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Tompos József: A Magyar ballada története. Kolozsvár, 1909, 8. r., 290 1. 

Aesthetikai irodalmunknak a balladaköltészet egyik legkedveltebb 
tárgya. Greguss Ágost és Beöthy Zsolt balladafejtegetései a széptani 
taglalások legkiválóbb mintái. Tompos József arra vállalkozott, hogy a 
balladaköltészet történetét megírja. Greguss Ágost is vázolja e műfaj 
alakulását, de Tompos részletesebben foglalkozik vele. A ballada elmé
letét épen úgy, mint a történetét ott folytatja tovább, hol Greguss Ágost 
elhagyta. 

Szól a ballada-név eredetéről. Összeveti a románczot a balladával. 
Utal a környezet okozta különbségekre. Tárgyalja Uhland Goethe, Echter-
meyer, Wackernagel, Gottschall, Holzhausen, Vischer, Goldschmidt, Bau
mann elméletét, a Lehmannét, ki a balladát epico-lyrai jellemű költe
ménynek nevezi, Hebbelét, ki a balladát tömörített tragédiának tartja. 
A legtöbb definitiót alanyi meghatározásnak tekinti. Nagy dicsérettel 
szól Greguss Ágostról, Dömötör János, Beöthy Zsolt, Heinrich Gusztáv és 
Gyulai Pál magyarázataival is foglalkozik. Figyelme kiterjed Kölcsey, 
Garay, Arany János nézetére is. Részletesen vizsgálja a ballada három 
elemét. Arra az eredményre jut, hogy a lyrai elem uralkodik a drámain, 
s az epikainak nem szabad a drámait elnyomnia. A balladában a drá
mai elemet tartja a legfontosabbnak: »Ezért lesz a drámai elem a tett, 
a cselekmény, a ballada sarkpontja, a mely körül a többi rész: az 
epikai és lyrai elemek csoportosulnak.« ( 4 0 . 1.) Tárgyalja a ballada 
titokzatosságát, homályát, népiességét. Röviden jellemzi a székely balla
dákat, utal arisztokratikus világukra, komor hátterükre, drámai indíté
kaikra, szerkezetük sajátságaira. Kiemeli a sírvirágok jelképi fontosságát. 
Szép példákkal magyarázza az átok-motivumot. A székely és az alföldi 
balladák különbségét történeti és természeti okokkal magyarázza. 

Majd a székely és a magyar népballadákat részletesen fejtegeti. 
Szól az anyai szeretet, az anyai szívtelenség, az anyai fájdalom balla
dáiról. A szerelem különböző motívumaiból fakadó népballadákat is bon-
czolgatja, a csalfa, tiltott és bűnös szerelem népköltészeti nyilvánulásait 
épen úgy, mint a szerelmi enyelgését. Történeti jellemű népballadáinkat 
is elemzi. A halálra tánczoltatott leányokról s a keményszívűekről dalolt 
balladákat épen olyan gondosan vizsgálja, mint azokat, melyek véres 
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gyilkosságokkal borzongatják a hallgatót vagy azokat, melyekben babona 
vagy monda nyilvánul." Külön fejezetben szól a kurucz- és a betyár-
balladákról. 

Kölcsey, Kisfaludy Károly, Garáy, Czuczor, Tarkányi, Arany János, 
Gyulai, Szász, Zalár, Tóth Kálmán, Tolnai Lajos és Kiss József ballada
költészetét aprólékosan bonczolgatja. Balladáikat minden szempontból 
megvizsgálja. Tárgyuk vagy a jellemfestés épen úgy érdekli, mint stílusuk 
szépségei vagy rhytmusuk zenéje. 

Tompos József nagy tanultsága dicséretet érdemel. Nemcsak balla
dáinkat ismeri alaposan, hanem a tudományos kutatásokat is. Elég 
példaképen megemlítenem a KŐmives Kelemennére vonatkozó nyomozá
sok vagy Arany János balladaköltészetét fürkésző kutatások ügyes 
összefoglalását. 

Egyik nagy gyengéje az elnyúlósodó hosszadalmasság, a babrál-
gató pepecselés. Mondanivalóját nagyon is szertezilálja, balladaköltésünk 
termékeit — hogy úgy mondjam — agyonmagyarázza. Tömöttebb fej
tegetésekkel ez a munka ha terjedelemben vesztett volna is, értékben 
bizonyára sokat nyer. 

Van ennél a hibánál még komolyabb fogyatkozása. Míg magának 
a balladaelméletnek a legújabb eredményeit is ismeri, addig aesthetikai 
szemlélődése megtorpant, a metaphysikai agyaskodás ormaira fagyott. 
Komoly buzgalommal hámozgat alapeszmét, egyetemest, erkölcsi törvényt. 
Fehér Annáról azt írja, testvéri szeretetből cselekszik s kész volt »egy 
másik erkölcsi tételes törvényt megszegni« (136. 1.) Szilágyi és Hajmási 
fejtegetésében nagy jelentőséget tulajdonít a költői igazságszolgáltatásnak, 
Hajmási »az egyetemes emberi törvénynyel jut összeütközésbe (109. 1.)« 
Ma a tragikumról más a felfogás. A német irodalomban Theod. Lipps 
»Der. Streit über die Tragoedie« (1891) czimű művében bírálja a költői 
igazságszolgáltatás kérdését. Nálunk Péterfy Jenő élezte ki, hogy a tra
gédia egyetemese csak logikai elvonás »A tragikum fenségesebb, — 
mondja Péterfy Jenő — mint a metaphysikára alapított büntetési elmé
let«. (»A költői igazságszolgáltatás a tragédiában«, Összegy. M. III. 57. 1.) 
A lelki folyamatoknak és a normativ elveknek nagy jelentőséget tulajdonító 
J. Volkelt »Aesthetik des Tragischen« czímű könyvében ezt írja: »Genau 
genommen handelt es sich sonach in der Metaphysik des Tragischen 
nicht um aesthetische, sondern um philosophische Gefühle« (460. 1.) 
A hűvös magasságban röppenő Tompos magyarázataiban a talaj elcsu
szamodik, de tisztes távolban az alapeszme, az egyetemes izzó fényben 
ragyog előtte. 

E hajlamnak mintegy ellentéte a pozitivitáshoz való ragaszkodás
nak az a dicséretet érdemlő nyilvánulása, hogy a népballadáknak a 
változatait is elemzi. Figyelme kiterjed idegen népek rokon balladáira is. 
Kitűnő példát szolgáltat erre már Greguss Ágost. Remekművében a világ-
folklore nagy népballadaköltészetének bámulatos ismeretéről tesz tanú
bizonyságot. Tompos József Molnár Annát tárgyaltakor foglalkozik a 
német Ulrich und Aenchenml, a román Tornával, Kömives Kelemenné 
elemzése után a Manole mesterről szóló román népballadával. Megéteti 
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Jánost Lord Randallél veti össze. Ennyit már régebben is tudtunk, a 
kutatást ki lehetett volna tágítania. 

Tompos Pálbeli Szép Antalról ezt írja: »Tárgyára és szerkezetére 
nézve egyike legsajátságosabb és legeredetibb balladáinknak.« (105. 1.) 
Tompos buzgalmát egy kissé le kell hűtenünk. Tagadhatatlan, hogy első 
olvasásra az eredetiség édes zamatával férkőzik a lelkűnkhöz. Még sem 
eredeti. Egy dán népballadában a fiatal Herre Karit anyja arra bírjar 
tettesse magát halottnak, így megnyerheti a kis Kirstint. Az anya tanácsa 
pompásnak bizonyul.* Az angol Willi's lyke wake édestestvére a mi 
Pálbeli Szép Antalunknak: az anya észreveszi fia sápadt, szerelem
megviselte, szomorú arczát. A fiú elpanaszolja, hogy kedvese nem törő
dik vele. Anyja azt a tanácsot adja neki, színleljen halált. Mikor a 
leányhoz eljut a halálhír, apjától kér engedélyt, hadd menjen halott
nézni. 

As she walked frae the court to the parlour there, 
The pretty corpse syne began for to steer. a 

Boldog egyesülés a csalafintaság vége. Kiderül, hogy Pálbeli Szép 
Antal az európai folklore-közönséghez tartozik. 

A holtra tánczoltatás indítéka is megvan az angol-skót népkölté
szetben. A Fair Janet czimű angol népballadában olvassuk, hogy Annács-
kát édesapja franczia úrhoz erőlteti. Régi kedvese a leányt menyasszony-
tánczkor holtra tánczoltatja: 

She had noe turned her throw the dance, 
Throw the dance but thrice, 
When she fell doun at Willi's feet, 
And up did never rise.a 

Molnár Annának számtalan változata van. A holland Halewyn 
nőáldozatai akasztófára jutnak. Érdekes a norvég Svein Nordmann, a 
szerb Maráról és Tamásról szóló, a franczia Renaud et ses quatorze 
femmes, az olasz Monchisa. Molnár Anna angol megfelelője a Lady 
Isabel and the Elf-Knight. A lovag erdőbe csalja Izabellát. A lovag 
megvallja, hogy már hét királyleányt ölt meg, Izabella lesz a nyolczadik. 
A leány a lovagot álomba ringatja, leszúrja s gúnyosan a hét király
leányhoz küldi . . . vőlegénüyl.4 

Nemcsak aesthetikai alapvetése s egyetemes népköltészeti vizsgáló
dásainak szűkebb köre szolgáltat okot szigorúbb bírálatra, hanem az a 
sajátos módszer is, melylyel műballadaköltészetünket taglalja. Gyakran 
csak Greguss, Gyulai, Arany János (1. Szász K. balladáinak a fejtege
tését) megállapításait feszíti szét s nyújtja el a szentiványi nóta mód
jára. Van több egészséges megfigyelése is, de kétségbevonhatatlan, hogy 

1 L. Fr. James Child nagy gyűjteményét: The english and Scottish 
populer ballade, I. P. (247—250. 11.) 

3 Ibidem, I. P. 251. 1. Remek variáns: II. P. 1507. 1. 
8 Ibid. III. P. 104. 
* Ibid. I. P. 55. 1. 
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leginkább nagy aesthetikusaink járma alatt nyög. Érthetetlen, hogy 
olyan remekműveket, mint Gyulai Éji látogatása, vagy Tolnai Lajos 
Vándorló legénye néhány szóval említ csupán, míg egyéb alkotásokat a 
magyarázgatások árjába fullaszt. 

Mig az újabb balladaköltők között Tolnai Lajost helyes érzékkel 
méltatja, Kiss Józseffel szemben nagyon elfogult. Beöthy Zsolt, egyik 
legkiválóbb balladakutatonk így nyilatkozik Kissről: »Arany nyomában 
indult Kiss József is, kinek népies és történeti balladái a kor java ter
méséhez tartoznak« (Magy. irodalomt. II. 121. 1.) Tompos — csak 
példakép említem — Szép Batónéí akadékoskodva bírálja. Elfogulatlan 
kritikus óvakodnék az ilyen kijelentéstől: »Ágota inkább egy hisztérikus, 
teljesen megzavarodott nő«. (277. 1.) Hogy ezúttal nem Ágota kis
asszonyban van a zavar, bővebb bizonyításra nem szorul. Kiss Józsefet 
összeveti Arany Jánossal: Arany a megtestesült klasszikus nyugalom, 
Kiss József az idegesség, a lázongás embere. Arany János balladáiban, 
ezekben a tökéletes remekművekben klasszikus nyugalom, tiszta higgadt
ság van-e ? Tompos, a vaskos ballá akönyv szerzője ilyen vaskos hibában 
téved, hogy Kiss Józsefet a hamisan rajzolt Arany Jánossal szemben a 
»csupa' izgatottság«, a »csupa láongás« költőjének bélyegezze. Mintha 
Arany lelke nem ott izzanék balladáiban. Lyra nélkül, valamelyes izga
lom s belső lázongás nélkül nincs ballada. 

Ezek a fogyatkozások komolyak. Aesthetikai maradisága, szűkebb 
látóköre a világ-folkloreban, magyarázó terjengőssége jelentős hibák, de 
az is igaz, hogy összefüggő, részletesen megrajzolt képet fest a magyar 
ballada történetéről. Arra törekszik, hogy lelkiismeretes igazságosztással 
bíráljon, noha ritkán egyéni az ítélete, Kiss Józseffel szemben pedig 
elfogult. 

E L E K OSZKÁR. 


