
VOIGT VILMOS 

VOLT-E STRÓFIKUS LÍRA A MAGYAR NÉPKÖLTÉSZETBEN 1603 ELŐTT? 

Több mint negyed évszázaddal ezelőtt, 1966. április 20-án tartottam a Magyar 
Néprajzi Társaság Folklore Szakosztályának felolvasó ülésén, ám kiváló irodalom
történészeknek is (mint Gerézdi Rábán, Varjas Béla, Klaniczay Tibor és mások) je
lenlétében „a szerelem kertjében" témájú hosszabb dolgozatomat bemutató előadá
somat, amelynek konklúziója az volt, hogy „az individuállíra 1603. július 10-e előtt 
nem volt tagja a magyar folklór műfajhierarchiának". Noha a jelenlevő folkloristák 
közül akkor, vagy később nem kifogásolták e felfogást, tudom, hogy terminológiai 
okokból e megfogalmazás nem tetszett Ortutay Gyulának, Dömötör Tekla pedig ar
ra hivatkozott, hogy az ő Percy macskájának is vannak szerelmi érzései. Minthogy 
azonban az említett sem strófikus, sem más magyar nyelvű lírát sem alkotott, úgy 
gondoltam, ezt az érvet nem kell külön írásban cáfolnom. 

1977. június 15-16-án a Szemiotikai Munkabizottság az Irodalomtudományi In
tézet Irodalomelméleti Főosztályával együtt A Ura fogalma és határai címmel rende
zett tudományközi munkaértekezletet (a mintegy húsz előadás mindmáig a magyar 
és világirodalmi líra legsokoldalúbb hazai megközelítésének nevezhető), amelyen A 
magyar Urai népköltészet helye az európai személyes líra fejlődéstörténetében címmel össze
gezhettem korábbi felismeréseim elsősorban komparatív távlatait. Sajnos, noha több 
ízben is (legutóbb 1988 februárjában!) Biernaczky Szilárddal megkíséreltük (az ere
detileg a Muszeion-könyvtár 4-5. számaként megtervezett) tanulmánykötet publiká
lását, erre mindezideig nem kerülhetett sor, írásom is közöletlen maradt. Megjelent 
viszont 1966-os előadásom teljes (eredeti, gyakorlatilag változtatás nélküli) szövege 
az Ethnographia folyóirat hasábjain (1969/70-ben, viszont a záró rész csak 1981 vé
gén).1 Az eredeti előadás ismeretében kért fel Komlovszki Tibor, hogy A régi magyar 
vers c. tanulmánykötet számára foglaljam össze elgondolásaim magyar irodalomtör
téneti szövegértelmezést illető részeit, vagyis az RMKT XVH/3. kötetében 14., illetve 
75. számon közzétett versek kommentárjait. Ez a közlés évekig elhúzódott, és végül 
is csak 1979-ben látott napvilágot,2 vagyis még eredeti szövegem teljes megjelené
se előtt, ráadásul igazi hivatkozások nélkül, i lymódon nem adhatott képet érveim
ről, noha hivatkozhattam irodalomtörténeti, művészettörténeti és művelődéstörténeti 
összefüggésekre is. 1982 májusában volt végül egy másik, tudományközinek neve
zett megbeszélés, az erotikus folklór kérdéseiről. Ennek közlésekor tőlem vették a 
kötet címét „A szerelem kertjében", és ebben olvasható dolgozatom is (Másfél évtized 
a szerelem kertjében),3 ám ez inkább kijózanító és művészettörténeti jellegű. Egyszó
val negyedszázaddal ezelőtti elképzeléseimről nem mondhatom, hogy nem váltak 

X„A szerelem kertjében". Szempontok Urai népdalszövegeink kialakulásának és alkotásmódjának vizsgá
latához. I-HI. rész. Ethnographia, 80. (1969.) 235-275.; 81. (1970.) 1-27.; 92. (1981.) 513-532. És 
különlenyomatban is, idegen nyelvű kivonat csak a harmadik rész végén 

2VOIGT Vilmos, Én kimének kiskertembe... In A régi magyar vers. Szerk: KOMLOVSZKI libor. Bp., 
1979. 201-213. OMernoria Saeculorum Hungáriáé 3.) 

3 VOIGT Vilmos, Másfél évtized a szerelem kertjében. In A szerelem kertjében. Erotikus jelképek a művé
szetben. Szerk: HOPPAL Mihály és SZEPBS Erika. Bp., 1987.13-39., 255-260., 293. 

542 



hozzáférhetővé az érdeklődők számára. (Ugyanakkor némi kitartásra is szükség volt 
ahhoz, hogy valaki ezeket egyvégtében végigolvassa.) 

Gondolom, egyetemi oktatásunkban nem múlt el nyomtalanul javaslatom. Mégis 
némi meglepetéssel olvashattam, mit is ír minderről legújabb (akadémiai) kéziköny
vünk (amely 1988-ban jelent ugyan meg, ám nyilvánvalóan több évvel ezelőtt ké
szülhetett). Itt a „lírai népköltészet" avagy „népdal" című fejezetben is külön van 
a tudománytörténet (Küllős Imola tollából) és a leíró áttekintés (Vargyas Lajostól). 
Köztük sok az egyezés, ám jól érzékelhetők a különbségek is.4 Annak idején (1966-
ban) a magyar népköltészet vonatkozásában abból indultam ki, hogy nincs igaza Ko
dály Zoltánnak, amikor magyar-cseremisz strófikus népdalegyezéseket tételezett fel 
(először 1934-ben közzétett tanulmányában Sajátságos dallamszerkezet a cseremisz nép
zenében), és ezeket az ő óvatossága eŰenére („Nem szólhatunk az eredet kérdéséről 
sem. Lach, bár szerkezetünket nem ismerte fel, finn-ugor népeknél minden négyso
ros strófaszerkezetet, ezzel a mienket is, török-tatár eredetűnek tart. Meg kell vár
nunk, míg ennek bizonyítékai napvilágra kerülnek."...5) az utókor már kész bizonyí
téknak vette. Lükő Gábor 1942-ben kiadott könyvében (A magyar lélek formái6) már 
ezt a keleti szöveghagyományt találja meg a magyar strófikus népdalokban, és ezt 
az elgondolást 1957-ben közzéadott dolgozatában (A magyar népdalszövegek régi stílu
sa7) csak részletezi, dokumentálja (eredeti és pontos szövegfilológiai adatok nélkül). 
Egyébként az az elgondolás, miszerint a magyar strófikus líra honfoglalás előtti és 
bolgár-török hatásra valló képződmény lenne, nem Lükőtől vagy követőitől szárma
zik; Négyesy László (előzmények után!) e felfogást már szinte kodifikálta 1910-ben8 

és a magyar népdal strófaszerkezetéről 1906-ban disszertáló Kodály ezt a felfogást 
már azelőtt ismerte, hogy Bartók Béla 1921-ben összeállított könyve, A magyar népdal 
függelékében három cseremisz népdalt közzétett volna. 

Küllős Imola idézett tudománytörténeti szemléjében ugyan nem beszél ezekről (és 
más, ide tartozó összefüggésekről), ám azt állítja, hogy Lükő 1942-es könyvében „e 
kérdéskör máig legátfogóbb összefoglalásában —a magyar paraszti gondolkodásmód 
és jelképrendszer keleti analógiáival bizonyítja népi kultúránk ősiségét és a nyugati 
kulturális hatásoktól független voltát/'9 Talán szükségtelen is megemlítenem, hogy 
Lükő könyvében nincs forráshivatkozás, minden adatot magyarul (az eredeti nélkül) 
említ, egyszóval még ha igaza lenne, akkor sem bizonyíthatna ilyen módon semmit 
sem...Küllős később említi Lükő 1957-es cikkét, és több olyan tanulmányt, ame-

4Magyar néprajz nyolc kötetben. V. kötet Magyar népköltészet. Főszerkesztő: VARGYAS Lajos. Bp., 
1988. Itt: KÜLLŐS Imola, A magyar népdalkutatás története, 414r-426.; VARGYAS Lajos, Urai népköltészet, 
427-565. a hivatkozott művek jegyzéke a kötet végén. 

5 Kodály írását egyik gyűjteményes kötetéből idézem: KODÁLY Zoltán, Visszatekintés. II. Sajtó alá 
rendezte. . . BÓNIS Ferenc. Bp., 1964. A tanulmány a 145-153., 511--513., az idézet a 153. lapon. A 
kérdés vizsgálatába — néhány további megjegyzés ellenére sem — itt nem bocsátkozhatom. 

6 A mű ma jobban hozzáférhető a reprint kiadásban: LÜKŐ Gábor, A magyar lélek formái. Pécs, 
1987. (Pannónia könyvek). Külön és sokrétű munka lenne e könyv pro vagy kontra hivatkozóinak 
felsorolása. Minthogy éppen a minket érdeklő népdalszöveg-történeti kérdésekkel alább idézendő 
dolgozata részletesen foglalkozik, e reflexiók felsorolására itt nincs igazán szükség. 

7LÜKŐ Gábor, A magyar népdalszövegek régi stílusa. Néprajzi Értesítő, 39. (1957.). 5-48. 
8 NÉGYESY László, A magyar költészet eredete. Budapesti Szemle, CXUV. kötet, 406. szám (1910.) 

38-57. Bizonyos szempontból Solymossy Sándor „ethnológiai" (helyesírásilag és tudomány-történeti-
leg így hiteles) ihletésű líraelméleti elgondolásai egy más, komparatívabb felfogást képviseltek, noha 
ebből mondjuk a régi Magyarság 'Néprajza hasábjain írott áttekintéséből CA nép lírája") már keveset 
érzékelhetünk Sajnos, még az újabb magyar folklorisztikai-tudománytörténeti áttekintések sem tár
gyalják e kérdést 

9 KÜLLŐS, 1988.: 424. 
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lyek szerzői a magyar népköltészet szimbolikájával foglalkoztak (minthogy e témá
val most nem érintkezünk, erre a kérdésre nem térek ki), ugyanakkor hivatkozik más 
véleményekre is, számomra rendkívül megtisztelő és józan módon: „Természetesen 
olyan dolgozatok is készültek, amelyek az eredetkérdésben szkeptikusabbak, eszté
tikai, irodalom- és stílustörténeti vizsgálatok eredményeképp a magyar lírai népda
lok korát csak néhány évszázadnyira becsülik (vö: Gerézdi 1962.; Voigt 1969-1981., 
1972a)."10 

Vargyas a leíró részben „Népi líra — irodalom előtt" című fejezetben foglalkozik 
e kérdéssel. Azt hiszem, nem tévedek, ha azt gondolom, ez az egész 5-lapnyi rész
fejezet 1966-os előadásom záró mondatának cáfolatát kívánja nyújtani. Vargyas fog
lalkozik azzal a körülménnyel, mennyiben tekinthetők az egyes szövegfeljegyzések 
terminus ante quem vagy éppen ellenkezőleg terminus post quem jellegűeknek. Ebben 
tökéletesen igaza van, csupán a terminus sans géné időmeghatározások kerülendők. 
Ezután kerül sor cáfolatomra. 

„Elhangzott olyan vélemény is, hogy a népköltészetben személyes líra csak ak
kor fejlődik ki, amikor az az irodalomban megjelent, és irodalmi közvetítőréteg van, 
amely megismerteti az irodalmi teljesítményt a néppel (Voigt 1969-1981). Nem fog
lalkozom ennek a megállapításnak alapját képező irodalmi áttekintéssel, mindössze 
a népköltészetre vonatkozó részéhez kívánok adatokkal hozzászólni. Néhány szemé
lyes lírai megnyilatkozást idézek olyan népektől, amelyeknek nemhogy irodalmat 
közvetítő rétege nincs, hanem egyelőre még irodalma sem alakult ki." " 

Ez után következnek az ellenpéldák. Vikár László és Bereczki Gábor cseremisz 
gyűjtéséből a 221. számú kétstrófás hegyi cseremisz dal (ez a közlők szerint a 248. 
dal fele), amelyet a magyar kutatók 1958-ban jegyeztek fel, ám főként a 248. dal már 
régebbi feljegyzésekből is ismert volt). Vargyas 313. példaként idézi a 221. csere
misz dalt, magyar fordításban, hozzátéve „Természetesen tekintetbe kell venni, hogy 
ezek szó szerinti fordítások, ami a költőiséget nem tudja kellőképp érzékeltetni, még 
kevésbé a ritmust. De a költői tartalomról nagyjából mégis jól tájékoztatnak."12 

221. 1. Sárga hegy tetején 
sárga fejű virág. 
Le akarom szakítani, 
/ a kezemben/ akarom tartani. 

2. A legényszeretőmet 
látni akarom. 
Látni akarom, 
beszélgetni akarok /vele/.13 

Tanulságos társítani ehhez a Vargyas által nem idézett 248. számú dal szövegét is, 
amely jelzi az aktuális forma sokrétűségét: 

1 0 KÜLLŐS, 1988.: 425. 
"VARGYAS, 1988.: 518. 
^VARGYAS, 1988.: 519. 
13VARGYAS, idézett helyen. Az általa hivatkozott fonás: Cheremis Folksongs by László VIKÁR and 

Gábor BERECZKI. Bp., 1971. E kötetben a legegyszerűbb a dalok számozása szerint eligazodni, mint
hogy a kottás eredeti szövegek a könyv első részében olvashatók. Ez után olvasható az ugyanígy 
számozott angol rész, benne a dalszövegek teljes fordításával, a gyűjtés körülményeinek leírásával. 
Voltaképpen ez az egyes dalokhoz fűzött tudományos kommentár. Ezt követi (ugyanilyen dalszám
sorrendben) a szövegek magyar fordítása, itt azonban kommentárok nélkül. 
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248. 1. Sárga hegy tetején sárgafejű virág, 
sárga hegy tetején sárgafejű virág. 
Le akarom szakítani, / a kezemben/ akarom tartani, 
le akarom szakítani, / a kezemben/ akarom tartani. 

2. A kedves barátommal, a legényszeretőmmel, 
a kedves barátommal, a legényszeretőmmel, 
beszélgetni akarok, nevetgélni akarok, 
beszélgetni akarok, nevetgélni akarok.14 

Nyilvánvalóan itt a négy szövegsor az ismétlések következtében hol egy, hol két 
„strófában" jelenik meg. Ez azonban még semmiképpen sem strófikus forma, még-
kevésbé strófikus líra. Még a moldvai csángó líra (ha van ilyen) is fejlettebb ennél. 
Ugyanez a helyzet a 314. Vargyas példával (261. számú cseremisz dal) is. A 315. 
példa (283. számú cseremisz dal) bonyolultabb. Minthogy azonban ennek műfajáról 
a közlők semmit sem mondanak, feltevéseimet itt nem szükséges részletezni.15 

Vargyas idéz három csuvas szöveget is. (Ezek nála 316., 317. és 318. számúak). 
Ugyancsak Vikár és Bereczki helyszíni gyűjtéséből származtak. Az első, az ő számo
zásuk szerinti 37. számú szöveg két strófában hozott összesen 4 sor. A közzétevők 
szerint nem lírai dal, hanem menyasszonysirató.16 Vargyas második példája (277. 
számú dal) négy rövid „strófányi", a közzétevők szerint húshagyó kedden előadott 
szokásdal.17 Ez ugyan meglepő a szöveg szempontjából, annyit mégis jelez, hogy 
e dal „líraisága" legalábbis előadói számára nem volt nyilvánvaló. Ezek után már 
nem meglepő, hogy Vargyas harmadik példájáról a közlők annyit említenek meg 
(287. dal): „katonádat".1* Egyébként az első két csuvas dalt 1970-ben, a harmadi
kat 1968-ban gyűjtötték. A közzétevők is utalnak dallamösszefüggésekre, főként a 
csuvas kötetben érintik az előadás műfaji sajátosságait (sőt a déli, török-tatár, esetleg 
akár irodalmi összefüggések vitatott voltát is). Am ők elsősorban anyagot kívántak 
közzétenni, poétikai és poétika-történeti összefüggéseket nem említenek. 

Ez csak első tekintetre meglepő. Köztudott tény, hogy a volgai népek körében 
folytatandó népzenei gyűjtésre Vikár László, Kodály Zoltán aspiránsaként és szemé
lyes közbenjárása eredményeként azért utazott, hogy a cseremisz-magyar népzenei 
összefüggéseket tisztázza. Ám cseremisz, majd votják, csuvas, tatár kutatásaik vé
gén ez a zenei kép korántsem látszott ilyen egyértelműnek. Vikár ezért is írta meg 

1 4 VIKÁR — BERECZKI, 1971. A magyar fordítás: 511. 
15 Források (VIKÁR — BERECZKI, 1971.) és kommentár (VARGYAS, 1988.) ugyanúgy. A gyűjtők sze

rint a 261. és 283. számú cseremisz dalok népszerűek, ők is több változatban gyűjtötték ezeket. 
Szövegeik tartalmi és formai variálódását, esetleg mégiscsak megfigyelhető műfaji hovatartozásukat 
ezen adatok ismeretében kellene megvizsgálni 

16 A forrás itt is hasonló megoldással készült kötet Chuvash Folksongs by László VIKÁR and Gábor 
BERECZKI. Bp., 1979. Itt is sorszámozottak a dalok, előbb az eredeti, majd a gyűjtés adatait tartalma
zó angol dalszöveg-fordítás, a kötet végén a szövegek magyar fordítása olvasható. A kötet bevezető 
(főként etnikai és nyelvi) tanulmányai, valamint (főként zenei és formai) mutatói még a cseremisz 
köteténél is jobbak. Idézett hely a 37. dal jegyzete a 439. lapon. (Minthogy éppen e kérdéskör
re nem tértem ki, nem idézem Vikár és Bereczki cseremisz és csuvas köteteiről annak idején írott 
recenzióimat) 

17 Idézett helyeken (VARGYAS, 1988.: 519-520.), VIKÁR — BERECZKI, 1979.: 495. Ezt a műfajt sok 
példával hozza a kötet, külön is felsorolja az ide tartozó 27 dalt (566. lapon), magát e dal-alkalmat 
azonban részletesen nem írják le és műfajilag sem elemzik. 

1 8 VIKÁR — BERECZKI, 1979.: 497. 

545 



kétszer (!)/e volgai népzenei hagyományt áttekintő disszertációját. Köteteikben ezért 
hiányzik'á magyar lírai szövegek ősiségét bizonyító deklaráció. 

Külön és bonyolult kérdés az obiugor „sorsének" problémaköre. Reguly, majd 
az ő anyagát kiadva Munkácsi Bernát közölt először rögtönzött és személyhez kap
csolt vogul „sorsdalokat". Mind nők, mind férfiak előadhatják ezeket. Ugyanígy él 
a műfaj az osztjákok körében is. Innen az első példák Ahlqvist majd Patkanov gyűj
tései óta ismertek. Érdekes, mindketten megvetően alacsony rendű műfajnak tekin
tik, gyakran részegek értelmetlen rögtönzéseinek tartják, amelyet egyébként az újabb 
korra mutató töredezett formák, rendszertelen szövegszerkesztés, olykor az oroszból 
átvett egész frázisok vagy értelmetlen részek tarkítanak. Sietek hozzátenni, hogy a 
közelmúltig is gyűjthető műfaj egésze nem indokolja ezt az elutasító véleményt. A 
műfaj ugyanazt a régi finnugor (és egyebütt is meglevő) „első személyes" (ám még 
ez sem ilyen egyszerű dolog!) szövegezésű rögtönzött alkotásmódot képviseli, mint 
amilyen például a lapp juigosz. Vargyas két ilyen vogul szöveget idéz, Munkácsi 
1892-1910 között kiadott közléséből a következő megjegyzéssel: „Nem hiszem, hogy 
bárki is kétségbe vonhatná az idézett szövegek személyes lírai jellegét. S az utolsók a 
múlt század végén történt Munkácsi-gyűjtésből valók, amely a vogulokat még olyan 
állapotban találta, amelyen már a középkori magyarság is túlhaladt."19 Munkácsi az 
első dalt (Vargyasnál a 319. számú példa) 1888. május 19-én gyűjtötte a felső-lozvai 
Tatjana Alexejeva Szotyinova énekestől; a másikat (Vargyas 320. számú példa) júni
us 12-én minden bizonnyal ugyancsak őtőle jegyezte fel Munkácsi. Először 1897-ben 
jelentek meg a szövegek, mindjárt szép magyar fordításban.20 Ám a kommentárokat 
(immár zömmel saját megfogalmazásában ám Munkácsi feljegyzéseinek felhasználá
sával) csak Kálmán Béla adta közzé, 1963-ban. Itt összefoglalta mindazt, amit eddig 
a sorsénekekről a finnugrisztika tudott.21 Kálmán Béla is hivatkozik e dalok szép
ségére, arra, hogy több alkotás is generációkkal régibb lehet, mint a feljegyzés ide
je. Ugyanakkor primitív vonásaikat sem hallgatja el. Utal az osztják megfelelésekre, 
nem bocsájtkozik azonban fejtegetésekbe a vélhető magyar kapcsolatokat illetően. 

Nem elemezhetjük itt akárcsak Munkácsi 58 női és 8 férfi sorsénekét (és végképp 
nem a mára ismert többszáz szöveget). Ezek tartalmi, formai jegyeiket, valamint 
szerzőjüket és előadásmódjukat tekintve is különböznek egymástól. Nyilvánvaló, 
hogy például e műfaj női-férfi, első-személyes—másra vonatkozó, rögtönzött-átvett 
stb. vonásait külön kellene vizsgálni. Csupán a Vargyas által idézett két szöveg ada
taiból idézek olyasmit, amit ő nem talált fontosnak közölni. Munkácsi VIII. számú 
szövegének „címe" „A ,Visera-folyó'-falvi Trofim leányának, Dáriának énekelt éne-

1 9 VARGYAS, 1988.: 521. 
20 Ez a kiadás teljes, tanulságos címe szerint: Életképek. Sorsénekek, vitézi énekek, medveünnepi színjá

tékok, állaténekek, mesék, találós mesék, néprajzi apróságok, földrajzi névjegyzék. —Első füzet Vogul szöve
gek és fordításaik. — Saját gyűjtése és REGULY Antal hagyományai alapján közzéteszi MUNKÁCSI Ber
n á t Bp., 1987. A szövegek kommentálására szánt „második füzet" már nem jelent meg Munkácsi 
gondozásában. 

21 MUNKÁCSI 03ernát)-KÁLMÁN 03éla), Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény. IV. kötet —második 
rész. Bp., 1963. KÁLMÁN Béla bevezetője („Fejezetek az obi-ugor népköltészetről" 18-69. lapokon) 
műfajonként ad áttekintést, legelőször a „Sorsénekek" műfajáról (18-35. lapokon). Kálmán felhasz
nálja Reguly, Munkácsi, Ahlqvist és Patkanov adatait, körülbelül 1957 táján írott áttekintése Artturi 
KANNISTO tanulmányán (Voguulien kohtalolauluista. Helsinki, 1930.) alapul, a maga későbbi gyűjté
sét, valamint Kannisto akkor még ki nem adott vogul sorsdalszövegeit is említi. A mindmáig élő 
műfaj kutatásának újabb eredményeit azonban sem ő, sem (tanulságos tanulmányok ellenére sem) 
mások nem tekintették át a kellő mértékben. Az egyes, Munkácsi-közölte szövegekhez Kálmán Béla 
(1963.) egyenként fűz kommentárokat, a VIII. és XIX. számon. Ezek Munkácsi megjegyzéseit foglal
ják írásba. 
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ke". Ez azt jelenti, hogy Darja Trofimova Bahtjarova szokta énekelni a dalt, ám Mun
kácsi ezt mástól hallotta. A XIX. számú szöveg pedig „A ,Lozvafő-falvi' Ivánfi Mi
hálynak a ,Tat-torkolat falvi' Visera-vidékről való Alekszej leánya, Tatjána felől éne
kelt éneke", amelynek szerzője Munkácsi szerint Ukladov volt, ám ő ezt is Tatjánától 
hallotta.22 

Munkácsinak a gyűjtésre és műfajra vonatkozó megjegyzéseiből úgy tudjuk, hogy 
a közlők szerint az ilyen énekek megtörtént eseményeket mondanak el, mégpedig 
vagy olyan módon, hogy maga a főszereplő beszél magáról, vagy pedig más mond
ja el a róla szóló történetet. Ez utóbbi megoldás gyakran gúnyos, sértő, vagy ke
vésbé épületes eseményt idéz. (Akárcsak a lapp juoigosz.) Népköltési gyűjtés so
rán ettől függetlenül is előadták (pontosabban előadatták) a távol levők sorséneke
it. A Vili. ének Darja vágyakozását fejezi ki Pet Kapitanics iránt, elég nyílt módon. 
Egy sorpárnyi bevezetés után hat sorpárnyi szituáció-ismétlés következik, amely „a 
vadréce-tollal töltött párnára együtt lefekvés" óhajával zárul. A XIX. számú ének
ben a férfi, Jivan-fi Mikail azt kívánja, hogy Tatjánát magához vehetné, házába vi
hetne, ott együtt lehetnének, és ezt a két szülőanya elrendezné. Ez énekben is van 
gondolatritmus és a felvillantott mozzanatok sorrendje is természetes; mindazáltal a 
megfogalmazás itt inkább improvizált. 

Senki sem vitathatja el más érzelmeit. Sőt. Nemcsak az obiugorok körében beszél
hetünk anyai szeretetről vagy éppen motivált párválasztásról, páros életről, hanem 
már az állatok körében is Gásd majomszeretet, nászruhát öltő akváriumi halak). A m 
a szarvasbőgés még nem lírai költemény. Csak igazán távolról előzménye a magyar 
népköltészet műfajhierarchiájában a strófikus szerelmi daloknak —amiről annak ide
jén én beszéltem. Ha Munkácsi vogul adatközlői valódi érzelmeket, a velük történt 
eseményeket adják elő, és ezt megkülönböztetik mondjuk a hősénekektől, meséktől, 
találós kérdésektől (stb.), a környezet pedig tudja, hogy az eredetileg rögtönzött és 
személyes alkotás kihez is tartozik — majd azután ezt mások is előadják, esetleg ge
nerációkon át is hagyományozódik ez a szöveg (pontosabban több ilyen szöveg) — 
itt valóban a líra kialakulásához vezető egyik utat fedezhetjük fel: mondjuk nem kell 
sok fantázia ahhoz, hogy Juvan Sesztalov élmény verseit e hagyománnyal is kapcso
latba hozzuk. Még azt sem tartom kikezdhetetlen ellenérvnek, hogy előbb éppen a 
vogulból kellene ezt a sok évszázados lirizálódást dokumentálni ahhoz, hogy itt po
étikai értelemben is líráról beszélhessünk. Sokfelé valahogy így alakulhatott ki a líra, 
a szerelmi líra is, az olyan igazán szép és kialakulásuk elejét illetően továbbra is rej
télyes formáiban, mint a kecsua, a tuareg vagy éppen a legkorábbról ismert arab lírai 
versek esetében. 

Csak azt nem látom be, hogyan is lett mindebből a magyar népdal? Es miért nem 
jó az, ha megvan a valóban máig énekelt moldvai csángó dalnak szöveg- (és dallam-) 
előzménye a 17. század legelején kéziratos énekeskönyvbén. Kinek dehonesztálő az, 
ha innen származik strófikus magyar népdal? Miért kellene többévezredes vogul 
szövegeket feltételezni ellenérvként? 

Vargyas ellenvéleménye — pontosabban nem is velem foglalkozó bírálata, hanem 
egész líratörténeti felfogása — prekoncepció: mi nem vettük át a költői műfajokat, 
mi magunk csináltuk ezeket; a mi népünk nem szorult az irodalomra, maga is tu
dott strófikus személyes lírát alkotni; ez nyilván ősi, honfoglalás előtti örökség, amit 
bizonyítanak a cseremisz, csuvas és vogul példák. Am bármi más is. Példatárának 
utolsó két szövege (321. és 322. számokon) egy a Salamon-szigetekről, meg egy az 
eszkimók köréből származó dal. Sajnos, a műfordító költő Tornai József nem adta 

^MUNKÁCSI, 1897.: 11. és 28-29. Kálmán Béla megjegyzései = MUNKÁCSI — KÁLMÁN, 1963.: 78-
79. és 86. Az adatközlőről: 259. 
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meg eszkimó szövegének forrását (ez Rasmussen lesz), a másik műfordító költő, Rá
kos Sándor ugyan idézi Thurnwald gyűjtését, ám nehéz volna kiderítem, a Vargyas 
által dicsért líraiságból mi is az ő kezenyoma.23 Viszont egyik szöveg sem strófikus. 

Különben is kétélű érv ez az eszkimó-melanéz párhuzam. Ha ez a líraiság ennyi
re világjelenség — csakugyan mindenütt megvan, sőt egyszerűen örök, datálnatatlan 
és fejlődésre sincs szüksége. Akkor miért küzdött annyit az európai hivatásos költé
szet, hogy létrehozza a strófikus személyes lírát? Hiszen mindez már készen volt az 
eszkimók, a melanézek meg az ősmagyarok körében. Szegény Homérosz és Dante, 
ha ezt tudták volna, mennyire előbbre jutottak volna költészetükben, mint így. Vil
lon és Shakespeare pedig sok-sok kísérletezéstől menekülhettek volna meg. Nem is 
beszélve az ezernyi trubadűrról, Minnesangerről, skáldról és udvari költőről, akik 
oly reménytelenül törekedtek ebbe az irányba. És az is nyilván véletlen, hogy műve
ik nyomát rendszeresen keresik a folkloristák a későbbi századok költői műveiben. 
Még maga Vargyas Lajos is feltételez középkori francia hatást a magyar folklórban, 
legalábbis ami a balladaszövegeket illeti. 

Vargyas fejezetének végén összegezi véleményét, egyáltalán nem meglepő módon: 
„Tehát már a honfoglalás előtti időben is számolnunk kell lírai dalok létezésé

vel. Vagyis Voigt Vilmos idézett megállapításában és a tanulmány végén leszögezett 
tanulságában, hogy , . . . az individuállíra 1603. július 10-e előtt nem volt tagja a ma
gyar folklór műfajhierarchiájának' (Voigt 1969-1981.:526.), a néprajzi adatok teljesen 
figyelmen kívül maradtak."24 

Úgy gondolom, az nem volt baj, hogy egyesek nem foglalkoztak a fentebb cáfol
tam jellegű párhuzamok keresésével. Sokkal tanulságosabb ellenérv lett volna, ha 
Vargyas mondjuk a szlovák, a román vagy a szerb-horvát strófikus személyes lírai 
népköltészetnek a 17. század előttre datálható voltának tényeivel hozakodott volna 
elő. Ha lennének ilyen bizonyítékok, ezek csakugyan elgondolkodtatok lennének, hi
szen ez esetben szomszédaink mondjuk maguk termelték volna ki mindazt, amit én 
csak a magyarban mégiscsak külföldről importánt reneszánsz műveltséggel kapcsol
tam össze. Minthogy mára főleg a román lírai népdalokról léptéknyit többet tudunk, 
mint negyed századdal ezelőtt, szlovák és lengyel viszonyok között pedig a kézira
tos költészetnek a későbbi lírai népdalokra tett hatását sokkal jobban dokumentálták, 
ilyen irányban érzem be nem fejezettnek akkori kutatásaimat. És amíg akár cáfolat
ként, akár viszontválaszként csak vogul meg melanéz példákat idézünk, népdalszö
vegeink természetét nem tárjuk fel igazán. 

Nem lepődtem meg viszont azon sem, hogy Vargyas következő fejezetében („Idő
rend" címmel) mégis több mint 100 szövegpéldát érint, a középkortól Petőfiig, ame
lyekben írásos és szóbeli változatok elválaszthatatlanok egymástól. Ha némileg kari
kíroznám itteni magyarázatainak érvelési módját, úgy összegezném következtetéseit, 
hogy nálunk mindig a műk öltő merít a néptől, mi azonban a franciáktól átvehetünk 
dalszövegeket (ám a németek is tőlük veszik népdalaikat). Ha viszont figyelmesen 
olvassuk megjegyzéseit kiderülhet, hogy itt azért mégiscsak egy régi kölcsönhatásról 
lehetett szó. 

Noha „a szerelem kertjében" szövegeket annyira ellenszenvessé tehettem szemé
ben, hogy ezeket nem idézi itt (jóllehet legterjedelmesebb és valóban fantasztikus 
távlatú világirodalmi összefüggésekkel rendelkező népdalszövegünk ez, ezen kívül 
itt mind a szöveg, mind a dallam évszázados múltú, sőt 1843 óta, Petrás Ince János 

23 Az eszkimó „forrásadat": RASMUSSEN, Expedition in Alaska. A Salamon-szigetekre vonatkozóan: 
THURNWALD, R., Forschungen auf den Salomo-Inseln und dem Bismarck-Archipel I. Lieder und Sagen aus 
Buin. Berlin, 1912. 

24 VARGYAS, 1988.: 522. 
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feljegyzésében dokumentálni is tudjuk népdalként, ami más, hasonló szövegeknél 
nem szokott sikerülni — egyszóval itt csakugyan van adatunk népdalszövegeink két 
és fél évszázados történeti hátteréről, amire máshol nem sok lehetőségünk van) — 
azt mégis leírja „Stoll Béla mutatta ki két 17. századi szövegünk számos népi válto
zatát (lásd RMKT XVII. század 3. 14. és 75. számát, ezt tárgyalja Voigt 1969-1981 is 
Stoll összehasonlításai alapján)."25 Azaz, noha nekem általában nincs igazam, azért 
e konkrét esetben mégiscsak így áll a dolog — hála Stoll Bélának. Azonban az össze
függés elfogadása mégis megnyugtatott , hitelesen idézi felismerésemet. 

Huszonhat évnél régebben találkoztam a témával. It thon 1959-ben (és nem a Stoll 
Bélától 1961-ben kiadott kötetben, hanem Misianik, Eckhardt és Klaniczay szöveg
közlésében, a nevezetes Fanchali jób-kódex közlésekor, illetve 1962 januárjában élő elő
adásban), a nemzetközi párhuzamokat illetően, egyáltalán a locus amoenus kategóriát 
illetően E. R. Curtius először 1948-ban kiadott klasszikus művében (Europäische Li
teratur und lateinisches Mittelalter), a „narrative lírai dal" fogalmát Bah/s nyomán, a 
népi-nem népi középkori líra problematikáját tekintve pedig Václav Cerny könyvé
ben a középkori cseh szerelmi Érából (1948) meg a nép és az irodalom kapcsolatáról a 
középkorban (1958).26 Csak sajnálni tudom, hogy e műveket, és még legalább ötven 
olyan írást, amely a középkori vagy koraújkori nem népi és népi dalok összefüg
géseihez adatokat meg szempontokat adott, nálunk nem sokat használták az utóbbi 
negyedszázadban (sem). 

Régi dolgozatom bevallottan is paradigmatikusnak tartottam. A lehető legjobb 
példát választottam ki (volt egy másik lehetséges téma is) annak bemutatására, ho
gyan lehet népdalszövegeinket összesítve elemezni, a változatokat csakugyan egy
más mellé téve, a történeti és összehasonlító adatokat a maguk milyenségében be
mutatva, az eszmetörténeti, sőt társadalomtörténeti és műfajtörténeti összefüggése
ket pedig nem ötletszerűen, valamilyen magánszimbolizmus keretében, hanem eu
rópai távlatban érzékeltetni. Még arra is jóelőre gondoltam, olyan példát válasszak, 
ahol poétikai és metrikai összefüggéseken kívül zenetörténeti, ikonográfiái és val
lástörténeti megjegyzéseket is lehet tenni. Noha nem sok visszhangot vettem észre, 
egy-egy kérdésben továbbra is ezt a „komplex" módszert tartom jónak, sőt mi több, 
követhetőnek is. 

Még egy kérdésre térhetek itt ki. Negyedszázada még nem volt igazi, nagymé
retű zenetörténetünk. A négy éve megindított kézikönyv-kiadás itt is új lehetőséget 
jelent. A Rajeczky Benjamin szerkesztette középkori kötet két helyütt is érintkezik 
témánkkal. Minthogy nem „a szerelem kertje" szövegeinek dallamáról érdeklődtem, 
hanem általában lírai népdalaink dallamának eredetkérdéseit kívántam e kötetből 
megismerni, ért is csalódás meg nem is. „A magyar zene őstörténete" című alap
vető fontosságú fejezetet itt Vargyas Lajos írta.27 Véleménye szerint népzenénk na
gyon sok jelensége honfoglalás előtti. Ugyanakkor nem hallgatja el, hogy a „volgai" 
kvintváltó dallamok esetében ez az egyik felfogás, amellyel szemben Vikár László 
ezeket ott kései jövevénynek tekinti, nem tartja a magyar kvintváltással összefüg
gőnek e jelenséget. Vargyas megemlíti, az ő felfogását két vitaülés tárgyalta meg, 

25 VARGYAS, 1988.: 537. 
26 Csak a nálunk nem idézett művek adatait adom itt BALYS, Jonas, Lithuanian Narrative Folksongs. 

Washington, 1954. Ez a mű akkor értelmezhető igazán, ha a szerző korábbi, még a klasszikus „balla
da" fogalmát alkalmazó rendszerező jegyzékével vetjük össze: BALYS, Jonas, Simtas Ihudies baladziu,. 
Kaunas, 1941. — CERNY, Václav, Staroceskd milostná lyrika. Praha, 1948. — Uő., Lid a literatura ve 
stfedoveku, zvlásté v romdnskych zemích. Praha, 1958. 

27 Magyarország zenetörténete. I. Középkor. Szerkesztő RAJECZKY Benjamin. Bp., 1988. VARGYAS feje
zete: 15-57. Ennek bővebb változata: Uőv A magyar zene őstörténete. I-II. Ethnographia, 91. (1980.) 
1-34.; 192-236. 
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az ide beterjesztett terjedelmesebb tanulmánya az Ethnographia hasábjain jelent meg, 
1980-ban.28 

Csak a probléma érzékeltetésére úgy összegezhetem Vargyas nézetét, hogy az eu
rópainak nevezett kvintváltás nem az igazi, a magyar meg a „volgai" pedig mégis
csak genetikusan függ össze egymással. A lírai dalok vonatkozásában ez azért kar
dinális kérdés, mivel ABCD, AAAB, ABAB, ABBC és ezekhez hasonló zenei (dallam
sorokból álló) építkezés automatikusan strófikus szövegeket jelent. Ha tehát a ma
gyar népzene kvintváltása „őstörténeti" jelenség, egyeztethető cseremisszel meg csu-
vassal, akkor népdalstrófáink ugyanilyen régiségűek. Quod erat demonstrandum. 
E következtetést olvasva nem ért csalódás, hiszen már Vikárék ottani gyűjtéseinek 
publikációja során kiderült, az értelmezésben milyen alapvető különbségek vannak. 

Ami jobban meglepett, az volt, hogy a középkori zenét, udvari zenét, a zeneelmé
letet, a hangjegyírást és a hangjegyes forrásokat, a gregoriánt és a többszólamúságot 
tüzetesen tárgyaló fejezetekben nem volt szó lírai népdalaink középkori meglétéről. 
Az anyanyelvű énekköltészetről Dobszay László, középkori népzenénkről Rajeczky 
Benjamin és Szendrei Janka írtak, vagyis a témakör és a magyar népzene vitatha
tatlanul legjobb ismerői. Ők ne tudnának ilyen ősrégi magyar lírai költeményekhez 
kapcsolódó dallamokról? Az egyházi év szokásaihoz, az emberi élet fordulóihoz fű
zött dallamokról 16 külön kis fejezet szól. Ám a személyes lírának nyoma sincs ezek
ben. Pontosabban a párosítókról Szendrei Janka azt állítja, hogy ezek a többi műfaj 
rendszeréből kiragadva nem vizsgálhatók igazán és e műfajnak „az európai stílusok
kal való összevetése s datálhatósága is reálisabbá válik" e tágabb keretben. Csak a 
lakodalom, a gyermekjáték, az önálló szerelmi ének és a párosító együtt értelmezése 
javasolt. „S bár e téren még egy sor részletkutatás elvégezetlen, annyit ma is biz
tosan állíthatunk, hogy e területek együttese elveszettnek nyilvánított középkori szerelmi 
líránk őrzője. Az ugyanis nem volt még a mai értelemben vett önálló líra, azaz nem 
volt még alkalmaktól, szituációktól teljesen független műfaj, hanem sokkal inkább 
a szervezett, közösségi jellegű társadalmi együttlétek szertartásos kísérő jelensége. 
Részben fennmaradása is a szertartások fennmaradásának függvénye." a 

Nemcsak elméleti megfontolásból szimpatikus számomra ez a vélemény, hanem 
az elemzett konkrét dal is csakugyan tovább él párosító szövegekben. Azután Szend-
rei Janka azt sem zárja ki, hogy ez a „középkori szerelmi líra" mintegy máshonnan 
is jöhessen, mint a legegyszerűbb magyar nép Volga-menti őshazájából. Egyszóval 
máig sem hiszi el minden népzenekutatónk, hogy „a néprajzi adatok teljesen figyel
men kívül" maradásából lehet csak arra gondolni, hogy a középkorban nem volt mai 
értelemben vett strófikus, személyes lírája a magyar nép fiainak. 

A zenetörténeti áttekintés második kötete 1541-től 1686-ig terjed. Az V. fejezetben 
a „lírai énektípusokat" bemutató Csomasz Tóth Kálmán és Papp Géza a hagyomá
nyos felfogást képviselik.30 Nincs sok lírai dal, ezek is fölülről szálltak a nép közé. 
Kiváló anyagismeretük ellenére is látszik, a két szerző nem követhette az utóbbi évti
zedek magyar folklorisztikai vitáit, publikációit. A népies egyszólamúságot tárgyaló 
VI. fejezet végén viszont Vargyas ad áttekintést „A népdal fejlődése a 16-17. század
ban" címmel?1 Korábbi nézeteit fogalmazza itt is meg, ám igazán gazdag adattárat 
nyújt, mintegy 35 dallamcsaládról szól. Jóllehet továbbra is azt hangoztatja, hogy a 
népi dallam a régibb, meg hivatkozik a középkori háttérre is, még az ő példáinak 

^Utad az előző jegyzetet. A viszontválaszt nem adták ki. 
29 Ez az „életalkalmakhoz kapcsolódó zene" fejezet „Párosítók" alfejezetében olvasható (SZENDREI 

Janka): Uo. 543. 
30Magyarország zenetörténete. II. 1541-1686. Szerkesztő BÁRDOS Kornél. Bp., 1990. 236-237. A két 

szerző korábbi, hasonló felfogást tükröző műveit a kötet irodalomjegyzéke sem idézheti teljesen. 
31 Uo. 306-347. 
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négyötöde is az általa „folklorizálás"-nak nevezett útra példa.32 Ha ő ennyit elis
mer, az arány biztosan van ennyire beszédes. Ez a konkrétum is azt erősíti, amiről 
1966-ban már szólhattam. 

Természetesen a közköltészet, hivatásos költészet és a népköltészet történetét il
letően számos további probléma vizsgálható, mind csak magyar, mind esetleg nem
zetközi vonatkozásban. Legutóbb is sok ilyen lehetőségről eset szó.33 

Arra is utalnom kell, miben látom ma másképp a tényeket, mint annak idején, 
negyedszázaddal ezelőtt. Fenntartom-e ma is akkori, frappánsnak (akár provokatív
nak) tervezett végkövetkeztetésemet?34 Minthogy akkor is, most is általánosabb iro-

3 2 ó is, mint mindenki, SZENDREI Janka — DOBSZAY László — RAJECZKY Benjamin, XVI-XVII. szá
zadi dallamaink a népi emlékezetben. I—II. Bp., 1979. áttekintésére hivatkozik. Ez a repertórium a Régi 
Magyar Dallamok Tára első két kötetének (megjelent 1958-ban, illetve 1970-ben, sajnos, további kö
tetek eddig nem láttak napvilágot) anyagára épített Ha pontosabban áttekintjük e két kötetet, az 
elsőben legalább 50, a másodikban mintegy 86 dallam kimutatása szerepel. Ehhez képest Vargyas 35 
dallamcsaládjának a négyötöde még igazán szerény hányad, akár négyszeresen is megszorozható. 
Az, hogy hány régi magyarországi dallam is található meg a későbbi magyar folklórban., zenetörté
neti ténykérdés. Itt 30 vagy 136 dallam feltételezése nem mennyiségi, hanem minőségi különbség. 
Am e szorosan vett szakmai véleménykülönbségen kívül maga a tendencia a fontos: akár 30, akár 
több mint négyszer annyi párhuzam esetében a kapcsolat, leszármazás és összefüggés vonatkozá
sában nyüvánvaló. A történetileg adatolt dallamoknak a folklórból vagy a hivatásos művészetből 
eredeztetése végtére is a kutatók személyes nézőpontjának felel meg. A m azt kár lenne letagadni, 
hogy a magyar népzene dallamai közül sok már a régi, nem-folklór eredetű. E tény ellen küzdeni 
reménytelen feladat ha nem is szándékosan, a magyar folklór európai és a „magas" kultúrával való 
összekapcsolódását tagadó nézeteket erősítené. 

33 A tatai tanácskozásra felkérés 1992 legelején érkezett, „régi és lezáratlan vita" tárgyalásának 
ígéretével. 1992. május 20-iki előadásom megvitatása alkalmával két kérdés került előtérbe: van-
e nem-emberi előzménye a költészetnek, egyáltalán a művészi kommunikációnak (pl. a madárdal, 
mondjuk a kanadai feketerigó esetében). Erre azt tudtam válaszolni, hogy e kérdést illetően nem 
is SZŐKE Péter munkássága flegutóbb, bár a korábbi tanulmányokra nem teljes hivatkozással lásd 
tőle: A zene eredete és három vildga. Az élet előtti, az állati és az emberi lä szintjén. Bp., 1982.), sokkal 
inkább a világhírű magyar tudós, a nálunk még mindig nem elegendő módon olvasott SEBŐK Tamás 
= Sebeok, Thomas A., A művészet előzményei. Bp., 1983. művében olvasható szemlélet az eligazító. 
A másik kérdés a strófikus (nép)költészet fogalmára vonatkozott Annak idején terjedelmi okokból 
nem közöltem az Ethnographiában a strófák tipológiájára vonatkozó részeket tanulmányomból, amit 
— úgy látszik — mégis célszerű közreadni. Szerencsére ennek főbb tényezői azért olvashatók voltak. 
Lásd: VOIGT Vilmos, A folklór esztaUcájdhoz. Bp., 197Z 246-263., irodalmi hivatkozások 365., 377. stb. 
Itt viszont éppen a formai-metrikai kérdésekre nem térhettem ki. (Megemlítem, hogy e kézirat is 
szinte évtizeddel korábban készült Vagyis nem a hetvenes, vagyis a hatvanas évek tudományos 
felfogását tükrözi. Úgyhogy e kérdést is újra kellene áttekinteni.) 

34 Nem térhetek ki itt viszont olyan kérdésekre, amelyek tárgyalása nagyobb terjedelmet igényel
ne. Maga a „szerelem kertjében" címmel összefoglalt bonyolult téma vizsgálatát illetően is dolgoza
tom csak az akkor ismert adatokat és véleményeket tükrözhette. Noha új történeti forrásadat azó
ta sem került elő, az idézett magyar irodalomtörténeti forrásokról sokmindent kiderített a kutatás. 
Néhány akkori irodalomtörténeti következtetéssel (Pl. az Árgirusszéphístóriát illetően) kapcsolatban 
azóta újabb vélemények és ellenvélemények fogalmazódtak meg. Sokkal többet tudunk költésze
tünk és népköltészetünk 18. és 19. századi forrásairól. Természetesen újabb változatokat gyűjtöttek 
a moldvai csángó énekesektől, ezek közül többet publikáltak is. Minthogy mára szinte közismert
té vált a dal, továbbra is gyűjthető. Az újabb változatokat nem szükséges itt felsorolni. Nyilvánvaló 
tény, hogy a nemzetközi párhuzamként említett jelenségek (középkori és reneszánsz európai líra, a 
téma vallástörténeti és művelődéstörténeti háttere, stb.) azóta is hatalmas méretű kutatásokat ihlet
tek meg. Közülük a hozzám eljutott tanulmányoknak puszta felsorolása is íveket töltene meg. Erre 
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dalomtörténeti összefüggés (és terminológia) keretében gondolkodtam, legalább két 
kérdésre mégis röviden utalnom kell. 

Egyáltalán nem előzmények nélkül annak idején az volt a célom, hogy egy egye
temes líratörténeti fejlődés rajzába helyezzem el mind a magyar líratörténet, mind a 
magyar népköltészeti történeti forrásanyag tényeit. Erre a javaslatra nem sokan tér
tek ki. Vargyas Lajos is csupán közetlen komparatív javaslataimat kifogásolta, általá
ban nem adott fejlődésrajzot a líra szakaszairól. Annál nagyobb volt örömöm akkor, 
amikor néhány évvel ezelőtt éppen ilyen összefüggésből bírálta nézeteimet kolozs
vári folklorista kollégám, Mitruly Miklós.35 Nem tudom, csupán én tartom-e érvelé
sét zavarosnak és önellentmondónak, ám számomra ügy látszik dolgozatából, maga 
sem döntötte el, milyen választ is adjon a dolgozata elején álló kérdésre: „Mikor, az 
emberi társadalom fejlődésének melyik fokán jelent meg a szerelmi líra?"u Szerin
te mindez nagyon régen történt, a „nemzetségi, törzsi társadalmak" körében, „még 
az ősközösségi társadalom későbbi periódusában, felbomlásának valamelyik stádi
umában, mindenképp az osztálytársadalom megszilárdulása és az írásbeli költészet 
megjelenése előtt kialakult egyes helyeken."37 Persze ez axióma, amit kár is (nem 
is lehet) bizonyítani. Mitruly dolgozata olyannyira ismeretlen és hatástalan maradt 
nálunk, hogy pl. Vargyas sem idézi, noha érvrendszerük, példatáruk közeli egymás
hoz. 

Mitruly érvelésében két hibát találtam. O nem vette észre, hogy én csupán a ma
gyar (és a vele rokonítható „európai") lírai népköltészetet kapcsoltam össze azzal a 
világirodalmi fejlődéssel, amelynek része az európai hivatásos költészet reneszánsz 
szerelmi lírája is. Nem is ebből eredeztettem még a magyar személyes lírát sem, csu
pán ugyanabba a folyamatba helyeztem el, ahová ez is illik. Ami viszont a vol
gai (vagy akár belső-ázsiai) lírai költészet eredetét illeti, természetesen ezt is tágabb 
műfajtörténeti (és irodalomtörténeti) távlatokban képzelem el, és noha nem tartom 
egy „keleti reneszánsz" címkéjével meghatározhatónak, azért van ilyen jelenség is az 
összehasonlító irodalomtudomány művelőinek fogalomrendszerében.38 

Mitruly második tévedése az, hogy nem vette észre, én kétféle költészetről be
széltem: alkalmi és személyes „líráról". Amit ő a második kategória ellen ellenérv
ként felhoz, az első kategóriára vonatkozik. Minthogy e különbségtételt éppen tő
lem is idézi (noha én ezt nem kitaláltam, csupán követtem és idéztem, következe
tesen hangsúlyoztam), arra vall, hogy tudja, annak idején másról volt szó. Ha ezt 
a különbségtételt komolyan venné, a saját rendszere zűrzavarosságát is feloldhatná. 
Azután példái (pontosabban az erre utaló hivatkozások) is értelmezhetők lennének.39 

Mitruly megint arra a tetszetős megoldásra jut, miszerint a szerelem örök érzés. 
Ha mondjuk az evőeszközzel étkezést és az összeadni tudást nem tartjuk örök jelen
ségnek, hanem társadalomtörténeti (és művelődéstörténeti) folyamat részének, miért 
ne gondolhassuk azt, hogy az emberi érzelmek is kifejlődhetnek... Azután az ezeket 

itt módom sem volt, ám nem is tartottam ezt elkerülhetetlennek, hiszen ezek csak újból dokumen
tálták azt a lírafejlődési tendenciát, amelyet már akkor vázolhattam. 

35MITRULY Miklós, A szerelmi tematika megjelenése a népi Urában. Nyelv és Irodalomtudományi Köz
lemények, 30. (1986.) 19-26. 

3 6 MITRULY, 1986.: 19. 
37MITRULY, 1986.: 25. 
38 Sajnos (noha megkíséreltük), a Világirodalmi Lexikon „keleti reneszánsz" címszavából csak a „re

neszánsz" címszó néhány konkrét részcímszava készült el, ám e témakörről nálunk máig sincs igazi 
áttekintés. 

39 Minthogy 6 végül is nem idéz szövegeket, itt nem lett volna célszerű ezt pótolni, egyszersmind 
kommentálni 
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kifejező művészi alkotások (pl. szerelmi líra) szintén így változnak, fejlődnek. Miért 
olyan nehéz ezt a trivialitást elhinni? 

A másik fontos kérdés inkább magyar irodalomtörténeti jellegű. 1966-ban már 
megfogalmazódtak Klaniczay libor és Gerézdi Rábán líratörténeti nézetei. Am csak 
ennél később írta meg a magyar szóbeli/irodalmi költészet fejlődéséről áttekintését 
Varjas Béla, publikálta poétikatörténeti elgondolásait Horváth Iván, került kiadásra 
a Régi Magyar Költők Tára számos szövegkötete. Nem szabadulok attól a gondolattól, 
hogy amennyire ismeretlen maradt mindez népköltészet-kutatóink előtt, ugyanolyan 
értelemben kívül maradt irodalomtörténészeink szemhatárán a magyar folklorisztika 
több új eredménye. Amikor például a zseniális Horváth Iván populáris regiszterről, 
népköltészetről, közköltészetről és sokminden másról beszél, feltűnő módon ide kap
csolható elméleti következtetésemet ugyan idézi, ám éppen a régi magyar irodalom
ra is vonatkoztatható pozitivista tanulmányomat már nem.40 Irodalomtörténészeink 
sem szokták ismerni a magyar történeti folklorisztika eredményeit... 

Fontos volt, hogy mintegy másfél évtizede modernizálódott régi magyar iroda
lomtörténetírásunk. Amíg korábban mondjuk a szóbeli/írásbeli költészetről Horváth 
János (és csak a legritkább esetben mondjuk Marót Károly) nézetei voltak idézve, 
most Milman Perry, Paul Zumthor és mások váltak említetté. Ez nagyszerű. Am az 
meg baj, ha modern magyar irodalomtörténészeink éppen a modern magyar folklo
risztikáról nem vesznek tudomást. 

Klaniczay Tibor munkássága legkezdeteitől legvégéig arra törekedett, hogy a ma
gyar népköltészet (és ősköltészet) témakörét bevonja a magyar irodalomtörténet ke
reteibe.*1 Ez nem volt új ötlet a magyar irodalomtudományban, hiszen Toldy Fe
renctől Gyulai Pálon és Katona Lajos életművén át ez jellemezte Horváth János tö
rekvéseit is. Ám azóta új folklorisztika alakult ki. A régi megoldások mára elavultak. 
Klaniczay Tibor örökségéhez tartozna, ha mindkét terület korszerű módszerei végre 
(vagy ismét) találkoznának. Lenne ennek metodikai értelme, hatása is.42 

40Lásd HORVÁTH Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben. Bp., 1982. 220. (és a kör
nyező lapokon). 

41 Tulajdonképpen érdemes lenne összegezni KLANICZAY ide vágó nézeteit. Régi magyar irodalom 
c. egyetemi jegyzetének (Bp., 1952) programatikus javaslatai — sajnos —nem váltak valóra a magyar 
irodalomtörténeti kézikönyv köteteiben, ahol népköltészettörténeti fejezeteket nem is olvashatunk, 
őstörténeti része pedig adatolaüan fantazmagória. 

4 2 Itt köszönöm meg irodalomtörténész kartársaim figyelmét és segítségét, Klaniczay Tibornak pe
dig érdeklődését e tárnakor iránt Úgy láthattam (a tatai konferencián is) most inkább folkloiistáink 
kezdenek végre érdeklődni irodalomtörténeti kérdések iránt Most tehát onnan kellene az együttmű
ködést erősíteni. 
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