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Voigt Vil mos

ESE MÉ NYEK JE LEI 
A MA GYAR NÉP BAL LA DA-CÍ MEK BEN

Ha van né hány köz tu dott köz hely a ma gyar po é ti ká ban, „a bal la da = tra gé dia dal ban el be szél ve” 
meg ál la pí tás (de fi  ní ció?) biz to san kö zé jük tar to zik. Ese mény el mé le ti leg is ér de mes ta lán meg je gyez ni, 
hogy, amíg pél dá ul a „ko mé dia” alap ese mé nye nem is biz tos, hogy ese mény, vagy leg alább is nem 
biz tos, hogy an nak tart ják, a „tragé di a” alap ese mé nye min den bi zon  nyal ese mény, vagy leg alább-
is biz to san an nak tart ják. Ha Ka rin thy Fri gyes re mek mû ve, a „Ma ma, fog jál ne kem békát!…” nem 
va ló szí nû, hogy ese mény el mé le ti leg is ér té kel he tô do log – a Ham let, a Lear ki rály, a Julius Ca e sar, a 
Ró meó és Jú lia, és biz to san Az em ber tra gé di á ja így is (ese mény el mé le ti leg is) ér tel mez he tô.

A 19. szá zad ban nép sze rû vé vált bal la dák nak Herdertôl Goetheig, ná lunk Kis fa ludy Kár oly tól 
Arany Já no sig, vagy akár Kiss Jó zse fi g, min dig van cí me. Gyak ran ezek a cí mek elôbb szü let tek, 
mint ma guk a tel jes vers szö ve gek. Ér de kes vol na egy szer e mû köl té sze ti cí mek ese mény ke ze lé sét 
is meg vizs gál ni, azon ban mind ese mény el mé le ti, mind sze mi o ti kai szem pont ból en nél ér de ke sebb 
az a tény anyag, ame lyet nép bal la da-cí me ink ki ala ku lá sa (ki ala kí tá sa) tük röz.

Ter mé sze te sen az iro dal mi bal la dá tól („mû bal la dá tól”) el vá laszt ha tat la nul je lent meg ná lunk a 
„nép bal la da” irán ti ér dek lô dés. Nem szok tuk em le get ni, pe dig tény, hogy ez nem is Er dé lyi Já nos 
antológiájában1 buk kan fel, ha nem majd csak Kri za Já nos klas  szi kus szé kely nép köl té si gyûjteményében2.
Kri za 588 ver ses szö ve gé bôl csak né hány a bal la da, és vol ta kép pen ezek nek van cí me (pl. Ká dár Ka ta, 
Bátori Bol di zsár, Bod ro gi Fer enc né, Szom széd le gény Gyur ka, Jú lia szép le ány, Kômíves Ke le men né, 
Bu dai Ilo na). Ezek a Kri za ad ta bal la da cím-tí pu sok él nek to vább, egé szen nap ja in kig is, a leg több szé-
kely bal la da ki ad vá nyunk ban. E cí mek vol ta kép pen nem a bal la da té má já ra, a cse lek mény re, va gyis 
nem egy ese mény re utal nak, ha nem a fô hô sök ne vét ad ják, leg fel jebb egy epi theton nal bô vít ve.

Ép pen ese mény el mé le ti szem pont ból ez a cím adás-tí pus még sem min den ben prob lé ma nél kü li. 
(És no ha az ilyen té nyek is mer tek vol tak ed dig is, vol ta kép pen ed dig sen ki sem fog lal ko zott ve lük 
– prob lé ma ként.) Pe dig nem min den ma gá tól ér te tô dô do log e té ren sem. Már Tom pos Jó zsef könyvébôl3

tud juk, hogy ez „szép iro dal mi” meg ol dás volt ná lunk. A „leg el sô” ma gyar bal la da, Köl csey tôl a Ró-
za (1814), vagy a Schil ler ál tal is nép sze rû sí tett Hero und Le an der ma gyar meg fe le lô je, ugyan csak 
Köl csey tôl a Szép Lenka (1820) már ezt a meg ol dást kép vi se li, amely mind má ig meg is ma radt.

Ha kéz be ve szünk egy köz is mert, gaz dag, a kö zel múlt idôk re biz to san jel lem zô ma gyar nép bal-
la da-gyûj te ményt, azt ta pasz tal juk, hogy itt a bal la dák „cí me it” és a „té ma cso por to kat” egy aránt 
je lö lik. Kal lós Zol tán nagy sze rû sik erkönyve4 há rom fé le re fe ren ci át is fel tün tet.

Már a leg el sô szö ve gek kel is tud juk ér zé kel tet ni ezt. A „Ré gi stí lu sú bal la dák” 1. cso port ja 
Klas  szi kus bal la dák ne vet vi sel. Eb ben az el sô te ma ti kus cso port ne ve „A fal ba épí tett as  szony”. 
Kal lós itt há rom szö ve get ad, ezek cí mei a kö vet ke zôk: Kômíves Ke le men – Kômíves Ke le men né 

– Kômíves Ke le men. „A két ká pol na-vi rág” té má hoz 5 szö veg tar to zik: Láz ár és Er zsé bet, Láz ár 
és Er zsé bet. Fe ke te Ren Ka ta, Fe ke te Ren Ka ta, Ká dár Ka ta. „A menny be vitt le ány” mind a négy 
kö zölt szö ve gé nek a cí me egy for ma: Már ton Szép Ilo na. Már eb bôl is lát szik, hogy a „fô sze rep lô” 

1 Er dé lyi Já nos, Nép dal ok és Mon dák. I-II-III. (Pes ten, 1846–1847–1848.)
2 Kri za Já nos, Vad ró zsák. (Kolozsvártt, 1863 .)
3 Tom pos Jó zsef, A ma gyar bal la da tör té ne te, Ko lozs vár, 1909.
4 Kal lós Zol tán, Bal la dák köny ve, Bu ka rest, 1970, a most hasz nált ki adás: Bu da pest, 1974.
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ne vé nek a cím mel – és így a mû vel va ló azo no sí tá sa – nem prob lé mát lan, hi szen így vé gül is mint-
egy „tisz ti cím jegy zé ket” ka punk a té mák he lyett. A kö vet ke zô te ma ti kus cso port („A ke gyet len 
anya”) az tán elég frap páns mó don iga zol ja ag gá lya in kat. Itt öt cí met ka punk (Kin cse met vigyem-é?

– Gyer me kem vigyem-é? – Fi at ád az Is ten – Letevé kis fi  át – Sze gény ár va as  szony), ame lyek mind 
szö veg idé ze tek, nem is iga zán cí mek, és ben nük a szö ve gek ben el mon dott ese mé nyek hez kap-
cso lás, ha ugyan er rôl egy ál ta lán be szél he tünk, igen el té rô egy más tól.

Ugyan ez a prob lé ma egé szen más képp ke rül a sze münk elé Var gyas La jos nagy sza bá sú, ös  sze ge-
zô antológiájában.5 Itt 134 bal la da szö ve get ös  sze sen 5 cso port ban ol vas ha tunk: „Ré gi (közép ko ri) 
bal la dák” – „Bal la da sze rû ré gi éne kek” – „18–19. (20.) szá za di pony va bal la dák” – „Be tyár bal la-
dák” – „Új bal la dák”. (Ez a rend sze re zés, még Kal lós már em lí tett meg ol dá sá hoz ké pest is in kább 
tör té ne ti, mint mû fa ji ala pú, és sem mi kép pen nem az ide so rolt bal la dák cse lek mé nyé nek jel le gét 
kí ván ja ki fe jez ni.) Az el sô cso port ba 83 (!), a kö vet ke zôk be 10–15–20 cím tar to zik. Az el sô 100 (!) 
bal la da cím kö zött azon ban leg fel jebb 4 sze mély név, ezek is nyil ván poé tizált for má ban sze re pel nek: 
49. Lan gos szép Ilo na – 55. Fü löp csá szár – 56. Tün dér Ilo na – 88. Ma gyar Ist ván ki rály. Az olyan 
cí mek, mint pél dá ul 60. Meg éte tett Já nos, 90. Fi át ke re sô Szûz Má ria leg fel jebb ös  sze ke ver he tôk 
a sze mély ne ve ket tar tal ma zó cí mek kel. Var gyas ál ta lá ban cse lekvés ref er en ci a-címeket ad. (Ezért 
is em lít jük eze ket ép pen e dol go za tunk ban.) Elég csak a kö tet bôl a leg el sô szö ve gek cí me it idéz ni 
en nek iga zo lá sá ra: Az el ége tett há zas ság tö rô – A fal baépített fe le ség – Az el csalt me nyecs ke – A
szív te len anya. Mint hogy ezek a bal la dák Kal lós nál is sze re pel tek, a cím adás fel fo gá sá ban köz tük 
meg le vô kü lönb ség jól ér zé kel he tô. (Ta lán fe les le ges is szó ba hoz ni, hogy itt nem a két ku ta tó el len-
té té rôl van szó – ôk iga zán szo ro san együtt mû köd nek –, ha nem el vek kü lönb sé gé rôl.)

Ez a kü lönb ség ép pen ar ra vo nat ko zik, ho gyan re fe rál ják a (nép bal la da) „cí mek” a szö ve gek ben 
je lölt ese mé nye ket. Ez zel kap cso lat ban kell fel hív nunk a fi  gyel met egy har ma dik bal la da-be so ro lá si 
le he tô ség re is. 1966-ban a freibur gi né met nép dal ar chí vum dol goz ta ki az eu ró pai nép dal tí pu sok (és 
ép pen a bal la dák) szö ve ge i nek nagy obb sz abású rend sze re zé sét, vagy leg alább is en nek alap el ve it. 
Az ál ta luk így fel so rolt tíz cso port vol ta kép pen nem is te ma ti kai, ha nem mû fa ji jel le gû. Pl.: 1. má gi kus-
mi ti kus bal la dák, 2. val lá sos bal la dák, 3. sze rel mi bal la dák […] Ezt vet te ala pul Fa ra gó Jó zsef, ami kor 
a ma ga tar tal mi bal la da szö veg-rend sze re zé sét java sol ta.6 Fa ra gó, min den hi vat ko zá sa el le né re sem 
kö ve ti a freibur gi (mû fa ji) be osz tást, ha nem 10, ál ta la meg kü lön böz te tett cse lek mény te ma ti kus cso por-
tot hasz nál: „pró ba té te lek – sze re lem – til tott sze re lem – az el adott le ány – as  szo nyi sors – há zas élet 

– anya és gyer me ke – gyil ko sok – rab ság, sza bad ság – túl vi lá gi ak” meg ne ve zé sek kel. 125 szö ve get 
so rol be e cso por tok ba. Jó val ké sôbb is jó nak tar tot ta ezt a be osz tást, még sem kö ve ti iga zán. Leg-
utóbb Fa ra gó Ószéke ly nép bal la dák könyvében7 né mi leg mó do sít va em lí ti a ko ráb ban ép pen ál ta la 
ja va solt 10 cso por tot. Most hi ány zik „az el adott le ány”, a „gyil ko sok” meg ne ve zés bôl „rab ló gyil kos ság” 
lett, a „túl vi lá gi ak” he lyett pe dig „cso dák” el ne ve zés sze re pel. Fa ra gó most már nem utal a freibur gi 
rend sze re zés re (egyéb ként in do kol tan, hi szen sem ko ráb ban, sem most nem kö vet te azt). Most 60 
bal la da tí pust kö zöl, szin te mind egyi ket több vál to zat ban. Gon dos meg fi  gye lô ész re ve szi, hogy új 
cso por to sí tá sát ma ga sem res pek tál ja iga zán, és eze ket nem is em lí ti az egyes szö veg cso por tok elôt t 
vagy a kö tet tar ta lom jegy zék ében. Ér de mes azon ban meg fi  gyel ni, hogy itt-ott fel buk kan egy újabb 
rend sze re zés-meg ne ve zés igé nye is. Pl. a 2–4. szö veg tí pu sok meg ne ve zé sei a kö vet ke zôk: „A sze re tet 
pró bá ja – A sze re lem pró bá ja – A hû ség pró bá ja”. Va gyis: va la mi nek a pró bá ja. Az „As  szo nyi sors” cso-
port ba osz tott 22–28. szö veg tí pu sok meg ne ve zé sei sor ra a kö vet ke zôk: „A ra bolt fe le ség – A zsi vány 

5 Var gyas La jos, A ma gyar nép bal la da és Eu ró pa. (Bu da pest, 1976.) II. kö tet.
6 Elô ször: Fa ra gó Józse f,: Gyö nyö rû Bán Ka ta. Ré gi ma gyar nép bal la dák. (Ko lozs vár, 1973.) ide vá gó el gon do lá sa it 
a 29-39. la po kon fog lal ta össze.
7 Fa ra gó Jó zsef, Ószéke ly nép bal la dák. Ös  sze sí tô vá lo ga tás…, (Bu ka rest – Ko lozs vár, 1998.) A nép bal la dák rend je 
cí mû rész ben a 35., és fô ként a 42–47. la po kon.
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fe le sé ge – A sza ván ka pott fe le ség – A ha lál ra rug dalt fe le ség – A meg ége tett fe le ség – A va gyo ná ból 
ki for ga tott fe le ség – A fal ba épí tett fe le ség”. Va gyis: va la mi lyen fe le ség. Fa ra gó, no ha nem nyil vá nít ja 
ki, itt egy há rom szin tû bal la da azo no sí tó rend szert al kal maz. Ezt így ér zé kel tet het jük:

Te ma ti kus meg ne ve zés ––– pl. as  szo nyi sors
Szö veg tí pus-meg ne ve zés ––– pl. a ra bolt, sza ván ka pott, ha lál ra rug dalt, va gyo ná ból ki for ga tott, 

fal ba épí tett fe le ség
Szö veg cím ––– pl. „Sze gény ki csi Er zsi” – „A nagy he gyi tol vaj” – „Bátori Bol di zsár” – „Mónusi 

János né” – „Kálnoki Zsó fi ka” – „Bar csai” – „Kômíves Ke le men né” – „Ke le men kômíves” stb.
Vi lá go san lát szik e há rom szint há rom fé le meg ne ve zé si rend sze re. A te ma ti kus meg ne ve zés el mé-

le ti-fo gal mi jel le gû. A szö ve gek cí mei a fô sze rep lôk ne vei. Vol ta kép pen itt az sem volt fon tos, hogy 
mond juk „a fal ba épí tett fe le ség” bal la dá já nak cí me oly kor nem is a fe le ség re vo nat ko zik („Ke le men 
Kômíves”). A köz bül sô szint meg ne ve zé sei a leg in kább ta nul sá go sak. Itt ta lál ko zik a fo gal mi de fi  ní ció 
igé nye a hô sök ne vé nek em lí té sé vel és itt je le nik meg va la mi lyen cse lek vés re/ese mény re tör té nô uta lás 
is. „A va gyo ná ból ki for ga tott” vagy „A fal ba épí tett” fe le ség ilyen jel le gû meg fo gal ma zás. 

An nál ér de ke sebb e lo gi kai-sze man ti kai vi szony vizs gá la ta, mi vel gaz dag ma gyar bal la da cím-
adat anyag áll ren del ke zé sünk re (leg alább is az utób bi más fél év szá zad ból), ki vá ló nem zet kö zi pár-
hu za mo kat is is me rünk (leg alább is az utób bi két év szá zad ból). Ugyan en  nyi re ked ve zô kö rül mény 
egy ob jek tív vizs gá lat szá má ra az is, hogy biz tos ra ve het jük: a folk lo ris ták nak még ál muk ban sem 
ju tott eszé be, hogy mind ez is me ret el mé le ti, jel-el mé le ti és cse lek vés el mé le ti prob lé ma vol na, ami 
e „fi lo zofi kus” tu do má nyok sza bá lyai sze rint fel is is mer he tô, jól jel le mez he tô. En nek kö szön he tô en 
biz to san nem el mé le ti, ha nem gya kor la ti okok ból ne vez ték el úgy mind az egyes bal la dá kat, mind 
ezek cso port ja it, ahogy ezt kö te te ik ben ta lál juk. (Folk lo ris ták ugyan itt azt mon da nák: te hát ez a 
prob lé ma – a nép bal la da kö te tek ben a cím adás – esze rint min den ilyen okos ko dás nél kül, mint egy 
félkézzel meg is old ha tó – ám én nem prak ti kus szem pont ból sze ret ném e kér dést itt tár gyal ni.)

Bal la da cím-adat tá runk még an nak az episztemoló giai fel té tel nek is ele get tesz, hogy ob jek tí ven 
ér tel mez he tô: nem mi ad tuk a cí me ket, és az is el sô te kin tet re fel tû nô tény, hogy ér tel me zé sük 
cél já ból itt va ló ban cse lek vés el mé let re van szük sé günk, mi vel a bal la da cí mek fo ga lom rend sze re 
nem va la mi lyen lo gi kai klas  szi fi  ká ci ót tük röz, ha nem az el mon dott ese mé nye ket pró bál ja rö vi den 
(em blematiku san, jel sze rû en) be mu tat ni, egy pon to sabb szó val él ve: je lez ni.

Eh hez azon ban még vis  sza kell tér nünk a cse lek vés el mé let egyéb ként sem olyan egy sze rû prob lé-
má i hoz. Amint is me re tes, a cse lek vés lo gi ka (köz is mert né ven a Hand lungslogik vagy Aktion slogik)
meg ma rad az em be ri te vé keny sé gek vizs gálatánál,8 vi szont a szö ve gek vizs gá la ta ese té ben már 
egy két szin tû ter mi no ló gia hasz ná lan dó. Meg kell kü lön böz tet nünk ma gát a „cse lek vést” az ezt 
el be szé lô szö ve gek ben meg ta lál ha tó „cse lek mény”-tôl. A má so dik fo ga lom már a nyel vi szö veg re 

8 Itt nem so ro lom fel a cse lek vés lo gi ka fôbb mû ve it. Szö veg el mé le ti és tár sa da lom tör té ne ti szem pont ból szá mom-
ra ki in du ló pon tot je len tet tek. August Sladek, Aktion slogik und Erzäh llogik (Tübingen 1977.). Ing mar Pörn: Logic 
of Action and Social Sci ence (Os lo 1977). Ter mé sze te sen so kat le het ta nul ni ab ból a szo ro san lo gi kai ér te lem ben 
vett „cse lek vés lo gi ká ból”, ame lyet már az 1960-as évek ben ki dol go zott a fi nn or szá gi Georg Hen rik von Wright. 
Lásd olyan mû ve it, ame lyek a ma gyar szö veg el mé le te ket is be fo lyá sol ták, köz tük leg elô ször: Norm and Action: 
A Log i cal Enquiry (New York, 1963). Ha meg né zünk két olyan an to ló gi át, ame lyek a cse lek vés el mé let kü lön bö zô 
as pek tu sa it kí ván ják be mu tat ni, öröm mel ta pasz tal ha tunk egy szin te át te kint he tet len vál to za tos sá got. 
Lásd pél dá ul egy szo ci o ló gi ai és szo ci ál pszi cho ló gi ai irá nyult sá gú mû vet: Tal cott Par sons and Edward A. Shils 
(ed i tors): Toward a Gen er al The o ry of Action (New York, 1951). Ez a Har vard egye te men 1948–1949-ben és 1950-
ben tar tott tu do mány kö zi meg be szé lés- és elô adás so ro zat ból szár ma zik, ame lyen a szer kesz tô kön kí vül olyan 
ve ze tô szak tu dó sok vet tek részt, mint Gor don W. All port, Clyde Kluck hohn, Edward C. Tol man, Richard C. Shel-
don. Még más, ki vá ló kol lé gák is mint egy a hát tér bôl vet tek részt e meg be szé lé se ken, amely nek cso port mun ká it 
szer vez ték vé gül egy kö tet be.
Myles Brand (ed.) The Nature of Human Action (Glenview, 1970) fi  lo zó fi  ai an to ló gi á ja Arisz to te lész tôl Nicholas 
Rescher, Arthur C. Danto és Rod er ick N. Chisholm mun kás sá gá ig ter jed, és nem csu pán a szo ros ér te lem ben vett 

„cse lek vé se ket” vizs gál ja, ha nem a vi sel ke dés, a sza bad ság, a sza bad aka rat kér dés kö re it is érin ti.
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vo nat ko zik. Már az 1978-as sze ge di nar ra toló giai kon fe ren ci án kife jtet tem9, hogy meg kell kü lön böz-
tet ni az ese ményt an nak el be szé lé sé tôl. Az eh hez kap cso ló dó vi tá ban el mon dott vé le mé nye met úgy 
fog lal ták ös  sze, hogy sze rin tem „a cse lek vés on to ló gi ai ka te gó ria, a tör té nés esz té ti kai ka te gó ria, 
az el be szé lés po é ti kai kategóri a…” 10 Mint hogy a sze ge di kon fe ren cia az „el be szé lés” fo gal mát 
kö rül be lül az iro dal mi „nar ra tív” je len sé gé vel azo no sí tot ta, a fen ti meg fo gal ma zás ilyen ke ret ben 
ér tel mez he tô (és még így sem pon tos). A vi tá ban Kanyó Zol tán rend kí vül ha tá ro zot tan ve tet te el a 
fen ti meg ol dás ban azt a fel fo gást, hogy a „cse lek vés el mé let tôl” jus sunk el az iro dal mi al ko tá sok 

„nar rá ció-elméletéhez”. Kanyó a nar ratí vok egész el mé le ti meg kö ze lí té sét a nyel vi köz lé sek el mé le-
tén be lül kí ván ta meg ol da ni, és sze rin te min den fé le on to ló gi ai „cse lek vés-struk tú rák” be ve ze té se 
az iro dal mi mû vek vizs gá la tá ba „je len tôs komp li ká ci ó hoz vezet…” 11

Anél kül, hogy (a saj nos oly ré gen el hunyt) ki vá ló vi ta part ne rem ér ve it most pró bál nám cá fol ni, 
meg kell ál la pí ta nom, hogy ha az iro dal mi (nyel vi) mû al ko tá son be lül jo go sult is egy inherens (mond-
juk: nyel vi-lo gi kai) ana lí zis, nyil ván nem zár hat juk ki an nak vizs gá la tát, ho gyan lesz a min den na pi 
élet ese mé nye i bôl egy „ese mény” az iro dal mi mû ben. (És ter mé sze te sen a nép köl té szet ese té ben 
eh hez ké pest sem mi kü lönb sé get nem kell feltételeznünk.)12

Ha most pon to sab ban fo gal ma zok, mint a vi ta-ös  sze ge zôk egy kor, azt mond ha tom, hogy a va ló-
ban meg tör té nô cse lek vés on to ló gi ai, pon to sab ban prax e oló giai ka te gó ria, és mint ilyent kell ér tel-
mez nünk, cso por to sí ta nunk. A tör té nés az esz té ti ká ban egy et tôl megkülön böztetendô ka te gó ria, és 
vizs gá la ta sem azo nos az elôb bi é vel. (E meg fo gal ma zás pon to sí tá sá ról mind járt szó lesz.) Ám még ha 
el fo gad juk is e ket tôs fo gal mi rend szert, szük ség van egy újab b, most már kü lön po é ti kai fo ga lom ra. 
Ha, mond juk, ezt el be szé lés nek ne vez zük el (mint egy a fen tebb em lí tett ‘nar ratív’ ér tel mé ben), azért 
tes  szük, mi vel egy vi har, vagy a sze rel mi bú csú be mu ta tá sa más egy szim fo ni kus köl te mény ben, egy 
fest mé nyen vagy egy szép iro dal mi mû ben (ame ly min den kü lön bö zô sé ge el le né re olyas fé le kép pen 
tu dó sít, mint ahogy pél dá ul egy új ság hír tôl el vár hat juk). Egy ál ta lá nos („esz té ti kai”) cse lek vés re-uta-
lást fel té te lez ve is van en nek va la mi lyen sa já tos nyel vi („po é ti kai”) meg fo gal ma zá sa. 

Két to váb bi vo nat ko zás ban kell még pon to sí ta nom egy ko ri szö ve ge met. Egy részt sze ren csé sebb-
nek tar ta nám, hogy ha egy szer az ontoló giai/prax e oló giai meg ne ve zés a cse lek vés, ak kor az eh hez 
ren delt esz té ti kai fo ga lom a job ban ide vo nat koz tat ha tó cse lek mény le gyen. Eh hez ké pest a po é-
ti kai el be szé lés/nar ra tív vi szony lag jól ér tel mez he tô el ne ve zé sek ma rad nak. Más részt ér de mes 
meg kü lön böz tet ni az on to ló gi ai ese mény és a prax e oló giai cse lek vés fo gal ma it is egy más tól. Az 
el ütött lab da föld re hul lá sa, a szél vi har, a ga bo na éré se „ese mény” – a te nisz ben az ász-szer vá lás, 

E mû vek ben azon ban a szo ro sab ban vett szö ve gek kel rit kán fog lal koz nak. A mo dern nyel vé szet bôl ná lunk leg-
in kább John L. Aus tin mû ve i re hi vat koz va szok tak ilyen irá nyú kö vet kez te té se ket le von ni. Lásd pl. tô le a ma gyar 
ki adás – Tet ten ért sza vak (Bu da pest, 1990) elô sza vá ban Pléh Csa ba sza va it (a 7. lap tól), a „tet tek és sza vak” 
ös  sze füg gé se i rôl. Ám a mi köz vet len szö veg el mé le ti té ma kö rünk höz még ez sem ad elég sé ges mód szer tant.
9 Lásd dol go za to mat: Voigt Vil mos, „Az el be szé lés ko rai és egy sze rû for má i nak ti po ló gi á ja” – in: Stu dia Po e ti ca
1. 1980. 51–65. o.
10 Uott, 363. o.
11 Uott 365. o. És a vi tát még a kö vet ke zô la po kon is is mer te tik.
12 Ér de kes, hogy a fran cia sze mi o ti ka egyik is ko lá ja még ma gát az ese ményt is szö veg el mé le ti ka te gó ri a ként ér-
tel me zi. Lásd: Sémi o tique. Dic tio n naire raison né de la théorie du lan gage. Par Algir das Julien Greimas et Joseph 
Courtés. Pa ris, 1979. s.v. „Événe men t” (136–137. o.). Azon ban azért itt is szük ség volt né mi kö rül te kin tés re, ma-
gya ráz ko dás ra. A cím szó el sô meg ha tá ro zá sa, il let ve le írá sa a kö vet ke zô: 

„En sémi o tique nar ra tive, on peut con cevoir l’événe ment comme l’ac tion du sujet – indi vidu el ou col lec tif – dans la 
mesure où elle a été recon nue et inter prétée par un sujet cog ni tif autre que le sujet du faire lui-même et qui peut 
être soit l’ac tant obser va teur instal lé dans le dis cours (cf. le témoin), soit le nar ra teur, délégué de l’énon ci a teur 
(l’his to rien, par exem ple). Une défi   ni tion struc turale de l’événe ment nous paraît néces saire du fa it que cer tains 
sémi oti cien s, s’in spi rant notam ment des logiques de l’ac tion, utilisent ce ter me comme s’il désig nait un donné 
sim ple et pour ainsi dire »na turel«; on voit, au con traire, que l’événe ment est une con fi g u ra tion dis cur sive et non 
une uni té nar ra tive sim ple: d’où l’im pos si bil ité de défi nir le récit – comme cer tains essaient de la faire – comme 
une suc ces sion d’événe ments.”
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a vi ha ros ve sze ke dés vagy az ara tás vi szont már „cse lek vés”. (Lát szó lag in kább a fi  lo zó fi a, mint 
a folk lo risz ti kai bal la da ku ta tás ér dek kö ré be tar to zik an nak az el dön té se, hogy mond juk az ál la tok 
vagy az is te nek ese té ben „ese mény rôl” vagy „cse lek vés rôl” be szél he tünk-e? Ám ha fel idéz zük, hogy 
Fa ra gó a „túl vi lá gi ak” he lyé be ké sôbb a „cso dák” cso port ne vet ja va sol ta, ész re ve het jük, hogy még 
az ilyen „sko lasz ti kus” gon dol ko dás is meg ér tet het va la mit a folk lo risz ti ka sa ját prob lé má i nak, je len 
eset ben a bal la dák cím vagy té ma sze rin ti azo no sí tá sá nak lé nye gi vo nat ko zá sa i ról.)

Most már vis  sza tér he tünk a ma gyar nép bal la da cí mek ese mény re fe ren ci á i nak kér dé sé hez.
Úgy lát juk, iga zol ha tó meg ol dás, hogy há rom szin tet kü lö ní tünk el. Per sze szük ség van a na gyobb 

és ki sebb mû fa ji cso por tok meg kü lön böz te té sé re is, amely cso por tok meg ne ve zé sei azon ban nem 
„cí mek”, ha nem egy po é ti kai klas  szi fi  ká ci ót kép vi sel nek. Pl. víg bal la dák, bú csú da lok stb. Et tôl füg-
get le nül is szük ség van azon ban tar tal mi cso por tok meg kü lön böz te té sé re (pl. sze ren csét len sé gek, 
gyil kos sá gok stb.). Ezek a tár sa dal mi lag meg ha tá ro zott ese mé nyek re/cse lek vé sek re utal nak, még-
pe dig anél kül, hogy e két fo ga lom kü lönb sé ge it kü lön ér zé kel tet nék. Az ez után kö vet ke zô szint már 
a folk lo risz ti kai ér te lem ben vett bal la da tí pus meg ne ve zé sé re szol gál. Példáink13 sze rint ilyen „a 
meg ége tett fe le ség” vagy „a vis  sza vitt meny as  szony”. Ezek ben a meg ne ve zé sek ben a „hôs”(nô) 
jel zô je (egy ige név) utal az ese mény re/cse lek vés re. Ugyan ilyen funk ci ó ban más meg ne ve zé se ket is 
ta lá lunk. Pl. „két rab test vér”, „a há rom ár va”, sôt akár „a rossz fe le ség”. Ezek ben a jel zô nem ige név, 
ezért vol ta kép pen sem ese mény re, sem cse lek vés re nem utal nak. Iga zá ban azon ban az elôb bi hez 
ha son ló mó don re fe rál ják a bal la da tí pu sok tar tal mát. Ez az ál ta lá no sí tás meg kö ze lít he tô az esz té ti ka 
ol da lá ról is: eb ben az eset ben akár a „cse lek mény re” uta lás nak is ne vez het jük ezt a meg ol dást. Az 
egyes bal la da szö ve gek meg ne ve zé sé re a folk lo risz ti kai gya kor lat egy má sik meg ol dást ke re sett, 
ál ta lá ban a hô sök (hôs nôk) ne vé nek em lí té sét. Pl. „Gö rög Ilo na”, „Tol las Er zsi”, „Ká dár Ka ta”, „Fe hér 
Lász ló”. Nem min dig a leg fôbb sze rep lô bal la da be li ne ve for dul elô ilyen mó don, de min dig egy fon tos 
sze rep lôt em lí te nek. E ne vek már a né pi hasz ná lat ban is a szö ve gek, és nem a té mák azo no sí tá sá ra 
szol gál nak. No ha ra fi  nált ku ta tók mond juk a „Szép Jú lia” vagy a „Kômíves Ke le men” ne vek ben már 
ma gá ra a bal la dá ban el mon dott tör té net re is uta lást fe dez nek fel, ez azon ban nem tör vény sze rû. Pél-
dá ul a „fal baépített as  szony” tör té ne té ben nem mind egyik „bal la da cím ben” ke rül elô az épí tés re uta ló 
mes ter ség név. Ezen kí vül pl. „Ká dár Ka tá ról” nem tud juk meg, volt-e ká dár a csa lád ban, aho gyan azt 
sem, fe hér volt-e „Fej ér An na”. „Bar csai”-nak pe dig nem csak a ke reszt ne vét nem tud juk meg, ha nem 
azt sem, mit is je lent a bal la dá ban ez a név: a Kis-Bar csa és Nagy-Bar csa alak ban is mert er dé lyi he ly-
sé gek bôl va ló szár ma zást, eset leg va la mi lyen kap cso la tot egy csak ugyan ilyen csa lád ne vû em ber rel? 
Azok a „fi  lo ló gi ai” kí sér le tek, ame lyek ki öt lôi min den bal la dai Rá kó czi ban és Bátorib an a nagy ne vû 
csa lá dok pon to san meg ha tá roz ha tó tör té nel mi kép vi se lô it ta lál ták meg, ed dig sem mi lyen bi zo nyí té kot 
sem tud tak fel hoz ni el gon do lá suk tá mo ga tá sá ra.

Lát tuk, hogy ez a ne ve zék tan im már több mint más fél év szá za da meg egye zik a ma gyar iro-
da lom tör té net ben és a ma gyar folk lór ban. „Ese mény el mé le ti” kö vet kez te té se ink emi att még a 
ma gyar iro da lom tör té ne ti ku ta tás ban is hasz no sít ha tó ak len né nek. Ám még is nagy kü lönb ség 
van Arany Já nos „Ten ge ri hán tás” vagy „V. Lász ló” bal la dá já nak cí me és a nép bal la da-ki ad vány ok 
bal la da cí mei kö zött. Arany mint író, ma ga ad ta ver sei cí mét. Az ô bal la dai „ese mény szem lé le te” a 
mû vé szet pszi cho ló gia és a po é ti ka tör té net tar to má nya i ba tar to zik. A nép bal la dák ese té ben a ko-
ráb bi szö veg köz lé si gya kor lat volt meg ha tá ro zó. Kri za bal la da cí mei mind má ig min tát ad tak/ad nak. 
Je len tô sé gük az „ese mény el mé let” szem pont já ból ab ban áll, hogy egy „na iv” ter mi no ló gi át, „na iv” 
ese mény je lö lést kép vi sel nek. Va gyis nem tu da to sat.

13 A kö vet ke zôk ben, prak ti kus okok ból Fa ra gó Jó zsef 1998-as kö te té bôl (Ószéke ly nép bal ladák…) idé zünk cí me-
ket, ám más gyûj te mé nyek ben is ugyan ezt ta pasz tal nánk. Ép pen ezért nem em lí tem eze ket. Egyéb ként az egyes 
szer zôk né mi leg még ak kor is vál toz tat ták bal la da szö veg-be osz tá sa i kat, ami kor ré geb bi gyûj te mé nye i ket új ra 
ki ad ták. Az ilyen kü lönb sé gek re sem uta lok.
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Vé gül még egy kér dés kör re kell (rö vi den) hi vat koz nunk. Mi lyen „je lek” a nép bal la dák cí mei, és ezek 
ho gyan utal nak a ben nük el mon dott ese mé nyek re? Eh hez is kell azon ban egy kis ki té rôt ten nünk.

Ami kor úgy két év ti zed del ez elôtt az zal fog lal koz tam, mit is szo kás a nép bal la dák ban alap ve tô 
té ma be li sa já tos ság nak nevezni14, ta lán még a szük sé ges nél is rész le te seb ben so rol tam fel a ma gyar 
nép bal la dák cso por to sí tá sá ra, tra gi kum tí pu sa i ra, mû fa ji be osz tá sá ra, tár gyi-te ma ti kai cso port ja-
i ra vo nat ko zó ko ráb bi ku ta tá so kat, meg ezek egy más sal nem is olyan kön  nyen ös  sze il leszt he tô 
ered mé nye it. Ezt most nem is kell is mé tel nem, és disz kus  szió he lyett most csak Nagy Ilo na ré gi és 
vá rat la nul jó spe ku la tív ér zé kû, ér de kes fel osz tá sát idézem15. Esze rint 8 ilyen cso por tot, az el sôn 
be lül 4 al cso por tot is meg kü lön böz tet he tünk. 1. A sze re lem tra gi ku ma – a) a hû ség tra gi ku ma, b) 
a hût len ség tra gi ku ma, c) a bi za lom tra gi ku ma, d) a sze re lem fél tés tra gi ku ma. 2. A bos  szú ál lás tra-
gi ku ma. 3. Az el nyo mott aka rat tra gi ku ma. 4. Az ön fel ál do zó sze re tet tra gi ku ma. 5. Az ön bi za lom 
tra gi ku ma. 6. A becs vágy tra gi ku ma. 7. A kincs sze re tet tra gi ku ma. 8. A fék te len szi laj ság tra gi ku ma. 
Ez a rend sze re zés vol ta kép pen egy pszi cho ló gi ai, pon to sab ban viselkedés-lélek tani fo gal mi há ló, 
amely köz vet le nül nem vo nat ko zik az ese mé nyek re, cse lek vé sek re vagy cse lek mé nyek re, leg fel jebb 
ezek nek a mo ti vá ci ó ját kí sér li meg ad ni: a sze re lem (ezen be lül: hû ség/hût len ség, bi za lom/bi zal-
mat lan ság //sz erelem féltés), bos  szú ál lás, ön bi za lom, becs vágy, kincs sze re tet. Né hány eset ben 
még is, mint egy in nuce, va la mi lyen te vé keny ség re is utal: „el nyo mott aka rat”, „ön fel ál do zó sze re-
tet”, „fék te len szi laj ság”. Kü lö nö sen, ha ar ra gon do lunk, hogy itt ép pen a tra gi kum tí pu sa i ról van 
szó, ak kor va la mi lyen ho má lyos és ál ta lá nos „cse lek vés di na mi ka” is fel sej lik az egyes ka te gó ri ák 
mö gött. Amely hez ké pest per sze az egyes bal la dák már egyé ni e sí tô va ri án sok, cse lek mé nye sí tô 
szö veg vál to za tok. Egy ilyen abszt rakt rend szer per sze csak a ku ta tó fe jé ben (vagy csak dis  szer tá-
ci ó já ban) lé te zik. Nem is le het eze ket konk rét „cí mek kel” ki fe jez ni. Azt azon ban ép pen e rend szer 
is me re té ben mond hat juk, hogy tár gyalt ma gyar bal la da cí me ink e tra gi kum tí pu sok ra is uta ló je lek,
a szó sze mi o ti kai ér tel mé ben.

Bal la dá ink cí mei in de xei az ese mé nyek nek, ikon jai a cse lek vé sek nek, szim bó lu mai a ma ga sabb 
rend sze re zés fogal mainak16 : mint ami lyen az esz té ti ká ban a cse lek mény, a po é ti ká ban pe dig az el-
be szé lés/nar ra tív. Ah hoz ké pest, hogy elôbb „na iv” re fe ren ci ák nak mi nô sí tet tük ôket, elég ta lá lé ko-
nyak, jól si ke rül tek, ha té ko nyak is. Nyil ván azért, mi vel (megint c sak a fen ti ek ér tel mé ben) azért van 
ko moly (no ha lá tens) el mé le ti hát te rük is. Ez nem cso da, hi szen a nép bal la da cí mek a szép iro dal mi 
vers cí me ket kö ve tik, ezek pe dig egy köz tu dot tan ma gas szin tû po é ti kai jel rend szer mû köd te té sét 
ta nú sít ják. En nek is mé telt bi zo nyí tá sa azon ban már az iro dal mi mû vek cím adá sá val ed dig is si ker rel 
fog lal ko zó iro dalom szemi oti ka fel ada ta lenne.17

14 Voigt Vil mos, „Van-e tár sa dal mi konfl  ik tus a nép bal la dá ban?” In: MTA I. Oszt. Közl. 32/3–4 1983. 381–392. o.
15 Nagy Ilo na, Tra gi kum tí pu sok a ma gyar nép bal la dá ban, Bu da pest, 1929. 10.
16 Ez a ter mi no ló gia ter mé sze te sen Peirce rend sze re, és még ele mi hi vat ko zás nak sem te kint he tô, olyan som más. 
Kü lön len ne ér de mes ta nul mányt ír ni e té ma kör bôl.
17 Meg em lí tem, hogy a nem zet kö zi folk lo risz ti ká ban is re le váns e kér dés fel te vés. Azon ban er re most nem ter jed-
het tem ki.
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