
MAGYAR NÉPKÖLTÉSZET 

1—3. kötet. A bevezetést írta és sajtó alá 
Klasszikusok.) 
Járd be a hazát, keresd föl a népet, pásztor-
tüzénél és kunyhóiban, a sarlónál és lako
máin, a műhelyek és laktanyák pihenő 
óráiban, szóval mindenütt, hol az élet 
fáradalmait költészettel enyhí t i . . . fogsz hal
lani népdalt, édes-bájos dalt, szomorút, 
vígat,-kedélyest, szesszenőt; fogsz hallani 
gyöngyös-aranyos tündérregét. . . 

A Magyar Klasszikusok sorozatban meg
jelent új népköltési gyűjtemény hasznos és 
biztos vezetőnknek bizonyul az Arany János 
által kijelölt, a népköltészet jobb ismerete 
felé vezető úton. A gyűjtemény is, bevezetője 
is komoly hiányt pótol: Ortutay Gyula, a 
kötet szerkesztője, nemcsak népköltészetünk 
légszebb alkotásai, a klasszikus és új gyűjte
mények s a kéziratos gyűjtések anyagá
ból válogatta a legszebb, legjellemzőbb 
példákat, hanem bevezetőjében is sikerült 
az elméleti kérdések közül a leglényege
sebb, irodalom és néprajz számára egyaránt 
döntő problémákra irányítania a figyelmet. 
A Magyarság Néprajza megjelenése óta a 
szövegfolklór-kutatás hazánkban is, külföl
dön is új eredményekre jutott, s egy sor 
kérdésben időszerű lenne az összegezés : a 
magyar mesemonográfia megjelenése, a mon
daanyag alaposabb feltárása, dalainknak 
az eddiginél mélyrehatóbb elemzése. E be
vezető alkalmas arra is, hogy egy sor alapvető 
kérdés helyes kifejtésével, klasszikusan tö
mör definícióival e régenvárt munkák létre
jöttéhez segítséget nyújtson; ugyanakkor 
pedig lehetőséget nyújt a nem-szakember 
számára, hogy megismerje népköltészetünk 
leglényegesebb kérdéseit s felébressze ben
nük az érdeklődést és szeretetet népi 
kultúránk értékei iránt. 

A folklórgyűjtés és kutatás hazai történe
tének gondolatébresztő értékelése után az 
első kérdés, amit e bevezető felvet: mi is 
hát a népköltészet. Nem véletlen, hogy e 
definíció újrafogalmazása oly jelentős előz
mények után is időszerű, s hogy napjainkban is 
alig jelínik meg jelentősebb szakmunka, 
amely ne kísérelné meg újra meg újra meg
határozni a „nép" és „népköltészet" fogal
mát. Ha e meghatározásokat egymás mellett 
felsorolnók, szinte tükörképét kapnók 
másfél század fontosabb eszmei és politikai 
áramlatainak : a romantika népfogalmától 
az idealizáló parasztromantikán s a népköl
tészetben csak„leszivárgó kulturális javakat" 
látó, a néptől a teremtő kezdeményezést 
megtagadó, lényegében népellenes szemlé
leten keresztül a szerző által is kiinduló 
pontnak felhasznált gorkiji megfogalmazásig. 
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rendezte Ortutay Gyula. ßp. 1955. (Magyar 

Ortutay rendkívül világosan tárja elénk 
a irodalom és népköltészet dialektikus össze
függését, termékenyítő egymásrahatását: a 
«kettős irányú áramlást» mint nevezi. De 
ugyanilyen dialektikus összefüggésre mutat 
rá egyén és közösség szerepe között a népi 
alkotás létrejöttében. E kérdés helyes meg
világításában a magyar folklorisztikának 
komoly szerep jutott, s éppen Ortutay volt 
az egyike az elsőknek, aki a népi alkotók 
szerepét e folyamatban beható vizsgálat 
tárgyává te t te : ami a magyar kutatás 
számára már évek óta kitűnően bevált 
módszernek bizonyult — egy mesemondó 
teljes mesekincsének analitikus elemzése — 
most kerül egyre inkább előtérbe más európai 
országok szakirodalmában is. 

Az egyén és közösség relációjának helyes 
megfogalmazása ad segítséget a száj hagyo
mányozó továbbadás törvényszerűségei
nek feltárásához is. A népköltészet jellemző 
megjelenési formája a változat, a változato
kon keresztül követhetjük nyomó« az alkotó 
közösség s az anonym alkotóművész szere
pét a népköltészet létrejöttében. Ebben az 
antológiában gyakran szerepel egy-egy balla
da, népdal több változata is : a motívumok, 
tartalmi és formai elemek, a költői képek 
játékos felbukkanása, összefonódása jól érzé
kelteti a szájhagyományban élő költészet 
létformáját. Ortutay igen határozottan fog
lal állást azzal a régebben divatos, de maka
csul még mindig felmerülő elmélettel szem
ben, amely azt hirdeti, hogy a népköltészet a 
hagyományozás során csak ront és széténe
kel (Zersingen). „A széténekelt, a romlott 
forma kivétel nélkül a felejtés, a közösség 
anyagából való kiesés következménye" — 
írja. „Romlott forma nem közösségi forma, 
az már csak az egyéni emlékezet hulladéka". 
Éppen ellenkezőleg, sok példával igazolható, 
hogy csiszolja a népi ízlés a népköltészetbe 
átkerült egyéni invenciót s alakítja formai 
törvényei, szemlélete szerint. A kötetünk
ben közölt dalok egyik énéi-másikánál e 
folyamat szemünk előtt, napjainkban ját
szódott le (mint pl. a Tréfás, csúfolódó dalok, 
66. számnál, amely a Proletárok versesköny
vében jelent meg 1903-ban s azóta jelentős 
variálódással az ország minden részében 
elterjedt). Ugyanilyen törvényszerűséggel 
működik a kiválasztás is : mit fogad el a 
népköltészet az egyéni kezdeményezésből, 
E kérdésben zenefolklórisfáink megállapí
tásai s módszere számunkra is példamutatóan 

Legvégére hagytuk az etnográfiai nép
fogalom meghatározását. Jelentős eszmei 
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változásaira már utaltunk: nálunk az 
utóbbi években különösen a munkásfolklór 
körüli heves vitákban vetődött fel e kérdés. 
A romantikus paraszt-szemlélet, amely „a 
parasztban s a hegyi pásztorban" látja 
csupán azt az elemet, amely e nagyszerű 
költői alkotásokat létrehozni képes, hazánk
ban is erősen gyökeret vert a két világháború 
közötti időben; e jelenség politikai hátterére 
e sorok írója is több ízben utalt. Arany János 
még nem csak a „pásztortűznél s a sarlónál" 
keresi a népi alkotásokat, hanem a műhely
ben is, Erdélyi és Kriza egyaránt tudatában 
vannak annak is, hogy a parasztságnak nem 
minden rétegében talál a gyűjtő egyaránt 
gazdag anyagra. A dolgozó nép — mint 
Ortutay világosan leszögezi: történeti foga
lom s nem valami változatlan, örök jelentést 
hordoz —, ha egy bizonyos történeti szakasz
ban túlnyomóan a parasztságnak is jutott a 
hagyományozó s továbbfejlesztő szerepe. 

Nem e helyen foglalkozik Ortutay első 
ízben a népköltészet történeti periodizáció
jával s a nép történeti tudatának kérdésével. 
A magyar folklórkutatás első szakaszában a 
történeti-filológiai érdeklődés igen erős volt, 
az utóbbi években azonban mintha inkább 
irodalomtörténészeinket érdekelné folklór-
szövegeink történeti kapcsolata. Fiatal fol-
kloristáink, ha elsősorban a népköltészet
nek a népi társadalomban betöltött szerepét, 
figyelik is, nem mondhatnak le a történeti 
anyag jobbára csak filológiai módszerrel 
megragadható vizsgálatáról sem : Ortutay 
műveiben mindkét szempont egyaránt érvény
re jut. — Ami népünk történeti tudatát 
illeti, ez szorosan összefügg a népköltészet 
eszmei, politikai tartalmával. A nép törté
neti emlékezete legtöbbször kérlelhetetlen 
bíró : csak a legnagyobb történeti alakok, 
Hunyadi János, Mátyás, Kossuth Lajos áll
hatnak meg előtte. E kérdésekkel Ortutayn 
kívül több kutatónk (így Sándor István, 
Dégh Linda, Katona Imre)is foglalkozott; 
az antológiában az újabb gyűjtések néhány 
szép példája is helyet kapott (pl. a III. kötet 
103—105 sz. történetei). 

Amit Ortutay népköltészetünk kifejezési 
sajátságairól, s a formai elemekről ír, folklór 
s irodalomtörténet számára egyaránt jelen
tős, gondolatébresztő megállapítások. Külö
nösen két mozzanatot emel ki: az ábrázolás 
realista módját s drámaiságát. Népmeséink 
különös varázsának például egyik titka a 
csodálatos kalandok, a határtalan, költői 
képzelet s a mindennapi élet realitásának 
szoros összefonódása. Ami a drámai szerkesz
tésmódot illeti, igen elgondolkoztató, hogy 
nemcsak meséinkben, balladáinkban hanem 
dalainkban is megtalálja a drámai ellenté
tekre bontó szerkesztésnek egy-egy formai 
csíráját, így többek közt a természeti kezdő
képben s ennek szerkezeti, strófa-építő 
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elveiben. A drámai kezdőkép új csoportosí
tása véleményünk szerint kiindulópontja 
lehet e kérdés további elemző vizsgálatának, 
hiszen mint Ortutay is megemlíti, az össze
hasonlító kutatásnak még a kezdeti lépései is 
alig történtek meg. Azonban azt hisszük, 
hogy az az érdeklődés amely az utóbbi 
esztendőkben nemzeti verselésünk s egyben 
népköltészetünk versidomai felé fordult, 
hamarosan eljut a folklór formai-esztétikai 
vizsgálatának nem kevésbé fontos problema
tikájához ís. 

• 
A gyűjtemény válogatásának szempontjait 

elsősorban a kiadványsorozat jellege hatá
rozta meg, a költészeti, irodalmi szempontot 
emeli ki, mikor csak a szövegek kiadására 
vállalkozott. „Az irodalommal a legtermé
kenyebb kapcsolatot mutató s a legjelentő
sebb verses és prózai műfajok szövegeit 
mutatjuk be, az anyag kínálta legegyszerűbb 
csoportosítás szerint. Arra törekedtünk, hogy 
a magyar nép minden etnikai csoportjától 
közöljünk, lehetőleg minden népköltészeti 
műfajon keresztül" — írja Ortutay. S való
ban a verses műfajok és a dallam szoros 
összetartozása ellenére mi is indokoltnak 
tartjuk a csupán szövegeket tartalmazó, 
irodalmi jellegű gyűjtemény közreadását is, 
hiszen a dallamvizsgálatok formai kérdései 
nem ugyanazok, más csoportosítást is igé
nyelnek. Sajnáljuk azonban, hogy a szokás
anyaghoz kapcsolódó, nyilvánvalóan igen 
régi szövegekből .— mint pl. a „hosszú" 
szentiváni ének filológiai problémákkal teli, 
de költői szépségű töredékeiből vagy a 
menyasszony és halottsiratók nem kevésbé 
különös, elgondolkoztató példáiból nem közölt 
legalább mutatóba egyet-kettőt. 

A három kötet közül az első dalokat, a 
második balladákat, a harmadik pedig prózai 
szövegeket tartalmaz; a három közül az 
anyag természeténél fogva a prózai válogatás 
volt a legkönnyebb egy irodalmi szempontú 
kiadványsorozat számára. S itt kis keserű
séggel kell megemlékeznünk az utóbbi évek 
töméntelen mesekiadványának egyikéről
másikáról, amelyek mondvacsinált szempon
tok szerint „javítgatják" népi meseszöve
geinket. Ez a kötet is bizonyítja, hogy meny
nyire felesleges csiszolni szó szerint lejegy
zett népmeséinket, ha a válogató, mint ezt 
Ortutay is tette, nem csupán néhány köz
ismert, unos-untig felhasznált kiadványból, 
hanem a kéziratos anyag roppant gazdagsá
gából, régi és új gyűjtésekből és a saját maga 
által gyűjtött anyagból is válogatva tárja 
elénk a legszebb, legjellemzőbb változatokat. 
Ez a kötet méltóképpen képviseli a külorszá
gok felé is a magyar meseanyag színe-javát, 
legjellemzőbb, formailag is tökéletes válto
zatait. 



Hálátlan feladat lenne néhány sorban 
jellemezni balladáinknak — népköltészetünk 
méltán nagyra tartott remekeinek — sajá
tosságait, szépségét. Ortutay válogatásában 
külön érdekességet jelentenek az epikus és 
prózai részeket egyesítő változatok, amelyek 
az epikus énekek, prózai történetek át
alakulási folyamatát példázzák. E szép 
kötet is kiválóan alkalmas arra, hogy az 
olvasóval megszerettesse, közkinccsé tegye 
a magyar balladaanyagot. 

Ugyanilyen élvezetes olvasmány a nép
dalkötet is, amely a hagyományos műfaji be
osztás mellett a történeti fejlődést is követi s 
a közismert, klasszikus példák mellett néhány, 
inkább csak a szakember által ismert típust 
s a népköltészeti fejlődés legújabb szakaszá
nak néhány képviselőjét is közli. Amit a 
magunk részéről hiánynak érzünk, az nem a 
kötet összeállítójának hibája, hanem a 
sorozat jellegéből következik, amely cél
kitűzésénél fogva nem közöl bővebb jegyzet
apparátust. Szívesen hallottunk volna rész
letesebben az egyes dalok történeti filológiai 
problémáiról, s néhánynak közülök az „iro
dalmi" szövegekkel való kapcsolatáról is. 

BATSÁNYI JÁNOS VÁLOGATOTT MÜVEI 

Megdöbbentő arra gondolni, hogy a magyar 
költészet egyik leghosszabb életű művese 
milyen keveset írt, mennyire töredékes 
maradt életműve. Két évvel Mikes halála 
után született és abban az esztendőben 
távozott az élők sorából, amelyben meg
jelent a János Vitéz. 1772-t és 1848-at 
csupán hosszú, nagyobbrészt száműzetésre 
ítélt élete kötötte össze, s nem művei. Az 
egykor tevékeny költő élete — akinek szíve 
együtt rezdült, gondolatai együtt cikáztak 
a forrongó eseményekkel — hatalmas ellen
tét jelképe let t : a viharos Európa kellős 
közepén, a mozgalmas, izgalmakkal teli 
Magyarország mellett csendes linzi száműze
tésében öregesen zsörtölődik az emberekkel, 
az élettel. De egy érzése mindvégig meg
maradt : amikor látóként nemzetét taní
totta, amikor rabként börtönének rácsai 
mögül a cifra kis madárhoz szólt, amikor 
Ányos és Faludi műveit rendezte sajtó alá, 
amikor a világtól elzárva gondos szorga
lommal válogatta nyomtatásra műveit — 
mindezt abban a hitben tette, hogy végre 
megújul Magyarország. Ehhez mindvégig 
ragaszkodott, meggyőződésévé vált, ame
lyet örökségül hagyott hátra a nyomába 
lépő, tevékeny költőutódoknak. 

Batsányi az első magyar politikai költő, 
aki a múlt-jelen-jövő korrelációjában figyelte 

Végezetül hadd térjünk vissza még a 
bevezető egy igen lényeges problémafelveté
sére, az irodalom és népköltészet helyes viszo
nyáról írt sorokra. Ortutay hangsúlyozza a 
kettő egységét, nem tekinti őket egymástól 
elzárt, külön világnak, más és más értékelés 
szerint megítélhető költészetnek. S ugyan
akkor, mikor az alapjában népellenes, a nép
költészet lebecsülő elméletekkel szembe
száll, az ellenkező véglet hibáit is világosan 
látja : a népköltészet nem végső cé l . . . 
„az a szilárd alap, ahonnan el kell indulnia 
minden nemzeti költészetnek, de a kor, a 
társadalom új, bonyolultabb feladatai sze
rint kell azt továbbfejlesztenie". — Hogy 
azonban ezt a szerepet betölthesse, termé
kenyítő hatását az élő irodalomra is kifejt
hesse, a népköltészet minél alaposabb gyűj
tésére, feldolgozására, ismeretére van szük
ség. E gyűjtemény megjelenése komoly 
hasznot jelent a magyar népköltészet jobb 
ismerete felé vezető úton az élő irodalom 
számára is. 

Dömötör Tekla 

az eseményeket. Azt már megszoktuk a kor 
költőinél, hogy a múltat és jelent viszonyít
ják egymáshoz, de kevés költőt foglalkozta
tott oly erősen az utókor, nemzetének 
jövője, mint Batsányit. Csodálatos az a 
költői-emberi érzékenység, az a „velerezdü-
lés", amely Batsányi tulajdona volt. Talán 
éppen ezzel magyarázható, hogy néhány 
nagy versével vált kiemelkedő költőnkké, 
hogy egyetlen, A franciaországi változásokra 
írt epigramájával egyszeriben kivált kor
társai közül. Utána hosszú ideig, ha a kort 
akarták jellemezni, odaírták (néha inkább 
odabiggyesztették) e nagyszerű verset, — 
Kazinczy szavával élve — „a legszebbet, 
amit valaha írt". 

Ilyen gondolatokkal vesszük kezünkbe 
Batsányi János Válogatott Műveit. A kötet 
válogatásának irányelveit a szerkesztők 
(Keresztúry Dezső és Tarnai Andor) így 
summázták a jegyzetek élén : „A felszabadu
lás után újjáalakult Magyar Tudományos 
Akadémia kötelességének érezte, hogy Bat
sányi életművét, mint a magyar múlt jelen
tős emlékét kritikai kiadásban jelentesse 
meg. A vállalkozások első köteteként 1953-
ban jelentek meg a költő Összes Versei. Ebből 
a kiadásból vettük át a versszövegeket, arra 
törekedve, hogy a költő nem túl bő termésé
ből egyetlen fontosabb darab se maradjon 

Szépirodalmi Könyvkiadó (Magyar Klasszikusok) 1956. 
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