunyevác mesében az átváltozás 
egész mitologikus hátterét kifejti az előadó. Számtalan verébtojást szednek össze a 
legény segítői, s annak sárgájával kenik be, hogy megváltoztassa alakját. A szerb és 
horvát hitvilágban a tojással kapcsolatban olyan hiedelmeket is számon tartanak, 
melyeket a magyar anyagban nem találunk. A tojás héjában utazik a horvátok 
boszorkánya, de felhasználják a tojást rontásra és annak elhárítására is.

Nehezen állapítható meg, hogy az adatközlő vagy Vujkov ötvözte össze olyan 
sikeresen a reális és irreális elemeket ebben a történetben, mert maga a gyűjtő 
hangsúlyozta, hogy nélkülözhetetlennek tartja a szövegek stiláris javítását. 
Mindenesetre a realitásra való törekvés a mese menetében a legváratlanabb 
fordulatokban következik be. Akkor, amikor a legény segítőtársaival legyőzi a 
sárkányt, ugyanis a győzelem után a sánta veréb anyja arra panaszkodik, hogy nagy 
könnyelműség volt részükről nem megőrizni a sárkány tetemét, mert nagy 
mennyiségű szappant főzhettek volna belőle.
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A magyar változatokban a királylányt János táltos lova segítségével szabadítja 
meg. Vujkov variánsában is megjelenik a ló, de szerepe a mese folyamán nem 
tisztázódik.

Az Égig érő fa  a jugoszláviai magyar változatokban is keretmese, tehát más 
hősmesékkel alkot egységes kerettörténetet. A hozzákapcsolódó egyéb meseelemek 
a világfán kívül más honfoglalás előtti motívumokat is tartalmaznak: a táltos lovak 
versenyét, a sárkány anyját, a boszorkányt.

A TÁLTOS LÓ

A táltos ló kulcsfontosságú figurája az Égitestszabadító, Aranyhajú lány, ÁUat- 
sógor című hősmesének (AaTh 319, 531, 552). A jugoszláviai magyar anyagban a 
mitikus alakok közül a sárkány mellett a legkedveltebb figura. Az említett típusok 
ismertek a mi hagyományainkban is. Az Állatsógorok a századfordulón ismert mese 
volt a Tisza-vidéken, mert Kálmány Lajos nemcsak Borbély szövegét tette közzé, 
hanem törökbecsei gyűjtését is. Borbély gyerekei közül fia, Lajos emlékezett még 
egyes motívumaira. Észak-Bánáton kívül egy-egy változatát Kopácson, illetve Her- 
telendyfalván Katona Imre és Penavin Olga jegyezte fel. Az öt variáns közül a 
legteljesebb, legsikerültebb változatot Borbély Mihály mondta el. Az egész magyar 
nyelvterületen népszerű történetet Berze Nagy János egy típusnak tekinti. Kovács 
Ágnes szerint több meséből kontaminálódott.

A nálunk fellelhető anyagban leginkább az Aranyhajú lány típussal mutat 
affinitást. Ez a történet kétségkívül a legnépszerűbb jugoszláviai magyar hősmese. 
Ismerik a Drávaszögben, Kishegyesen, Zomborban, Doroszlón, Verbicán, Cérna 
Barán és Hertelendyfalván. Az Aranyhajú lány nemcsak viszonylag nagyszámú 
variánsával tűnik ki, hanem -  a zombori és a kishegyesi változatoktól eltekintve -  
ebben a műfajban a jól megformált és szerkesztett szövegek közé tartozik.

Nagy Olga az Állatsógorok típus alapján ördögi származásúnak tekinti a 
lovat14, mert a főhős a boszorkánytól lopja a csodagyorsaságú paripát. A magyar 
nyelvterületen negyvenkét változatát ismerik ennek a hősmesének, s csak tizen
nyolcban maradt meg az az epizód, hogy János háromévi szolgálata fejében a 
boszorkánytól ellopja vagy kapja a lovát. A vajdasági változatokban különösen 
Borbély Mihály szövegében őrződött meg szépen a motívum. A boszorkány azért 
adja oda lovát, mert kénytelen beismerni, hogy János nagyobb bíbájos, mint ő. 
(Hagyományok II. 33.) A többi változatban is kimutatható, hogy az Állatsógor című 
mesében a táltos lovat a boszorkánytól, illetve a vasorrú bábától nyerte el a fiú. 
Hogy miért éppen a boszorkánytól, azt azzal az archaikus beidegződéssel magya
rázza Nagy Olga, miszerint minden kincs és jó az ördögtől származik. A táltos 
lovak az engedelmesség jelképei, erkölcsi szempontból amorálisan cselekszenek, 
bárkit kiszolgálnak, aki értük harcol, hatalmukba keríti őket. Mert nemcsak a 
legkisebb királyfinak és szegény legénynek van olyan lova, hanem a sárkánynak és a 
boszorkánynak is. Az előbbit is a lova figyelmezteti, hogy elrabolták a feleségét így 
van ez a vajdasági és a drávaszögi mesében is: "Kutya egye májad, holló vájja ki a
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szemedet! Szép széna előtted, szép zab előtted, szép patak előtted, mi bajod van 
még? -  Viszik a feleségödet.” (Sárkányőló ikertestvérek. 62.)

A táltos lő másik alakja is ismert népmeséinkben. Lecsúszott táltos lónak is 
nevezhetjük. A hős a ganéj tetején találja, a ménes göthös lova. Hálából segíti 
parancsolóját, mert maga mellé fogadja. A táltos lónak e típusáról nem tudja a 
hős, hogy mágikus erővel rendelkezik. Rendszerint a ló maga könyörög, hogy 
fogadja szolgálatba, Borbély Mihály történetében a legkisebb fiú álmában tudja 
meg, hogy a göthös csikónak csodálatos ereje van.

Az archaikus változatban a göthös gebét tiszta vízzel mossák meg, s így válik 
rendkívül szép, aranyhajú paripává. A vízben való mosdatás és a vízzel való itatás a 
mi meséinkben is ismert. A finnugor népek meséjének is kedvelt alakja a gebéből 
átalakult táltos ló. Berze Nagy kutatásaiból tudjuk, hogy a finn néphit szerint a 
ganéjba, földbe ásott csikó, ha megtörlik, aranyszőrű ló lesz. A hitvilágból eredő 
elképzelés a mi meséinkben már elhomályosult, a szemétdombon álló göthös lovat 
csak szánalomból fogadja maga mellé a hős. A táltos lónak ezt a változatát, tehát 
nem a boszorkány lovát, a bunyevác mesékben is megtaláljuk. A háromszívű fekete 
szőrű paripát a királyi! az utolsó pillanatban menti meg, s az hálából segíti, hogy 
megszerezzék a legény mátkáját. A bunyevác mesében olyan motívum is megta
lálható, amely hiányzik a magyar variánsokban. A mi táltos lovaink nem osztják 
meg erejüket gazdáikkal, a bunyevác mesében erre is sor kerül. Megitatja gazdáját 
is azzal a varázserejű mézes itallal, amely megsokszorozza nemcsak a ló, hanem a 
hős erejét is.

A sámánhittel áll kapcsolatban népmeséink táltos lova. Diószegi Vilmos fejti 
ki, hogy a sámánizmus hiedelemvilágában mágikus kapcsolat van a sámán és lova, 
illetve rénszarvasa között. Ha a ló vagy a szarvas elpusztul, meghal a sámán is.15

Solymossy Sándor a hősmesék keleti elemének tekinti a táltos lovak párbaját, 
valamint a párbaj után bekövetkező kancatejfürdőt. Ugyanis ez a két epizód 
mindig együtt fordul elő. A táltos lovak kétféle módon küzdenek meg egymással. A 
kopácsi és verbicai változatokban szabályos párbajt vív a két ló. Mi Borbély 
meséjéből idézünk: "Most emögyünk a sóstenger szélire. Ott majd ássál le a főd alá 
úgy, hogy órom hegye lögyön ki! Te pedig eredj föl egy fára, szögezd a mejjednek a 
kardodat! És én majd elnyerítem kéccör magamat, majd átgyün az arancsődör. De 
mikor kéccör átgyün, nem tanál engömet mög, visszamén. Mikó harmaccor elnye- 
rítöm magamat, oszt átgyün, akkor majd kiugrók a főd alul, és majd összeveszünk. 
Ha én izzadok mög hamarabb, akkor csak dűlj bele a kardodba! Ha pedig a csődör 
izzad mag hamarabb, akkor csak ugorj le a fárul, ülj a tetejembe és gyerünk! Ne 
törődj a csődörrel, majd gyün az utánunk.” (Pingált szobák. 112.)

A másik típusú táltospárbajnak költőibb, szimbolikusabb a jelentése, mito
logikus a háttere, mert a lovak lángok alakjában vívnak egymással Doroszlón a 
kék és a zöld láng harcol, Hertelendyfalván pedig a kék és a piros. Mind a két 
esetben a hősnek is segítséget kell nyújtani, esetleg a táltos lónak, ha az gyen
gébbnek bizonyulna.

János, elég! Most már itt vagyon dél felé az idő. Most te felmész, s magadat 
odakötőd, én belécurukkolok ebbe a gödörbe. Vigyázz, mit mondok neked. Ha kék
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láng jön ki a szájamon, én verekedek, akkor győzök, de ha piros láng jön ki a 
szájamon, akkor gyengébb vagyok, mint az a másik lovak. S akkor -  azt mondja -, 
ereszkedj le a fárul, s vegyed a kardod, s segíts nekem.” (Jugoszláviai magyar 
népmesék II. 214.)

A táltos lovak párharcának mindkét változatát a folklórtudomány honfoglalás 
előtti elemnek tekinti. A ló egyéb tulajdonságai: repül, tüzet eszik, tizenkét lába 
van, szellemlénynek kell tekintenünk, amely a felsőbb hatalmak parancsára ló 
alakjában kapja azt a feladatot, hogy a kiválasztott földi embert megvédje. A keleti 
népek, a nomád népek kultúrájában a ló a legbiztosabb támasz, kézzelfogható hát, 
hogy a teremtő képzelet ilyen tulajdonságokkal és feladatokkal is felruházta. 
Solymossy az összehasonlító folklórtudomány módszerével jutott el ezekhez a 
megállapításokhoz. A táltosok párbaját csak a kelet-európai hősmesékben találta 
meg.

A legújabb kutatások is elfogadják Solymossy nézetét. Diószegi Vilmos kimu
tatta: a táitos-hiedelemkör viaskodási motívuma minden lényeges (szám szerint 29) 
elemében pontosan egyezik a sámán-hiedelemkör viaskodási motívumával. Ezek az 
egyezések kétségtelenül azt bizonyítják, hogy a táltosok állatalakban való viasko- 
dása honfoglalás előtti eleme táltos-hiedelemkörünknek. Más szóval: a sámán- 
hiedelemkör egyik napjainkig fennmaradt emléke.16

A BOSZORKÁNY, A VASORRÚ BÁBA

A sárkány, a táltos ló mellett hősmeséink harmadik mitikus alakja a boszor
kány. Abban különbözik a néphit boszorkányától, hogy nem élő ember, rendszerint 
a sárkány anyja, a fékezhetetlen gonoszság jelképe. Hasonlóan, mint a néphit 
boszorkánya, ő is képes az átváltozásokra, de a mesékben az átváltozás lehetősége 
sokkal nagyobb, mint a hiedelemmondákban. Népmeséinknek két boszorkány 
alakja van. Lényeges különbség tulajdonságaikban nincsen. A folkloristák úgy 
vélik, hogy tulajdonképpen kétféle elnevezéssel kell számolnunk. A boszorkányt 
több helyen vasorrú bábának nevezik. Leginkább az Égitestszabadltó (MNK 319*), 
a Sárkányöld vitéz (AaTh 300), az Aranyhajú királyfiak (AaTh 303), a Vasfejű farkas 
(AaTh 361*), az Édes lány és mostoha lány (AaTh 480), a Rózsa és Ibolya (AaTh 
313) című mesében nevezik így a boszorkányt. Az már a mesemondók teremtő 
képzeletével hozható kapcsolatba, hogy a vasorrú bábának, ha emlegetik, mindig 
megadják a külső jellemzését, viszont ha csak a boszorkányt emlegetik, akkor ez 
elmarad.

Nálunk a meséknek ezt az alakját Topolyán, Hertelendyfalván és a Tisza 
menti falvakban ismerik. Borbély Mihály meséjében, ha boszorkányt emleget, 
leginkább vasorrú bábának nevezi. Ennek a vasorrú bábának még fia is van, de 
nem sárkány, ahogy mesei ismeretünkből megszoktuk, hanem az is vasorrú bába. 
Kálmány éppen ezért adta azt a címet meséjének, hogy Férfi vasorrú bába, mert 
ezzel is jelezni kívánta, hogy a nép már ilyen bábákról is tud. Maga a mese az 
AaTh 313 és AaTh 361* típusba sorolható. A hőst nagy erejű, furcsa nevű kutyája:
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Világneheze, a hold, a szél és a nap anyja menti meg a boszorkánytól Ezt a 
történetet gyakran elmesélhette Borbély Mihály, mert gyerekei, Lajos és Vera is jól 
emlékeztek a cselekményre, a kutyára és a különös alakú boszorkányra.

Petrovics Imre kígyóbőrbe bújtatott királyfíának a megkeresésében a segítő 
öregasszony a vasorrú bába:

”... nekivág az erdőnek, lát egy fényösségöt. Nekitartott a Verica. Közelödik, 
közelödik, odaér. Egy olyan kis gunyhócska, egy olyan kis ablak rajta. Megkopog- 
tati. Hát egy vasorrú bába benn van. Fényi a fogát, fényi a vasorrú bába. Hát azt 
mondja az asszony:

-  Bemegyek, amit az isten ád. Jó estét, kedves jó szülém!
-  Szerencséd, hogy annak becsCté, mer másképp vége az életödnek. Látod, 

fenyem a fogamat rád már.
Jaj, mögijedt szőgény kis nő.
-  Mi járatba vagy, fiam? Éhös vagy, ugye?
-  Bizony éhös vagyok, mán öt éve, hogy járok.”

(.Jávorfácska. 26.)

Petrovics Imre emlékezetében tehát már elhomályosult a boszorkány, a vasor
rú bába gonosz alakja.

Az Édeslány és mostohalányban a nők kerülnek kapcsolatba a boszorkánnyal. 
A topolyai Laca néni vasorrú bábának nevezi a munkát adó öregasszonyt Erős 
Teréz Hertelendyfalván ugyan nem nevezi meg, de külső jellemzéséből ráismerünk: 
”Az ablakon kiszűrődött olyan gyér világ, bemenyen s hát egy olyan öregasszon vót 
ott, hogy az óra a fődet érte. Ahogy felhajlik, mert le vót hajolva, ahogy felhajtott, 
hát a térgyit verte.” (JMN II. 266.)

Ezt a boszorkányt ismerik a bunyevác népmesékben is. A zombori Marija 
Budinčević falusi vendéglős mesélte el Balint Vujkovnak. A történet néhány 
motívumában megegyezik Borbély Mihály szövegével. Az egyházaskéri változatban 
is a katona tudtán kívül ígéri el fiát a vasorrú bábának, a bunyevác változatban a 
királyné hetedik gyereke csak úgy maradhat élve, ha megígéri a boszorkánynak, 
hogy annak adja feleségül, aki tizenhat éves korában megkéri. A zombori mesében 
a vasorrú bába dióból ugrik elő. Jellemző rá, hogy mindene vasból van: az orra, a 
sétapálcája, a táskája, a kendője is. Egy másik mesében, melyet JaSo Pletikosié 
mondott el, ugyancsak ismert a vasorrú bábának az az alakja, amelyik a sárkánynak 
az anyja. A gonosz lénynek a neve baba-gvozdena svraka, magyar fordításban: holló 
vasbába. Megnevezése ugyan még nem azonosítaná a magyar megfelelővel, de a 
mese cselekménye során ugyanúgy viselkedik, mint a magyar mesék sárkány anyja.

Népmeséink a fentiekben ismertetett alakját egy időben szláv eredetűnek 
tartották, de már Solymossy Sándor kimutatta, hogy a finnugor népek hitvilágának 
képzete. Az újabb kutatások is ezt a véleményt igazolták, mert legközelebbi 
nyelvrokonainknál is ismert figura. A hantik és a mansik ábrázolják a népmesében 
leírt vasorrú bábákat. Fából is elkészítik, áldozatot mutatnak be neki, s hogy ne
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korhadjon, az arcát és a feltűnően hangsúlyozott orrát bádoggal, ólommal, rézzel 
vagy ezüsttel fedik be. Mivel a szellemlények ilyen megelevenített alakját a szláv 
népek nem ismerik, a vasorrú bába feltehetően a finnugor hitvilág képzete.

Vizsgálódásunk során számba vettük tehát azokat a motívumokat a jugosz
láviai magyar népmesékben, melyekről feltételezik, hogy keletről kerültek a magyar 
néphagyományba. A keleti eredet természetesen nem jelenti azt, hogy kizárólag a 
finnugor népek mitológiájából való, hanem azt, hogy mindazon a népeknek 
hagyományában megtalálható, amelyek tőlünk keletebbre éltek: tehát az a’táji, 
törők és keleti szláv anyagban. A keleti elemek egyoldalú vizsgálata azonban 
tévutakra is vezethet, mert a legújabb mesepublikációk tanulmányozása valószí
nűleg még árnyaltabban megvilágítaná ezt a kérdést. Arra nem vagyunk hivatottak, 
hogy a több évtizedes kérdésre: léteznek-e keleti elemek népmeséinkben, válaszol
hassunk; mi csak arra vállalkoztunk, hogy számba vegyük a legarchaikusabbnak 
tartott motívumokat a jugoszláviai magyar nyelvterületen. Tanulmányozásuk né
hány jellegzetes vonásra is ráirányította figyelmünket, mindenekelőtt arra, hogy 
nálunk az egyes néprajzi csoportok hagyományőrzőbbek, mint mások. A legtöbb 
archaikus elemet a Tisza menti szegedi kirajzású falvakban, a Drávaszögben és az 
al-dunai székelyek őriztek meg. Hogy egykor hősmeséinknek teljesebb, szebb 
változatai is léteztek, azt Kálmány Lajos, Katona Imre és Penavin Olga gyűjtései 
igazolják. A nyolcvan, negyven, illetve harminc évvel ezelőtt gyűjtött szövegek 
szerkezete egységesebb, a mesei elemek logikusabban következnek egymásból. Azt 
is észre kell vennünk azonban, hogy a legarchaikusabbnak tartott motívumok még 
töredékesen elmondott meséinkben is fellelhetők. Ezek a töredékek is közelebb 
visznek a probléma megoldásához, ahhoz például, hogy a magyar népmesék keleti 
elemei a bunyevác mesékbe a mi hősmeséinkből kerülnek át, vagy ezek a keleti 
elemek más utakon is eljutottak a délszláv epikus hagyományba.

Érdekes és hasznos feladat lenne, ha valaki vállalkozna arra, hogy az össze
hasonlító folklórtudomány módszerével megvizsgálná Balint Vujkov szövegeit és a 
jugoszláviai magyar anyagot, hogy azokban milyen közös és eltérő vonások talál
hatók. Tény, hogy azt a keletinek tartott meseformulát: ”Hol jársz, hol kelsz, ahol 
még a madár sem jár”, a bunyevác mesékben is ismerik: "Otkud tebe, sinko, ovamo 
di ni svaka tica ne doliée?” (Do neba drvo. 333.)

(1988) Beszédes Valéria
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2. A  MAGYAR ÉS DÉLSZLÁV NÉPMESE MOTÍVUMAI 
A BÁCSKAI RUSZINOK NÉPMESÉIBEN

A valószínűleg Kárpát-Ukrajnából idetelepült bácskai ruszinok, egyes felve
tések szerint a zaporozsjei ukrán-kozákok leszármazottai (akik a 18. század 
derekán települtek erre a vidékre, s innen rajzottak szét később a Szerémségbe és 
Szlavóniába is), jellegzetességeiket nagyobbára Keresztúron és Kucorán őrizték 
meg. Volodimir Hnatjuk a 19. század végén és a 20. század elején folytatott 
körükben néprajzi gyűjtést, ennek eredményét Lwowban (mai Lavov) adta ki, mint 
a magyaroroszokról szóló néprajzi anyagot.1 Az anyag zömét -  többségükben 
népmeséket és népdalokat -  Kucorán és Keresztúron gyűjtötte, ahol nagyszerű 
közlőkre talált: Oszif Kulicsra, Imre Farkasra és Mitro Palancsajra. Másoktól is 
jegyzett fel értékes anyagot, főleg népmeséket, kisebb terjedelemben.

Az Etnograficsni Zbimik XXIX. kötetében tette közzé a Kazki z Bacsfá c. 
gyűjtését (Lwow, 1910, V), amely összesen 50 lejegyzett népmesét tartalmaz, 
ideszámítva a variánsokat is. A gyűjteményben szereplő népmesékben Európa- 
szerte ismert motívumok keverednek: orosz népmondákból, ukrán, nyugati- és 
délszláv, magyar, szicíliai, német, albán, görög, román és litván népmesékből. A 
kucorai és keresztúri mesemondók a jelek szerint a velük szomszédi közösségben 
élő népektől, a magyaroktól, szerbektől, szlovákoktól és németektől kölcsönözték 
e motívumokat. Valószínű, hogy az egyes, inkább általános témákat és motí
vumokat előző hazájukból hozták magukkal, ahonnan a Bácskába telepedtek. A 
bácskai új kölcsönzések viszont többnyire a magyar és a szerb népmesekincsből 
származhatnak.

A ruszinok a 11. századtól kezdve közös területen éltek a magyarsággal és 
kapcsolatba kerültek a zempléni és mármarosi Kárpátalján élő lakossággal, de a 
szomszédos (a mai Kelet-Szlovákia területén élő) szlovákokkal is. A hosszú 
évszázadok során átvehették a magyar szájhagyományból ismert témákat és motí
vumokat, s minden bizonnyal hatással volt rájuk a szlovák folklór is; a Bácskába 
már sok ilyen motívum és téma birtokában érkeztek. Ezt igyekszik bizonyítani M. 
Mušinka is, aki a bácskai ruszinok foklórját leginkább az eperjesi (PreSov) körzet 
lakóinak folklórjával rokonítja, megállapítva, hogy a két évszázados területi külön
élés sem homályosította el a közös vonásokat. Mušinka mindkét terület lakóinak
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népi prózájában nagyon sok és erősen érezhető magyar vonást fedez fel. Ezeket 
kimutatja egész mesékre vonatkoztóan is (Tri brata, Tindir Szejp Ilona i Cservonni 
Vitjasz, Cár Szilveszter, Varga leginj), továbbá a magyar szavak és kifejezések 
tömegére utal. Muüinka 250-nél több "magyarizmust” talál Hnatjuk bácskai gyűjté
sében. Ezeknek csaknem fele az eperjesi körzet ruszinjainál is ismert, amit a 
magyar nyelvű iskoláknak és közigazgatásnak, továbbá annak tulajdonít, hogy a 
ruszinok magyaroknál dolgoztak, s természetesen a szomszédi együttlétnek.2

A Bácskába került ruszinok megismerkedtek a szerb nyelvvel és folklórral, az 
Eperjes környékén maradtakra pedig a szlovák nyelv és folklór hatott továbbra is. 
Ám a magyar hatás egyaránt érezhető mind a bácskai, mind az Eperjes környéki 
ruszinoknál; a Bácskában ez a hatás folytatódott.

Hnatjuk szerint a bácskai ruszinok szerettek olvasni és főleg a szerb nyelvű 
könyveket forgatták, de feltételezzük, hogy ugyanúgy a magyarokat is. A ruszin 
nyelven Budapesten megjelent NEDJELJA c. folyóiratukat azonos tartalommal az 
akkori Magyarország népeinek még néhány nyelvén is kiadták.

A bácskai ruszinok egyaránt jól ismerték a velük közösen vagy jószomszédi 
viszonyban élő szerbek és magyarok népmeséit. Hnatjuk megállapította a kölcsönhatást 
is a bácskai ruszinok és a velük együtt élő népek között: a magyar és a német hatást a 
viseletűkre, a magyar és szerb hatást dalaikra és táncaiknr, a szerb hatást népi 
prózájukra; de hihető, hogy ugyanígy a ruszinok is hatást gyakoroltak a velük egy 
településen élt németekre és magyarokra, ő  mulat rá első ízben arra, hogy a bácskai 
ruszinok népmeséiben igen erős a szerb hatás is. Néprajzi szempontból a 
legszembetűnőbb a Márkó királyfiról (Ktaljevié Marko) és a szerb népi epika más 
hőseiről szóló népmesék sorozatában, amivel M. Radovanović is kimerítően foglalkozik 
nemrég megjelent tanulmányában4. Ám világosan kimutatható a más szomszédnépek 
népi prózájából való témák és elemek átvétele is, ami -  M  Radovanovié szerint -  
anyagul szolgálhat az egyik folklór-közegből a másikba való átmenet elméleti' 
módszertani vizsgálatához. Ezért a jelen dolgozatban csak a bácskai ruszinok és a 
szomszédnépek népmeséinek közös és eltérő vonásaival kívánunk foglalkozni.

A Kazfá z Bacski c. gyűjteményben egyes népmesék több variánsban fordulnak 
elő. Ilyen mindenekelőtt a kar nélküli királylány motívuma, amely három változatban 
is megtalálható. Legrészletesebb az Imre Farkas változata, melynek címe: Brat zi 
miszjacem, szesztra zi zvizdami na grudjah i Tindir-Szejp Ilona. Ez a mese a legközelebb 
áll a délszlávhoz, de a benne előforduló nevet (Tündér Szép Ilona) a magyarból 
kölcsönözték. A többi mesében is, mint később látni fogjuk, a ruszin mesemondók 
nemcsak magyar motívumokat, hanem magyar neveket és kifejezéseket is átvesznek.

E mese másik két változata sokkal rövidebb, közlésmódja sokkal egyszerűbb, a 
Farkas-féle változatban található epizódok, elemek és részletek nélkül. A másik 
két változatot Hnatjuk a keresztúri Juli Molnár (Bezruka carivna, A) és a kucorai 
Juli Levenjszka (Bezruka carivna, B)8 közlése alapján jegyezte le. Mindkét közlő, 
de különösen Juli Molnár, más népmesék nagyon szép változatait is elmondta. 
Megtaláljuk a mostohalányát almával mérgező asszony általánosan ismert 
motívumát, akinek áldozatát azonban ezúttal nem királyfi menti meg, hanem egy 
”úr”, aki megvásárolja és végül is feleségül veszi, míg a mostohát lovak tépik szét
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(Juli Molnár közlése alapján). A Hamupipőke motívuma két variánsban fordul elő 
(Jak carevics ozseniv szja zi szluzsnicejo, A9, Dzivcsina Pepeljuska, B10); mind a 
kettő Juli Molnár közlése alapján került Hnatjuk gyűjteményébe. Mindkettőnél a 
lány az őt férjhez kényszeríteni akaró apa elől menekül, a másodikban pedig a 
felismerés nem a cipő, hanem a ruha alapján történik. A szerencsétlen lány 
ezekben a mesékben is az édesanyja sírján talál vigasztalást és segítséget.

A Lenora-motívum jelentkezik a Kohanok-merlec c  mesében11 (Juli Levenjsz- 
ka közlése). A történet rövid, tömör, epizódok nélküli, A halálvőlegény magyar 
motívumára emlékeztet.

Az elvarázslás motívuma igen gyakori, csaknem minden mesében előfordul: a 
boszorkányok elvarázsolják az ifjakat, lányokat; madárrá, hallá, más állatokká 
változtatják őket. Végül, akárcsak más népek meséiben is, a szeretett személy (ifjú, 
leány) hosszú bolyongás és nehéz akadályok leküzdése után megtalálja szíve 
választottját és megszabadítja a varázslat alól.

A Babszem Jankó magyar népmesei motívumot több variánsban is megta
láljuk, adélszláv Čardak ni na nebu ni na zemlji (Palota sem az égen, sem a földön) 
és BaS Čelik (Bas Cselik) hasonló motívumaival egybefonódva. Csaknem valameny- 
nyi kucorai és keresztúri mesemondónál előfordul a sárkány fabulája, különböző 
változatokban, mint a nővér, az egyetlen leánygyermek elrablója. Kiemelnők 
közülük Imre Farkas változatát (Jak Jancsi vizvoliv vid szmoka szesztru i brativ ta 
provesiv Lakeibradu12) és Juli Molnárét (Jak junak vidobrav szvoju szesztri vid 
szmoka, A 13), de Mitro Palancsaj és Petar Hornjak is gyakran emlegeti a sárkány
témát. Valamennyi sárkány-témájú ruszin népmesében előfordul a sárkány által 
fogva tartott lány (királylány) és az ifjú (fivér vagy jegyes) között folyó tárgyalás 
motívuma, hogy a sárkány foglyul ejti a lány fivéreit, kiket végülis a legkisebb öccs 
ment meg, akit a bátyai nem is ismernek. A kucorai és keresztúri meseközlők 
gyakran hozzáfűznek még elbeszélésükhöz valamilyen cigánnyal vagy ördöggel 
megtörtént eseményt, Juli Molnár viszont a meséjét teljesen a magyarból kölcsö
nözte14. Még a név is maradt: Bobik Jancsi (Babszem Jancsi); ám a nővérének neve 
itt Hanjcsa. Az eltérések lényegtelenek; a magyarban a sárkány "kapja a fejszét, 
szétvágja a fejét, besózza, fölteszi a pincében egy polcra”, a ruszin változatban 
pedig besózza a fejeket, akár a káposztát, és hordóba rakja őket ("naszoljel tak, jak 
kapusztu i szkladol do hordova”). Még néhány részletben van eltérés, az étkezési 
és más szokásoktól függően. Babszem Jankó anyja a fiának útravalóul törött 
lencsét ad, a ruszin változatban Jancsi az anyától "tizenkét oldal szalonnát, tizenkét 
cipőt és költőpénzt” kér útravalóul (”dvanac böki szlanjini i dvanac hljebi i 
penjezsi za trosak”). A ruszin mesében vannak köszöntést tartalmazó párbeszédek 
is, tehát olyan részletek, amelyek nem feltétlenül szükségesek a cselekmény 
megértéséhez, viszont tükrözik a mindennapi paraszti életet:

Daj Bozse, dobri dzen. Adj’ Isten, jó napot.
Daj Bozse i vám. Adj’ Isten magának is.
Vitajce u nasz. Isten hozta.
Zdravi bucce. Jó egészséget.
Ta coszce nam prinjeszli?15 Mi jót hozott nekünk?
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A magyarban viszont csak a fabula fő mozzanataival szorosan összefüggő 
részletek találhatók.

Hnatjuk Juli Molnártól feljegyezte a Carevics i joho zsinka Pavunicja16 (A 
királyfi és felesége, a Pávakisasszony) c. mesét, amely teljes egészében megegyezik 
a délszláv Zlatna jabuka i devet paunica (Az aranyalma és a kilenc páva) c. 
mesével, de megtaláljuk a magyar mesekincs több vátozatában is, Csillag királyfi és 
Tündér Ilona1 címmel, ahol a páva helyett két galamb és fehéregér szerepel. Az 
egyik galamb Tündér Ilona. Amíg a legkisebb királyfi mellett fekszik, Tündér Ilona 
hosszú szőke hajából a királyfi dajkája levág egy fürtöt, emiatt el kell repülnie. 
Csillag királyfi hosszú éveken át keresi, miközben gyakran áthidalhatatlannak 
látszó nehézségekkel kénytelen megküzdeni.

A délszláv és a ruszin változattal összehasonlítva a magyar meseszöveg a 
legbonyolultabb, ez tartalmaz legtöbb varázslatot (pl. a királyfi ifjúvá válását), 
bonyodalmakat és más részleteket. A magyar néprajz azt a változatot is ismeri, 
amelyben a királyfinak alma helyett körtét tartogatnak, páva helyett pedig bika 
szerepel (A feneketlen kútl8). A ruszin változat a délszlávhoz áll a legközelebb: itt 
is pávák szerepelnek, s a történet is úgy zajlik, mint a délszlávban. De -  és ez 
jellegzetes -  a ruszin változatban a meseszövés egészen leegyszerűsödött. A 
délszlávban péládul található ilyen részlet: ”a páva ráhull az ágyra, nálánál szebb 
nincs az egész királyságban s ők ketten ölelkeztek, csókolóztak éjfélutánig...” A 
magyarban pedig: "lett belőle egy szép aranyhajú szőke leány. De olyan szép volt, 
hogy a napra lehetett nézni, de reá nem. Lefeküdtek a rézdeszka hosszú székre és a 
leánynak olyan hosszú arany haja volt, hogy mind a ketten bé tudtak takarózni 
véle. Úgy a legboldogabb álmukat aludták ott...” A ruszinban nincsenek ilyen és 
ehhez hasonló részletek.

A  kígyóvőlegény kedvelt és a délszláv népköltészetben is közismert motívuma a 
ruszin antológiából sem hiányzik. A magyar és a délszláv változatok nagyon 
hasonlítanak egymáshoz: a gyermektelen házaspár (király és királyné, vagy pedig a 
nép fiai), a leánykérés, a kígyóbőr felgyújtása, a fiatal férj világgá menetele, a 
menyecske évekig tartó keserves bolyongása, hányattatása, amíg a férjét keresi, 
végül a férjjel való találkozás, az utolsó akadályok, és befejezésül a szerencsés 
kifejlet -  egyaránt megtalálható bennük.

Vannak azonban eltérések is: a délszlávban az anya szoptatja a kígyót, a 
magyarban kosárban viszi neki az élelmet; a magyar mesében az anya megy 
leánykérőbe, de nem a királylányt kéri meg, hanem a kígyó kívánságára egy 
egyszerű leányt, aki hetekig sír, ellenkezik, végül belenyugszik a sorsába, és 
megengedi a kígyónak, hogy mellé feküdjön. A magyar változatban egy idegen 
öregasszony adja a tanácsot a kígyóbőr elégetésére, a délszlávban az anya taná
csolja a lánynak, hogy égesse el a kígyóbőrt, vagy maga gyújtsa fel.

A Csolovik-vuzs c. ruszin mesének, melyet Mitro Palancsaj közlése alapján 
jegyeztek le, fő motívuma azonos a magyar és a délszláv változattal, de a részle
tekben eltér és elég sok benne a kiegészítő motívum. A ruszin mesében három 
lánya van a cárnak (királynak), akinek a lányát a kígyóvőlegény meg akarja kérni. 
Fekete lovon megy lánykérőbe, de egyik lány sem akarja őt. Ekkor anyjától fehér
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lovat kér. A legkisebbik királylány véletlenül megpillantja, amikor leveti magáról a 
kígyóbőrt, beleszeret és hajlandó hozzámenni.

A ruszin változat áll legközelebb a való élethez. A magyarban és a délszlávban 
az ifjú sorsszerűén, s nem önszántából távozik otthonából a kígyóbőr elégetése 
után, otthagyva szüleit és a tőle gyermeket váró fiatal feleségét, a ruszinban viszont 
azért hagyja el otthonát, mert megharagudott; elmegy a tengeren túlra, egy gazdag 
nőre talál, s nála marad mindaddig, amíg első felesége érte nem jön. Ezenkívül a 
ruszin változatban megtalálhatók a falusi élet korszerű elemei is, melyeket a 
mesemondó a valóságnak megfelelően mond el: amikor eljön az iskoláskor, a többi 
gyerekhez hasonlóan a kígyófiú is tanulni akar, s anyja "kupila knjisku, tablicu, 
sicko co mu treba, da hodzi do skoli" (vett neki könyvet, palatáblát, mindent, ami 
kell, hogy iskolába járhasson). A kígyófiú jól tanul, s amikor ifjúvá serdül, ő is eljár 
a kocsmába, mint a többi falusi ifjú.

A szeretőjéért a fiát feláldozni képes hűtlen anya témáját két ruszin válto
zatban is megtaláljuk: Zradljiva mati, ii kohanok i szín, A. (Mitro Palancsaj 
közlése nyomán) és Mati -  zrjadnica vlasznoho szína, B.21 (Imre Farkas nyomán).

A Palancsaj-féle változat tömörebb, noha központi magva szétfolyóbb s meg
jelenik benne a Túrok (török), aki mindent elvenne a királytól. Itt az anya 
szeretője a Cserveni vitisz (Vörös Vitéz); az anya forró vízzel vakítja meg a fiát, az 
világgá megy, megnősül, visszanyeri a látását, megöli anyját és a Vörös Vitézt is. A 
Farkas-féle mese sokkal bonyolultabb, nagyon hosszú, számos bonyodalom van 
benne: a sárkányok foglyul ejtik a moszkvai, a török és az anglius király lányait, az 
ifjú az anglius király lányát veszi feleségül, visszanyeri a látását és bosszút áll az 
anyján. A mesemondó ebben a mesében nagyon éles kifejezéseket használ a hűtlen 
anyára, a gonosz asszonyra. Megtaláljuk a meseközlő személyes jellegű töpren
géseit is: "Apa és anya nagyon örült, amikor a lányuk hazatért. Hogyne örültek 
volna a saját gyermeküknek? Minden apa és anya örül, ha csak a másik faluba 
férjhez ment lányuk hazajön. Hát hogyne örülnének ők, amikor a lányuk olyan 
távolra került a világba?” A ruszin változatokban megleljük a gonosz nővér 
motívumát is a gonosz anya helyett: Zradljiva szesztra, Cservonü vitjaz i Janci2*', 
Hnatjuk ezt Oszif Kulics közlése alapján jegyezte fel. A történet azonos a Kis 
Sándor c. magyar mese első részével.24 Itt van a Vörös Álnok Vitéz is, akit a ruszin 
mesemondó a nevével együtt átvett (Cservonii Vitjaz), Sándornak viszont a Jancsi 
nevet adta. Még néhány részletben találhatók eltérések.

A ruszin meseközlők is beleszőnek a meséikbe cigányokat, ördögöket, sátánt, 
gonosz asszonyt (Jezsi-baba), akik végül is életükkel fizetnek gonosztetteikéit. 
Leginkább lovak tépik szét őket.

Amint láttuk, a ruszin népi mesemondók a magyar és a délszláv mesék 
közvetítésével veszik át az általános motívumokat és témákat Egyes mesék azo
nosak délszláv, illetve magyar megfelelőikkel, leginkább azonban keverednek a 
fabulák, egymásba fonódnak, új elemekkel bővülnek, magának a mesemondónak az 
elgondolása és képzelete szerint. A neveket leginkább a magyar mesékből-veszik át 
(Tündér Szép Ilona, néha Ruszalka Kraszna Olena, akire Hnatjuk azt mondja, hogy 
"mitologicsna oszoba madjarskih kazok”, vagyis a magyar népmesék mitologikus
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alakja, aki "peresla do Ruszinov”, átkerült a ruszinokhoz; a Cservonii Vitisz -  a 
magyarban Vörös Álnok Vitéz; Jancsi Bobik vagy csak Jancsi a magyar Babszem 
Jankó, továbbá Lakdbrada és Varga leginj). A ruszin mesében találjuk azt is, hogy 
”a királyné magyar módra öltözött fel.”

Jancsi, akár a Cservonii Vitisz is, igen gyakori szereplője a ruszin nép
meséknek, melyeknek a hősei "na hintovu”, azaz hintón utaznak, forinttal és 
krajcárral fizetnek; általában nagyon gyakoriak a magyar szavak: buzogvanj (buzo
gány), sarkanj (sárkány), falat, hordo, pajtas, nadrag, rejtes (rétes), kocsis, engeduje 
(enged), hat (hát, mint mondatszó) stb.

A számoknak is meghatározott szerepük van a ruszin népmesékben. Leg
gyakoribb a hármas szám, s a legkisebb lánynak és a legkisebb fiúnak is sorsdöntő 
a szerepe. A menekülés közben molnárrá, pásztorrá, kacsává, tavacskává, táltossá 
való átváltozás a ruszin népmeséknek is általános jellemzője.

A ruszin mesemondók közléseiben összekeverednek a helyi és önéletrajzi 
elemek a szomszédnépek népmeséiből vett elemekkel. Egyes mesék cselekménye 
(Mati-zrjadnica vlaszenoho szina, B) Kucorán, Keresztúron és Torzsán játszódik le, 
s a mesemondó a mesét első személyben kezdi, mintha saját élményét mondaná el. 
Itt Torzsa a királyi város, benne a királyi palotával:

"Ked ja bul mali hlapec, posijiszme do Keresztára na Mikolaja. Ked 
szme se navecserali, ja se posol bavic gu dzivcsatam... Pridzem do Törzsi, 
Torzsa varos, ta szebe dumám: O Bozse, ta dze szom teraz? Poidzem gu 
iednei kafani, escsik svica. Otvorim dzveri, poidzem nuka. Hat znam, jaki 
zakón u karcsmi... Ta pitam ot karcsmara za dva graicari paljenki, za dva 
graicari ieden zsemlik. Popil som paljenku, zsedol szom zsemlik, ta se 
pitam karcsmarovi, zse esi mozsem tam szpac?

A von se me pital, zse otkalj szom.
Sz Kocura.
A dze poidzes?
Ta domu.
A dze si bul?
U Kereszture...”

(Lm. 73. oldal)

/Amikor kisfiú voltam, Miklós-napkor Keresztúrra indultunk. Amikor 
megvacsoráztunk, elmentem a leánykákkal játszani... Torzsára érek, 
Torzsa városba, és gondolom magamban: Istenem, hol vagyok én most? 
Egy kávéház felé indulok, még világosság van o tt  Kinyitom az ajtót, 
bemegyek. Hát tudom, milyen a törvény a kocsmában... A kocsmirostól 
pálinkát kérek két krajcárén, két krajcárért meg egy zsemlét Megittam a 
pálinkát, megettem a zsemlét és utána megkérdeztem a kocsmárost, 
alhatnék-e ott?
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Ó meg megkérdezett, hová való vagyok.
Kucorai.
És hová mégy?
Haza.
És hol voltál?
Keresztúron.../

A mesemondókat áldatlan szociális helyzetük, szegény sorsuk, nehéz és sanya
rú életük, a betevő falatért folytatott harcuk tudat alatt arra késztette, hogy a 
leginkább dúsan terített asztal bőségéről meséljenek, amilyen a jómódú ruszin 
paraszt ebédlőasztala. A sárkány reggelije: "olovjani pogacsi, prosani galuski i 
kukuricsni rejtesi” (ólmos pogácsa, köles galuska és kukoricás rétes), s az asztalon 
mindig ott a bor is. Mitro Palancsaj, a királyfi és a királylány lakodalmáról 
mesélvén vonósbandáról (gudaci, banda) beszél. A párbeszédek néha azonosak az 
utcán találkozó kucorai parasztok és parasztasszonyok párbeszédével, köszön
tésükkel, szokványos kérdéseikkel és válaszaikkal.

A ruszin mesemondók korszerű elemeket is belevisznek meséikbe; a sárkány 
anyja orvoshoz (dohtor) megy, a kígyófiú iskolába jár, füzetbe ír, és akárcsak 
minden más gyerek, könyvből tanul, amellett jó tanuló.

Végül még megjegyezhetnénk, hogy a Hnatjuk által értékelt férfi-meseközlő- 
kön kívül (Kulics, Farkas és Palancsaj), élénken és érdekesen mesélnek a női 
mesemondók is. Elsősorban a keresztúri Juli Molnárt emelnénk ki, aki jól ismeri a 
magyar és a délszláv népmeséket is; tőle jegyzett fel Hnatjuk 124 népdalt és 35 
mesét Kitűnően tudott szerbül is, a jelek szerint ismerte a szerb népdalokat és 
népmeséket, akár hallomásból, akár könyvből. Meséjébe sok élénkséget, változa
tosságot vitt bele.

Rajta kívül megemlítenénk még Juli Levenjszkát is, a másik kiváló mese- 
közlőt, Kucoráról.

Amint láttuk, a bácskai ruszinok népmeséiben az általános, a többi európai 
népnél is ismert s a magyar és szerb népmesék által közvetített fabulák és 
motívumok keverednek a helyi hagyományokkal, szokásokkal, a ruszin paraszt 
ízlésével, az egyéni elemek belevegyítése pedig élénkebbé, frissebbé teszi meséiket.

(1975) Veselinović-Šulc Magdolna

Jegyzetek

1 Etnograficsni Zbimik, Etnograficsni materijali z ugorskoji Rusi, Zibrav Volodimir 
Hnatjuk, t. V. Kazki z Bacski, u Ljvovi, 1910.

2 M. Muiinka, Zajedničko i različito u folkloru Rusina Bačke i Preáovske oblasti, 
Zbomik radava sa savetovanja o tradidonalnoj kulturi Rusina, Növi Sad 1970.
1971. V. 7-én volt száz éve, hogy Ukrajna teroopilji körzetében, Veszenjov helység
ben megszületett Volodimir Hnatjuk, neves folklorista, etnográfus, tudóé, az egykori
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Pétervári Akadémia és az Ukrán Tudományos Akadémia levelező tagja. Hnatjuk 
1895 s 1903 között hat ízben járt az egykori Osztrák -  Magyar Monarchia 
ruszin-lakta területein. Hat könyvet írt ezekről a tanulmányútjairól, gyűjtemé
nyeiben mintegy 840 népi prózai mű és mintegy 600 népdal, legenda, anekdota, 
közmondás stb. látott napvilágot.
Hnatjuk nagy érdeme, hogy felébresztette a bácskai és szerémségi ruszinok nemzeti 
öntudatát. Tudományos munkáiban nemcsak lejegyezte és tudományosan meg
világította a ruszinok múltját, a ruszin nyelv eredetét és fejlődését, hanem egyben 
erkölcsileg támogatta is Havrilij Kosztelnikot, a mai ruszin irodaUni&ág meg
terem tőjét.
A V. Hnatjuk szülőhelyén létesült múzeumban, az egykori Monarchia térképén még 
ma is látható Keresztúr, Kucóra és Ó-Verbász, aláhúzva. Maga Hnatjuk húzta alá e 
helységneveket valószínűleg 1897 táján, amikor idelátogatott. Egy helyütt ezeket írja 
keresztúri és kucorai látogatásáról: "E helységekben olyan nagyszert! közlőkre 
találtam, mint sehol máshol, és nem is csoda, hogy két és fél hónapig maradtam ott, 
s összegyűjtöttem számos népdalt, népmesét, legendát, novellát, anekdotát és más 
etnográfiai anyagot.**
1969. május 31-én nyílt meg Hnatjuk szülőhelyén az említett emlékmúzeum, 
amelyben közszemlére tették a ruszinok szempontjából oly jelentős tudós tevé
kenységének dokumentációját.
Dr. Miljana Radovanović, Srpskohrvatska epska tradicija u narodnoj prozi bačlcih 
Rusina, Glasnik Etnografekog instituta, Beograd 1971.
Ua.
Etnograficsni materijali, 39. sz.
VI. Ardalić, Narodne pripoyjetke, 37-40.8.
Etnograficsni materijali, 40. sz.
Ua. 41. sz.
Ua. 43. sz.
Ua. 44. sz.
Ua. 45. sz.
Ua. 20. sz.
Ua. 17. sz.
Magyar népmesék, szerk. Ortutay Gyula, Budapest 1960. I. kötet, 140 (Babszem 
Jankó).
Etnograficsni materijali, 160. sz.
Ua. 16. sz.
Magyar népmesék I., 496,36. sz. mese,
Ua. 82. 2. sz. mese.
Etnograficsni materijali, 246,34. sz.
Ua. 65, 8. sz.
Ua. 73,9. sz.
Ua. 90.
Ua. 91,10. sz.
Magyar népmesék I., 354,16. sz.
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3. MÁTYÁS KIRÁLY ÉS MÁRKÓ KIRÁLY VAJDASÁGBAN

1. Egy magyar mesemondó szövegei Márkó királyról

Öt évvel ezelőtt, 1972-ben figyeltünk fel a pirosi Szabolcsid Juliannára mint jó 
mesemondóra, kiváló előadásmóddal rendelkező adatközlőre. Mesélőnk minden 
bevezetés, minden sorrend nélkül mondta a népmeséket, anekdotákat, történeteket 
úgy, ahogyan eszébe jutottak. Akár egyikből, akár a másikből választott, mindet 
”mesé”-nek nevezte. Mindegyiket magnetofonszalagra vettük, és ezek között talál
tuk azokat a szövegeket, amelyek Márkó királyról, a délszláv népi epika híres 
hőséről szólnak. Jelen tanulmányunkban ezeket szeretnénk bemutatni, közkinccsé 
tenni.

A Márkó királyról szóló mesék nem mint külön történetek, nem mint egy 
híres királyról szóló sorozat kerültek a gyűjteménybe. A többi szöveg között 
szerepelnek, abban a sorrendben, ahogyan adatközlőnknek eszébe jutottak. Gyűj
tés közben sohasem említettük, hogy számunkra ismeretes Márkó király alakja, 
nehogy ezzel is befolyásoljuk adatközlőnk képzeletét. Kérdéseket sem tettünk fel 
vele kapcsolatban, hogy minél hívebben, minél pontosabban mondhasson el róla 
mindent. Mesemondás közben néha elejtett ilyen mondatokat:

”Ha elmehetnék a testvéremhe, az is biztos még sokat tudna nekem mesélni a 
Márkó királyrul, mer ű is hallotta öregapámtul.”

Vagy:
"Nagyon nagy ember vót az a Márkó király, hogy még öregapám is tudott róla 

mesélni! Tán még láthatta is? De mér nem mondta nekém, ha csakugyan látta?”
Adatközlőnk mesemondás közben mindig megkövetelte a hallgatóságot. A 

jelenlévőknek nagyon kellett figyelniük, de nem csupán hallgatni voltak kény
telenek a mesemondást, hanem nézni is, mert Szabolcsid Julianna mesélés közben 
mutatta is a harcot, a viaskodást, a cselekedeteket.

Szívesen nyilatkozott arról is, hogy hiszi-e a meséket Szerinte Márkó király 
valóban élt, nagyon híres ember volt, mert uralkodott és harcolt. Hatalmas és erős 
királya volt a szerbeknek, és nagyon büszkék is lehettek rá, mert megvédte őket a 
törököktől.
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"Minden igaz, amit a Márkó király tett, Oregapám így mesélte, mert <5 nagyon 
jól tudott mindent. Igaz, hogy írástudatlan volt, de poétás, tapasztalt ember. En el 
is hiszem, hogy így védte a Márkó király a saját népjit a törktül meg a tatártul, 
mert azok nagyon csúfak voltak. Az a nagy erejű Márkó király mégsem félt tólük, 
csodákat művelt. Higgyétek el, ez így is történt. így is vót” -  mondta adatközlőnk 
egy alkalommal.

Sohasem ejtette ki Márkó király nevét a király nélküli alakban, mert nagyon 
nagy embernek képzeli. Azokat a történeteket, eseményeket, illetve "meséket”, 
amelyek születéséről, életéről, csodáiról, erejéről és haláláról szólnak, mindany- 
nyiunknak el kellene hinni adatközlőnk szerint Nem is azért, mert ő így mondta 
el, így közölte velünk, hanem mert ezt így tartotta Tóth József, a különös ember, a 
csodálatos nagyapa, a "poétás" öreg. Hogy miért fontos ennek a személynek az 
alakja jelen esetben, azt hadd mondja el helyettünk adatközlőnk!

"Elmesélem az életem sorsát. Mikor én még kislány vótam, nagyon nehéz vót 
az életem. Romániában születtem Capárfalván, és nagyon nagy szenvedésbe éltünk, 
mert nagyon szegínyek vótunk. Talán ezerkilemzáztízbe születtem. Az én apám 
rettenetes kegyetlen ember vót az én anyámhó. Nem mondom, vót egy kis 
fődecskénk. Kimentünk a határba, megkapálgattuk, de bizony az én apám olyan 
vót, hogy mindig beivott, s azt mondta:

-  Gyerünk, lányom, kapálni!
De mikor kiértünk, ő befeküdt a borozdába, és énnekem kellett kapálni. Én 

még hát kislánka vótam. Ha jól tudom, nem múltam még tíz éves se. Akkor hát egy 
kis buzácskát is vetétt az én apám, de arra, tudják, olyan a termés, ha nagyon 
száraz vót, kicsire nyőtt a búza, ha sok esső vót, akikor is, mer akkor meg nagy szék 
vót rajta. Mikor az én anyám méghalt, a néném elgyött értem, és én ide elkerültem 
a testvéremhe kilencszázhúszba Ruménkára. Az apám ott maradt Capárfalván. Ott 
vótam a nénémnél, de ók is olyan szegények vótak, hogy nekem kellett menni 
kapálni. A kapát alig tudtam emelgetni, fájt a derekam, de muszáj vót kapálni.

Capárfalván jártam iskolába, ott hat osztályt jártak, én nem jártam ki, nem vót 
ki a hat, már úgy nem nem is emlékszék arra, aztán jártam ismétlőbe is, de itt 
Ruménkán csak dógoztam. Oda vótam Morovicán, Topolyán, Bajsán, a bajsai 
földön vótam, ott méntem férhe tizenhét éves koromba. Tizenkét éves vótam, 
amikor az én apám is meghalt, korán elhaltak, elhagytak a szüleim, nagyon nagy 
szenvedésbe vótam, kíntelen vótam a sógoroméknál lenni, ott hát ugy-e össze
jöttem a férjemmel De olyan szegínyek vótunk, hogy csak egy kicsike kis ágyacs- 
kánk vót, benne egy kis nagyon rossz suba. Neki is csak egy ingécskéje vót, meg 
nekem is. A férjemet az apja kitagadta, mikor elvett. Mikor megszületett a 
második gyerekem, aztán esküdtünk meg. Bajsáru mikor visszagyöttünk Rumén
kára, házbérbe laktunk. Tovább jártunk napszámba dolgozni, naponta jártunk 
mind a ketten. Utána még születétt három gyerekem, úgyhogy most van két fiam és 
négy lányom. Sokfelé cselédéskedtem, bejártam Újvidékre is, de sokáig vótam 
Ruménkán az orvoséknál. A házunkat Ruménkán akkor vettük, mikor egy örök- 
séghe jutottunk. Most is dógozok, még birok mindent csinálni. Mesélni nagyon 
szeretek, az unokáknak is szoktam sokat mesélni, mer nagyon szeretik.
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A meséket az én öregapámtul hallottam. Ó mindig mesélt nekem. Rumenkán 
született, de nem tudom, hányba. Tóth Józsefnek hívták. Állandóan budár vót, 
mert szegíny ember vót, szólócsősz az a budár, aki csak őrizte a szőlőket És olyan 
vót az én öregapám, nagy haja, hosszú haja vót, meg nagy bajusza. Akkor minket, 
kis unokákat az ölibe szedett, oszt mi fésültük, megfésültük, fonytunk neki szalagot 
a hajába.

-  Jaj, kedves gyerekeim, most milyen szép vagyok -  örült. Mindig a szőlőkbe 
vót, állandóan RumCnkán élt, csak néha ment el a hegyekbe. Felment a hegyekbe, 
csőszködött, budárkodott a Kruskagója hegyen, a szerémi hegyekbe, erre já rt 
Szerbekkel is vót, magyarokkal is, kik hogy hívták, de szerbül nem tudott, csak 
magyarul. Állandóan budároskodott, úgy kereste kenyerit. Kik hogy fogták meg, 
úgy ment. A szerémi magyaroktul hallotta azt a sok mesét, meg az öregapjátul is, 
de ü is nagyon szeretett mesét kombinálni. Poétás ember vót, mindig poétázott, 
mindig valami figurákat elbeszélt Ez így vót, ez úgy vót, mindig hallottuk, mesélte, 
hogy vót gyerekkorába, mer akkor másképpen vót, mesélt királyokrul, bárókrul, 
szeginy emberekrül, mindenféle fajtákrul. Mindig mesélte, Márkó király idejébe 
milyen vót, a törökökről meg azért tudott sokat, mert amikor kisgyerek vót, akkor 
vót a törökjárás. Ók menekültek is egyszer RumCnkán körösztül neki Kiszácsnak a 
rétékfin. Sok nád vót, és mentek utánuk a törökök nagy lándzsákkal, nagy lovakkal, 
úgy hajtották űket. Az összes népek kimentek Ruménkábul. Nagyon sokat mesélt a 
törökrül, mert rettenetesen félt tőlük. Vót kilencvennyolc éves, mikor meghalt. 
Hát én tüle hallottam ezeket a meséket."

Adatközlőnk életrajzi adataiból arra következtethetünk, hogy Tóth József, a 
nagyapa, nagyon fontos szerepet töltött be az unoka életében. A szülőket, az apát 
helyettesítette, és mert maga köré gyűjtötte unokáit, meg is maradt azok emléke
zetében, így Szabolcsid Julianna is szívesen emlékezik rá és a tőle hallott mesékre. 
A Márkó királyról szóló történetek, mesék, csodálatos események tehát általa 
jutottak adatközlőnkhöz, s továbbélésük részben az iránta való tiszteletnek és 
szeretetnek, részben pedig Szabolcsid Julianna meseformáló, meseteremtő, kiváló 
képzelőerejének köszönhető. A Szerémségben élő szerbek, ruszinok szolgálhattak 
forrásként, a tőlük eltanult meséket pedig az olyan mesemondók továbbíthatták, 
akik tudtak szerbül, ruszinul és magyarul is. így halhatta Tóth József a Márkó 
királyról szóló sok mesét.

Szabolcsid Julianna nem tartozik az ismert, népszerű mesefák közé. Meséi, 
történetei, rigmusai azonban arról tanúskodnak, érdemes felfigyelni erre az idős 
asszonyra. Érdemes felfigyelni meséire, hiszen szerbül nem tud, így semmiféle
képpen sem olvashatta a híres délszláv hősről szóló szövegeket, forrásmunkákat 
Sajátos jelenségnek vagyunk tanúi, ha elolvassuk a Márkó királyról szóló máséit, 
mert magyar ajkon hangzottak el, magyar környezetben. A hősök, a motívumok, a 
csodák örökös vándorútja szépen megmutatkozik ezekben a népi szövegekben. A 
vitéz alakja szívósan él a mesemondóban, a hagyományőrző és a hagyományszerető 
egyén megtartja a hallott történetet még akkor is, ha eredetileg más népnek fontos 
népköltészeti termékéről van szó. A Márkó királyról szóló mesék is bizonyítják,



164

hogy az egymás mellett élő népek költészetét érdemes összevetni, együtt vizsgálni, 
párhuzamba állítani.*

A Szabolcsid Juliannától feljegyzett mesékkel kapcsolatban a következőket 
állapíthatjuk meg:

A mesemondó kombinálja a szerbhorvát népmesei és népköltészeti motívu
mokat az Európa-szerte ismert népmesemotívumokkal, a saját képzelete által 
alkotott részletekkel, és beleszövi a környezetében fellelhető azon elemeket, 
amelyek beleilleszkednek meséjének tárgyába. Meséiben azonban nem találkozunk 
egyetlenegy közvetlen visszahanggal sem a Kraljevié Márkóról szóló szerbhorvát 
népi epikából, sem a szerbhorvát népköltészet stílusának és formakészletének 
elemeiből.

A meséiben fellelhető jellegzetes és hangsúlyos elemek közül elsősorban a 
Marko Kraljevié tulajdonságaival kapcsolatosakat emelnénk ki:

1. Jóságát, nemességét, de nyersességét és kegyetlenségét is, amely kifejezésre 
jut az ellenséggel szemben, s bajt és rosszat hoz mind neki, mind népének; továbbá 
természetfeletti testi erejét, fölényét. Kivétel nélkül mindig legyőzi az ellenséget.

2. A török gonoszságát és kegyetlenségét: a török éppen olyan ellensége 
Márkónak, mint a fekete király (Szerecsen).

Ezekkel az elemekkel -  amelyek a szerbhorvát népköltészetből erednek -  
találkozunk a bácskai ruszinok népmeséiben és népdalaiban is. Szabolcsid Julianna 
meséiből érezhető azonban a mesemondó megilletődöttsége és félelme is a török
től és annak gonosztetteitől.

Az Európa-szerte ismert mesékből a Szabolcsid Julianna meséibe beleszőtt 
motívumok közül megemlítjük a következőket:

1. A disznópásztorból király lesz.
2. Az elvarázsolt hercegkisasszonyt a király fölébreszti álmából. Ez a motívum 

Szabolcsid Julianna meséjében bővül, a mesemondó saját képzeletével tarkítja és 
bővíti, egy közvetítő személyt, Kraljevié Márkó katonáját szerepeltetve.

3. A király a szegény vándor külsőjét ölti, hogy ily módon tudomást szerezzen 
róla, hogyan él népe. Ez a Mátyás királyról szóló meséknek is gyakori eleme.

4. A kéz nélküli leány közismert motívuma: Márkó király elűzi királyi udva
rából hűtlen feleségét; az az erdőbe menekül, gyermeket szül, később a király 
vadászöltözetben megtalálja, megbocsát neki és hazaviszi a gyermekével együtt. 
Megemlítjük, hogy Márkó feleségének hűtlenségét, amelyet sem a szerbhorvát 
néphagyomány, sem a historiográfia nem említ, megénekelte Ady Endre is a 
Márkóról szóló ifjúkori balladájában.1

5. A királyleány férjhezmenetele; szereti a legényt, akit nem választhat férjéül.

* Az eredeti közlés (HK 1978. 35. sz., 68-78.) Szabolcsid Julianna köv. elbeszéléseit -  inkább 
mondáit, mint meséit -  teszi közzé: Márkó király anyjának látomása, Márkó király gyermekkora, Honnan 
kapta Márkó király az erejét? A gerlice rigmusa Márkó királyról (vers), Márkó király lova, Márkó király 
katonájának a segítsége, Márkó király és a szerbiai bíró, Márkó király pízt szór a gyerekeknek, Márkó 
király legyőzi a szerecsen királyt a gránicon, Márkó király bosszúja, Mártó király megmérgezi a 
törököket a sárkányfejekkel, Márkó király levágja tízezer török fejét, Márkó király jószívűségéről, Márkó 
király pohárköszöntóre megy a törökhó, Márkó király halála.
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6. A sárkánymotívum; Szabolcsid Julianna meséjében hatfejű sárkányról van 
szó, Márkó mind a hatot levágja.

A 4., 5. és 6. motívum úgyszólván változatlan formában megvan a XIX. század 
végén és a XX. század elején feljegyzett bácskai ruszin népmesékben is.

Szabolcsid Julianna meséit gazdagítják a beleszőtt szociális elemek is, amelyek 
a legszegényebb falusi rétegek felfogásáról tanúskodnak. Megemlítjük a Márkó 
király is  a szerbiai btró, valamint a Márkó király p(zt szór a gyertkÉknek c  meséket, 
amelyekben kétségtelenül kifejezésre jut a mesemondó visszaemlékezése saját 
kínos gyermekkorára, ennek állandó kísérőire: a nélkülözésre, az éhezésre, a 
mezítelenségre, sőt a tisztátlanságra is. Ezért Márkó király személyének a mesélő 
az elnyomottakat védő szerepét juttatja, ő az igazság szimbóluma, aki szigorúan, de 
igazságosan bünteti meg a falusi bírót, a szegények elnyomóját és zsarolóját, a 
nélkülöző, éhes gyerekeknek pedig szép tarisznyájából marokkal szólja az aranyat

A mesemondó saját társadalmi körébe helyezi Márkó királyt: ó is nagyon 
szegény volt, mint disznópásztor az istállóban aludt (Márkó király gyermekkora)-, 
arról álmodozik, hogy király lesz, ami Szabolcsid Julianna és nagyapja, Tóth József 
számára a gazdagság, a kényelem és jólét jelképe...

Szabolcsid Julianna meséinek a motívumaiból, amelyeket nagyapjától kölcsön
zött és erősen foglalkoztatták az Ő képzeletét is, kiemeljük azt, amikor a török 
mint ellenség handzsárral átszúrja a bölcsőben alvó csecsemőt. Szabolcsid Julianna 
nagyapja és annak nagyapja is részt vehettek valamilyen háborúban, és láthattak is 
ilyen vagy hasonló jelenetet, bár ez a motívum jelen van a szerbhorvát népkölté
szetben is. A mesemondó képzeletének terméke állandóan összefonódik a szerb
horvát népköltészet elemeivel. Igaz, nem ismeri a Šarac nevet, mégis tudja, hogy 
Márkó lova almásderes, nem közönséges ló. A szerbhorvát népköltészeti motí
vumokat egyébként többé-kevésbé az eredetihez híven adja vissza: Márkó az erejét 
a tündérektől (viláktót) kapta, a jósága és az igazságszeretete -  e már említett két 
fő jellemvonása - , a durvasága és kegyetlensége -  főként az ellenséggel szemben -, 
valamint erejének hiperbolikus ábrázolása jelen van, úgyszólván, minden mesé
jében. Ezek a tulajdonságok részben Toldira is emlékeztetnek, aki, bár nemesi 
származású, szintén falun él és falusi munkát végez fiatalkorában.

A szerbhorvát népköltészetből kölcsönzött motívumok közül megemlítjük 
még a következőket: amikor az asszonyok ruhát mosnak a folyón, megjelenik a 
török (mint a Varadinka Mara c. szerbhorvát énekben), handzsarral átszúrja a 
bölcsőben fekvő csecsemőt, s ezen a helyen nagy fa nő ki, tele fehér virággal, alján 
pedig tiszta, átlátszó forrásvíz fakad. Ez az elem kontaminálja a szerbhorvát Bog 
rákom dužan ne ostaje c. népballadát több ismert magyar népballadával, amelynek 
a motívumait a mesemondó saját ízléséhez és elképzeléséhez igazítja.

Szabolcsid Julianna meséiben érezhető a rokonszenv a Duna -  Száva vonalától 
délre eső területeken élő szerb nép iránt. Tudja, hogy Márkó király ezekről a 
vidékekről származik, hogy anyja "szépséges szerb nő”, s hogy a gyerekek, akiket a 
falusi bíró kegyetlen bánásmódban részesít, "szép gyerekek”.

Az említettek, valamint a töröktől való rettegés, minden bizonnyal visszhang 
Karađorđe Szerbiájának bukására. A Bácskába özönlött menekülők meséltek a
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háború szörnyűségeiről, a törökről, s ez személyes élménye lehetett Tóth József 
nagyapjának is.

A verssorokat, amelyek az egyes prózaszövegekben előforulnak, valamint a 
Márkó királyról és a gerlicéről szóló verset Szabolcsid Julianna legtöbbnyire 
hetes-nyolcas verssorokban közölte, de akadnak nála más formák is. Megállapít
hatjuk, hogy Szabolcsid Julianna ismeri a szerbhorvát népköltészeti formákat, 
ennek ellenére azonban verselése nem gördülékeny, inkább a próza felé hajlik.

A Kraljević Márkéról szóló dalok és mesék jelenléte a Pannon-alföld déli 
peremén élő etnikai csoportoknál azzal magyarázható, hogy ezek közvetlen érint
kezésben voltak a szerbhorvát folklórhagyománnyal.2 Miljana Radovanović rámu
tatott a Kraljević Márkóval kapcsolatos motívum jelenlétére három kárpátaljai 
ruszin mesemondó prózájában, Lintur Petamak pedig az a merész hipotézise, 
hogy a Kraljevié Márkéról szóló folklórhagyomány behatolt a Kárpátalja területén 
lakó ruszin népcsoport hagyományába már a XVII. és XVIII. század folyamán.4 
Szabolcsid Julianna önéletrajzából, mint láttuk, kiderül, hogy a Kraljević Márkóról 
szóló meséket nagyapjától, Tóth Józseftől hallotta, aki a szerémségi szőlőkben 
csőszként kereste a kenyerét, és itt találkozott mind a szerb, mind a magyar 
szőlőbéresekkel. A ruszinokat nem említi, de mi föltételezzük, hogy velük is 
érintkezett, mivel a bácskai ruszinok, különösen a kucoraiak és a keresztúriak, a 
szerémségi szőlőkben mint béresek és napszámosok dolgoztak. Tóth József nem 
tudott szerbül: unokája mesélte, hogy ő is nagyapjától és a szerémségi magyaroktól 
hallotta e meséket.

Mi megkísérelünk rámutatni még egy lehetőségre. Arra, hogyan szövődtek 
össze a motívumok és a mesék a bácskai magyarok, szerbek, ruszinok és szlovákok 
körében, akik mint egymás mellett élő etnikai csoportok több vonatkozásban is 
hatottak egymásra. Egy szerény megjelent tanulmány taglalja azokat az elemeket a 
magyar és a szerbhorvát népmesevilágban, amelyek jelen vannak a bácskai ruszinok 
népmeséiben is,5 míg Miljana Radovanović tanulmánya behatóan ismerteti a 
szerbhorvát népepikának, különösen a Kraljevié Márkóval kapcsolatos motívu
moknak a jelenlétét a bácskai, főként pedig a kucorai ruszinok népi prózájában.6 
M. Radovanovié kutatásaiból kiderül, hogy a kucorai mesemondók ahhoz a falusi 
réteghez tartoztak, akik a szerémségi szőlőkbe napszámos- és béresmunkásokként 
jártak, itt hallották a guszlásokat is, de nyilatkozataik szerint maguk is olvastak 
népdalfüzeteket.

Az ismert ukrajnai etnológus és folklorista, Volodimir Hnatjuk a XIX. század 
utolsó évtizedében járt Bácskában, a legfontosabb anyagát Kucorán és Keresztúron 
gyűjtötte, és a hátrahagyott feljegyzései értékes részei a bácskai ruszinok népha
gyományának. Feljegyzései közül legértékesebbek azok a dalok, amelyeket a 
kucorai mesemondóktól hallott: Oszif Kulicstól (1860-1929) és Imre Farkastól 
(1873-1943). Ezek túlnyomórészt a Kraljević Márkóról, részben pedig Mátyás 
királyról szóló mesék és dalok. Hnatjuk feljegyzett tőlük 25 éneket Kraljevié 
Márkóról. Kulics ez alkalommal kijelentette neki, hogy a Kraljević Márkóról sokat 
mesélne, csak lenne hozzá elég hallgató.8 E dalok között vannak olyanok is, 
amelyeknek az elemei jelen vannak Szabolcsid Julianna meséiben is: Korolevič
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Marka vojuje z Turkami protiv Arabiv (a szerbhorvát eredeti: Marka Kraljevié i 
Mina od Kostura), Jak vizviliv Marka Korolivnu vid čomogo Arabina (Kraljevié 
Marka i Arapin), Marka i dvanaicat Arabiv (Kraljevié Marka i dvanaest Arapa), 
Svati Koroleviča Marka (Ženidba Kraljeviéa Marka) stb.

A Szerémségben dolgozó ruszin napszámosoknak, különösen a kucoraiaknak, 
nem volt idegen a magyar nyelv, mivel együtt éltek a magyarokkal, s erre az 
együttélésre a jószomszédi és baráti viszony jellemzó.9 M. Radovanovié meg
állapítja, hogy a ruszin mesék nagyon közel állnak az eredetihez mind tartalmilag, 
mind formailag, és Kraljevié Márkó mint a szegény emberek és az igazság 
védelmezője van jelen bennük. Kulics azt is megemlíti, hogy Márkót a tündérek 
segítették, így feltételezhető, hogy a ruszin mesemondók több epikus dalt ismerhet
tek Márkóról, mint amennyit Hnatjuk feljegyzéseiben találtunk.10 Megemlítjük, 
hogy a ruszin mesemondók is nemritkán vagy a saját környezetükbe helyezik 
Márkót, vagy egy olyanba, amelyet jól ismernek.

Kulics és Farkas szerint számos ruszin mesemondó dolgozott Szerémségben, 
de legtöbbjük névtelen maradt. Szabolcsid Julianna nagyapja, Tóth József, és az ő 
nagyapja valóban találkozhattak Szerémségben ruszin napszámos mesemondókkal, 
akik tudtak magyarul, és akiktől magyar nyelven is hallhattak meséket és dalokat, 
viszont Tóthék és más magyar béresek is mesélhettek nekik magyar tárgyú népme
séket. Ez alátámasztható Hnatjuk megállapításával, amely a kucorai népdal-éneke
sektől és mesemondóktól feljegyzett Mátyás-mesékkel kapcsolatos. Azok ugyanis 
azonosak azokkal, amelyeket Szabolcsid Julianna a nagyapjától hallott.

Feltételezzük, hogy Tóth József sokkal autentikusabban, az epikus énekekhez 
hűen mesélte unokájának ezeket a meséket, ahogyan maga is hallotta, felruházva 
Őket saját képzeletével és átszőve egyéni elemekkel (a királyokról, gazdagokról, 
szegényekről), míg Szabolcski Julianna meseanyaga megkopott, elszegényedett, 
csak az alapanyagot őrzi, persze az ő kontaminációival és képzeletével átszőve.

2. Mátyás király alakja egy mai bácskai magyar mesemondó mondáiban

Korvin Mátyás (1440-1490), Hunyadi János fia, magyar király (1458-1490), 
hadvezér, törvényhozó és ügyes szervező, a törökök elleni harcok kiemelkedő 
személyisége, nagyban szorgalmazta hazája kultúrájának és népe általános művelt
ségének felemelését. Ezért alakja századokon át a nép emlékezetében maradt, 
Rákóczi és Kossuth mellett, mint a legnépszerűbb s a legtöbbet emlegetett hős és 
igazságtisztelő király.

Bár a magyar népi lírában is jelen van alakja, a múlt századi népdalokban is 
találkozunk nevével, mindmáig főleg a prózai szövegek emelhetők ki a Mátyás-kul
tusz leghitelesebb tükrözőiként. Szólásokban és közmondásokban, anekdotákban, 
tréfákban, mondákban szerepeltetik a környező népek is, a csehek, szlovákok, 
ukránok, lengyelek és a délszlávok.

A délszlávok népi énekesei saját hősükként emlegetik Kaica Radonjával, 
Zraaj Ognjen Vukkal, JakSić Mitarral. A szerbhorvát epikus énekek az autentikus
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események keretében, autentikus személyekkel együtt Kraljevié Márkóval, VukaSin 
királlyal és a Jakšićokkal emlegetik.11 Az Erlangeni kézirat 2 énekei Zmaj deszpota 
Vukkal hozzák összefüggésbe, több szlovén népdal pedig Mátyásról, mint az 
igazságos és jóságos királyról szól. A Vuk-féle gyűjteményben található, később 
magyar nyelvre is lefordított Dojiin Petar és Mátyás király c. ének is igen népszerű. 
Dagmar Burghardt kutatásai során arra a megállapításra jut Vük gyűjtése, valamint 
a muraközi, a stájer és a Kuhaé-féle Stare popievke alapján, hogy a XV. század 
második felében keletkezett a szöveg, s eljutott egész Macedóniáig (Ohridba és 
Soplukába), Prizrenig és KrivoreCka Palánkáig.13

A bácskai ruszin népdalénekesek14, főleg a kucoraiak egyaránt dalolnak és 
regélnek Mátyás királyról és Márkó királyról, az egyik bunyevác népballada pedig 
azt a legendasort foglalja össze, amelyik arról szól, hogyan lett Mátyásból király.15

A hagyomány még manapság is őrzi Mátyás alakját, a mesék, a mondák, a 
tréfák, az anekdoták továbbra is élnek, sokat lejegyezhetünk belőlük jelenleg is, 
mivel az újabb változatok állandóan születnek és terjednek a nép körében még 
akkor is, ha a hősök már új köntösben, másként jelennek meg a szövegekben.

Penavin Olga és Matijevics Lajos elég sok Mátyás-mondát lejegyzett a Bácská
ban és Baranyában, s mindenik megegyezik a magyarországi típusokkal. Csupán 
abban különböznek azoktól, hogy a regélők helyhez kötik az eseményeket. A 
vándormotívumok, a leggyakoribb s a legismertebb formulák azonban mindenik- 
ben előfordulnak. Ilyen pl.: Mátyás király és az urak, Mátyás király meg a juhász, 
Mátyás király udvari bolondja, Mátyás és a szántóvető, Mátyás király és a szántóvető, 
Marcibányi meg Mátyás, Mátyás király és az öreg szántóvető, Mátyás király és a 
csókái úr, Mátyás király és a cinkotai kántor.16 Ujváry Zoltán négy bánáti Mátyás
mondát jegyzett le Hertelendyfalván (Vojlovica) a múlt században Bukovinából 
idetelepített székelyek népköltészetéből. Kovács Juli néni, a híres mesefa mondta 
el őket, s mindegyik változatában -  a sok eredetiség mellett -  kimutatható a 
mesélő képzeletvilága is. Ugyanakkor előkerülnek a Bukovinából hozott, s megőr
zött motívumok is. Ilyenek: Mátyás király meg Bem apó, Kell-e a nádnak víz? 
Mátyás király aranyekéje, Mátyás király mint ostoros.17

Penavin Olga és Ujváry Zoltán gyűjteményéből az derül ki, hogy a Mátyás 
királyhoz fűződő népköltészeti termékek javát az egész Jugoszlávia területén 
legjobban a Vajdaságban (Bácska, Bánát) és Baranyában őrizték meg. A Mura
közben és Szlavóniában jóval szegényebb a Mátyás-mondakör.

”A Mátyás hagyomány ügyét napirenden tartó kutatóink ismételten szorgal
mazzák a gyűjtést. Igazolásul és okulásul szívesen hivatkoznak a szomszéd népek 
körében összegyűjtött epikumra. Kétségtelen, van mit megszívlelnünk" -  mondja 
Ferenczi Imre az Adatok a Mátyás-mondakörhöz című tanulmányában.18 Em
legetve a szomszéd népeket, elsősorban a más nyelvűekre utal, de fejtegetésében 
tovább bizonyltja azt is, hogy a szomszédos országok magyar ajkú mesélóitől sincs 
még egybegyűjtve a sok szunnyadó Mátyás-monda. Pedig kár elhanyagolni ezek 
lejegyzését, hiszen a témakör egységessége, teljessége nélkülük elképzelhetetlen. 
Rögzítésüket könnyíti az a tény, hogy szinte minden mesemondó szívesen foglal
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kozik az igazságos király cselekedeteivel, igazságszolgáltatásaival, szívesen idézi 
országjárásait és tréfáit.

Nálunk, Jugoszláviában is kevés olyan mesemondó, mondaőrző akad, aki 
egyetlen királyról szóló történetet se tartogatna, őrizgetne. Azonban arról is van 
már tudomásunk, hogy ismerik a magyar ajkú inesélők a híres Márkó királyt is. A 
szegényeket pártoló igazságos Mátyásról mesélnek állandóan, ha többet nem, 
legalább egy-két történetet a kömyzetQkben, s a gyűjtőtől sem szabadkoznak, ha a 
Mátyásról szóló mondák iránt érdeklődik. Számos kiadvány szolgáltat adatokat a 
témakörhöz a környező népek gyűjteményeiben a magyarok igazságszerető Mátyá
sáról, népszerűsége, halhatatlansága ennélfogva a szomszéd népek népköltésze
tében is természetes. A szerbek, a horvátok, a szlovénok ajkán élnek e mondák ma 
is, s hogy számukra sem közömbös Mátyás király alakjának irodalmi, népköltészeti 
vetülete, többek között erről tanúskodik a Ljubljanában megjelent Slovenske 
pripovetke o Kralju MatijaSu c. gyűjtemény, melynek anyagát Grafenauer gyűjtötte 
össze s tette közzé 1951-ben. Éppen ezért a Mátyásról alkotott népi szövegek 
további gyűjtése, a Mátyás-mondakör lendületesebb rendszerezése még sok megőr
zött régiséget, hagyományt hozhat felszínre.

Ez alkalommal Szabolcski Julianna pirosi (Rumenka) mesemondónk reper
toárjából válogattuk ki a Mátyás királyról szóló anyagot; az ő Márkó királyról 
szóló mondáinak szövegét és azok értékelését már közzétettük.19 Márkó 
királyról tizennégy szöveget sikerült szalagra vennünk. Mátyás királyról 
azonban csak öt mondát mondott el. Bár azt állította, hogy többet is tud, 
mégsem volt alkalmunk folytatni a gyűjtést, mivel Szabolcski Julianna Német
országba utazott unokáihoz. Mátyás királyról az alábbi mondáit hallgattuk meg és 
jegyeztük le: Mátyás király Piroson, Mátyás király és a szőlősgazdák. Mátyás király és 
a szegényasszony, Az igazságos Mátyás király, Mátyás király halála.

Itt közöljük valamennyit minden változtatás nélkül.*
Ezúttal nem szólunk Szabolcski Julianna életrajzi adatairól, sem pedig azokról 

a megjegyzésekről, amelyeket mesemondás közben a szövegekhez fűzött, mivel 
ezeket már megjelentettük az imént említett tanulmányunkban. Inkább csak 
azoknak a mondáknak a sajátságait emeljük ki, amelyek Mátyásról szólnak, 
valamint azokat a szövegeket elemezzük, amelyeket Márkó királyról mesélt el 
adatközlőnk, neki pedig a FruSka gora lankáin őrködő szőlőcsősz nagyapa mondott 
el. Unokájának, Szabolcski Juliannának a mesekincsében ezek továbbélnek. Érde
mes szólni azokról a Magyarországon gyűjtött Mátyás-mondákról, melyek a jugosz
láviai magyarok és ruszinok körében is ismertek. A ruszinok hagyományában élő 
mondaanyagot azért is figyelembe vesszük, mert a nevezetes nagyapa, Tóth József a 
FruSka gorán ruszin szőlőmunkásokkal is kapcsolatban lehetett.

A Kovács Ágnes szerkesztette magyar kéziratos mesekatalógus (Magyar Nép
mese Katalógus -  MNK, Budapest) szerint Szabolcski Julianna elbeszélései bcil-
lenek azokba a változatokba, melyeket e katalógus is említ. Kivételt képez a
Mátyás király halála c. monda. E mondákban fellelhetők olyan helyi jellegű

* Lásd íz eredetiben (HK 45. e ., 79-85.)
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elemek, mint Penavin Olga és Matijevics Lajos gyűjtésének ide vontakozó mon
dáiban, mivel azokban is lokalizálja az elbeszéld a történetet (pl. Csókához köti). 
Ugyanígy Szabolcski Julianna is a saját környezetéhez igazítja mondáit, ti. 
Piroshoz-Rumenkához. Mátyás király a szájhagyomány szerint sokfelé járt álruhás 
útjain: Ráhón, Sajógömörben, Szentbenedekcn, Döbréten, Batinán, Szabadkán, 
Offenbányán és ki tudja, hány községben még, mire eljutott Pirosra is. Adat
közlőnk a lokalizálás mellett beleszövi elbeszélésébe a mai élet jelenségeit is: ”nem 
vótak ilyen limuzinok”, "gyöttek a levelek” a királynak, a "tüntetés" (demonstrá
ció) kifejezés pedig az ünnepélyt jelenti, annak a szinonimája.

Regélőnk egybeolvasztja az epizódokat, kombinálja és változtatja őket, s így 
teremti meg az újabb változatokat. Motívumai mindig a gazdag-szegény társadalmi 
ellentétére épülnek, és mint általában a Mátyás-mondákban, a főszereplő ezekben 
is bejárja az országot, a falvakat, hogy álruhában meggyőződhessen róla, hogyan 
bánnak a gazdagok a szegényekkel. Éjjeli szállást keres, ruhája mindig rongyos, a 
koldusok öltözékére emlékeztető, hogy megszánják ”rissz-rossz” ruhája miatt. 
Minderre azért van szüksége, hogy megláthassa, ki viseltetik emberségesen a 
szegények iránt, ki szánja meg őket, illetve kik a kegyetlenek és a szívtelenek. Ezt 
azért is teszi, hogy aztán igazságosan ítélkezhessen mindenki felett: a kegyetlen, a 
gazdag, a falusi nagygazda, az igazságtalan jegyző, a rossz bíró elnyeri büntetését 
(halálra ítéli vagy megvereti). A becsületes, aki még kevéske szegénységét is 
hajlandó megosztani embertársával, s becsületesen befogadja az először látott 
szálláskérőt, bőségesen megkapja Mátyástól a jutalmát. Említésre méltó, hogy 
Szabolcski Julianna mondáiban csak egyetlen változatot -  a Mátyás király és a 
szántóvető címűt -  találunk azok közül, amelyek Penavin Olga és Ujváry Zoltán 
gyűjteményében olvashatók.

Mesemondónk motívumai és változatai a ruszin nyelvű Mátyás-mondák ele
meivel is egyeznek. Igaz, eddig nem sokat gyűjtöttek össze a ruszin mondákból, 
azonban még azt a hármat is érdemes összevetni az itt tárgyalt mondáinkkal, 
amelyet Volodimir Hnatjuk 1897-ben jegyzett le a bácskai Kucorán. E ruszin 
mondákban is megtalálható a fahasábok elrendezését idéző részlet (a kegyetlen 
bíró és a "nótárius” említése) és a kegyetleneknek kijáró büntetés, a halál (a Karolj 
MatjaS i viut c. mondában). A Korolj Maijai menSue robotiznu szövegében pedig 
Mátyás szintén elrendeli az uraknak, hogy kapálják a szőlőt. Viszont kevésbé 
ismert motívum a lusta leány, aki végül is a királynak köszönheti, hogy szorgal
massá válik, a Korolj MatjaS proučue linivu divku c. mondában bukkan fel.20 
Ezekben a ruszin mondákban éppen olyan alaposan és hatásosan kiemelik az 
adatközlők a falusi szegénység gazdasági és társadalmi helyzetét, mint Szabolcski 
Julianna teszi azt a mondáiban. Ezekben is az elégedetlenség tükröződik a 
nagygazdák és a falusi hatalmaskodók iránt. Emellett a ruszin nyelvű Mátyás
mondákban erőteljesen kidomborodik a legszegényebb és a legelhagyatottabb 
néprétegek élete, főleg pedig azoké, akik legjobban megérezték a társadalmi 
ellentéteket, az igazságtalanságokat, mert gyakran még éhezésre is kényszerül
tek.21. Nem csoda, ha Mátyás királyban ők is a megmentőt, a szegények pártolóját' 
látják. Mégha nem is helyezik kimondott ruszin környezetbe a királyt, a mondák-
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ból az sejlik ki, hogy a ruszinok között van, a ruszinok falujában mozog Mátyás. 
Ugyancsak érdekes, hogy a ruszinok szövegeiben is Mátyást megtermett, erős és 
bölcs mondahősként emlegetik, akárcsak Szabolcsid Julianna.

Noha Szabolcsid Julianna mondáiban számos közös vonást fedezhetünk fel 
Mátyás király és Márkó király alakja között, mégis azt kell megállapítanunk, hogy 
több az eltérő jellegzetességekre utaló elemek száma. Mesemondónk mindenek
előtt jól ismeri e két hős tulajdonságait, s mindazokat a vonásokat, melyeket a nép 
számon tart velük kapcsolatban. Márkó királytól elválaszthatatlanok az ellen
téteken alapuló, az ünnepélyes összejöveteleket idéző és a háborúskodásokra 
jellemző motívumok, a törökökkel és az "arabokkal” való harcok és a felettük 
aratott győzelmek, valamint a bölcsességeit idéző helyzetek, leírások és a szegé
nyekkel, a nincstelenekkel való együttérzés és a jószívűség hangsúlyozása. Mátyás 
király alakjához a szegények iránti gondoskodást, az igazságszeretetet kiemelő 
motívumok sora fűződik. Megtörténik, hogy adatközlőnk ezeket a motívumokat 
felcseréli vagy kontaminálja, a két hős tulajdonságát csak egyikre ruházza, illetve 
kiválogatja a szituációnak megfelelően a legidőszerűbbeket, a legalkalmasabb 
jegyeket így kerülhet át a Mátyás mondából a Márkó királyról szóló szöveg szerb 
jobbágyára a magyar jobbágy jellemző vonása, amikor a koldúsnak öltözött király 
országjáró útját járja, hogy megismerje népét a maga valóságában.

Ugyancsak hasonló összevonásokat fedezhetünk fel más szövegekben is, pl. a 
két mondabeli király tulajdonságainak kiemelése esetében, amikor szintén átszáll
nak az egyes tulajdonságok a szóban forgó mesehősre, a szituációnak megfelelően, 
így történik meg az is, hogy amikor Márkó király szép tarisznyájáról olvasunk, 
amelyikből arannyal jutalmazza a szegény gyerekeket, inkább Mátyás király jut az 
eszünkbe, mivel eddigi folklór-ismereteink szerint ezek a vonások és tulajdonságok 
inkább a Mátyás-mondákban vannak jelen a magyar király jellemzőiként.

A szociális különbségek, az igazságtalanság és a gazdagok iránti elégedet
lenségből származó gyűlölet áll Szabolcsid Julianna szövegeinek a középpontjában, 
s az ezekből fakadó bosszú található meg mind a Márkóról, mind a Mátyásról 
szóló mondákban. Mesemondónk és regélőnk egyúttal egy olyan elégedetlen 
szegény népréteget is képvisel, amelyik szeretne a gazdagokkal egyazon társadalmi 
és anyagi szintre emelkedni a szociális különbségek megszüntetésével. Adat
közlőnk meg nem valósult gyermekkori vágyai teljesednek be így a meséiben és 
mondáiban.

A Mátyás király és a szőlősgazdák című monda feltehetően nagyon közel 
állhatott mesemondónk nagyapjához, mert maga is csőszködött a szőlőkben. Ezért 
hallhatta ezt adatközlőnk kislány korában olyan sokszor és hiteles előadásban.

Szabolcsid Julianna képzeletvilága nem korlátlan. Ugyanazt a témát képes 
variálni, s így kerül elő mesekincséből több, hasonló szöveg. Ugyanazt a motívumot 
alkalmazni tudja különböző helyzetekben. így pl. a Mátyás király halála című 
mondában szereplő mérgezés a feketekávé segítségével megtalálható a Márkó 
királyról szóló mondában is. A mondát aztán mégis sajátos módon fejezi be, mivel 
Mátyást nem a kávéval mérgezik meg, hanem egy parasztot szednek rá, hogy ölje 
meg a királyt
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A Márkó királyról és Mátyás királyról elmondott mondái alapján feltéte
lezhetjük, hogy Szabolcsid Julianna a mesemondó nagyapára emlékezve formálta 
meg hőseit, mivel az öreget különösképpen szerette, s abban látta nemes lelkű és 
igazságszerető védelmezőjét, szemben az édesapjával, a goromba természetű, szere
tet és gyengédség nélküli családfővel. Leírásaiból is azt véljük felfedezni, hogy a 
nagyapa külalakjával egyezik Márkó és Mátyás alkata, hajviselete és szakállas- 
bajúszos arca. A népszerű, de nem magas termetű, s főként nem óriási vagy 
erőteljes Mátyás királyból így formálja meg önmagának a maga mondabeli Mátyá
sát, aki éppen az ellentéte a valóságnak, kiegészítésül pedig Márkónak a tulajdon
ságait kölcsönzi s ruházza rá Mátyásra. így válik aztán Mátyás király is magas 
termetűvé, nagy erejű harcias hőssé mindenik mondában.

Mivel a számára sokat jelentő nagyapa elég korán meghalt, tulajdonságai 
átkerültek a mesehősökre; mesemondónk szövegeiben a legférfiasabb, leghar- 
ciasabb erőt és bátorságot képviselő tulajdonságai egyaránt tapadtak Márkóra és 
Mátyásra. A nagyapa jellemző jegyei tehát tovább élnek és variálódnak a mondák
ban. Szabolcsid Julianna tudja, hogy a valóságban mindkét hős létezett, s neki 
Márkó éppen olyan király, mint Mátyás, s azzal is tisztában van, hogy híres 
uralkodók, hadvezérek voltak. Harcoltak, s Mátyás a szegények védelmezője, 
Márkó pedig a szerbek hatalmas és erős királya. Mind a kettőről már a gyerek
korában megalkothatta a maga képét, s mivel nagyapjának feltétlenül hitt, nem 
volt szüksége semmiféle egyéb forrásra, sem hiteles adatra az idős embertől 
elsajátított mondahősök megformálásához.

(1978; 1980) Veselinović-Šulc Magdolna
Matyevics Lajos
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N é p mo n d a

1. KOMPARATISZTIKAI ADATOK EGY 
EREDETMAGYARÁZÓ MONDATÍPUS ELTERJEDÉSÉHEZ

A magyar mondakutatás elméleti irodalma a hatvanas-hetvenes évek eredmé
nyei és összegezései után1 az utóbbi két évtizedben megcsappant; néhány kutató 
érdeklődése elsősorban a hiedelemmonda felé fordult, s ez egyben a hiedelmek 
természetének kutatását is maga után vonta.2 Időközben napvilágot látott a magyar 
hiedelemmonda-katalógus, a régóta nélkülözött kézikönyv azonban már eleve 
mellőzte a teljesség igényét, mivel a típusok és típusszámok kialakításában nem a 
teljes ismert magyar hiedelemmonda-anyagra épült, csupán egy feldolgozott kisebb 
részére.3 Ily módon azután e katalógus legjobb próbái a feldolgozásra kerülő 
terjedelmesebb mondakorpuszok; eddig -  tudomásunk szerint -  egy publikált és 
egy kéziratos mondagyűjtés apparátusa használta fel e katalógust a változatok 
besorolásakor.4 Egyes újabb kiadványokban nem tapasztalható, hogy a kutatók 
élnek e katalógus felhasználásának lehetőségével. Ez annál inkább sajnálatos, 
mivel éppen a felhasználás és gyakori alkalmazás mutathat rá a magyar hiedelem
monda-katalógus hiányosságaira, s így születhetnek meg az új javaslatok, amelyek 
virtuálisan figyelembe vehetők lennének a teljes (teljesebb) magyar hiedelemmon
da-katalógus majdani kidolgozásakor.5

A magyar mondakincs anyagának osztályozása a napjainkban közkézen forgó 
kézikönyvekben eléggé megnyugtatónak látszik; nem jelenti azonban azt, hogy 
terminológiai tekintetben is lezárult az egységesülési folyamat;6 a dolgozatunkban 
érintendő credetmagyarázó mondák más-más kutatók szóhasználatában természet
magyarázó vagy aetiológiai mondaként is olvashatók, ami azt mutatja, hogy a múlt 
század mondafelfogásának egyes elemei (természeti mondák -  Natursagen) ma is 
felbukkannak. Mivel a monda műfajának ez a csoportja eléggé heterogén elemeket 
egyesít, elképzelhető, hogy a mondaelmélet további munkálatai során az eredet
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magyarázó mondák tovább differenciálódnak, minden bizonnyal számítani kell 
tehát az egységes terminológiára is.

A magyar eredetmagyarázó mondák katalógusa még nem készük el, remény 
van azonban arra, hogy készítője; Nagy Ilona hamarosan befejezi. Már elkészült 
azonban és megjelent a magyar legendamesék katalógusa, amely a Szent Péter- 
történeteken keresztül sok vonásában érintkezik az eredetmagyarázó mondákkal.7 
Mivel az eredetmagyarázó mondák egy része a népi hiedelmek bizonyos területeit 
is magába olvasztja, így kerülhetett sor arra, hogy a magyar hiedelemmonda- 
katalógus olyan típusokat is felölel, amelyek majd beletartoznak az eredetmonda- 
katalógusba is. Gondoljunk itt a "mitikus állatok” és a "mitikus növények” 
elnevezésű csoportokra, amelyek aetiologikus vonatkozásokat is tartalmaznak.8 
Mindez arra látszik utalni, hogy az elkészülő részkatalógusok publikálása után még 
sok teendő vár a mondakutatásra, hogy árnyaltabb módon elkülöníthesse egymás
tól az összefüggő, de egymástól mégis eltérő (vagy eltérő vonatkozásokat is 
tartalmazó) mondacsoportokat.

Az alábbiakban egy "mitikus növény” kérdését fogjuk megvizsgálni az eddig 
ismert variánsok alapján, vagyis azokat a szövegeket tekintjük át, amelyek "magya
rázatot” kínálnak bizonyos botanikai jellegzetességekre. A szövegek megfelelnek 
annak a jellemzésnek, amelyet az eredetmítoszok egyes csoportjai kapcsán állapí
tott meg az egyik kutató: ”... növények életének vagy egyes vonásainak (a kiemelés 
tőlünk -  J. K.) keletkezéséről szóló történetek”. Mivel az idézet a mitológiai 
vonatkozásokat is hangsúlyozza, nyilvánvaló, hogy ez az eredetmonda-típus ugyan
úgy besorolható a hiedelemmondák körébe is. Jelezzük azonban, hogy a "Mária- 
ülte gaz”-típus a magyar hiedelemmonda-katalógusban nem került feldolgozásra.

Eddigi ismereteink szerint ennek a mcndatípusnak öt magyar nyelvű változata 
olvasható. Az első adatok a XIX. század hetvenes éveiből származnak, a legutóbbi 
pedig századunk nyolcvanas éveiből. Mintegy száz évet fognak át a változatok, 
ehhez az időhöz képest tehát nem túl gyakori előfordulásával számolhat a kutatás. 
Mint a későbbiekben utalni fogunk rá, figyelembe véve néhány szláv párhuzamot, a 
néphagyomány nem minden esetben vonatkoztatja azonos növényfajtára ezt az 
eredetmagyarázó mondát. Lássuk először a szövegeket.

1. "Mikor a Boldogságos Szűz a kis Jézust nevelte, annyira vót (in menstrua- 
tione),,hogy asz gondolta: kéntelen bele möghalni. Mönt, asztán a ződ fű között 
tanáta a hunyórokat (-fű), ráüt, még maii nap is mögláccik rajta a Boldogasszony 
(menstruatio)-ja, a csík mögláccik rajta.”

2. "Márija vándorút a fődön. Má nagyon fáratt vót, egy helön leüt az 
árokpartra, a fűre. Ippeg rajta vót a baja. Hét szőrszoknya vót rajt, a bajának a hele 
mégis ott maratt azon a gazon, amellikre ráüt. Ezt a füvet máig is úgy hilik: 
Márijaültegaz, mer levelin ujan barnás fótok vannak.”11

3. "Polygonum Lapathifolium L.: Hunyor; laba gistii. A levelén lévő piros 
foltról azt tartják, hogy ez azért van, mert a Krisztus keresztje alatt volt, és reá 
csepegett a vére."

4. "És Mária, tisztulása vót a Máriának, leszállt a szamárról, a szamár hátáról, 
és rácsöppent a vér a fűre. A fűn látható. Mer a fű zöld, a vér piros. Arra Fehér
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megyébe ez a fű nagyon sok van. Ezt én magam is láttam, mer oda jártunk 
répamunkára. Ha nagyobb vót a levél, nagyobb vót a csepp, ha kisebb vót a levél, 
kisebb a csepp, de ez valóban így van.”13

5. "Nos, és ez ojan, hogy mosmá tiszta fehér, abba egy morzsa piros sincs. És 
mikó én kislány vótam, még vót annyi, hogy csak a széle vót egy picit fehér. Ez a 
Szűz Máriának a szégyenvirágjo. Vahamikó -  no jó van, most ember vagy, én 
öregasszony vagyok, dehát most szégyen vagy nem szégyen -  a Szűz Máriánok a 
havibaja rácsöppent erre a virágra. És az azé lett piros. Es mikor ez megtörtént, ez 
a nagy szégyen, ami űrá esett, eztet ugye nagyon nehéz vót neki eviseni. Tahát ezé 
lett ez szégyenvirág. Ez annak a maradványo. És a nők szégyenvirágjo. Tehát, ha a 
piros elmullik egészen, akkó nincs szégyen a földön. De még piros van a közepinn, 
egy kicsi szégyen tehát van.”14

Ha összevetjük az itt sorbaszedett öt változatot, első megállapításunk az 
lehetne, hogy a harmadik nem a mondaszöveget közli, hanem annak puszta 
tartalmi kivonatát, bár kétségtelen, hogy mögötte hallott szöveg lappanghat.

A második és a negyedik változatból nem deríthető ki, hogy a közlő mely 
azonosítható növényfajtákra vonatkoztatja az eredetmagyarázó szöveget. Az első, 
harmadik és ötödik szöveg viszont olyan adatokat tartalmaz, amelyeknek alapján a 
növényfajta azonosítható.

Az első, második és negyedik szöveg kiolvashatóan Mária és a kis Jézus 
meneküléséhez köti a növénnyel kapcsolatos eseményt, az ötödik esetében ez 
feltételezhető, a harmadik szövegben azonban minden bizonnyal egyházi sugallatra 
elterjedt másodlagos értelmezés fedhette el a Boldogasszonnyal kapcsolatos vonat
kozásokat. Hasonló mechanizmus képzelhető el egy később idézendő délszláv 
változattal kapcsolatban is.

Kálmány Lajos adatközlője hunyor-kém határozza meg a füvet, s ezt három
széki adatunkkal hitelesíthetjük, mivel ott is a hunyor szerepel. A botanikai 
kézikönyvekben azonban inkább lapulevelű15 (lóromlevelű16) keserűfűként is
meretes a latin nevén Polyganum lapathifolium L. (A borsos ős baracklevelű 
keserűfűfajtáknál a hunyor egyéb névváltozatként megtalálható, az azonosítás tehát 
megnyugtató.17) A szövegeinkből kiolvasható levélfoltokat a botanikus így íija le: 
”A levelek közepét gyakran sötét bíboros barna vagy csaknem fekete folt ékesí
ti.”18 Ötödik szövegünk más növényhez köti az eredetmagyarázó mondát: gombosi 
adatközlőnk szerint a szégyenvirág virágjának közepén látható néhány bíborszínű 
sziromlevél színe ered Mária havi tisztulásától. A szégyenvirág azonos a vadmurok- 
kal (Daucus carota L.), nevezik még vadrépának és vadsárgarépának is.19

Az öt variáns alapján úgy látjuk, hogy a ”Máriaülte gaz” eredetmagyarázó 
monda valószínűleg a Polygonum lapathifolium L-hez kötődik, a Daucus carota L. 
emlegetése ezzel a mondatípussal kapcsolatban minden bizonnyal a ”Szégyenvirág” 
eredetmagyarázó mondatípussal való kontaminálódását jelenti. Feltevésünket alá
támasztani látszik, hogy a szlovák mondahagyományban is a lapulevelű keserűfüvet 
nevezik ”Szűz Mária füvének”, s amelyhez ugyancsak azonosan szerkesztett 
motívum kötődik.20
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Rendelkezünk továbbá egy adattal, amely a Kálmányénál is korábbi, s amelyen 
elindulva minden bizonnyal újabb növényfajtát lehetne bekapcsolni a "Máriaülte 
gaz” mondatfpus körébe. Hermán Ottó idézi Borbás Vince egri adatát, amely 
szerint a múlt század hetvenes éveiben a közönséges szeplőlaput (Cerinthe minor 
L.) nevezte a nép boldogasszony csepegtette fűnek is.21 Sajnos, még nem ismerünk 
olyan eredetmagyarázó mondaszöveget, amely ezt az igen beszédes népi elnevezést 
indokolná vagy magyarázná. Elképzelhető, hogy egri etnobotanikai munkában 
mégis felbukkan előbb vagy utóbb. A növénytan leírása szerint ennek a növénynek 
a levelei "gyakran kerek, fehér foltoktól szeplősek.”22 Zavaró mozzanat, hogy itt a 
foltok fehérek. Mint azonban egy délszláv adat alapján látni fogjuk, a boldog- 
asszony füvének más értelmezése is lehetséges.

Veselin Čajkanović kéziratból sajtó alá rendezett szerb etnobotanikai szótá
rában23 két becses adattal találkozunk, amely komparatisztikai szempontból járul
hat hozzá a mondatípus elterjedésének vizsgálatához. Bosznia nyugati részéből 
idézi az alábbi leírást: "Boldogasszony füvének hív a nép Janjban egy mezei 
növényt, amelynek lándzsás levelei és fürtösen elhelyezkedő barnáspiros virágai 
vannak. Minden levél felső felén cgy-egy sötétpiros szeplő látszik, amely leginkább 
vércsepptől eredő folthoz hasonlít. A hiszékeny és babonás janji asszonyok úgy 
tartják, hogy ez a Boldogasszony vére, amely havi tisztulásakor cseppent ágyékából 
ennek a növénynek a levelére. Ezért adták neki a Boldogasszony füve nevet”24

Mint az idézetből láthatjuk, alapjában véve identikus eredetmagyarázó mon
dáról van szó, a szöveg azonban nem közli a növény hivatalos vagy latin nevét 
Mivel azonban az idézett leírás a szótár utólagosan készített függelékéből szár
mazik -  szerzője nem Čajkanović -, azt lehetne hinni, hogy a Čajkanovié által a 
kötetben másutt adott latin elnevezés vonatkozik erre is. (Ez az elnevezés: 
Hypericum perforatum L.25) Magunk úgy véljük azonban, hogy a fentebb idézett 
leírásban ugyancsak a lapulevelű keserűfű (Polygonum lapathifolium L.) gyanít
ható, a levelek formájának, sötétpiros foltjának, valamint fürtös virágjai színének 
leírása is pontosan ráillik a keserűfűre. Ez a nyugat-boszniai aetiológiai monda 
tehát minden bizonnyal az előbbiekben idézett magyar mondaszövegek délszláv 
variánsa, s a növény is, amelyre a néphagyomány vonatkoztatja, azonosnak tekint
hető. (Az eredeti közlés megtekintésével ezt a feltevést igazolni látjuk. Az idézet 
forrásának szerzője, Rade Rakita ugyanis, bár kérdőjellel ugyan, gondolt a Polygo
num lapathifoliumra. A növénynek ez a feltételezett besorolása azonban a Caj- 
kanovié-féle szótárba került bele. Nem tudni, hogy a sajtó alá rendező miért 
mellőzte az idézet elejéről az eligazító latin elnevezést. Talán azért, mert nem volt 
azonos a másik "boldogasszony füve” latin elnevezésével? Mindenesetre úgy lát
szik, hogy elkerülte a figyelmét: itt azonos név alatt (bogorodičina trava) minden
képpen két növényről van szó.26

Ugyancsak "boldogasszony füve" (bogorodiéina trava) néven található Čaj- 
kanovié szótárában egy másik növényfajta, a közönséges orbáncfű (Hypericum 
perforatum L ), amelyhez ugyancsak kötődik eredetmagyarázó monda, bár a 
növény maga külső jegyei tekintetében nem felel meg a lapulevelű keserűfűnek.27 
A Hypericum perforatum L. -  mint neve is sejteni engedi -  levelein átlátszóan
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pontozott, egyik magyar népi elnevezése szerint "lukaslevelű fű”.28 Nyilván ez a 
tulajdonsága aktualizálta a szerb tradícióban vele kapcsolatban a Boldogasszony - 
mondát. Gajkanović Pavle Sofrić híres könyvéből idézi a kapcsolódó eredet
magyarázó mondát: ”A boldogasszony füvének levelein levő szeplőkről mesélik Nis 
környékén a következő aetiológiai mondát: Boldogasszony, miután bedagasztotta a 
kenyeret, megmosta a kezét, s a lehulló cseppektől keletkezett a növényen a sok 
szeplő.”29

A jelen pillanatban nem tudjuk adatokkal alátámasztani azt a feltételezett 
összefüggést, amely az Eger környékén egykor ismert boldogasszony csepegtette fű 
(Cerinthe minor L.) és a Szerbiában eredetmagyarázó mondával is identifikált 
boldogasszony füve (Hypericum perforatum L. -  bogorodičina trava) között elkép
zelhető. E két növényt a velük kapcsolatban feljegyzett vagy feltételezett eredei- 
magyarázó mondák köthetik össze, mivel esetükben nem piros foltról van szó. A 
fehér és az átlátszó foltokat a népi aktualizáló-mondaalkotó tevékenység bizo
nyosan nem köthette Mária havi tisztulásához.

A felsorolt magyar és összehasonlító szláv változatok alapján arra kell gondol
nunk, hogy a közös európai aetiológiai mondakincsben az egyes növények levelén 
látható piros foltokat Boldogasszony lehulló tisztulásának tulajdonítja a népi 
képzelet, a Megváltó lecsepegő vérét idéző változat -  mint már utaltunk is rá -  
minden bizonnyal másodlagosan sugalll egyházi eredetmagyarázat lehet. Az ötödik 
szövegben idézett szégyenvirág-motívum ugyancsak kontamináciős úton kerül
hetett ebbe a mondakörbe. Az egyetlen hiányos magyar adat, valamint a mondával 
alátámasztott szerbiai adat alapján arra kell gondolnunk, hogy egyes nem piros 
foltokkal tarkított levelű növények esetében Mária valamely köznapi tevékeny
ségéhez (kenyérdagasztás, kézmosás) köti a népi képzelet a foltok keletkezését A 
magyar mondakincs vonatkozásában azonban ez az utóbbi csupán feltevés mindad
dig, míg föl nem bukkan egy igazoló eredetmagyarázó mondaszöveg. Ez pedig vagy 
megtörténik vagy nem.

Elgondolkodtató egyébként, hogy ez az adat éppen Egerben bukkan fel, és a 
jelen pillanatban máshonnan nem ismerjük analógiáit -  legalábbis a magyar 
nyelvterületen nem. Úgy véljük, hogy Eger lakosságának hovatartozása talán 
utalhat bizonyos mozzanatokra, amelyek nem hagyhatók figyelmen kívül a kérdés 
vizsgálatakor. Borbás Vince (és az őt idéző Hermán Ottó, valamint Wagner János, 
aki ugyancsak közli a "boldogasszony csepegtette fű” elnevezést30) nem utal arra, 
hogy Egerben mely nációhoz tartozó közegben jegyezte fel az adatot. A feljegyzés 
idején -  a XIX. század hetvenes éveiben -  ebben a városban túlnyomórészt magyar 
lakosság élt, bár az egyes kimutatások alapján még akkor is számolni kellett más 
nemzetekkel is: szórvány szerb eredetű lakossággal, s talán görögökkel is: Az egri 
várostörténetnek ugyanis a XVI. századtól egészen a XIX. század végéig nem 
elhanyagolható tényezője volt az a szerb lakosság, amely a vár török birtokbavétele 
óta ott élt, majd Csamojevics ipeki pátriárka nagy balkáni kivándorlása (1690) 
után Egerbe is beköltözött. Az egri szerb kolónia három évszázados kontfnuus 
gazdasági, kereskedelmi, egyházi tényező volt a városban; nyomaival, hatásával 
lassú lemorzsolódása, szétszóródása valamint beolvadása után is számolni kel!.31
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Arra gondolunk tehát, hogy a szerb lakosság emléke a város és környéke népi 
hagyományvilágában is fönnmaradhatott, s Borbás Vince etnobotanikai adata talán 
éppen a magyarba beolvadt tradícióhoz köthető. Az eddig ismert adatok alapján ez 
nem igazolható, a föntiekben ismertetett szerbiai szerb analógia azonban ezt a 
feltevést nem zárja ki, sőt inkább lehetővé teszi.

A magyar-délszláv folklór-komparasztika szempontjából -  úgy véljük -  nem 
érdektelenek azok a történeti mozzanatok sem, amelyek Szeged városának egyháztör
ténetével kapcsolatosak. Bálint Sándor, a "szögedi nemzet” történetének, egyház- 
és művelődéstörténetének valamint néprajzának és népi vallásosságának kitűnő 
ismerője és monográfusa foglalkozott a ferencesek szegedi megjelenésével és 
tevékenységével. Tőle tudjuk, hogy a hódoltság idején a török a ferenceseken kívül 
más szerzetesrendet nem tűrt meg a városban, őket is elsősorban azért, mert a 
szegedi franciskánusokat viselkedésük, külső jegyeik tekintetében analógiás szálak 
kötötték -  legalábbis a török szemében -  a kolduló dervisrendekhez. Az akkori 
Dél-Magyarország magmaradt híveit és papságát a pápa a belgrádi missziós püspök 
joghatósága alá rendelte, ezáltal Szeged és környéke missziós területté vált. A 
belgrádi missziós püspökök általában a bosnyák ferencesek köréből kerültek ki, s a 
joghatóságuk területén élő hívek látogatását is általában bosnyák ferencesek 
kíséretében -  és inkognitóban -  bonyolították le. Dy módon közvetlen útjai alakul
hattak ki a magyar-délszláv kölcsönhatásoknak a népi vallásosság területén is.32

Nem lehetetlen, hogy a Kálmány Lajos által Szőregen feljegyzett eredet
magyarázó monda a "Máriaülte gaz” keletkezéséről egyes vonásaiban a Balkán felé 
mutat, ahol -  éppen Nyugat-Boszniában -  ugyanez a monda nyert -  száz eszten
dővel később -  megörökítést. Mindenképpen nyitott tehát a kérdés, hogy ennek az 
eredetmondának magyar nyelvterületen való elterjedésében nem kell-e azokra a 
balkáni bogumil hatásokra gyanakodnunk, amelyekről Bálint Sándor megálla
pította, hogy a szegedi néphagyományban itt-ott felcsillannak.33

Hangsúlyozzuk azonban, hogy az előbb elmondottak csupán feltevések, ame
lyeknek igazolásához a magyar és a balkáni néphagyománynak nagyobb variáns - 
anyaggal kellene rendelkeznie, ugyanakkor szükség lenne arra is, hogy más 
környező népek és országok népi hagyományvilágában is elemzésre kerüljön a 
"Máriaülte gaz” eredetmagyarázó monda.

Bízunk benne, hogy ezt Nagy Ilona, a magyar eredetmonda-katalógus össze
állítója, el is végzi. Magunk mindössze néhány komparatív szempont feltevésével 
kívánunk hozzájárulni a kérdés jobb megvilágításához.

(1986) Jung Károly
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2. A GUNTRAM-MONDA ÚJ MAGYAR NYELVŰ 
VÁLTOZATA

A nemzeti folklorisztikák történetében vannak pillanatok, amelyek sokak 
számára nem tartoznak a kimondottan lélekemelő és illúzióerősítő mozzanatok 
közé; szilárdnak és cáfolhatatlannak tűnő megállapításokat, biztosnak látszó "igaz
ságokat” vonnak kétségbe, s ezért nemegyszer tűnnek ”hazafiatlannak” azok a 
kutatók, akik, éberen ott tartva szemüket a nemzetközi kutatások újabb eredmé
nyein, egy-egy nemzeti folklorisztikai "alapigazságot” próbálnak a gyakran szűknek 
bizonyuló nemzeti keretből tágabb, nemzetközi komparatív keretbe helyezni. Való
színűleg nem tévedünk, ha a magyar folklorisztika egyik "kellemetlen” és illúzió
romboló pillanatának tekintjük a testből állat alakban távozó és oda visszatérő 
lélek képezte ősi, nemzetinek tartott motívumával kapcsolatos előzetes közlésre1 
és az utána következő majdnem teljes csendre utalunk. Ez a tanulmány (és hozzá a 
szerző megnevezése nélkül csatolt, magyar anyagot számba vevő kiegészítés2) már 
több mint egy évtizede megjelent, de legjobb tudomásunk szerint napjainkig nem 
jelent meg olyan hozzászólás vagy kiegészítés, mely az ott leírtakat kétségbe vonná 
vagy esetleg új magyar nyelvű adatokkal egészítené k i Egyetlen tanulmány került 
közlésre, 1977-ben, s az elsősorban a szerző Hannjost Lixfeld módszerbeli hozzá
állását próbálja néhány szempontból korrigálni, továbbá olyan területeket kapcsol 
be az egybevető vizsgálatba, amelyre az eredeti előzetes közlés szerzőjének (és a 
szöveg magyarra fordítójának) figyelme nem terjedt ki.3 Beszédes továbbá az a tény 
is, hogy Lixfeld előzetese után két esztendővel megjelent tőle a nagy összefoglalás, 
félszáz lapnyi terjedelemben4, de erről a mondamonográfiáról a magyar folklo
risztika ugyancsak nem látszik tudomást venni.3 (Ezzel szemben maga Hannjost

1 Lixfeld, Hannjost, 1970.
1 A tanulmány fordítója és a kiegészítés Írója Voigt Vilma*. Utal erre Lixfeld, Hannjost 1972. 

97-98.157. jegyzet ét Utvánovits Márton 1977.18.
Utvánovits Márton 1977.

4 Lkfeld, Hannjost 1972.
5 A tanulmányra Voigt Vilmos volt szíves felhívni a figyelműnket. A szöveg bibliográfiai adataiért és 

a fénymásolat megszerzéséért Maja Botković-Stulli asszonyt illeti köszönet.
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Lixfeld, aki egyébként köszönetét mond előzetes magyar nyelvű közzététele alkal
mából, maga sem dolgozta bele a monografikus igényű tanulmányba az előzetes 
mellé csatolt s akkor teljességre törekvő magyar variáns anyagot*.) így tehát a 
nemzetközi folklorisztika a tíz évvel ezelőtt megjelent mondamonográfia alapján 
nem tudhatja, hogy a Guntram-mondának -  a többiek mellet -  1970-ben tíz, azóta 
pedig (a jelen dolgozatban közlésre kerülő új változatokkal együtt) tizenkettő, még 
pontosabban: ha az 1977-ben publikált szöveget7 is figyelembe vesszük: tizenhárom 
változata ismeretes magyar nyelven. (Egy 1926-ban publikált félmondatot, amely 
valószínűleg szintén Guntram-monda változatot sejtet8, ugyancsak meg fogunk 
említeni dolgozatunkban.)

A Hannjost Lixfeld előzetesének lapalji jegyzeteiben közölt szerkesztői meg
jegyzés arra kérte az olvasókat, hogy lehetőleg újabb adatokkal egészítsék ki a 
szövegben foglaltakat9, istvánovits Márton föntebb már említett néhány (nem 
magyar) pótlólagos adatát leszámítva nincs tudomásunk publikált magyar adatról 
az elmúlt évtizedben, legalábbis nem olyan adatról, amely Hannjost Lixfeld előze
tesének vagy mondamonográfiájának fényében ismertette volna a fölbukkant ada
to t Jelen dolgozatunk ezért arra vállalkozik, hogy egyrészt felsorakoztassa az 
1981-ben gyűjtött (és 1982-ben újra felgyújtott) két gombosi magyar nyelvű 
mondaváltozatot, valamint hogy a kérdéskörbe bevonjon olyan adatokat és közlé
seket, amelyek a Guntram-monda magyar nyelvű irodalmában nem kerültek emlí
tésre vagy közlésre.

Hannjost Lixfeld előzetesének magyar fordítása megemlíti és tartalmi kivo
natát is adja a Paulus Diaconus História Langobardumában olvasható alapszö
vegnek, de magának a szövegrészletnek eredetijére nem utal. Az 1972-es 
mondamonográfia sem adja Paulus Diaconus szövegének német fordítását, ahelyett 
"Az alvó király” címen a Grimm testvérek német mondagyűjteményében közzétett 
német fordítást adja.10 A magyar folklorisztika abban a szerencsés helyzetben van, 
hogy Paulus Diaconus művének, A langobárdok történetének (História Langobar- 
dum) teljes fordítását, közte a kérdéses részletet is használhatja, mivel a fordítás 
már a századfordulón megjelent magyarul11. Éppen ezért nem lesz érdektelen, ha e 
helyütt idézzük és a kutatás rendelkezésére bocsátjuk a "Gunthramnus csodás 
látomása" című részletet, amely -  úgy látszik -  elkerülte a kutatás figyelmét. 
Érdekes módon az éles szemű Kálmány Lajos sem figyelt fel a kérdéses részletre, 
pedig "A lélek kis, fehér egér alakban” című szövegét12 a História Langobardum 
magyar fordításának megjelenése után több mint egy évtizeddel publikálta.

* Mindössze visszautal az előzetes közlemény függelékére, anélkfll, hogy akár izámizerűen, akár 
bibliográfiai adataival felsorolná őket: Lixfeld, Hannjost 1972.103.

7 Boanyák Sándor 1977. 83.
8 Fazekas Ferenc 1926. 39.
* Lixfeld, Hannjost 1970.136.
10 Lixfeld, Hannjost 1972. 63-64.
11 Diaconus, Paulus 1901.
12 Kálmány Lajos 1914. 150-151- Újabb kiadása: Kálmány Lajos 1976. 259-260. E kiadás

jegyzeteiben nincs szó arról, hogy a szöveg a Guntram-monda változata lenne*
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íme a Guntram-monda alapszövegének magyar fordítása:
”Egy alkalommal Gunthramnus vadászatra ment az erdőbe és midőn a társa

ság szokás szerint mindenfelé elszéledt, s a király mellett csak egyetlenegy hű 
embere maradott: akkor a királyt leküzdhetetlen álmosság lepi meg és fejét ennek 
a hű emberének az ölébe hajtva elaluszik. Erre egy olyan kígyóféle kicsinyke állat 
mászott ki a király szájából és mindenképpen azon igyekezett, hogy az éppen ott 
csörgedező keskeny patakocskán átjuthasson; akkor az, akinek az ölén pihent a 
király, kardját hüvelyéből kihúzta és azt a patakon keresztül fektette, amelyen 
aztán a kis csúszómászó átkelt a túlsó partra. Ezután nem messze azon helytől, a 
hegy egyik kisded nyílásába csúszott be, ahonnan kevés idő múlva visszatért és az 
említett patakocskán a kard segélyével átkelvén, visszament oda, ahonnan kijött, 
Gunthramnusnak szájába. Midőn pedig ezek után Gunthramnus álmából fölébredt, 
előadta, hogy milyen csodás álmot látott. És apróra elbeszélte, ami álmában 
történt vele, hogy egy folyó fölött vashídon kelt át és egy hegy alá ment, ahol 
tömérdek aranyat talált. Erre az, akinek az ölén pihent a feje, amíg aludt volt, 
rendre elsorolta neki, hogy mit látott. De hagyján! Azt a helyet fölásták és 
megmérhetetlen kincsre találtak, amely már régi időktől fogva hevert ott. Ezen 
aranyból Gunthramnus király később egy bámulatos nagyságú és fölötte súlyos 
ciboriumot készíttetett...”13

Paulus Diaconus VIII. századi alapszövege azonban az azóta eltelt ezer 
esztendő alatt tetemes időbeli és térbeli tartományt járt be, s ebből következően a 
nemzetközi kutatás számára eddig felsorakoztatott számos variáns Európától a 
Távol-Keletig mutatható ki. Hannjost Lixfeld mondamonográfiája a függelékben 
fel is sorolja ezeket14, de nyilvánvaló, hogy ez a lajstrom korántsem lehet teljes, 
mert van például század eleji horvát variáns, amely nem szerepel benne13, néhány 
magyar változat pedig, mint látható lesz, a mondamonográfia közzététele után 
került felgyűjtésre vagy publikálásra, illetve kerül a kérdéskör ismeretében ismé
telten említésre.

Már a magyarul közzétett előzetes szövegében olvasható, hogy a História 
Langobardumban szereplő "csodás látomás” párhuzamai egymástól tulajdonkép
pen nem egy tekintetben eltérő redakcióban kerültek lejegyzésre az egyes nemzeti 
irodalmakban és folklorisztikai gyűjteményekben. Mindenképpen fontos adat, hogy 
a középkor hallatlanul népszerű és Európa-szerte közkézen forgó elbeszélés 
(példázat) gyűjteménye, a Gesta Romanorum1 172. részében is olvasható a
Guntram-monda változata -  de már Gunthramnus személyétől függetlenedve, 
katona szereplőkkel -, így fölmerülhet annak a gyanúja, hogy talán a Gesta 
RomanommnaY. is szerepe lehetett a monda egyes redakcióinak, illetőleg verzi
óinak elterjesztésében. Fontos mindenesetre, hogy ha az időrendben második 
magyar Guntram-monda változat feljegyzője és közzétevője, Kálmány Lajos nem is

u Diaconui, Paulus 1901.154-1S5.
M Lirfekl, Hannjost 1972. 98-107.
15 ŽUa, Stjepan 1913.
16 Alapvető magyar nyelvű kritikai kiadása: Goto Romanorum 1900. Újabb kiadása: Gesta 

Romanorum 1977.
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ismerte (vagy jegyzetei közt nem említette) a monda és a Gesta Romanorum 
megfelelő helyének paralelizmusát vagy lehetséges összefüggését, a harmadik le
jegyző és publikáló, Berze Nagy János már precízen számol vele és említi szövege 
jegyzetei közt.17 Ha arra nem is ismerünk közvetlen bizonyítékot, hogy a Gesta 
Romanorum egyes szövegei folklorizálődtak volna, mindenesetre megemlíthető, 
hogy száz évvel ezelőtt már minipolémia tárgyát képezte a kérdés a magyar 
folklorisztikában.18

Hannjost Lixfeld előzetes közleményében a Guntram-monda számos nemzet
közi változata szám szerint öt redakcióba nyert besorolást: a kincsleletszerkesztés, 
az állatkoponyás szerkesztés, a szomjúzásszerkesztés, a vízbefúlás-szerkesztés és a 
fürdési szerkesztés kategóriába. Ez a sorozat azonban a mondamonográfia tete
mesen bővebb szövegében tovább bővül és ámyalódik: Lixfeld itt említ még 
fonóverziót, szerelmes- és házaspárverziót és temetésverziót is. Bár e tanulmány 
külön címben nem emeli ki, kihámozható még egy verzió, amely elsősorban egyes 
horvát variánsok alapján nyert külön besorolást. Ez a varázslóverzió. (A magyar 
szöveg nyilvánvalóan jobban elbírná a "tudós”- vagy "tudományos-verzió” elne
vezést.) Mint a későbbiekben valószínű lesz, az eddigi tíz (illetőleg: tizenhárom) 
magyar változat néhány darabja, köztük az 1584-es kolozsvári boszorkányperből 
származó első magyar Guntram-monda feljegyzés szerkesztési (illetve verzió-) 
besorolásánál kimondottan számolni kell ezzel a verzióval is. A továbbiakban 
utalni igyekszünk a mondával kapcsolatos lehetséges magyar-horvát egybevető 
vizsgálódási lehetőségekre is, mivel ez a komparáció igen számottevő módon 
éppen a ”tudományos-verzió” kapcsán jöhet számításba.

A további vizsgálódás előtt itt adjuk a jugoszláviai magyarság körében fel
jegyzett első Guntram-monda változatot. A variáns két ízben, 1981. október végén 
és 1982. július végén került szalagra Gomboson, ugyanattól az adatközlőtől. Itt a 
második, szövegben bővebb változatot adjuk, az első -  rövidebb -  változat a 
jegyzetek közt olvasható.

"Hát Ilokon volt ez a történet. Hogy a házban a családok nem jól voltak. Nem 
voltak jó. A ményecske odakerül a házba, és nem jó volt. Mindég a gyomra fájt 
nekije és olyan vót, mind a beteg a menyecske. Mikó odakerűtek. De az anyóssa 
nagyon jó volt hozzája, hogy nagyon jó még izé; kedvezett nekije, s jó viselkedett. 
Meg nem tudták eltalálni, hogy mé olyan nagyon jó, de nem vót semmi hiba a 
menyecskének, csak nagyon fájt mindég a gyomra. Nem tudott semmit sé enni. Hát 
akkor a szomszédok úgy jósúták, hogy -  egyik, másik nekije - , hogy próbájjonak 
valamit csinálni. Talán a házba van az, aki a menyecskét báncso. Hát akkor ugye 
úgy gondúták, hogy... De megfogták. Az ablakon vót egy luk. A sarkon. Azt 
mondták, hogy nézzék körű minden felé, hogy hun tud bejönni a házbo. Hát az 
ablakon talátok: egy sarok kivolt törve. S ott járt be mindég az anyóssa a 
menyecske szobájjábo. Ahun a menyecske aludt. Hát akkor ugye mostmá mit

17 Berze Nagy János 1940. III. 241.
18 Lázár Béla 1891. ćs Binder Jenó 1892. A Getta Romanorum új kiadátának utdczava utal arra, 

hogy a mű elemei számos magyar népmesében föl bukkannak Gesta Romanorum 1977.248.
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csinájjonak, kilesik éccaka idején, hogy ugyan, hogy még-ö bimak valamit fogni 
majd? Hát így, hogy -  egyik is mondta, másik is - , csak nagyon vigyázzanak! 
Mer -  azt mondja -  úgy eltváltozik, hogy nem is gondújják, hogy mibe! Hát -  azt 
mondja -  odaátok az ablakhoz, az ember -  mind az egész ház ébren volt -  nem 
is aludtak. Odaátok az ablakhoz, most gondúták, hogy akármi gyün, mégfogják! 
Az anyjuk az ágyon aludt. Úgy aludt, és ki vót a szája tátva és nagyon aludt, 
mint a réndés álma. És Cgyszőr csak beröpült égy légy az ablakon. De a 
menyecske má nem aludt, fönt vót, meg az ura is. Utek ott és várták. Mikó az 
ura odaát már, odament épp a lukhó, beröpűt és elkapta az ura. Eztet a legyet. 
Légy vót! Légy vót és elkapta és úgy mondták: fórajjon vizet a bográcsbo, és 
akármit fog meg, ha akármi lesz most, ha akármi, ha már madár vagy légy vagy 
akármi, de fogja meg, jó fogja még és tegye bele a vízbe. Hát a fiatalok 
megfogták, úgyhogy beledobták a bográcsbo. Hát nagyon-nagyon elizéták; azt 
mondja a fiatalember: hát nem gondútam -  azt mondja hogy édesanyám 
ilyen-ilyen valami is... Az vót, hogy eljárt valahová, a Harsány-hegyre járt, s 
amikor meggyütt a Harsány-hegyrül, akkor ű be akart menni ugye, meg azt 
gondúta, hogy ütet nem tudja senki, nem bántja senki. Nem gondút az asszony 
rosszra ugye, hazagyütt. Szellemmel -  szellem vót. Szellemmel vót és úgyhogy 
léggyé, egy nagy dongó léggye változott. Mikor megfogták, bedobták, testtel 
együtt benn vót az anyjuk! Hát elréműltek ugye, hogy az anyjuk rögtön, de 
mindjárt meg is halt. Az asszony, hát fóró vízbe betették, meghalt ugye az 
asszony. No akkó ugye jelentették egyiknek, másiknak; másnap reggé kivették. 
Akkor a vizet kiöntötték, kivették az öregasszonyt. Jelentették, akkó hát 
mondták, hogy hát nem; tudtuk mink -  azt mondja -, hogy valahun van 
közelibe ilyen valamilyen babonás asszony, aki, de nem tudtuk, hogy ki. Mer 
több helén mégforduhatott ugye, đ nemcsak a házbo. Tudták űk, hogy van, de 
nem tudták, hogy ki. Akkó gyüttek rá, hogy az ű édesanyja. Hát szegény 
fiatalember sajnáta, de mit tegyen, el kő temetni. Eltemették az anyját. Most 
aztán nem tudom, hogy mi történt, csak annyit mondott, hogy eltemették, és 
akkor a menyecske nyugodt volt utána, senki sem bántotta többé a menyecskét. 
Mer az urávó nagyon jó megvótak, csak azért fájt a gyomra, mer az öregasszony 
minden éjjel megnyomkodta a menyecskét. Ujmenyecske vót, odagyütt minden 
éjjé. De amilyen jó vót vele, olyan rossz is vót vele közbe. Mer a menyecske 
mindég fájditotta a gyomrát. És nagyon fájt a gyomra nekije. De akkor hát így 
ugye közbe megfogták, aki... Aztán a menyecske egészséges lett. Nem vót semmi 
baja nekije. (A gyűjtő közbetett kérdése: És akkó mé tátotta ki a száját az 
anyós?) Várto, hogy majd belép, amibe kiszát úbelüle, az majd beszáll őbeléjje! 
Az beleszáll őbele... És awa uralkodott, amikó el szokott menni valahová. 
Kitátotta a száját és az a valami kiröpűt őbelőle, az kiröpűt őbelőle. Igen. 
Aztán mikor gyütt egy óra után, gyütt vissza, akkor szépen megmondták, hogy 
várják egy órakó, köll neki hazagyünni. Pontosan egy órakor. Akkor ugye, amikor 
odatette az ember a kézit, emarkúta azt a legyet, no akkor ugye betette a 
bográcsbo, az édesanyja rögtön, az ágyon nem volt többet, ott termet a bográcsbo. 
És ez így történt, valóba, hogy így vót, és akkor ugye a népek csudákoztak, mer hát
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nem gondúta sénki sfi rájo, hogy ű nagyon szent, imádkozott is, meg hát nagyon jó 
vót asszony még minden.”

Ha a dolgozatunk elején elmondottak ismeretében vesszük szemügyre ezt a 
szöveget, akkor első megállapításunk az lehet, hogy a Guntram-monda gombosi 
variánsa igen szépen mutatja a millenniuninyi időt, amely Paulus Diaconus alap
szövegétől elválasztja. Kifejezett módon lepusztult változatról van itt szó, amely 
már nélkülözi az alapszöveg számos elemét, tehát semmiképpen sem lehet oda
helyezni a Hannjost Lixfeld előzetesében felsorolt öt redakció variánsai mellé. Ami 
a boszorkányhit-mozzanatokkal kontaminálódott hiedelemtörténet alapmozzanatát 
illeti, voltaképpen az teszi lehetővé, hogy mégis a magyar Guntram-monda varián
sok között keressük a helyét: szövegünk ugyanis a testből állat alakban (rovar 
alakban) kilépő és oda visszatérő lélek, tehát az alteregó mitologémáját töké
letesen megőrizte. S miként a későbbiekben látni lehet, magyar, horvát és német 
párhuzamai ismeretesek, s némi toleranciával egyik verzióba be is lehet sorolni.

A gombosihoz hasonló variánsok meglétét egyébként Hannjost Lixfeld sem zárja ki, 
sót utal arra, hogy a Guntram-mondának, vagyis az állat alakú alteregóval kapcsolatos 
székében ismert és formailag zárt elbeszélésnek lehetségesek olyan lecsapódásai, amelyek 
lidérccel (nyomással), boszorkányhittel és "tudományosokkal” összefüggésbe hozható 
mozzanatokkal kontammálódtak. Ezeket elszigetelt jelenségeknek tekinti, amelyekben a 
mondaközlők járulékos magyarázatai többé-kevésbé periférikus jelentést hordoznak. 
Mindenképpen kései értelmezésről van ezekben szó, amelyeknek forrása az ember és az 
alteregó egymástól való elválasztásának ma már szokatlan voltára vezethető vissza. 
Vagyis: a mondaközlők által elmondott ' igaz történetek" ma már a. pontosan nem 
értett Guntram-monda alteregó mitologémájával kapcsolódnak össze.20

Saját gyűjti*, Gombos. Mivel u  1981-ta szöveg rövidebb ( t  bizonyos tekintetben kihagyásodnak 
látszott, ezért véltem szükségesnek kb. egy éwd később újra felkeresni az adatközlőt és újra felvenni a 
mondaváltozatot. A első -  1981-es -  változat szövege a kővetkező: "Hát izén, Iiok, Uokon van égy 
asszony, aki meséte. Az igaz vót. Annak is a fia mégnősö’, szontai születésű asszony vót az, akinek a fia 
mégnősüt ugyet aszmondja, hát a ménye -  nem is az az asszony vót, hanem égy szomszédasszonya vót 
denak az asszonynak, közelibei Azt mondja, a ményecske hit olyan beteg létt, mikor má ada kertit a 
házhoz, addig semmi baja nem vót. Hit beteg, oszt beteg, oszt beteg, oszt beteg. Azt mondták nckije, 
próbáljanak valamit, hát tán báncso valaki a gyomrát, hogy fájdiccsa a gyomrát. Hát mostan micsi 
nájjonak, éocaka lesték, hogy mi gyün be, vagy ki gyön be, vagy hogy fai történik ügyé majd vele. Hát 
sémmi. Akkor mikor lesték, azt mondták, próbájjonak fóré ni bográcsba vizet. Tftgyenek oda vizet, hogy 
az a víz fórjon. De az asszony az ágybo vót, az anyjuk, az édesanyjuk az ágyba, de a szája ki vót látva. 
Most várta, hogy mi száll bele. Azt mondják éccé c&ak -  az ablakon vót égy sarok kitörve, fölső szárnyán
-  s óit gyütt be egy nagy dongó. És űk akkó mondták, hogy vigyázzanak arra a lukra. Megmondták nekik, 
hogyha van, nézzék meg, hogy hun van égy luk vagy valami, mer olyaná változik, hogy nem tudják 
elgondóni, hogy mi lehet. Lássák hogy légy, de mégfogta az embér. Ki vitték a bográcsbo, és rögtön az 
anyjuk ott vót a bográcsbo. Rögtön a szomszédasszony. Rögtön ott vót, a ményecske akkó látto, hogy 
mondták, no most ez, most a méggyógyúsz majd, ez nyomkodott tégéöcL Mer nagyon szerette a 
menyecskét, hízelgett neki, és hogy becsapta. Becsapu, hogy roégnyomkodu. Dongóba változol;. A 
dongó az a bográcsbo, az asszonynak a teste olt lét. (A gyűjtő közbevetett kérdése: Miért vót nyitva a 
szája?) Mer várta az asszony, hogy beröpül a dongó a szájába. Azé vót a szája nyitva. Azé, hogy kinyitotta, 
mikó gyütt, címűi éféi, égy óra után, akkó gyüu, oszt Látta ilyen, beröpül a dongó a szájába. Azé mondom, 
mindenféle szellemben változhatnak, amibe akarnak, csakhogy nem léhet mégfogni! Nehéz. Égyet 
megfogtak, még vót patkúva!”

20 Lixfeld, Hannjost 197Z 86-87.
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Gombosi variánsunk szépen illeszkedik a fenti értelmezés mellé, s a nyom
kodó boszorkány személyével, illetőleg a boszorkányhitből ismert egyéb tevékeny
ségekkel kapcsolja össze a rovar formájában megjelenő alteregó motívumát. 
Mielőtt a Hannjost Lixfeld által kidolgozott verziók valamelyikébe megkísérelnénk 
a besorolását, nem lesz érdektelen, ha áttekintjük a rendelkezésre álló magyar 
változat-korpuszt, hogy az ott szereplő variánsok közül melyekkel tart vagy tart-e 
egyáltalán kapcsolatot szövegünk.

Igen meglepőnek tűnik, hogy a Lixfeld-féle előzetes függelékében felsorakoz
tatott tíz magyar Guntram-monda változat közül szövegünk a négy évszázaddal 
ezelőtt lejegyzett elsővel, a kolozsvári boszorkányperben olvashatóval tartja a 
legközelebbi rokonságot. Mielőtt egybevetésre alkalmas részletekre kitérnénk, 
idézzük itt a szöveget bővebb kontextusban, mint ahogy az a föntebb említett 
függelékben olvasható:

"Sokfelé hívták orvosiam' beteghöz, és néha felhágtanak az ház héjára éjjel is, de 
soha föl nem költhették, úgy nem taszigálhatták, hogy érzékenységet leljenek benne. 
Hanem alájöttek és azt mondták: hogy ám ott vagyon a teste de csak olyan mint a mi 
test, semmi lelket nem érzünk benne. Sőt egy leánytól ezt némelyek bizonyosan 
hallották, hogy azt mondja volt: egy dongó bogár jőve be -  úgymond -  egy lyukon és 
az mene a szájába és mindjárást kezde szóllani, hogy nem megyek én most

A kolozsvári és -  a négyszáz évvel később lejegyzett -  gombosi változatban 
boszorkány vagy boszorkánynak tartott személy szerepel: a szövegrészlet a koráb
biban (a kolozsváriban) a személy gyógyító funkcióját emeli ki, a gombosi monda
közlő viszont az anyós boszorkány mivoltára helyezi a hangsúlyt, bár közvetlenül 
nem nevezi boszorkánynak, s bőven ecseteli a nyomkodást, amellyel menyét sújtja. 
A másik azonos mozzanat -  ami egyébként identikus a Paulus Diaconus-féle 
alapszöveg részletével is hogy mindkettőjükből alvás közben távozik az alteregó. 
Ami azonban a boszorkányhittel való kontaminációjukra utal, az az a mozzanat, 
hogy az alteregó éjszaka távozik testükből, és -  legalábbis a gombosi változat 
szerint -  a boszorkányok órájának (éjfél után egy óra) lejárta után tér vissza 
beléjük. Gunthramnus csodás látomásának szövegében -  mint föntebb olvasható -  
nincs szó arról, hogy a király éjszaka aludt volna e l

A másik alapvetően fontos mozzanat az alteregó megjelenési formája: a 
kolozsvári változat dongó bogarat emleget, a gombosi pedig dongólegyet. A tíz 
eddig ismert magyar variánsban mindössze a kolozsváriban és a hetes számmal 
jelölt balmazújvárosiban fordul elő rovar (itt fehér pillangó), a többiben elsősor
ban egér, s egy-egy példával madár, illetőleg kígyó és béka jelenik meg. Itt kell 
utalnunk arra, hogy Hannjost Lixfeld magállapítása szerint a rovar alakú alteregó 
távolkeleti jellegű a Guntram-monda variánsai között22, szép példa erre a 
magyarul is olvasható burját változat méh alteregója.23

21 Komiromy Andor nett. 1910.49.
n  Lixfeld, Hannjost. 1972.84.
23 Apagyilkas sámánfiúk 1973. 84. (A »éláld létek) Az adatra Mándokí László volt szíves felhívni a 

figyelmünket.
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A bukovinai magyarok körében került följegyzésre egy történet, amely mai, 
hiányos formájában elsősorban a "boszorkányok nehéz halála” képzethez nyújt 
adalékot, de elképzelhető, hogy a kolozsvárihoz és a gombosihoz hasonló mondái 
magot rejthetett magába. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben is arról van szó, amit 
Hannjost Lixfeld föntebb hangsúlyozott: az ezer évvel ezelőtti kerek mondamag és 
az állat alakos (rovar alakos) alteregó mitologéma teljes elhomályosulása hozta 
magával, hogy a jelen forma csak a boszorkány nehéz halála képzethez mutatkozik 
adalékot nyújtani. Ez a szöveg ennek ellenére tanulságos, mert még eggyel 
szaporítja -  a Hannjost Lixfeld által keleti jellegűnek tartott -  rovar alakos magyar 
alteregók számát. íme az istensegítsi szöveg:

"Palló János fogadjistenbeli lakos beszélte el, hogy Usmert egy asszonyt, ott a 
szomszéd oláh faluban, aki híres volt az ilyen boszorkányságokról. Elég az, hogy 
mikor halt meg, háromszor halt meg, s háromszor felébredett Mikor halt meg, a 
szemein s orrán jöttek ki a darazsak rajostól, s a száján visszamentek, s akkor újra 
élt. Másodszor megint halt meg, újra kijöttek a darazsak, a szemein s az orrán, s a 
száján újra visszamentek, újra felébredett. Harmadszor mikor kijöttek a szemein s 
az orrán, akkor nem mentek vissza, hanem elszálltak, mint a füst. Ilyen kínok 
között kellett hogy meghaljon.”24

S itt kell megemlíteni még egy szöveget, amely teljesen töredékes volta 
ellenére minden valószínűség szerint ugyancsak a Guntram-monda fentebb idézett 
verzióját hordozhatta, de lejegyzésekor (megjelent 1926-ban) már csak egy félmon
data engedi sejteni, hogy a mai kutatás ennek alapján mire gyanakodhat. A 
szövegben bizonyos szalontai táltosokról van szó, köztük egyről, Német Jánosról, 
aki féltáltos volt. Féltáltosságának okát az alábbiakban foglalta össze az adatközlő: 
”A vín Német Jankó bácsit azír nevezték féltátosnak, mer nem tudott levizsgázni 
az ördőngös mesterségrül, de tudománya azír megvót. Nem tutta a derázst lenyelni, 
meg leesett a kattankóró létrárul. Aszongyák, hogy mikor a kattankóró létrárul 
leesett, akkor lett sánta, mer eltörte mind a két lábát.”23 A fenti részlet kapcsán 
Róheim Géza csupán a sebesült lábbal kapcsolatban talál értelmezési lehetőséget, 
a darázs lenyeléséről nem szól.26

A szalontai féltáltos-történetnek van két jugoszláviai magyar változata; töre
dékes volta ellenére mindkettő fontos szöveg. Ezek a hiedelemtörténetek azonban 
már nem a táltossághoz kötik a próbatételt, hanem a boszorkánytudomány átvé
teléhez.

Az egyik szöveg csókái származású adatközlőtől került lejegyzésre Újvidéken, 
1974-ben. Az eddigi közületien szöveg közlésének lehetővé tételéért a gyűjtő 
Kónya Sándort illeti köszönet.

”Hát a zén apámnak a nénjinek (az ura) -  Romániába vannak ezök -  ügyé 
most mán ehaltak. Ennek, a zén sógorom, ez is akarta fővönni ezt a

14 Bosnyák Sándor 1977. 83. Ázsiai (csuvas) szövegre történik utalás, amelyben a rovar vagy 
rovarszerű lény -  az európai szokásos változatoktól eltérően -  az orron keresztül távozik, illetőleg tér 
vissza a testbe: Lixfeld, Hannjost 1972. 84.

25 Fazekas Ferenc 1926. 39.
“  Róheim Géza 1925.31-32.
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boszorkántudománt. No most hát, vót egy másik, ugye, aki eztet tudta, ezt a 
boszorkántudománt. Mindent, ugye, megcsinát, amit az... köll, hát most még 
koilótt vóna, hogy ő egy olyan, az a valami, mijafenére, minek hijják azt a, nem 
tóm én mi, olyan virág, olyan bozont az, olyan, arra köllött vóna, hogy álljon, és 
egy dungó köllött vóna -  hogy engedje -  a zóra lukába beszá’ bebújjon neki, akkó 
birta vóna azt a tudománt. De az valóba nem bújt vóna talán be neki, hanem csak 
úgy valami’ beengedött vóna neki talán a zórába. És ő, mikó az oduszát, az a 
dungó, úgy beszáll, ekáromkodta magát és odacsapott, oszt onnan lepottyant, oszt 
azt mondta:

-  Basszon mög bennetöket az isten a boszorkányunkká is! -  Úgy szidta azt a 
sógorát, aki akarta, hogy átvögye.

-  Nem kő énneköm -  aszondja -  senki...”
A másik szöveg Temerinben került feljegyzésre 1979-ben.
”... Zapámnak a zapjának a nagybátyja vagy öccse vagy mi (j)a fene vót, és 

akkor baktere boszorkányoknak... Na, menj oda, erre meg erre az időre, itten 
Szrémbe erre meg erre a fára! Kérlek szépen, egyáltalán nem vót fa, csak eggy 
ökörfarkkóré vót. Mármost Kutya Pista, másként Salamon, de Kutya Pistának 
nevezte magát, borzasztó nagy betyár vót... Majd mikor ment a dungó az egyik 
orralukán, hogy bebújjon, ő elütte mindég. Mindég elütte a dungót. A zökör- 
farkkórón. De nagy fa vót

(Egy nagy ökörfarkkóró volt?)
De nagy fa! De nagy fa! Ökörfarkkóró, de nagy fa! Nagy fának... hogy hijják, 

azt... rendezték a boszorkányok.
(A dungót) elütte eccé, elütte kéccé, mikor harmaccor elütte, leesett Pista 

bátyád, eltörte kezit-lábát.
(Ó fönt ült ezen a fán?)
Fönt, azon fán.
(Miért ment föl?)
Azé ment föl, hogy mindent tudjon. Mindent tudjon, mindent lásson, meg 

mindent tudjon. Te gondolatod, a zőnyimet, satöbi, mindenkinek a gondolat...
(Mindent tudott volna?)
Ha körösztű engedte vóna a dungót a zorralukán.
(De csak ha keresztülengedi?)
De elütte, mindig elütte, azé esett le a fárú. De nem engedte, hogy bebújjon az 

orrába az egyiken.
Nagy fa vót! Mikor reggel megtanáták, hát mi alatt tanáták meg? Egy 

ökörfarkkóró alatt tanáták meg.
Kutya Pista, másképp meg Salamon Pista... Ó nagy betyár vót.”263

*** Csorba Béla 1980. 134. Kutya Pista zárójeles címmel. Gyűjtötte Ckorba Béla és Péter Sándor. 
Csorba nem hozza kapcsolatba a szöveget a Guntram-mondával, hanem az ősi magyar hitvilág motfvu- 
mait véli kiolvasni. E feltevéséi igazolandó Diószegi Vilmos és Dienes István egy-egy művére hivatkozik; 
Csorba Béla 1980. 113. Jegyzetei közt utal (de szövegszerűen nem) Kónya Sándornak dolgozatunkban 
idézett történetére.
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FOntebb már említettük, hogy a Lixfeld-féle besorolásban létezik egy óvatosan 
megállapított, de a mondamonográfiában közeimmel ki nem emelt verzió, amely 
"tudományos-verziónak” nevezhető (Lixfeldnél:Zauberer). Ezt a verziót a szerző 
egyes horvát Guntram-monda változatok alapján állapította meg. Ha az alábbi
akban szemügyre vesszük ezeket a variánsokat, láthatóvá válik, hogy ezek köz
vetlen párhuzamainak bizonyulnak egyrészt a kolozsvári és gombosi változatnak, 
esetleg talán az ismertetett két egészen töredékes változatnak is.

Az időrendi sorrendben első feljegyzett horvát változatban olvasható: "Ami
kor a boszorkányok összejönnek, megbeszélik, hogy melyik embert fogják megölni 
és megenni. Az ilyent csak a griSnjak mentheti meg. Ha ennél ott van az említett 
fegyver, legyőzi mindezeket a boszorkányokat; ha nincs nála, jaj neki, a boszor
kányok összeverik, néha agyon is verik. Éppen ezért, ha valaki hirtelen meg
betegszik, a rokonai rögtön a griínjakhoz rohannak segítségért, mert az a 
találkozón hallotta, hogy milyen gyógyírt határoztak meg a beteg számára a 
boszorkányok. Mielőtt a griSnjak megverekedne a boszorkányokkal, azt mondják, 
hogy a hátán fekve elalszik, a torkából pedig nagy fekete légy távozik, amelynek 
"parina” a neve, s elmegy verekedni, akár a kilencedik határba is.”28 (Érdekes adat, 
hogy ennek a szövegnek a lejegyzési éve megegyezik Kálmány Lajos ”A lélek kis, 
fehér egér alakban” című szövegének lejegyzési időpontjával. Mindkettő 1913-ban 
került papírra.)

A következő szöveg az isztriai horvátok körében került lejegyzésre: ”Az én 
megboldogult apám aludt, a szája nyitva volt. A hátán feküdt, a szája körül ott 
mászkált egy légy. Amikor ez a légy elröpült, apámat a szomszédok, akik ott 
voltak, a hasára fektették. Rövid idő múlva a légy visszatért, ott röpködött, nem 
találta apám száját. Azok újra visszafordították apámat a hátára, a légy berepült a 
szájába, s az felébredt Akkor azt mondták neki a szomszédok: -  Te ocsmány 
boszorkány, hol jártál? -  Hagyjatok -  válaszolta kilenc határon túl jártam. 
Nektek semmit sem ártottam...

A fenti két szöveg mellett még két isztriai horvát monda említ hasonló 
szituációt, de azokban az alteregó megjelenési formája egér, illetve meghatá
rozatlan rovar. Ennek a másodiknak az egész alaphelyzete megegyezik a föntebbi 
szövegével, azzal az eltéréssel, hogy ebben a visszatérő rovar tevékenységének 
eredményeképpen meghal valaki a közeli faluban. Az időpont egyébként a dél -  a 
boszorkányok és egyéb ártó lények klasszikus tevékenységi időpontja a halál 
tényét pedig halottra való harangozás jelzi a történetben.30

A fenti horvát párhuzamok ismertetése után visszatérve a gombosi szöveghez, 
megállapítható, hogy az is ugyanabba a körbe tartozik, amelyet Hannjos Lixfeld

27 A griinjak Isztriái hiedelemalak, aki burokban születik. Ha a burokból egy darabot a hóna alá 
varrnak, vagy azt magánál hordozza, olyan fegyverre tesz szert, amellyel legyőzheti a boszorkányokat. 
Idén: Boücofvtó-Stulli, Maja 1975.206-207.

28 Žiža, Stjepan 1913.
29 Boiković-Stulli, Maja 1959.146. A szöveghez fűzött jegyzetekben a szerzó még nem utal a monda 

nemzetközi oárfauza maira: 223.
30 Boiković-Stulli, Maja 1959.146. A 150. számó szöveg.
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”tudományos-verzió"-nak nevezett el, de ide tartozik tulajdonképpen a kolozsvári 
boszorkányper XVI. századi, viszonylag teljes szövege is. A gombosi változat 
kapcsán mindenképpen megjegyzendő az alábbi is.

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a gombosi változatot topográ- 
fiailag is lokalizálhatjuk, ugyanis a szövegben az adatközlő világosan utal arra, 
hogy az "esemény” Ilokon történt. Ilok Horvátország területén, a Bácska és 
Szerémség által határolt csücsökben fekszik a Duna partján. A szöveg elmesélése 
előtt az adatközlő emlékezni próbált arra, hogy hogy hívták azt a horvát asszonyt, 
akitől ő az iloki történetet hallotta. Elképzelhető tehát, hogy az általunk szalagra 
vett szöveg horvát eredetiből adaptált magyar változat, ez azonban egyáltalán nem 
véletlen vagy ritka lehetőség olyan soknemzetiségű területen, mint a mai Vajdaság. 
Köztudott, hogy e terület, valamint Szlavónia búcsújáró és ”szent"-helyein hosszú 
évtizedek, sőt: évszázadok óta összejönnek a környék asszonyai, s nem egy helyen, 
mint például a doroszlói "szentkútnál" néhány nap és éjszaka nyflik napjainkban is 
alkalmuk arra, hogy a jámbor vallásosság és a népi hiedelemvilág határterületein 
megfogalmazódó és átöröklődő történeteiket egymásnak átadják.31 Tekintettel 
arra, hogy ezek a beszélgetések is több nyelven folynak, nem csoda, hogy a gyűjtő 
az ott elmondott történeteket esetleg egy másik nyelven fogja a későbbiek folya
mán lejegyezni. Egyébként egy teljes kötetnyi gyűjtés színes hiedelemvilágbeli 
gazdagsága is éppen ezeknek a hagyományozódási alkalmaknak a gyümölcsöző és 
gazdagító voltát bizonyítja.32 Nyilvánvaló, hogy a horvát folklorista kollégáknak is 
utána kellene nézniük, hogy a Guntram-monda egyes változatai Ilokon mennyire 
frekvensek és gyűjthetők-e napjainkban is. Egyébként Ilok -  a középkori Újlak -  
fontos helység a középkori hagyományvilág esetleges továbbélésének tanulmá
nyozása szempontjából, hisz köztudott, hogy Kapisztránói János "csodatételeinek” 
színhelye éppen Újlak volt. Az persze külön alapos kutatás tárgyát képezhetné, 
hogy egyáltalán föllelhetők-e a mai iloki lakosság hagyományvilágában olyan 
elemek, amelyek kapcsolatba hozhatók a Kapisztránói János "csodatételeiből” 
kihámozható hiedelemvilággal. Mivel a Miracula Joannis Capistrano párizsi kézira
tának latin szövege hamarosan magyarul is hozzáférhetővé válik, a horvát és 
magyar folkloristákra vár a feladat, hogy ilyen irányú gyűjtő és egybevető munkál
kodáshoz hozzálássanak.33

A gombosi magyar nyelvű Guntram-monda szöveg elemeinek vizsgálata azon
ban az eddigi gondolatokkal nem merül ki. A dongólégy alakú alteregó vissza
térésének megakadályozása, illetve ezáltal a "tudományos" személy halála olyan 
elem, amely ugyancsak szemügyre veendő. Az alteregó visszatérésének megaka
dályozására már láthattunk példákat a föntebb idézett horvát mondaszövegekben, 
de azok inkább próbatételnek számítottak, hogy valóban boszorkányokról volt-e 
szó. Ezek közül egyik sem végződött az "ocsmány boszorkány" halálával, mert a

11 Jung Károly 1981.
52 Kovács Endre 1982.
M A csodatételek párizsi kéziratának hasonmása és latin szövegének kiadása: Mažuran, Ive 1972. A 

csodatételek és a Kapisztrán-problematika jó összefoglalása: Fflgedi Erik 1981.
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visszatérő rovarnak mindig lehetővé tették, hogy a szájon keresztül visszatérjen a 
testbe és az illető felébredjen.

Az egyik legszebb -  ha valóban nem a legszebb -  délszláv Guntram-monda 
szövegben azonban egy sor olyan elem található, amely minden bizonnyal párhu
zamba állítható a gombosi magyar nyelvű szövegben olvasható elemekkel. Tekin
tettel arra, hogy ez a boszniai szöveg két redakció, a szomjúzásszerkesztés és a 
kincsleletszerkesztés kontaminációja, itt nem adjuk teljes szövegének fordítását, 
mindössze azokra a részletekre utalunk kivonatosan, amelyek szempontunkból 
fontosnak látszanak.

A történetben két jó barát arról beszélget, hogy a lélek ki tud menni az 
emberből, ha alszik, de az egyik ezt nem hitte el. Amikor a mesélő elaludt, a 
tamáskodó elhatározta, hogy megfigyeli, igaza van-e a másiknak. "Ült, ült, már 
nagyon unatkozott, nézegelődött maga körül, majd felnézett a mennyezetre és a 
deszkákat számolgatta. Végül észrevett a falon valamiféle rést, amelyből egy méh 
dugta ki a fejét és ki akart jönni. Erre ő gyorsan felrúgott egy bögre vizet és 
odatartotta a résre, hogy a méh ne tudjon kijönni. A méh ki akart jönni, de ez csak 
követte a bögrével, erre a méh a másik oldalra indult, de az megint utána. Hosszan 
csinálta ezt így, míg végül megunta, s elhajította a bögrét arra gondolva, hogy miért 
is akadályozná meg a méhet, hogy előjöjjön. A méh előjött a falból, s odaröpült 
ahhoz, aki aludt. Az arcára hullott, de emez megijedt, hogy majd megcsípi, ezért el 
akarta hessegetni. A méh azonban ügyesebb volt, s beszállt annak a szájába, aki 
aludt.” A szöveg ezután a kincsleletszerkesztésnek megfelelően folytatódik.'*4

Mindeddig azonban nem idéztünk olyan párhuzamokat, amelyekben az alvó 
testébe visszatérni szándékozó rovar alakú alteregó megakadályozása az alvó 
halálát okozta volna. Példa azonban van erre is. Hannjost Lixfeld azonos tartalmi 
kivonatot idéz a svájci Úri és Glarus kantonból, valamint SchleswigbŐl, Brémából 
és Sziléziából. Ennek a verziónak a "szerelmes- és házaspárverzió” nevet adta és a 
lényege a következő: Egy házasember azt tapasztalta felesége mellett feküdve, hogy 
annak a teste élettelen. A rovar vagy egér alakban visszatérő alteregót megaka
dályozta abban, hogy a felesége testébe visszatérjen, ezért a feleségét reggel halva 
találta. A történethez az is hozzátartozik, hogy a férj az alteregó visszatérését azért 
akadályozta meg, mert attól félt, hogy a felesége üdére vagy boszorkány.

A gombosi változat nagyon sok tekintetben ennek a szükségnek felel meg, 
azzal az eltéréssel, hogy itt az anyósról van szó, nem pedig a menyasszonyról vagy a 
feleségről. Éppen ezért ez a verzió kibővíthető lenne ”szerelmespár-, házaspár- és 
anyósverzió”-ra. Lixfeld egyébként a fentebb említett német nyelvterületeket leszá
mítva máshonnan példákat nem említ ezzel a verzióval kapcsolatban.

Megoldatlan marad és egyelőre nem tudjuk értelmezni a gombosi változat 
záró részét, ahol a dongólégy alakban elkapott alteregót bográcsban forralt vízbe 
vetik, ahol aztán ott terem az anyós teste és természetesen meghal. Csábító lenne a 
”vízbefúlás-szerkesztés”-sei kapcsolatba hozni, de annak a tartalma egész más.

34 Omcr 1902.
x  Lixfeld, Hannjost 1972.89.
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Mindenesetre jellemzőnek kell találnunk, hogy a halál nemének megválasztásában 
szerepe van a víznek, a víz ugyanis a Guntram-monda számos redakciójában, illetve 
redakciókkal kapcsolatban előfordul.

összefoglalva végül a Guntram-monda új, gombosi magyar nyelvű változatával 
kapcsolatban elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy bár szövegünk a Paulus Dia- 
conus-féle ”Gunthramnus csodás látomása" alapszüzséjéhez képest erősen kései és 
lepusztult változatot képvisel, mégis azt bizonyítja, hogy az alapszüzsé -  bár 
jelentős motívumcsökkenéssel és középkori boszorkányhitelemekkel kontaminá- 
lódva -  életképesnek látszik napjainkban is; továbbá az is nyilvánvalónak látszik, 
hogy szövegünk nemcsak a magyar, hanem a horvát folklorisztika szempontjából is 
relevánsnak tekinthető, mivel voltaképpen egy tágabban értelmezhető pannon- 
balkáni-dalmát állandóan kapcsolatban levő, egymást gazdagító, kiegészítő és 
megtermékenyítő hagyományvilág érdekes példája. Szövegünk jelentősége azért 
sem becsülhető le, mivel sem a magyar, sem pedig a horvát mondaanyagban eddig 
nem tartanak nyilván túlságosan sok változatot, amely a Guntram-mondához 
tartozna. Végül pedig az sem tekinthető mellékesnek, hogy szövegünk legközelebbi 
párhuzamaiként a német nyelvterületen feljegyzett olyan mondák vehetők számba, 
amelyeknek paraleljeit Hannjost Lixfeld, a kérdés legjobb ismerője és monográfusa 
máshonnan nem idézi. Érdekes lenne viszont megtudni, hogy a boszorkány alter- 
egójának fonó vízben való elpusztítása hova vezethető vissza.

(1982) Jung Károly
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Né p b a l l a d a

NÉPBALLADÁK A M AGYAR-DÉLSZLÁV EGYÜTTÉLÉSBŐL

Hat évvel ezelőtt kezdtem balladákat gyűjteni Kopácson és kornyékén. Eleinte 
magam sem hittem, hogy eredményes lesz munkám. Meglepődtem hát, amikor 
egyik adatközlőm, Sípos Istvánné (sajnos, már nem él) 18 epikumot mondott 
magnetofonba. Tanulóim közreműködésével ezután újabb balladaénekeseket fe
deztünk fel.

A sok betyár- és egyéb balladából néhányat ismertetni szeretnék. Ezek azért 
érdekesek, mert a délszlávokkal való együttélés és a szoros interetnikus kap
csolatok termékei.

1. Darazsac Jerkó

"Jertek, lányok, a nagykocsmába mulatni! 
Hazafelé fogunk szépen dalolni.”
Zsuzsity Pista megzörgette az asztalt: 
"Megállj, Jerkó, még ma éjjel kikaphatsz!”

Zsuzsity Pista nem mondta ezt tréfából, 
Kirántotta a nagykést a csizmából.
Úgy megszúrta, úgy megvágta, nem szánta, 
Piros vérén gyalogutat csináltak.

"Jertek ide, ti legények, pajtások!
Tegyétek fel holttestemet szekérre! 
Tegyétek fel holttestemet szekérre!
Vigyétek el édesanyám elébe!”
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Nanica néni, adjon isten jó estét!
Itt hozzuk a Jerkó fia holttestét”
"Elég nagy bút hoztatok a fejemre,
Megállj, Zsuzsity, nem lesz ez elfelejtve!”

Darazsacéknál meggyújtották a gyertyát,
Talán bizony Jerkójukat vimsztják?
"Jertek, lányok, öltözzünk fel fehérbe,
Menjünk el a Jerkó temetésére!”

Jaj, de szépen harangoznak, temetnek.
A legények gyászkoporsót emelnek.
Az volt írva a koporsó fájára:
Nagykocsmában történt meg a halála.

Zsuzsity Pista tulipános ládája,
Abban van az ö öldöklő szerszámja.
"Zsuzsity Pista, nem fáj néked a szíved,
Hogy a druszád egy leányért megölted?"

"Hogyne fájna, csakhogy meg nem is szakad,
Három évig pöngethetem a vasat.”

Ennek a balladának "színhelye és szereplői egyaránt délszlávok, mégis a 
magyar népballadák hagyományos költői eszközeivel kerülnek ábrázolásra.” (Dr. 
Katona Imre magállapítása.)

Honnan került Kopácsra ez a ballada? Hozzám másodkézből került, mert az 
énekes, Dujmovicsné Besenyei Katalin akkor már nem élt; rokonai mondták el a 
szöveget diákomnak, Tóbiás Rózsának. Valószínű, hogy a sokác-magyar falvak 
valamelyikéből indulhatott útjára, talán Monostorszegről (Bački Monostor). Érde
kes lenne meglelni ennek a balladának horvát nyelvű változatát, ha egyáltalán volt 
ilyen.

2. A kórógyi pap meggyilkolása

E balladában Kórógy neve szerepel. Arról szól, hogy Egyed és Szálics Milos 
együtt rabolnak és gyilkolnak:

"Újfaluból mi tizenketten 
Mikor nagy Kórógyra mentünk el,
A kórógyi papnak pénzéért 
És önmagának életéért.
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Ráfogadott Egyed Milossal: 
Melyik talál több pénzt az éjjel? 
De a Milos annyit nem talált, 
Mint Egyed a kórógyi papnál.

Milos, Milos, kedves pajtásom, 
Hogyan tetszik a vándorlásod? 
Rajtad a sor: verik a dobot, 
Hogy fogják el Szálics Milost!*

3. Fodor Katerina

E balladának a címe és két sora árulkodik délszláv hatásról:

"Mit eszel, mit eszel, Fodor Katerina?"
"Repülő madárnak a fekete máját."

* E helyi ballada 4 kórógyi és 1 haraszti változatát közzétette Penavin Olga is a Kórógyi (szlavóniai) 
nápbaüadák, balladás történetek, balladái dalok c. gyűjteményében (A Magyar Nyelv, Irodalom és 
Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék. 1976., 58-61.p.), egyebek közt az alábbi szakkommentárra]: 
"Csak Szlavóniában ismerik a történetet. Szűk területen van elterjedve. »Nem lett típussá« -  mondja 
Vargyas Lajos.

Szlavónia mocsaras, lápos vidéke, rengeteg tölgyesei ideális búvóhelyet biztosítottak a betyároknak. 
A XIX. században Szlavóniában, Baranyában ismén »helyi« betyárok voltak Savié Miloí és a haraszti 
születésű Egyed János. Sokfele raboltak, fosztogattak. Leghíresebb tettük Egyednek a kórógyi papnál tett 
»látogatása«.

A balladában említett esemény valóban megtörtént. Garay Ákos a századfordulón még hallhatta 
a való tényt. Ó mondja egy helyen feljegyzéseiben: »Balatonfüredi Somogyi Ferenc kórógyi ref. papot 
rabolta ki Egyed János az 1840-es évek végén. Nagy megütközést keltett az eset, azért is énekelték 
meg. Mindkét betyár dicstelenül fejezte be életét, pandúr kézre kerültek és kivégezték őket.« (Vö. i. 
m. 61.p.)

A Pataky András által közzétett fenti (kopácsi) változatot újraközli Katona Imre és Lábadi Károly a 
már idézett balladagyűjteményben (Erdők, mezők, vad ligetek. Drávaszögi magyar népballadák, 304. p.). 
Az ő kísérőjegyzetük szerint Egyed és Savié kivégzését követően nyitván "azon nyomban balladát ínak 
róluk, mén mire a századfordulón gyűjteni kezdték a maradványait, majdnem teljességgel szétzilálódott. 
Egyes változatokban olyan helyeket találunk, melyek a legrégibb magyar betyárballadákra emlékeztetnek 
(...) E tagadhatatlan rokonság ellenére is balladánk ízig-vérig helyi jellegű, és feltethetóleg az eseménnyel 
egykorú lehet. Verselése nagyon gyenge (rosszak a rímek, nehéz összefüggést találni a venszakok, sót a 
sorok között), és ami még feltűnőbb: a szlavóniai énekesek idők folyamán semmit sem javítottak rajta. 
Minden változata egyformán gyenge.

Eleddig 8 variánsot ismertünk; ezek közül 4 kórógyi, 4 pedig haraszti (...), a kopácsi tehát a 9. Mivel 
e balladát Szlavónia minden magyar faivá bán ismerik, szélesebb körben viszont nem, a szomszédos 
Kopácsra is onnan kerülhetett át. Már e rövid vándorútja során is rövidült és kopott, sőt változatunk 1-2. 
sora eltér mind a 8 rokonától! Egyébként a szlavóniai szövegek közül 4 változat 5-5 vemzakos, egy 4, és
3 variáns már a kopácsihoz hasonlóan rövid, vagyis szintén 3-3 versszakos mindössze. Érdekes, hogy e 
térben-időben oly közeli szövegek között nemcsak terjedelmi, hanem kis mértékben tartalmi különbségek 
is vannak.** (Vö. i. m. 305-306.p.)



202

A magyar nyelv a "fekete máj” kifejezést nem ismeri. Ez nyilván a szerb vagy 
horvát "cma džigerica” szó szerinti fordítása.** 

Népi szövegeink, balladáink és változataik, népköltészetünk gazdagságát és a 
szomszédos népek költészetével való szoros kapcsolatot bizonyítják.

(1972) Pataky András

M Pataky András gyűjtését Katona Imre és Lábadi Károly az Erdők, mezők, vad ligetek-ben a 
Halálra hurcolt menyasszony típusába sorolja, s közli e kopácsi töredék másik 4 sorát is:

Fogta ja puskáját, elment az erdőbe
Röpüllő madárnak fekete májáér.
Utánnamént az anyja, hogy jöjjön mir haza!
Méghalt a babája: Fodor Katérína...
(Vö. i. m. 200. p. Énekelte Sípos Istvánné Kuzman Erzsébet (75), Kopács 1966., gyűjt Pataky 

András).
Katona Imre és Lábadi Károly vonatkozó jegyzetei az alábbi fontos információt közlik e töredékes 

változatról: "E 6 soros kopácsi balladatöredék régiségénél, ritkaságánál fogva, főként pedig fokozott 
értéke miatt is mindenképpen közlést érdemel. Könnyűszerrel kideríthető, melyik balladatípus töredéke: 
a Halálra hurcolt menyasszony egyik szövegének maradványa, pontosabban befejező része. (...) A 
kopácsinál épebb változatok meséje: a leány nem vállalja vőlegényének az anyja által kijelölt kérőt, aki 
meg akarja tömi ellenállását, és ezért -  olykor az anya tanácsára -  ló farkához kötve hurcolja maga után. 
A leány vérben fetrengve megadja magát, és ekkor kerül sor -  immár későn -  a kopácsi balladában is 
megőrzött kínálásra, majd a halálra.

A szülői önkény, a vőlegényt kegyetlenség és egyébb tartalmi-formai elemek egyaránt nagy 
régiségre vallanak. E ballada Vargyas Lajos szerint a XIV. században került -  francia telepesek révén -  
Magyarországra, ott azonban jelentősen átalakították: eredetileg a gyanúba kevert feleség "hűtlenségét” 
torolta meg így a (francia) féij, a magyaroknál viszont a vonakodó manyasszonyjelölt akaratát törte meg a 
kérő. (...)

E balladatípusnak Vargyas még csak 19 változatát tartotta számon (...), azóta ez a szám még 3 
verses és 1 prózai variánssal egészült ki Somogyból (...). Jugoszláviában csak Kopácsról került dő, kevés a 
remény további leletekre. Mivel azonban a változatok súlypontja Dél-Dunántúl, a reményt még kissé 
korai lenne feladni.” (Vő. i. m. 200-202 p.)



C. A n é p s z o k á s o k  k ö l t é s z e t e
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A  SZENTIVÁNI TŰZGYÚJTÁS SZOKÁSÁNAK 
INTERETNIKUS KUTATÁSÁHOZ

A szentiváni tűzgyújtás Magyarországon a 16. század óta jól dokumentált 
szokások közé tartozik; a történeti adatokat Naptári ünnepek -  népi színjátszás c. 
könyvemben részleteiben idéztem1. Ugyanebben a könyvben már utaltam arra is, 
hogy a szokáscselekmények a magyaroknál és a környező népeknél igen hasonlóak. 
Az a szokás, hogy a nyári napforduló idején tüzet gyújtanak, kereszténység előtti, s 
feltehetőleg azoknál a népeknél alakult ki, melyeknél a matematika és a csilla
gászat olyan magas fokot ért el, hogy a napév szerinti időszámítás létrejött náluk és 
így a nyári napforduló egyáltalán jelentős ünneppé lehetett, hiszen szabad szemmel 
az északi félgömbön csupán az északi sarkvidéken lehet a nyári napfordulót 
észlelni.

A régi adatok elsősorban a Földközi-tenger keleti partján fekvő területre, 
valamint az ókori Egyiptomra utalnak. Liungman, akinek könyve a mai napig is az 
egyetlen, az egész európai szokásanyagot felölelő könyv, azon a nézeten volt, hogy 
a nyári napfordulón gyújtott ünnepi tűz szokása két irányból terjedt el az európai 
népeknél: az egyik az Égei-tengeren, a Balkánon és Közép-Európán keresztül 
vezetett, a másik pedig Északnyugat-Afrikából Franciaország felé.2 Bár Liungman 
nézete elfogadhatónak látszik, ez még semmit sem árul el a magyar nép hasonló 
szokásának eredetéről és terjedési irányáról, hiszen a középkorban ez a szokás már 
általánosan ismert volt Európa jó részében, s tudjuk azt is, hogy a honfoglaló 
magyaroknak is voltak tűztisztelettel kapcsolatos rítusaik3, melyeket nyilván az 
általános európai gyakorlatnak megfelelően nálunk is a nyári napforduló ünnepére 
rögzítettek. Hogy azonban szláv hatással számolhatunk, azt bizonyítja a szokásnak 
és az ünnepnek napjainkig is fennmaradt "szentiváni” megjelölése, mely az egyházi 
használatban szokásos János név mellett fennmaradt a nép ajkán. Ez a rítusé
nekekben bizonyos fogalomzavarhoz is vezethetett, hiszen a rítusénekek néha arra 
utalnak, hogy "Iván gyújtja János tüzét”. Megjegyezzük azonban, hogy a szlovákok 
nem az Iván, hanem a János névformát használják az ünneppel kapcsolatosan.

Liungman kifejezetten úgy vélte, hogy a nyugati szláv és a magyar szentiváni 
szokások közt sok az egyezés, és hogy mindkettő délszláv hatás alatt fejlődik ki.4
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Bellosics Bálint a század elején térképet készített az akkori Magyarország 
területén a magyar és a különböző nemzetiségi területek szentiváni szokásairól. E 
térképből azt a következtetést vonta le, hogy a szokást szlávoktól vagy 
germánoktól vette át a magyarság. Csakhogy mivel a szokás jóval régebben ismert 
hazánkban, mint a török megszállás s a török kiverését követő időszak települései, 
e térkép igen keveset mond a szokás földrajzi elterjedésére vonatkozóan.

A szokáscselekmények: a tűz meggyújtása és átugrása, fáklyák gyújtása, az 
azidőtájt fellelhető növényekkel kapcsolatos varázscselekmények, a júniusban érő 
gyümölcsökkel kapcsolatos előírások és tilalmak, különböző, a vízzel kapcsolatos 
cselekmények és hiedelmek stb. egyetlen európai néphez sem köthetők 
kizárólagosan. A nyári napfordulón gyújtott tűznek Keresztelő János ünnepéhez 
való kötődése viszont nyilvánvalóan egyházi eredetű. A napforduló 
fényszimbolikáját az egyháziak főleg a következő írásos források felhasználásával 
kapcsolták az ünnephez: "Annak növekednie kell, nékem pedig alább szállanom” 
(János evangélium 3. 30.). Ehhez járult az augustinusi ”in Johannis nativite dies 
descrescit” (Sermo XII, In Nativitate Domini). Már a középkori rendelkezések és 
tiltások is említik a 19. századig fennmaradt népi hiedelmek és cselekmények jó 
részét, ezeket nálunk a 18. században a tudós Bőd Péter gyűjtötte csokorba. A 
magyar adatok igen eltérő irányzatúak. Temesvári Pelbárt a 15. században az 
egyház által jóváhagyott és helyeselt szokásként ír a szentiváni tűzgyújtásról; egy 
17. századi magyar egyházi szerző pedig rosszallja az egész szokás énekkel és 
tánccal kísért formáját.

A szentiváni tűzgyújtás és a tűz átugrásának szokása egészen a második 
világháborúig a magyar nyelvterület sok részén fennmaradt, egyebek közt a 
különböző délszláv településekkel és a szlovákokkal érintkező területeken, és így 
különösen jó alkalmat ad interetnikus vizsgálatra. Ma a szokást kiveszőiéiben 
levőnek tekinthetjük, bár az idősebb generáció emlékezetében még világosan él. 
1973-ban Galgamácsán felújították a Gala-menti falvak mintegy 50 évvel ezelőtt 
elhagyott szokását, s bár a szokás pontosan úgy játszódott le, mint fél évszázaddal 
ezelőtt, továbbélése spontán formában nem valószínű.

A legszínesebb és esztétikailag is legértékesebb szentiváni szertartásos éneke
ket a Nyitra megyei (szlovákiai) magyar falvak alakították ki, de az utolsó 
két-három évben már ott is csak inkább rekonstrukciós formában szemlélhető a 
szokás . Funkcionálisan fennmaradt a szentiváni tűzgyújtás néhány formája Somogy 
megyei községben is.8

Az utóbbi években az interetnikus kutatás többirányú is volt. Részben meg
próbáltuk felderíteni, hogy a határokon kívül levő magyar falvak gyakorolják-e 
még a szokást, másrészt gyűjtöttünk a magyarországi, nemzetiségek által lakott 
falvakban is szentiváni tűzgyújtó szokásokat és énekeket. Mindkét esetben inkább 
"próbafúrásokról” beszélhetnénk, mint teljes gyűjtésről, bár a gyűjtött anyag eléggé 
egyöntetű képet ad.

Először a határokon kívül élő vajdasági magyarság körében végzett gyűjtésről 
számolok be.

Szajánban a következőképpen rekonstruálta az adatközlő a szokás emlékét:
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"Meggyújtották a tűzet, osztán akkor összementek a gyerekek ugráni. 
Akkor mikor má ráugrunk, még én is, gyerek vótam, mentünk, ráugrunk. 
Akkor hát mikor má elégett a tűz, akkor szórták az almát. Akkor ki egy 
vödör vízzel, mikor legjobbízűt szedtük az almát, akkor öntöttek ben
nünket vízzel. A felnőttek, a szüléink. -  Hát a tűzbe nem dobáták! Csak 
mikor má nem ugrátunk a tüzet, akkor egy kosár almát kihoztak, azt 
szétszórták. Oszt akkor veszekedtünk rajta, ugye. Oszt akkor közénk egy 
vödör vizet, azt szétlocsóták. Akkor mentünk haza.”

(Száján, 1972. július, Adatközlő: Bezdány Erzsébet. 
Gyűjtők: Katona Imre és Tóth Ferenc.)

"Akkor ugráták a tüzet. Hát csinátak egy tüzet. Ez Szent Iván, Szent 
János előtt való nap este. Este, így, ilyen alkonyaiban. Nem egész későn, 
mer ezt ugye jobban gyerekek ugráták. Oszt csak így, ilyen alkonyatba. 
Akkor má így asszonyok összegyüttünk, kiné milyen gyümölcs vót, osztán 
szentiványi almát, meggyet, cseresnyét. Kinél milyen gyümölcs vót, vitt a 
kosárba. Mikor meggyútották a tüzet, akkor szétszórták ottan körülötte. 
Nem bele a tűzbe. Ezek inkább távolabb a tűztül, hogy a gyerekeket ne 
érje baj, mer ezt a gyerekek rohanták. Oszt távolabb a tűztű. De micsoda 
látvány vót az! Mikor szétszórták azt a gyümölcsöt, osztán a gyereksereg 
meg, kaptak érte. Hát akkor még hosszú ingbe jártak ám, nem ilyen 
mód is ruhába.
Hát azt szokták úgy, csapnyi közéjük a vizet, de hát én arra nem nagyon 
emlékszek. Mer azt olyan idősebb asszon csinálta. Mer má, most má nem 
csináljuk mink.”

(Verbica, 1972. júL Adatközlő: Pópity'Pálné.
Gyűjtők: Katona Imre és Tóth Ferenc.)

Az előző két közléssel szemben Pádén még az 1970-es évekig fenntarották a 
szokást:

"Hát mikor szentiván vót, a tüzet ugráni. Tüzet csinátak, aztán azt. 
Tavaly még vót (kiemelés tőlem!)
Ha szentivánt ugráták, akkor ugye tüzet gyújtottak úgy a sarkakon, 
szórták az almát meg a meggyet, oszt akkor leöntötték vízzel a gyere
keket. Aztán az valami jel volt. Nem tudom én, hogy minek a jele.
Igen, a házak előtt, itt a sarkon, amitt a sarkon. Akkor szaladtak oda a 
gyerekek, ott ugráták. Akkor odébb gyújtottak, megin odaszaladtak. 
Szalmábul (csinálták a tüzet). Este vót ez. Hát a szomszédok. Akkor a 
lányok hozták kötőjükbe az almát, meg mit tudom én. összegyüttek ott 
sokan, az egész ucca ott vót. Szépen beledobáták. Elégett a tűz, akkor 
szétdobáták, akkor gyerekek szedték össze.
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Leöntötték vízzel. Hát tartottak a vödörbe vizet. Kikotorták az almát, 
akkor zsupsz -  leöntötték vízzel... Ez három este ismétlődött. Még tavaly 
vót. Még itt a sarkon vót, még arra. De most, az idén má, nem láttam.
Hát ugráták. Akkorákat ugrátak, juj! Égett a nagy láng. Lányok, 
legények mind. Fiatalok. Egyik párba szaladt neki, másik külön. Szegény 
tatám mondta, hogy mikor legény vót, összeszaladt egy lánnyal, oszt 
beleestek a tűzbe. Hát sivalkodtak. Ez csak olyan szokás vót. Valaminek 
az emléke vót az, de én má nem tudom-

(Padé, 1972. júL Adatközlő: Pintér Etel.
Gyűjtők: Katona Imre és Tóth Ferenc.)

Ürögön járva 1973-ban a szentiváni tűznek emlékét nem találtam. Vi
szont 1970-ben Ötvösön (Temes m., Románia) a szentiváni tűzgyújtás 
teljesen hasonló formáját találtam:
”Szentiván előtt három nappal este mindég gyújtottunk tüzet, kint a 
sarkokon. Akkor tudja, vót ez a szentivány-alma, akkor szedtek almát 
egy garabolyba, s akkor mikor aztán csináták a tüzet, akkor gyüttek 
locsolni, kezdték locsolni a népet széjjel. Akkor szórták az almát. 
Szedtük össze az almát, a gyerekek.
Csak ez vót a divat itt nálunk. Vót ilyen szár, tudja? Kukoricaszár. És 
abbul, nem olyan nagy tüzet csinátunk, csak úgy, hogy át birta ugrani az a 
fiatal gyerek vagy az a lány, vagy aki merte ugrálni. Egyesével, szépen. 
Először mentek a fiúk, aztán mentek a lányok. Szóval errül ugrottunk és 
amarrul körül. Mindig úgy mentünk körül, nehogy összeugorjon s akkor 
ugye valami baj, szöröncsétlenség történt, beleesett vóna a tűzbe és 
möghat vóna.
Énekeltek egy pár verset. Hát nem emlékezek már rá.”

(Ötvös, 1970. május. Adatközlő: Fehér Bálint.
Gyűjtötte: Dömötör Tekla.)

Ezek az adatok több részletben különböznek az általános magyar gyakorlattól. 
Többhelyütt az volt a magyar szokás, hogy az előzőleg a szentiváni tűzben már 
kissé megperzselt almát adták a gyerekeknek, még a sírra is tettek esetleg belőle9, 
míg a most közölt adatok egyöntetűen arról tanúskodnak, hogy a vajdasági 
falvakban az almát nem dobták a tűzbe, hanem a tűzugrálást követte az alma 
ajándékozása. Az almát szedő gyerekek vízzel való megöntözése sem fordul elő 
ilyen egyöntetűen más vidékeken. Nem szólnak viszont a vajdasági adatok a 
gyümölcsevéssel kapcsolatos tilalmakról, melyek másutt közismertek voltak. Pl. 
olyan anya, akinek kisgyermeke halt meg abban az esztendőben, szentivánig nem 
ehetett gyümölcsöt, mert akkor azt halott gyermeke elől ette volna el a néphit 
szerint

A felsorolt gyűjtőhelyeken senki sem emlékezett már olyan szövegekre, ame
lyek az egész szokáscselekményt vagy annak egy részét követték volna. Ezzel
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elérkeztünk a szentiváni ének kérdéséhez, melyről már idézett könyvemben szintén 
bővebben írtam.

A "hosszú mint a szentiváni ének” szólást a 16. századig tudjuk írott-nyom
tatott szövegekben nyomon kísérni. A korai magyar proverbium-gyűjtemények 
szinte kivétel nélkül magukba foglalják és keletkezésére is választ próbálnak adni. 
Erdélyi János volt az első, aki ezt a szólást a felvidéki, a szentiváni tűzgyújtást 
kísérő, valóban hosszú éneksorozattal hozta kapcsolatba és azóta ez átment a 
köztudatba. De korántsem biztos, hogy valóban innen ered a szólás.10

Az északi nyelvterület hosszú énekétől eltérően az ország más részében 
rövidebb ének vagy szólás kísérhette a szokást Egy verchovinai szentiváni éneket 
már Réső Ensel Sándor is közölt 1867-ben. Ennek egy variánsát Kálmány Lajos is 
feljegyezte.11

Ugyanennek az éneknek egy másik variánsa az Osztrák—Magyar Monarchia 
írásban és képben c. mű VII. kötetében, mint a dél-magyarországi szerbek énekének 
magyar fordítása található. Mint azonban a következőkből kiderül, valójában itt is 
variánsról és nem fordításról van szó. Lehetséges, hogy Hadzsics Antal valóban 
ismert szerb szentiváni éneket, de ezek fordítása helyett egy magyar variánst 
közölt Ez a könyv 654. oldalán foglal helyet s így hangzik:

Kálmány Lajos:

Virágos, szent János!
Éczakád világos.
Még előtted löszök 
Tüsztöletöt töszök.
Csak addég világos 
Lösz, osztán homájos.

Hadzsics:

Szent Iván virágos 
Éjszakád világos.
Mig előtted leszünk 
Tiszteletet teszünk.
Addig légy világos.
Azután homályos.

A magyar szentiváni énekek esetleges kapcsolatát a környező szláv népek 
hasonló énekszövegeivel már Marót Károly is feltételezte. Az utolsó évtizedben 
ebben az irányban többen is gyűjtőmunkát végeztünk. Manga János a szlovákiai 
magyar és szlovák falvak szentiváni énekeit vette fel magnetofonra, Epeijessy Ernő 
pedig a magyarországi szerb és horvát falvak hasonló énekeit E gyűjtés eredménye 
az volt, hogy a magyar szentiváni éneknek sem dallamvezetése, sem szövege nem 
találkozik az általunk ismert különböző szláv rítusénekekkel, azonban a
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szokáscselekmény s a hozzá fűződő hiedelmek hasonlóak, vagy egyenesen azonosak 
lehetnek.

A magyarországi délszláv falvak néhány énekének szóvegét, dallamát Epeijessy 
Ernő közölte,14 sajtó alatt levő könyvemben néhányat kétnyelvűén publikálok én 
is.15 Ezért most itt csak egy ott nem publikált horvát ének négy szakaszát közlöm 
Drávasztáráról, melynek dallama különösen elragadó; a helybéli asszonyok 
többszólamúan énekelik. Ez éppúgy, mint a Nyitra megyei magyar énekek, a 
szlovák énekek és a délszláv énekek egy csoportja, elsősorban a szerelem tárgyköre 
felé mutat

Sveti Iván kresa loži Szent Iván tüzet gyújt,
Na Ivansko, na večer. Ivánnapkor, estéjén.

Kresa loži i govori: Tüzet gyújt és így beszél
Na Ivansko, na večer. Ivánnapkor, estéjén:

Da si ljubav smenom spala Kedvesem, ha velem hálnál
Na Ivansko, na večer Ivánnapkor, estéjén.

Ti bi bila ko ni jena. Mindenkinél különb volnál
Na Ivansko, na večer. Ivánnapkor, estéjén.

(Gyűjtötte: Dömötör Tekla-Eperjessy Ernő, 
Drávasztára, 1967.)

Mindez megerősíti régebbi, a szokások interetnikus vizsgálata során szerzett 
tapasztalataimat, melyek szerint a magyarság és a környező népek sok szokás
cselekménye nagyon hasonló, vagy éppen azonos, de a kapcsolódó szövegek-dal- 
lamok már eltérnek, a népek saját folklórhagyományának és zenei tradíciójának 
megfelelően.

E munkát még sok irányban ki kellene szélesíteni. Marót Károly ugyan 
részletesen foglalkozott a szentiváni szokáscselekményekkel, de azokat térképre 
nem vetítette és így a különböző tájegységek szokásai nem domborodnak ki eléggé 
(pl. helyenként más és más anyagot használtak a tűzrakáshoz, a tüzet a leányok, 
legények együtt ugratták át vagy külön-külön, a növényekhez, virágokhoz, gyümöl
csökhöz, vízhez kapcsolódó cselekmények és hiedelmek is eltérőek). Továbbá, még 
alaposabban kellene gyűjteni a magyarországi délszláv falvak változatos szokás- 
cselekményeit és énekeit. Mindenesetre elérkeztünk az utolsó órához, mikor egy 
nálunk legalább 500 éves szokás egyes részleteiről még megbízható adatokat 
tudhatunk meg.

(1974) Dömötör Tekla
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A MAGYAR FOLKLÓR HELYE AZ ÖSSZEHASONLÍTÓ 
BALKÁNI FOLKLORISZTIKÁBAN

Jóllehet a magyar folklorisztika-történet nem tárta még fel kellő részle
tességgel azokat a tényeket, amelyek a magyar vagy magyarországi folklorisztika 
balkanisztikai érdeklődését jelzik, mégis számos olyan adatot ismerünk, amelyek 
azt bizonyítják, hogy a magyar kutatás rendszeresen foglalkozott a balkáni népek 
folklórjával . Vitkovics Mihály, Székács József, Dömötör Pál, Margalits Ede, Bajza 
József és mások a délszláv, Ács Károly, Moldován Gergely, Alexics György és 
mások a román, Strausz Adolf a bolgár, Kunos Ignác a török, Vértesy Dezső a 
görög, Nopcsa Ferenc az albán folklórral foglalkozott, hogy ne is említsük azoknak 
a kutatóknak a nevét, akik jelenleg foglalkoznak a délszláv, román, illetve más 
balkáni népek folklórjának kérdéseivel. E területen évtizedekig kutatott Bartók 
Béla is, akinek munkái zömükben nemzetközileg is jól ismertek. A magyar és 
balkáni népek közötti interetnikus kapcsolatok kutatása jelenleg is folyik , hason
lóan állandónak nevezhető tudományos munka foglalkozik a Magyarország terü
letén élő délszláv, bolgár és román lakossággal. Ezenkívül arra is számos adatunk 
van, hogy az első világháború előtt (de már a XVIII. századtól kezdve) a Habsburg- 
birodalom, pontosabban Magyarország területén jelentek meg olyan munkák, 
amelyek ismerete nélkülözhetetlen a balkáni folklorisztika számára. Mindezek az 
adatok azonban önmagukban csak tudománytörténeti kapcsolatról tanúskodnak, 
nem vonatkoznak a balkáni népek folklórjának a magyar folklórral való összevetési 
lehetőségeire.

Több olyan történeti jellegű összefoglalást ismerünk, amelynek szerzője meg
kísérelte, hogy bemutassa a balkáni népek és a magyarok kapcsolatának szakaszait 
A tárgyi néprajzi kutatás is többször érintette e kérdéskört Nyilvánvalóan van 
ilyen kapcsolat a népszokások, a népzene, a néptánc, a népművészet területén is. A 
következőkben, ezektől3 mégis eltekintve, csupán a népköltészet kutatásának 
kérdésére térhetünk ki.

A magyar népköltészet történeti periódusainak a megállapítása elsősorban 
közvetlen társadalomtörténeti adatokon, datálható filológiai dokumentumokon 
nyugszik. E szempontból igen nagy jelentősége van annak a ténynek, hogy a XVL 
századtól kezdve szakadatlan szöveghagyományozással, teljesen kifejlődött magyar
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nyelvű szépirodalomról tudunk. A magyar nyelvű szépirodalom kezdetei ugyan 
ennél korábbiak, mindezáltal csupán ettől az időszaktól (irodalomtörténetileg 
pedig a reneszánsz irodalmától) kezdve áll rendelkezésünkre annyi korabeli hiteles 
anyag, amelynek segítségével megrajzolhatjuk a magyar irodalom műfaji rendsze
rének fejlődését. E műfajhierarchia változásainak a vizsgálata pedig elsőrendűen 
fontos a folklór történetét illetően is, mivel a népköltészet műfajainak sokkal 
kevésbé zavartalanul megmaradt rendszerét javarészt e fejlődés figyelembevételével 
tudjuk rekonstruálni, értelmezni. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy a magyar 
népköltészet műfajainak rendszerét -  tüzetes és összehasonlító vizsgálatok segít
ségével -  a XVI. század második felétől kezdve egészen napjainkig nagy voná
saiban nyomon tudjuk követni. Ez a tény sigen nagy jelentőségű az összehasonlító 
balkáni folklorisztika számára is, mivel az egymással kölcsönösen igen sokféle 
kapcsolatban álló folklórok között bizonyos esetben relatív kronológiai, más 
esetekben pedig egyenesen abszolút kronológiai lehetőségeket nyújL Különösen 
fontos ez bizonyos új műfajok létrejöttének a szempontjából. A következőkben 
néhány ilyen példát szeretnék idézni.

1. A ballada területén természetesen számba vehető a legarchaikusabbnak 
vélhető balladakincs eredete. E téren legutóbb történtek is előmunkálatok, jóllehet 
a balkáni balladakincs még nem annyira feltárt, hogy e területen végleges feleletet 
adhassunk egyes balladatípusok, ballada-szüzsék genezisét, elteijedését illetően. 
Tekintettel arra, hogy éppen a legrégiesebbnek tekintett balladák nemzetközi 
elteijedettségűek, e problémakör aligha oldható meg csupán a Balkán népeinek 
kutatásával. Ami az időterminusokat illeti, a hagyományos magyar folklorisztikai 
felfogás szerint a legrégiesebb magyar balladák (mint balladák!) sem régibbek a 
XVI.-XVII. századnál. Amint ismeretes, az utóbbi évtizedben Vargyas Lajos 
összehasonlító vizsgálatai alapján arra a nézetre jutott5, hogy a magyar hagyo
mányos balladakincs egy tetemes csoportja (mintegy 40 balladatípus) ennél jóval 
régebbi, és a XIV-XV. századból való. Meg kell jegyeznünk ehhez azt, hogy 
Vargyas bizonyítása még korántsem fejeződött be, és akár magyar oldalról is 
elképzelhető más, újabb érvekkel támogatott vélemény.

2. Külön probléma a betyárballadák (vagy balkáni terminussal: hajduk-balla- 
dák) eredetének kérdése.6 Amint ismeretes, e műfaj (vagy műfajcsoport) jól ismert 
a balkáni népek körében, de megtalálható az ukrán, a magyar, szlovák és morva 
folklórban is, ennél nyugatabbra azonban nincs. A magyar betyárballada kelet
kezését illetően egyfelől a XVII. század legvégére, a XVIII. század elejére utaló 
történeti adatok, másrészt műfajelméleti meggondolások arra vezetnek, hogy a 
magyar betyárballadát ne tartsuk a XVII. századnál régibbnek. Annak megfelelően, 
hogy a klasszikus magyar népballadát milyen korszakból származtatjuk, e terminus 
természetesen némileg arrébb mozdulhat, nagyjában azonban biztosnak nevez
hető.7

3. Csupán érintőlegesen említhetjük meg azt, hogy a magyar folklórban nincs 
olyan Összefüggő hősepika8, amelyet balkáni hősepikákkal rokoníthatnánk. Ennek 
nem mond ellent az, hogy egyes részletegyezések illetve kapcsolatok feltételez
hetők.
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4. Ugyancsak utalásszerűén említjük meg, hogy a magyar népmesekincs nagy 
részét (leginkább az úgynevezett varázsmese -  csodamese műfaj meséit, kisebb 
mértékben a vallásos mesék és legendák egyes példányait) a tradicionális magyar 
folklorisztika igen korainak tartotta, hangsúlyozta ugyanis ezek kapcsolatát a 
kelet-európai és közép-ázsiai mesékkel, hősepikai énekekkel: ilyen módon a ma
gyar honfoglalásnál régibbnek, legkésőbb a IX. századból származónak gondolta.9 
Újabban10 pontosabban látjuk azt a nagyarányú változást, amely éppen a XV.- 
XVI. században megy végbe a magyar nyelvű prózában. Nagyobbnak nevezhetjük 
azt a meseréteget, amely meseként csak ekkor jelenik meg magyar nyelven, 
ugyanekkor azonban ponosabban körülhatárolható egy olyan hagyománytömb is, 
amely ettől eltér, és időben korábbinak mondható. A kutatás ma még nem látja 
világosan, hogy ez az eltérés (a ma egyértelműen magyar mesének nevezett 
hagyományon belül) olyan nagy-e, hogy számolnunk kell a régebbi réteg nem mesei 
eredetével, vagy a különbség áthidalható a huzamos hagyományozás okozta azo
nosságok -  eltérések feltételezésével. Mindenesetre további kutatások bizonyára 
konkrétabb eredményeket is hoznak, amelyek messzemenően hasznosíthatók lesz
nek a komparativista folklorisztikai kutatások számára.

5. Hasonlít a fentihez a strófikus magyar lírai népdal kialakulásának a 
problémája is. A tradicionális magyar folklorisztikai felfogás szerint négysoros, 
rímes, strófikus, témájukban túlnyomó többséggel szerelmi tárgyú magyar népda
laink a magyar honfoglalás előttiek, és ily módon mai alakjukban legvalószínűbben 
az i. sz. V-IX. század között keletkeztek.11 E nézettel szemben olyan sok ellen
érvet hozhatunk fel, hogy e hipotézis alighanem összeomlik. Egyelőre annyit 
állíthatunk, hogy a strófikus, rímes, szerelmi tematikájú magyar népdal aligha 
régibb a XVI. századnál, és keletkezésében elválaszthatatlan attól a társadalmi és 
irodalmi folyamattól, amelyet reneszánsznak nevezünk. Mivel a mai magyar nép
dalkincs túlnyomó többsége ilyen jellegű, ez magától értetődően azt eredményezi, 
hogy a nem strófikus, nem rímes, rendszerint szokásokhoz kötött énekek eredetét 
elválaszthatjuk a magyar lírai népdalokétól. Ezt az elválasztást természetesen mind 
a szöveg, mind a dallam kutatásában meg kell tennünk. Mivel a jelen pillanatban 
ez új perspektívájú kutatásnak csak a kezdetén vagyunk, korai lenne előlegezni az 
esetleges eredményeket.

6. Egyetlen kérdésben mégis kitérnénk ilyen térre, elsősorban azért, hogy egy 
konkrétabb példával is illusztráljuk, mit is értünk a magyar folklór helyén a 
komparatív balkanisztikai kutatásokban. Ismert az a tény, hogy az összehasonlító 
szlavisztikai és balkanisztikai metrumkutatás már jókor felfigyelt bizonyos azonos
ságokra és különbségekre a balkáni népek népköltészetének verselése között. 
Karéi Horálek13 így foglalja képletbe ezt a nagyvonalú általánosítással kapott 
összefüggésláncolatot:
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versmérték rím strófikus
szerkezet

nyugati szláv van van van
keleti szláv nincs nincs nincs
déli szláv van nincs nincs
albán nincs van nincs
Tornán nincs van nincs

A hagyományos magyar folklorisztikai és metrikai felfogás szerint ezt így 
egészíthetjük ki a magyar példával:

versmérték rím strófikus
szerkezet

magyar van van van

(Itt a magyar népdal formáját vettük alapul.) Ha így állítjuk egymás mellé a 
megfeleléseket, semmi sem magyarázza az eltéréseket -  egyezéseket. Ha azonban a 
fenti újabb elgondolás alapján két csoportra bontjuk az eddig egységesnek képzelt 
magyar népi lírát (egy valódi, strófikus lírára és az ettől különböző szokásdalok 
hagyományára), a képletet így írhatjuk fel:

versmérték rím strófikus
szerkezet

magyar szokásdal nincs nincs nincs
magyar lírai dal van van van

Az előbbiekből azt is tudjuk, hogy a két réteg közti különbséget időrend is 
mutatja: a második csoport XVI. századi vagy ennél későbbi, az első csoport pedig 
eredetében mindenképpen korábbi. Éppen ezért, ha ezen a ponton nem tipológiai 
különbségekre, hanem történeti és műfajbeli eltérésekre bukkanunk, jogos lehet az 
a feltevés is, hogy a fenti táblázat többi része közti eltérések sem véletlenek: a 
nyugati szláv "van-van-van" formula a strófikus lírára, egy műfajra utal, ezzel 
szemben a keleti szláv "nincs-nincs-nincs” formula az epikus énekre vagy éppen az 
alkalmi szokásdalokra, tehát egy korábbi folklór műfajra vonatkozik. A tipoló
giainak tűnő különbség tehát műfajok és korszakok különbségeként magyarázható 
meg.14 Ahhoz azonban, hogy ilyen folyamatokról bárminő biztonsággal Ítélhes
sünk, feltétlenül megbízható összehasonlító kutatásokra van szükség. A magyar 
folklór számára természetesen a balkáni folklór a legjobb ilyen összehasonlítási 
lehetőség.
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7. Más népköltészeti műfajok esetében is bizonyára ki lehetne mutatni ha
sonló összefüggéseket. Főként a rövid epikus műfajok (közmondás, találós kérdés) 
esetében15, azonban csak most indult meg a magyar népköltészet ilyen anyagának 
korszerű számbavevése, aminek meg kell előznie az összevetéseket.

* • *

Végezetül csupán még egyszer azt szeretném leszögezni, hogy a közvetlen 
genetikus típus-, motívum- és formulavizsgálatok természetesen továbbra is sokat 
árulnak el a balkáni és a magyar folklór kölcsönös kapcsolatairól. Ezek igazi 
természetének feltárásához azonban szükségünk van a fentiekben idézett jellegű, 
inkább általánosító és inkább a tipológikus egyezésekből kiinduló részletvizs
gálatokra is. Újabban örvendetes módon megindultak a kétoldalú kapcsolat- 
történeti kutatások, az egyes apró adatok feltárására valóban nagy szükség is van, 
hiszen néhány területen a kutatás akár százados mulasztásait kell eltüntetni. Az 
apró filológiai adatok keresése azonban akkor nyerhet csak igazán értelmet, ha a 
nagy összefüggéseket is vizsgáljuk, amelyeket a fentiekben műfajok és műfaji 
csoportok összevetésében jelölhettünk ki. Természetesen ezenkívül még sok más 
jelentős feladata van a balkanisztikai magyar folklorisztikának. Ezekről talán egy 
más alkalommal.

(1972) Volgt Vilmos

Jegyzetek

1 E kérdéskörnek magyarországi tudománytörténeti feldolgozása nincs. A művelő
déstörténeti és történeti keretekről tájékoztat: Gál, Stefan: Ungarn und die 
Nachbatvölker. Budapest (1942). -  Gál István: Magyarország és Kelet-Európa. A 
magyarság kapcsolatai a szomszédnépekkel. Budapest, 1947. -  Szekfű Gyula: A 
magyarság és a szlávok. Bp. 1942. -  Kemény G. Gábor-Katus László: Magyar 
Történeti Bibliográfia 1825-1867. 4. kötet, Nem magyar népek-Nemzetiségek. Bp. 
1959. -  Kemény G. Gábor A szomszéd népekkel való kapcsolataink történetéből. 
Válogatás hét évszázad írásaiból. Bp. 1962. -  Südosteurope -  Pibliographie, Bp. I. 
1945-1950. Teil 1-2 Hisg. von Frilz Valjevac. München, 1956-15(59. -  Bd. II. 
1951-1955. Teil 1-2. Hrsg. von Gertrud Knllert-Satller. München, ,1964. -  
Demeter Tibor (szerk.): Bibliographica Hungarica, Magyar szépirodalom idegen 
nyelven, 5. kötet. Népköltés. Budapest, 1958. -  Gáldi László: A Dunatáj nyelvi 
alkata. A Dunatáj irodalmi fejlődése, Budapest, 1947. -  Sőtér Itván-Bor Kálmán -  
Klaniczay Tibor -  Vajda György Mihály (ed.): La littérature comparée en Europe 
őrientale. Budapest, 1963. -  Bor Kálmán: Bibliographie d’oeuvres choisies de la 
littérature comparée en Hongrie 1945-1962. In: Littérature Hongroise -
Littérature Européenne. Études de littérature comparée publiées pár l’Académie 
des Sciences du IVe Congrés de TAssociation Internationale de Littérature 
Comparée. Régidé pár I. Sőter et. O. SQpek. Budapest, 1964. 589-649. -  Gsép
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Attila -  Faluba Kálmán: Étúdes de philologie modemé en Hongrie. 1945-1964. In: 
Acta Litteraria, Academiae Scientiarum Hungarícae 8 (1966) 26S-322. -  
Wildhaber, Róbert hrsg.: Internationale Volkskundliche Bibliographie, 1948/49- 
1967/68. Bálé, 1954. -  Bonn, 1970. Lásd még: Varjas Béla-Voigt Vümos-Gáldi 
László-Diószegi István: Ier Congrés International des Études Balkaniques et Sud -  
Est-Européennes. Sofia, 26. VIII. -  1. IX 1966. Helikon 13. (1967) 83-89. Kóea 
László 1969. november 26-án "Magyar érdeklődés az együttélő és a szomszédot 
népek néprajza iránt” címen előadást tartott az MTA Néprajzi Kutató Csoportja 
nemzetiségi-néprajz értekezletén. Ennek anyaga kibővítve a Népi Kultúra -  Népi 
Társadalom 7. (1972) kötetében jelenik meg. Egy része megjelent: Kelet-Európa 
népköltészete magyarul. Irodalmi Szemle 14 (1971) 525-533.

2 E kérdéskörnek régebbi összefoglalása (Veszelinovics Magdolna: A délszláv 
népköltészet felfedezése a német és magyar irodalomban. Bp. 1944) után most 
kibővített, sok új anyaggal kiegészített összegezése készült et Veselinovič-Anđelić 
Magdalena: Srpskohrvataka narodna poezija u madarskoj književnosti XIX i XX 
véka. Növi Sadf 1969. Külön figyelmet érdemel az a gazdag anyag, amely a 
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei hasábjain jelent meg (L évf.t 1. 
szám, 1969 szeptember, 97-124; II. évf. 3. szám, 1970. június 47-60; II. évf. 4. szám, 
1970 november, 143-150; III. évf. 5-6 szám, 1971 február-április, 135-158; III. évf. 
7. szára, 1971 június, 150-157, stb.); ezenkívül vő. még: Az Újvidéki Egyetem 
Bölcsészettudományi Karának Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszéke -  
Tanulmányok, Újvidék. 1969.119-140.

3 Egyéb folklorisztikai témákkal kapcsolatban legutóbbi összefoglalásként az 1963-as 
budapesti néprajzi kongresszus (Európa et Hungaria. Congressus Ethnographicu* 
in Hungaria 16 -  20. X. 1963. Budapest, Red.: Gy. Ortutay et T. Bodrogi. 
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gozatokra: Ortutay Gyula: Between East and West. p. 265-278. -  Dömötör Tekla: 
Ungariscber Volksglauben und ungarische Volksbráuche zwischen Őst und West. p. 
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10 Dömötör Tekla-Katona Imre stb.: A magyar népköltészet, 2. kiadás. Bp. 1969. 
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vizsgálatához. I-III. Ethnographia 80 (1969) 235-275; 81 (1970) 28̂ 54; 83 (1972) 
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13 Horálek, K(arri): Zűr phonologie des slawischen Volksliedverscs. Lingua 11 (1962) 
182-185. -  Horálek, Karéi: Studie o slovanské lídové poezii. Praha, 1962. 126-170.
-  Horálek, Káréi: K charakteristice slovanského verie folklórního. Bulletin Vysoké 
Skoly ruského jazyka a literatury 5 (1961) 89-98. -  Vö. még: Gáldi László: 
Littérature comparée et metrique comparée en Europe orientale. Acta Litteraria 
Academiae Scientiarum Hungarícae 5 (1962) 207-213. -  Peuckert, H(erbert): Úber 
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Slawistik 8 (1963) 286-398. -  Jakobson, Román: Selected Writings. IV. köt. Slavic 
Epic Studies. The Hague -  Paris, 1966,19-37, 51-60,414—463.

14 Erre a szempontra Gáldi László hívta fel a figyelmet (bár eléggé eldugott helyen és 
hatástalanul): Műveltség és Hagyomány 5 (1963) 13-14.

15 Vö-* Dömötör Tekla-Katona Imre stb.: A magyar népköltészet. Bp. 1969. 176-185. 
Az összehasonlító perspektívákhoz: Sadnik, Linda: Südosteuropfiische 
Ratselstudien. Graz-KÖJn, 1953. -  Ikonomov, Mikolaj II.: Balkanska narodna 
mudro&t. Sofia. 1968.



JEGYZETEK A KÖTET ÍRÁSAIRÓL





225

V. FOLKLORIZÁLÓDÁS ÉS FOLKLORIZMUS

A. Folklorizálódás

1. Egy trubadúrdal népzenei emlékei Vajdaságban -  Egy trubadúrdal és népze
nei emlékei dmen vö.: Híd 1979. 2. sz. 203-234. p., 21 kottamelléklettel és a lapalji 
jegyzetünkben konkretizált muzikológiai táblázattal. -  A gyűjteményünk L és II. 
kötetében kénytelen-kelletlen alkalmazott szerkesztői eljáráshoz hasonlóan, ezút
tal is elhagytuk a teljes kottaanyagot; a kihagyások eredeti közléshelyére lapszám- 
nyi pontossággal utalunk.

2. A magyar irodalom XVI.-XIX. századi műveinek folklorizálódása szájha
gyományunkban -  Kollázsunk cikkeinek eredeti közlését vö.: 1. Katona Imre: 
Sírás-nevetés. Bornemisza Péter egy papcsúfoló történetének négy évszázados 
fennmaradása a laskai szájhagyományban. Magyar Képes Újság 1984. jún. 7., 25. p.;
2. Székely Mária: Dobai István emléke. Magyar Szó -  Dunatáj 197S. szept. 10., 7. 
p.; Katona Imre: "Siralmas volt nékem világra születnem...” Dobai István három
száz éves énekének fennmaradása Szlavóniában 1-2. Magyar Képes Újság 1984. 
szept. 27., 25. p.; okt. 4., 25. p.; 3. Katona Imre: "Megkövetem a nagyságos 
vármegyét...” Szakái Lajos 1843-ból való versének maradványa a haraszti szóha
gyományban 1-2. Magyar Képes Újság 1977. jan. 1., 22. p.; jan. 15., 20. p.; 4. Pataky 
András: Zics Klára. Magyar Képes Újság 1974. jún. 15., 18. p. -  Székely Mária 
írását a szerzőnő gyűjteményes kötete alapján közöljük (Föld, föld... Gyűjtés a 
Dunatáj magyarságának szellemi néprajzi hagyományaiból. Az Apatini Irodalmi 
Kör kiadása, Apatin 1981., 77-79. p.). Pataky András szövegközlése bekerült 
Katona Imre -  Lábadi Károly: Erdők, mezők, vad ligetek. Drávaszögi magyar 
népballadák c. kötetébe is (Fórum Könyvkiadó -  Magyar Képes Újság -  A 
Horvátországi Magyarok Szövetsége kiad., Újvidék -  Szabadka 1980., 167-169. p.); 
e szövegközlést itt kiegészítettük az idézett balladagyűjtemény vonatkozó jegyze
teivel.

3. Petőfi Alkujának folklorizálódása néjfköltészetünkben -  A kollázs 1-3. tételé
nek első közlését vö.: 1. Tóth Ferenc: Ujabb adatok Petőfi Alkujának folklori- 
zációjához. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 1975. 23-24. sz. 
41-49. p.; 2. Katona Imre: Petőfi nem alkuszik. Nagy költőnk egy népdallá vált
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verse Baranyában. Magyar Képes Újság 1976. jan. 1., 18. p.; Lábadi Károly: Petőfi 
Alkuja Baranyában. Magyar Képes Újság 1976. máj. 15., 18. p.; 4. Csorba Béla: Két 
folklorizálódott Petőfi-vers helyi változata. Magyar Szó -  Temerini Újság 1985. júl.
4., 3. p. -  Utóbbi cikk zárórésze a Fürdik a holdvilág... temerini folklorizálódását is 
bemutatja; ezt a jelen közlésünkből -  a tételek egységes témájára való tekintettel -  
elhagytuk, akárcsak az Alku Petőfi-eredetijének újbóli idézését is a 2-3. sz. 
tételben.

B. Folklorizmus

1. Egy Ady-vers tárgytörténetéhez -  Lenore Bihar vezér földjén főcímmel vö.: 
Üzenet 1987. 6. sz. 467-471. p. -  E tanulmány csak némi megszorítással, annak 
okán illeszkedik be a folklorizmus jugoszláviai magyar jelenségkörébe, hogy az 
Ady-vers folklorizmusának tárgya, a Lenore-mondakőr a mi népköltészetünkben is 
meghonosodott (ám természetesen nem innen szívódott fel az Ady-opusba).

2. A Tisza-vidék népélete Móra István írásai tükrében -  Az eredeti közlésből (A 
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 1975. 23-24. sz. 199-213. p.) itt 
elhagytuk Móra István Jeles napok című, folklórtörténeti szempontból igen fontos, 
de a fejezetünk tárgya -  irodalmunk folklorizmusa -  szemszögéből mellőzhető 
ismertetését, a Felhasznált irodalom jegyzékét pedig tematizáltuk.

3. Folklorizmus a régebbi novellisztikánkban -  Népiességünk természetrajzához 
címen vö.: Föld és mag [Móra István, Novoszel Andor, Kristály István és Cziráky 
Imre váL' frásaij. Válogatta, az utószót és a jegyzeteket készítette Bori Imre. Fórum 
Könyvkiadó, Újvidék 1971., 371-391. p. Az utószó első közlése: Népiességünk 
változatai. Híd 1971. 7-8. sz. 839-853. p.

VI. NÉPKÖLTÉSZETÜNK EGYBEVETŐ VIZSGÁLATA

A. Folklór líra

1. Egy szerelmi varázsló eljárás és ráolvasástípus pannón -  balkáni össze
függéseinek kérdéséhez -  ”Fa rázzo a földet, föld rázzo a vizet, víz rázzo az ördögöt” 
főcímmel vö.: Híd 1984. 5. sz. 723-739. p. Az eredeti újraközli Balogh Ferenc 
Tavasz c. aktfotójának változatát is (vö. i. h. 727., 733., 737. p.)

2. Magyar -  szerb zenefolklorisztikai párhuzamok -  Közös hexachord dallamok 
magyar és szerb nyelvterületen címen vö.: Hungarológiai Közlemények 1981. 1-2. 
(46-47.) sz. 103-127. p., 16 kottamelléklettel; ezek kihagyására ezúttal is lapalji 
jegyzetekben utalunk.

3. Egy szerb dallam a vajdasági magyar gyermekdalokban -  A Hungarológiai 
Intézet Tudományos Közleményei 1973. 15. sz. 59-68. p., tíz (itt kihagyott és 
hivatkozott) kottamelléklettel.
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4. Tanulságos vita a ”kétnyelvű népdalokról” -  A kollázs tételeinek első 
közlését vö.: 1. Matijevics Lajos: Gombos kétnyelvű népdalai. Együttélésünk 
újszerű népköltési termékei Magyar Szó 1973. febr. 3., 11. p.; 2. Tóth Ferenc 
Irodalom, népköltészet, nyelvkeverés. A "kétnyelvű népdalok" csak dokumen- 
tumértékűek. Magyar Szó 1973. febr. 10., 13. p.; 3. Dudás Károly: Sár került a tiszta 
forrásvízbe. Még egyszer a gombosi "népdalokról". Magyar Szó 1973. febr. 24., 13. 
p.; 4. Matijevics Lajos: Még a dokumentumokra is fel kell figyelnünk! Miért nem 
maradhatnak bezárva a vegyes nyelvű szövegek? Magyar Szó 1973. márc. 3., 11. p.
-  A vita adalékait az első megjelenés sorrendjében és eredeti főcímükkel közöljük; 
a szerkesztőségiül- és közcímeket elhagytuk.

B. Folklór epika

Népme s e

1. Keleti elemek a jugoszláviai magyar népmesékben -  Üzenet 1988. 3. sz. 
143-151. p.

2. A magyar és a délszláv népmese motívumai a bácskai ruszinok népmeséiben -  
A magyar és a délszláv népmese motívumai és elemei... címen vö.: A Hungarológiai 
Intézet Tudományos Közleményei 1975.23-24. sz. 189-197. p.

3. Mátyás király és Márkó király Vajdaságban -  Két ikertanulmány össze
vonása: 1. Veselinović-Šulc Magdolna -  Matijevics Lajos: Egy magyar mesemondó 
szövegei Márkó királyról. Hungarológiai Közlemények 1978. 35. sz. 65-83. p.: 2. 
Ugyanők: Mátyás király alakja egy mai bácskai mesemondó mondáiban. Hungaro
lógiai Közlemények 1980. 45. sz. 77-89. p. Noha az azonos mesemondó Mátyásról 
és Márkóról szóló elbeszélései a történeti monda és a népmese műfajának határ- 
mezsgyéjéről valók, a két tanulmányt itt közöljük a mesefejezetben, ugyanezt a 
magyar-délszláv-ruszin folklór -komparatisztikai területet érintő előző tanulmány 
szomszédságában. Az eredetikből -  filológiai utalás kíséretében -  elhagytuk az 
anyagközlő részeket és a fejezetünk jellege, rendeltetése szempontjából mellőz
hető, nem folklór-komparatisztikai részleteket is. Az eredeti címeket itt fejezetcí
meknek tettük meg, a két ikertanulmány filológiai apparátusát pedig az 
összevonáshoz igazítottuk.

N é p m o n d a

1. Komparatisztikai adatok egy eredetmagyarázó mondatípus elterjedéséhei -  
Első közlését vö.: A "Mária-ülte gaz" eredetmagyarázó mondatípus elterjedésének 
kérdéséhez. Komparatisztikai adatok. Létünk 1986.1. sz. 51-61. p.

2. A Guntram-monda új magyar nyelvű változata -  Egy nemzetközi monda- 
szüzsé elterjedésének és egybevető vizsgálatának kérdéséhez alcímmel vö.: Híd 
1982. 11. sz. 1286-1301. p.
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N ć p b a l l a d a

Népballadák a magyar -  délszláv e&üttélésből -  Magyar Képes Újság 1972. nov.
1., 19. p. -  Jelen közlésben elhagytuk a népköltészet és külön a népballada mai 
életével kapcsolatos bevezető reflexiókat, a kopácsi gyűjtés szakmai tanulságait 
pedig a lapalji jegyzetekben kiegészítettük Penavin Olga, ilL Lábadi Károly és 
Katona Imre vonatkozó magállapításaival.

C. A népszokások kOUészete

A szentiváni tűzgyújtás szokásának interetnikus kutatásához -  Vö. A Hunga
rológiai Intézet Tudományos Közleményei 1974.19-20. sz. 69-75. p.

D. Komparatisztikai kitekintés

A magyar folklór helye az összehasonlító balkáni folklorisztikában -  Vö.: A 
Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 1972.11-12. sz. 25-31. p.

B.I.
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NÉVMUTATÓK

I. TÁJEGYSÉGEK, HELYSÉGEK ÉS MÁS FÖLDRAJZI NEVEK

A, Á

Adorján 79 
Afrika 85

Észak-Afrika 107, 112, 
Északnyugat-Afrika 205 

Alfalu 55 
Alföld 54, 85, 86 
Altona 120 
Amerika 144 
Apatin 34, 37 
Ázsia 86, 107, 112

B

Bács-Bodrogh megye 260 
Bácska 29, 83, 102, 111, 153, 154, 159,

165, 166, 168, 173, 195 
Bácskertcs 123 
Bajsa 162 
Balaton 87
Balkán 101, 104, 111, 112, 180, 205, 216 
Bánát 66, 83, 118, 168 

Dél-Bánát 53, 55, 147 
Baranya / Baranya megye 19, 55, 142, 168,

201
Batina / Kiskörzeg 170 
Bécs 121 
Becse 83, 94 
Becskerek 83 
Békés megye 39 
Beográd 123 
Bizánc 144 
Bosznia 106, 178

Nyugat-Bosznia 180, 182 
Bréma 196 
Buda 28
Budapest 71, 72, 73, 154

Bukarest 38 
Bukovina 168

C

Canada 15 
Capárfalva 162 
Cérna Bara 147

cs
Csík 19
Csóka 83, 90, 103, 128, 170 

D

Dalmácia 121 
Doroszló 147, 148, 198 
Döbrét 170
Drávaszög 34, 44, 53, 55, 144, 145, 147, 

151
Drávasztára 209 
Duna mente 58 
Dunántúl 33, 119 
Dunapart 195 
Duna-Száva vonal 165 
Dunatáj 37

E, É

Égei-tenger 205 
Eger 179
Egyházaskér 22, 25, 27, 59 
Egyiptom 203 
Eperjes 153, 154 
Erdély 13, 14, 39, 54 
Európa 12, 17, 28, 57, 69, 116, 143, 144, 

164, 187,
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Délkelet-Európa 144 
Kelet-Európa 107, 112 
Közép-Európa 205

F

Félegyháza 79 
Felsőhegy 22 
Felvidék 54 
Fogaras 86 
Földközi-tenger 205 
Franciaország 206 
FruSka gora 163, 169

G

Gala mente 206 
Galgamácsa 206 
Glarus kanton 196
Gombos 18, 102, 103, 107, 128, 129, 188,

190, 191, 195, 197 
Grúzia 54

H

Háromszék 183 
Haraszti 37, 38, 39 
Harsány-hegy 189 
Hercegszántó 122
Hertelendifalva/Vojlovica 147, 148, 149, 

150, 168 
Horgos 20, 21, 72, 75, 76, 79 
Hódmezővásárhely 37 
Horvátország 195

I
Ilok/Újlak 188, 190, 195

J
Janj 183 
Jázova 59
Jugoszlávia 54, 55, 118, 141, 144, 168,

169, 183, 202

K

Karcsa 183 
Karlovac 121

Kárpátalja 153, 166 
Kárpát-Ukrajna 153 
Keresztúr 153, 158, 160, 166 
Kevi 72 
Kishegyes 147 
Kiskunfélegyháza 72, 87 
Kiszács 163
Kopács 41, 55, 56, 142, 145, 147, 199, 200,

202
Kórógy 32, 33, 35, 200, 201
Krivorečka Palanka 168
Kucora 153, 158, 159, 160, 166, 170

L

Laskó 31, 55 
Lavov/Lwow 153, 172

u
Ljubljana 169 

M

Macedónia 168
Magyar NK/Magyarország 19, 53, 72, 81,

122, 154, 169, 183, 202, 215, 
Dél-Magyarország 81, 180, 205, 206 
Északnyugat-Magyarország 117 

Marosvásárhely 69 
Mohol 19, 22, 27 
Moldva 15, 28
Monostorszeg/Đački MonoStor 200 
Moravica 162 
Muraköz 168 
Muravidék 249

N

Nagykunmegye 18 
Názáret 19 
Németország 169 
Ni$ 179 
Nógrád 84

NY

Nyitra/Nyitra megye 129, 206, 210
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O

Offenbánya 170 
Ohrid 168 
Orom 78, 87, 249 
Oroszlámos 19, 20, 59 
Ostojtéevo/Tiszaszentmiklós 59 
Osztrák-Magyar Monarchia 124, 160, 209, 

211

Ö

Ötvös 208 

P
Pádé 59, 90, 207, 208 
Pest 39, 175, 123 
Požega 117 
Prizren 168 
Provance 17

R
Rákó 170
Románia 53, 162, 192,208 
Rumenka/Piros 162, 163, 169, 170

S
Šabac 104 
Sajógömör 170 
Schleswig 196 
Somogy megye 206 
Sopluka 168 
Sopron megye 117,118

SZ
Szabadka 145,170 
Száján 59, 142,206, 207 
Szalkszentmárton 53 
Szanád 79 
Szeged 83,84,180 
Szcgcd-Felsöváros 37 
Szerbia 165, 179 
Szentbenedek 170 
Szcntlászló 35

Szerbia 165,179
Szerémség 153, 163, 167, 193, 195 
Szilágyi 19, 63 
Szilézia 196
Szlavónia 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 

121, 153, 168, 195, 201, 202 
Szlovákia 153 
Szolnokmegye 18, 19 
Szőreg 180

T
Tahiti 85
Temerin 193,197,
Temes 208
Tisza 78, 83, 84,87, 91,94, 97 
Tisza-vidék 71, 128, 147, 149 
Topolya 149, 162 
Torzsa 158 
Törökkoppány 211 
Trója 68

U, Ú
Udvarhely 38 
Újkígyós 183 
Újvidék 162,192 
Úri kanton 196

Ü

Ürög 208

V
Vajdaság/Vojvodina 11,115, 116, 127, • 

128, 142,161,168, 195 
Várdaróc 55, 56 
Vas megye 123 
Vcrbász 160 
Verbica 147 
Vörösmart 53, 55, 56

Z
Zágráb 117,121 
Zala megye 117,118 
Zenta 24, 25,30, 71, 72, 76, 78,79,83, 

84,87,88, 90, 128,129 
Zombor 15,19, 28,129, 145,147
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II. SZEMÉLYNEVEK NÉPKÖLTÉSZETI ALKOTÁSOKBAN

A, Á

Ábrahám 21 
Ádám 19 
Agár Jóska 79 
Akasztó Ádám 76, 77 
Akasztosz 68 
Aktaion 37 
Áron 19 
Artemisz 37

B

Babszem Jankó/Borsszem Jankó 141, 155, 
158, 160 

Bartos Érám 75 
Ba5 Čelik/Bas Cselik 155 
Bóczán Simon Biczebócza 74, 77 
Bodon Balog 76
Boldogasszon 176, 177, 178, 179 
Boldogságos Szűz 176

C

Cár Szilveszter 154

cs
Csarnojevics 179
Cservan ni Vitjasz/Cservani Vitisz 154,

157, 158

D

Danyi dudás 77 
Darazsac Jerkó 199, 200 
Déméter 68 
Dóczi 75 
Dócziné 76 
Dojčin Petar 168

E, É

Egyed János 200, 201 
Endre 43 
Erős János 141 
Éva 19

F

Fáni 77
Felicián 43
Feró Illés 75
Fodor Katerina 201, 202

G

I. Gergely pápa 12
Gunthram-nus 185, 186, 187, 188, 190, 

191, 192, 193, 194, 195, 196, 197

GY

Gyulafi 43 

H

Hádész 68 
Hanjcsa 155 
Hermész 68 
Hunyadi János 167

I

Iván 203 

j

Jahoda János 78 
Jakšić Mitar 167, 168 
Jancsi 157, 158 
Jankó 142, 143 
János 145, 146, 147, 203 
Jeremiás 38
Jesus Christ/Jézus Krisztus 15, 20, 22, 29, 

31, 176, 181, 183

K

Kapisztránói János 195, 198 
Karadorde 165 
Kása Peti 143 
Kázmér 41 
Kerék Kati 80 
Keresztelő János 206
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Kis Sándor 157 
Koridon/Korydon 20 
Kossuth 167, 239 
Kovács János 103 
Kutya Pista Salamon 193

L

Lajos 43
Láodameia 68
Léda 63, 64, 67
Lenore 64, 65, 66, 68, 69, 155

M

Makk Simon 75 
Marcibány 90 
Mária 19, 176, 179
Márkó királyfi/Kraljevié Marko 154, 161, 

162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 171, 172, 173 

Mátyáskirály / Korvin Mátyás 75, 161, 164, 
166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
221

Mező János 77 
Mező Jóska 74, 87 
Miklósváry géni 90

N

Nagy Lajos 221

o, Ó
Obrenovié Mihajlo 146 
Odysseus 37 
Ót Máté 76

P

Páka Péter 80 
Pál Jakab István 79 
Perszephoné 68, 69 
Próteszilaosz 66, 68, 69 
Protogonos Koré 69

R

Ráday 76
Radonja Kaica 167

Rákóci/Rékóczi 15, 16, 29, 167 
Roi Renaud 15

S

Sancho Pancza 89 
Sándor 104 
Somogyi Ferenc 201

SZ

Szálics Milos/Savić Miloš 200, 201
Szeles Péter 79
Szent Iván 207, 209, 211
Szent János 207, 209
Szent Margit 63
Szent Péter 176, 181
Szilágyi Mihály 221
Szomorú Klára 77
Szürkeló Péter 143
Szűz Mária 176, 177, 183

T

Tapodi János 85
Tindir Szejp Ilona/Tündér Szép Ilona 154,

156, 157 
Titöre, Tityrus, Koridon 20 
Toldi 44, 165

U

Ulysses 31

V

Vénusz 101 
Veres Vitéz 144 
Vilmos 64 
Vukašin király 168

Z

Zách Klára 41, 44 
Zeusz 68
Zmaj Ognjen Vük 167, 168 
ZOldi Marci 39

ZS

Zsuzsity Pista 199, 200
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III. MONDÓKÁSOK, KURJANTÓK, KÖSZÖNTŐK, KÁNTÁLÓK, 
BETLEHEMESEK, EGYÉB ELŐADÓK ÉS ADATKÖZLŐK

B

Balázs István 23 
Barta János 145
Bezdán Sándorné Palatínus Kató 129 
Bezdány Erzsébet 207 
Borbély Lajos 150
Borbély Mihály 143, 144, 145, 147, 148,

149, 150, 152, 198 
Borbély Vera 142, 150 
Budinčević Marija 150

K

Karácsony Pálné Horvát Ilona 22 
Kálóczi Maris 129 
Kelemen András 25 
Király Kató 129
Kovács Józsefné Zemankó Júlia 31, 32 
Kovács Juli néni 168 
Krekus György 20

L

CS

Csizsók Istvánné Surján Piroska 24 

D

Dávid Etelka 23
Dobai Stephanus/D. István 37
Dujmovicsné Besenyei Katalin 200

E

Erős Teréz 150 

F

Farkas Apollónia 129
Fehér Bálint 208
Ferenc Józsefné Botos Mária 56

G

Gál Sándor 32, 33 

H

Hajnalné 71 
Hatala Jánosné 80 
Holló János 20 
Horváth Antal 145

I

Izsák János 32, 33

Laca néni 150 
Lukács Mihály 58

M

Márki István 145, 146 
Máté János 56
Mélánk Miklósné Vastag Erzsébet 129
Mészáros Józsefné Dobra Etelka 19, 27
Messzi Gyurka 71
Mihó József 55
Mihók Antalné Kis Mária 25
Molnár Juli 154, 155, 156, 159
Molnárné Dömötör Julianna 56

N

Nagymélykútiné Kanász Franciska 22
Német János 192
Novák Józsefné Czina Sarolta 54

O

Oláh Maris 129 

P

Péter Pálné Szurop Ilus 123 
Pető Klára 129 
Petrovics Imre 150 
Pintér Etel 208 
Pipacz Illés 38 
Pletikosić Joško 150 
Pópity Pálné 207
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S

Simon Ferenc Józsefné Fazekas Ilona 17 
Sipos Istvánné 41, 44, 199, 202 
Sóti Eszti 129
Sóti Mihályné Beszédes Etelka 128 
Sulyok András 80

SZ

Szabolcski Julianna 161, 163, 164, 165, 
166, 167, 169, 170, 171, 172 
Szöllőskeiné Dezső Julianna 35

T

Takács Ferenc 143
Tóth József 162, 163, 165, 166, 167, 169

V

Varga Ilona 69 
Vastag Matild 142 
Vignalik Istvánné Csóti Rozália 129 
Vlastity Károlyné Zélity Klára 22, 23

IV. FOLKLORISTÁK, SZAKÍRÓK ÉS MÁS SZEMÉLYEK NEVEI

A, Á

Ady Endre 63, 64, 67, 68, 164, 172
Ács Károly 215
Alexics György 215
Anonymus 141
Antal Árpád 69
Apáczai Csere János 33, 37
Arany János 41, 44, 53, 58, 64, 68, 69, 73
Ardelié 160
Aubry Pierre 17

B

Babits Mihály 68, 86 
Bagó Márton 28 
Bajza József 213 
Balassi Bálint 38 
Bálint Sándor 180, 182, 211 
Balog Gyula 129, 130 
Balogh Ferenc 102, 103, 107 
Balogh Sándor 58 
Banka János 128 
Bartha Dénes 16, 21, 30, 38 
Bartók Béla 15, 115, 124, 125, 127, 130, 

215,
Baudelaire 65, 85 
Bayer Ferdinánd 118 
Bellosics Bálint 206, 211 
Benedek Elek 73, 81, 84 
Benkő László 66, 69 
Bernát László 181, 182

Berze Nagy János 69, 142, 143, 144, 147, 
148, 151, 152, 181, 182, 188, 197 

Besseler Heinrich 17 
Beszédes Valéria 151, 152 
Bethlen Miklós 33, 37 
Bihari Anna 181, 182 
Bihari József 182 
Binder Jenő 195 
Bité Pál 84 
Bőd Péter 206 
Bodor Anikó 123, 124 
Bodor Géza 123, 124 
Bodrogi T. 220 
Bogatyrev 221
Borbás Vince 178, 179, 180, 182 
Bor Kálmán 219 
Bori Imre 73, 97, 152 
Bornemisza Péter 31, 32, 38 
BoSkovié-Stulli Maja 183, 192, 195, 221 
Bosnyák István 7, 228 
Bosnyák Sándor 107, 112, 186, 192, 197 
Bóta László 219 
Brailou Constantin 15 
Burány Béla 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 

115, 130, 131 
Burghardt Dagmar 168, 173 
Bücken Ernst 17

C

Czemik Stanislav 221 
Cziráky Imre 81, 83, 94, 95, 96
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CS

Čajkanović Veselin 111, 112, 178, 179,
181, 182 

Csapody Vera 181, 182 
Csép Attila 217 
Csépe Imre 96 
Cserzy Mihály 83, 84, 85, 86 
Csók István 64 
Csokonai 44
Csomasz Tóth Kálmán 14, 30 
Csorba Béla 59, 68, 193, 197

D

Dalhaus Carl 29 
Damó Oszkár 84 
Dávid András 173, 221 
Deák 18 
Décsi Gyula 220 
Dégh Linda 221 
Demeter Tibor 219
Diaconus Paulus 183, 187, 190, 191, 197 
Diénes István 193 
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