
A búcsújárás kivonulás az otthoni környe
zetből, ahol minden a földi munkára, fela
dalokra emlékeztet, szabadulás az emberi
vonatkozások kötelékéből, fölülemelkedés a
megszokott mindennapokon. A lelki magány
paraszti keresése, a keresztény-katolikus lé
leknek színeváltozása ez. A búcsújáróhely·
hez vezető út - mintegy via purgativa 
előkészület a nagy eseményre, a kegyelmi
ktvíragzásra. Ilyenkor nem kell hitét elta
karnia : a búcsúsok közössége szárnyalóan
imádkozhat, énekelhet, nyugodtan megállhat
az útszéli keresztek előtt, ahol máskor az
egyénnek annyira siet6s volt az útja. A

TÓTH SÁNDOR

gyalpgszerrel történő búcsújárás áldozatok
kal, fáradalmakkal, a személyes igények le·
csökkentésével jár, mégis: a megszokoU
szakrális környezetnek a búcsújárással vég
bemenő változása II homo dívíans misztikus
mágikus világát ébreszti föl a paraszti hí·
vekben.

(Sacra Hungaria)

- A búcsújárás néprajzáról szóló
munkám most van készülőben. Gondo
lok a hét szeritség népi világának meg
írására is. Hogy lesz-e még hozzájuk
időm és erőm, nem az én gondom.

HEGYI BÉLA

BÁLINT SÁNDOR A MAGYAR NÉPBÁLLADÁRÓL
1947-ben, a Tiszatáj füzetei sorozatban jelent meg Bálint Sándor: A magyar

népballada című tanulmánya. A ballada műfajával, a népballadákkal foglalkozó
azóta megjelent írások meg sem említi k, és ismertetés is csak egy jelent meg róla
1949-ben, az Ethnográfiában. Pedig ez az 1945/46-ban a szegedi egyetemen elhangzott,
mindössze 12 oldalnyi terjedelmű előadássorozat summájában szinte minden fon
tosabb kérdést érint, ami a balladakutatással kapcsolatban napjainkig felmerült.
Kezdjük mindjárt a ballada fogalmával. A szerző az akkori legujabb kutatások
eredményeit felhasználva állapítja meg, hogy a Gregusa Agóst-féle ballada-defi
níció: "tragédia dalban elbeszélve" tulajdonképpen a wagneri Gesamtkunstwerk
eszményét követi. (A fogalom kiterjesztése aballadaformára Gragger Róberttől

származik, Eperjessy Ferenc hasonlata nyomán, de ő elsősorban a textus, a zene
és a tánc differenciálatlan egységére gondol.) Bálint Sándor ballada-meghatározása
alighanem a goethei koncepción alapul, mert a műfaji elemek szét nem vált egy
ségére utal. (Goethénél ezt olvashatjuk: "die Elemente noch nicht getrennt". Ugyan
ez a kifejtés található meg Heinz Ischreyt: Welt der Literatur c., 1961-ben megjelent
könyvében is: a balladában nem rendeződnek külön az irodalmi műfajok, együtt
található benne mindegyík. "Die Ballade Hist sich keiner der drei Gattungen :
Lyrik, Epik und Dramatik zuordnen, sondern vereinízt sie alle in sich.") Ortutay
Gyula így fogalmazza meg: "a már-már differenciálódott egységek forrnak össze
egy differenciálatlanabb, nagyobb egységben". Ha a ballada szó eredetét kutat juk
és a két, eddig leginkább elfogadott szónak a tartaimát tekintjük. tudniillik az
olasz ballata-t és a skót gwaelawd-ot,· inkább az utóbbira kell figyelnünk. ami
utcai éneket jelent. Ortutay Gyula kommentálva a balladát mint gyűjtőfogalmat,

megállapítja, hogy abba "különböző korból származó epikus dalok tartoznak", te
hát ebből a szempontból közelebb áll az utcai énekhez, amely szintén epikus
műfaj. Ugyanakkor a műfaji elemeket, mint sajátságos jellegét tekinti ennek vagy
annak a csoportnak: egyik részük "lassúbb menetű epikus ének, másik lírai
jellegű, virágének-szerű, egy másik csoport szaggatottabb. dramatikus jellegű ..."
Amikor Bálint Sándor ugyanezt a kérdést vizsgálja, és kijelenti, hogy népünk az
iménti műszavakat (köztük a rornáncot) nem ismeri és egyszerűen a balladát "nó
tának vagy istóriának nevezi", az iménti megállapítást támasztja alá.

Bálint Sándor a legfrissebb kutatások ismeretében felemlíti, hogy "még nem
részesült kellő hangsúlyozásban és elismerésben balladáinknak az a csoportja,
amelyben az ősi magyar epikai hagyományt kell látnunk és amelyben a magyar
költészetnek ősi pogánykori szelleme maradt fenn". A szerző - Arany koncep
cióját követve - "naiv epikánkról" szól, amelyben a hős egyes szám első személy
ben beszél önmagáról, "önmaga zengi az utódok álmélkodására saját hatalmát ...
viselt dolgait". Az Arany által felvetett kérdésben a tudomány ma sem mondta ki
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a végső szót, s ennélfogva Bálint Sándor megállapítását sem utalhatjuk a roman
tikus feltevések közé. Képes Géza vizsgálódásai, a történelmi és irodalomtörténeti
kutatások szinte egybehangzóan beszélnek arról, hogy nem "jogosulatlan arra
gyanakodni, hogy a X-Xl. században virágzó magyar hősi ének talaján eposz
szerű nagyobb kompozíció is létrejöhetett". Az "istóriák" szerkezeti fordulatában
valóban az első személyű hősdal emléke él. Többek véleménye, hogy ez a közősségi

stílus a finnugor korra visszavezethető hagyományt őriz. Balint Sándor is ezt mond
ja és Jakubovich Emil, valamint Thomsen dán tudós kutatásaira hivatkozik. A
"finnugor és bolgártörök inspiráció" említésekor az epikai megnyilatkozásokat az
íratlan népköltészet legfontosabb emlékeinek tartja, amelyek az ősköltészet örök
ségét mentették át számunkra. Tulajdonképpen a regös-Iokulátorok tartották élet
ben az ősi énekeket - írja -, és ezeknek szellemében írták verseiket a XI-XII.
századi eseményekről, hősökről.

Az összehasonlító folklór ismeretében, a balladagyűjtéseket összegezve mondja
ki, hogy "az egész magyar nyelvterület összefüggő folklóregység volt". Manapság,
a tudományos eredmények fényében már jogosan beszélhetünk "az európai nép
balladák összefüggő hálózatáról is". A motívumok azonossága egyben kűlönbö

zőséget is jelent. Ortutay szerint: "minden nép a maga formáinak s főként tehet
ségének megfelelően alakítja, építi a motívumokból az alkotást". Bálint Sándor
közelebbről világítja meg ezt a véleményt s a székely- és magyarföldi ballada
változatokkal kapcsolatban leszögezi: "a székely népballada archaikus hangulatával
szemben más magyar tájak balladakincsét modernebb tematika' és a népköltés
frissesége jellemzi". Amikor pedig Ortutav a Kis magyo.r néprajzban a ballada
eredetiségéről. értékéről írva Petőfi, Kerényi és Tompa példáját említi, akik egy
időben azonos témáról írtak verset (Erdei lak), s hogy azok mennyíre különböz
nek mégis egymástól, Bálint Sándor jut eszünkbe, aki a Kőmíves Kelemennét ele
mezve. kijelenti: "Ma már az eredetiséget, nemzeti sajátosságokat nem a tárgy
ban, hanem a megkötésben, a formaigényben keressük. A népköltészet emlékez
tet Shakespeare vagy Arany János aggálytalanságára, amikor valami útszélen
talált témát teljesítenek . örök alkotássá."

Ami a balladákat áthagyornányozó énekesrendeket illeti, már Solymossy Sán
dor megállapította: "Szoros kapcsolatot kell sejtenünk az egykori népénekesek s a
mai népballadák között... Mindenekelőtt ha tisztázni akarjuk a kérdést, az egy
kori regösök, hegedősök. énekmondók és lantos diákok szerepét kell világosan lát
nunk". Ebben a szellemben járt el Bálint Sándor is, amikor az énekesrendek
csoportjait felsorolva, azoknak szerepét és történeti kialakulását elemzi.

Ami nála új szempont, ma is közelebbről érinti irodalomtörténetünket: a népi
szakrális barokk irodalmat. Bálint Sándor egyértelműen leszögezi, hogy a közép
kori, illetve népi társadalom, amely hosszú ideig írástudatlan volt, a "szakrális
és artisztikus kultúra iránt hasonlíthatatlanul nagyobb fogékonyságot tanúsított,
mírit a legújabb évszázadok, melyeknek világképét ... az írás-olvasás elterje
dése valamiképpen laicizálta". Ez a szájhagyományban továbbélő irodalom. l,é
sőbb ponyvákban, kéziratos könyvekben terjedve, mindmáig kidolgozatlan, felgyűj

tetlen téma és megérdemli a vele való foglalkozást. S ha már a népi fogékony
ságot említjük a spirituális iránt, illetve az íratlan emlékekről szólunk, nem érdek
telen a balladák már említett változékonyság ára utalni, amely az írott kultúrá
val szemben a népképzelet rugalrnassázáról, sokrétű gondolkodásmódjáról tanús
kodik. Félreértést tisztázunk azzal, ha újra csak Ortutav Gyulára hivatkozunk, hi
szen Bálint Sándor "nosztalgiája" a középkor iránt. végeredményben feloldható
Ortutay szavaival: "Hogyan lenne '" a ruganyos változékonyság megörökíthető az
írásos irodalom egyszerísógre, állandó azoncsságra törekvő formanyelvével ? A rög
zítés ebben az esetben nem éppen egyoldalú, halálos megrnerevítése egy fluktuáló.
változékony, gazdag életnek?"

A szakrális balladák, Bálint Sándor megfogalmazásában: balladaszerű énekek
(Jézus szenvedéstörténetéről, Mária fájdalmáról stb.) abban a formában jelentek
meg népünknél. ami erősen emlékeztet a históriákra, morításokra. A néplélek
kezdettől fogva igyekezett a transzcendens igazságokat a maga nyelvén kifejezni,
dramatizálni, s így a balladák drámai jellege ezekben az énekekben kitűnően ta
nulmányozható. Bálint Sándor érdeme, hogy teljesen újszerűen mutat rá tanul
mányában a szakrális balladákra, s tartja nélkülözhetetlennek a balladakutatás
ban. Megérné a fáradozást, hogy ezeket a bal1adaszerű énekeket valaki össze-
hasonlítsa a moritásokkal, .
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Hogy igazoljuk népünk metafizikai és etikai érzékét és ezeknek egységét
a vallásos népköltészetben. utalnunk kell Orosz István ,,Egy magyar szentember
önéletrajza" című művére. A könyv tanulsága az, amit Bálint Sándor a bevezető

ben megfogalmaz, s ami egyben előtanulmány A magyar népballadához.
Fontos megállapítást tesz az áthagyornányozódás kérdésében, a "franciskánus

közvetítést" emeli ki a latin nyelvű egyházi költészet területén, amely közvetítés
it magyar népballadák-ban egyenesen a szakrális "istóriákra" vonatkozik. Ugyan
akkor megtalálja az összekötő szálat a világí balladákkal. Ez szerinte a "parasztság
lelkivilágának szublogikus ihletettségében" rejlik, mint a költők esetében, akiknél
,.a történések puszta egymásutánja oksági összefüggésnek tetszik". Hogy a nép
lélek (pl. a Fogarasi István című balladában) nem zárkózik el a "titokzatos, irra
cionális benyomások, a csodák elől", ez abból következik, hogy a "világot és. az
életet nyilván nem tekinti szigorú előírások és törvényszerűségek börtönének".
Ez a belső szabadság a kereszténység értéke Innen van a misztikus képzelődés,

az emberi psziché messze tartományaiban való .Jcözépkorias otthonosság", amely
nek mását legföljebb "ritka költöknél. szeritéletű híveknél találjuk meg".

Rövid tanulmányunk nem hivatott arra, hogy sorra vegyük az elemzett 11
balladát. Ezúttal - éppen az iménttek illusztrálására - csak a "Júlia szép
leány"-t, kutatóinknak eddig is legtöbb gondot okozó népballadát emeljük ki. A
többféle változat összehasonlítása, különböző archaikus rétegek vizsgálata jobbára
eltakarta azt a finomságot, amely a tartalomban jelen van és szinte már a mísz
tikával határos. Egyedül Bálint Sándor közelítette meg ezt a költő módján anél
kül, hogy a tudós csorbát szenvedett volna. A legújabb elemzés Dömötör Tekla
részéről, jóllehet görög mítológíai párhuzamot keres, kimondja: "genetikus kap
csolatra nem gondolok a görög Démétér-rnítosz, illetőleg Démétér-himnusz és a
magyar ballada között". A látomás-formulával kapcsolatban az olvasható, hogya'
halladában előforduló almafa, alatta a leánnyal "valóságon túli élményre utal".
Nos éppen ez az, ami Bálint Sándornál pontos megfogalmazásban szerepel, a ke
resztény metafizika és a misztika-ígényre utalva. Mert a ballada valóban keresz
tény. Ortutav Gyula jegyzetében ez áll: "Balladánk nem pogány hagyományt
őrzött meg, hanem a székelység vallásos szellemének szép hagyománya". Domokos
Pál Péter egyik legutóbbi nyilatkozatában mondja, hogy ez az egyetlen vallásos
népballada, amely talán a pogány időkre utal vissza, midőn e nép (csángó) elfo
gadta a hitet, a bárányt, akinek "fejibe vala nyóevan mise gyertya", a hit jel
képeként, emlékeztetve a Bécsi Krónikában látható szarvas fénylő agancsára.
"Ezta balladát a katolikus-vallásos nép szelídségével magyarázhatóan üdvözlésre,

mennybe vágyva, lelke legmélyén őríz és hagyományoz apáról fiúra."
A népemlékezet szívósságát emeli ki Bálint Sándor is, magyarázva a "fodor

fehér bárány"-t mint Árpád-kori archaikus jelképet, amely "a kor reprezentációs
Megváltó-szímbóluma". Felsorolja a látomás-magyarázatokat, majd hozzáfűzi a ma-'
gáét: "... a középkori Bárány-mísztíkára, a középkor elragadtatott: hallgatással és
csodálatos látomásokkal teljes világára nem gondolt eddig senki. A balladában az
Apokalypsis diadalmas Bárányáról. Jézus Krisztusról, az örök Vőlegényről van
szó, aki méltónak találja Júliát arra, hogy személyesen jöjjön el érte és a mennyei
karba, a szent szüzek közé ragadja. Az Oszövetség szerint a hosszú éjet mennyeí
ajándék, emberi tisztesség. Az Újszövetség az életet már nem az idő, hanem a
kegyelem mértékével méri.. Angyali kiváltság fiatalon, ártatlanul méltónak talál
tatni a halálra. Júlia boldog." Ha tudjuk azt, hogy varázsénekek, rítusénekek, sőt

ra bénekek éltek és élnek népünk emlékezetében, költészetében, amelyekben bőven

előfordul a látomás-forma ("Amott kerekedik" stb.), akkor azt is tudnunk kell,
hogy a középkori Biblia pauperum, a prédikációk, majd a kinyomtatott szentírás
révén az 0- és Újszövetség sem volt egészen ismeretlen, s többnyire a tanítással
egybekötve forgott közkézen. A "Júlia szép leány" esetében a biblikus hatás alig
vitatható. Csupán' megjegyezzük: a biblia kultúrába (népi kultúrába is!) ágyazott
sága alapvető szemléleti változásokat hozott századok folyamán és eleven hitté
vált, Ezért nem lehet könnyen elintézni és egészen a múltba utalni a hagyomá
nyok erejét, amelyeknek ma is teológiai súlyuk van. Ami a halál és a végzet fo
galmának balladai kifejtését illeti, aligha mondhatjuk, hogy Bálint Sándor téved:
éppen mert ismeri a siratók és menyasszonyí búcsúztatók szellemét. (Az csak for
mai-történeti kérdés, hogy a "Júlia szép leány" -ban a balladai történéshez egy
menyasszonyi búcsúztató kötődött. Van változat, pl. Domokos P. Péter gyűjtésében,

ahol a búcsúztatás-búcsúzás nem is szerepel.) Ezért írja Bálint Sándor: ..A halál
nem végzet, nem sorstragédía, nemvbefejezés, hanem valaminek halhatatlan kez-
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dete: kinyilatkoztatása annak, aki már elment és boldog várakozás ... annak, aki
még itt maradt... A modern ember már alig tudja, hogy itt miről van szó, de
érzi, hogy valamiből kimaradt és olykor honvágy szállja meg, amikor a középkorra
.és a parasztságra, . szentek és költők választottságára. Júlia szép leány halhatatlan
dicsőségére, egyáltalán a végzet és kegyelern örök emberi balladájára gondol."
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l'isköl~észet nyomairól, Uk. 1964. - Takács Lajos: Históriások, históriák, Bp. 1958. - Arany
János Művei VI. k, Bp. é. n. - Solymossy Sándor: Ballada (Magyarság néprajza, I. k.)
- oregues Agost: A balladáról és egyéb tanulmányok, Bp. 1886. - Gragger Róbert: Ma
gyar népballadák. Bp. 1927. - Dános Erzsébet: A magyar népballada. Bp. 1938. - Ortutay
Gyula: A szájhagyományozás törvényszerűségei, Bp. 1965. - Heinz Ischreyt: Welt der
Llteratur, Bertelsmann Verlag, 1961. - A magyar irodalom története I. k., Bp. 1964. - Új
ember, 1973. I. 7. - Háromszéki népballadák, Bukarest, 1973. - Elekes-Léderer: Magyar
ország története Bp., 1965. I. k. - Bálint Sándor-Orosz István: Egy magyar szeritember
önéletrajza, Bp. 1942. - Kriza János: Székely népköltési gyűjtemény, Bp. 1956. I-II. k, _.
Ortutay Gyula: A nagy hegyi tolvaj, _Bp. 1971. - Ortutay Gy.: Kis magyar néprajz, Bp. 1966.

Diószegi Vilmos: Sebestyén Gyula. Bp. 19n. - Kallós Zoltán: Balladák könyve, Bp. 1973.
- Erdélyi János Levelezése I. Bp. 1960.

RÁBA GYÖRGY VERSEI

A tűz etetése
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.If nyár intései télen

Köd hava
a tél első óraütése
záróra fél halál
kibetűzött arcok
fürge lelkek szökellő szavak
rohamlétrájukkal fordulnak űrbe

kiengedem
az ég alá madárlátó tekintetem
megülő fellegek
minden ablak vakká mes~elt
tiz igazi a képletes
magára maradt a lét
arccal fordul forrásaihoz
a nyár intései
erdőszél zöldhályogán lobbanó
vadcseresznye meddő szirmai
belesatírozva a tájba
ha borostája újra megered·
a rétre mehetek
s csak rettegek
lcockarúzo kezek homálya
mit vet ki nekem
besöpri kiveti
mért gyűjtsek neki

Más legendából tévedtek ide
lépegető fák
nem tanulták
a megváltó arcjáté1<. beszédét
kioltott uunüatok láva-útját
nem ismerik
a hely s a perc marasztalását
az alvó boldog önvesztéseit
nyalábba még nem szorított
élő!a-álcájú botok
végszóra zúg föl életük
sose próbálták
a vallomások vérömléseit
az isten-józanok
lIúndig tavalyi sorsukat növényi
létük megszokott rohama regéli
"ostjaik naprendszere kiszabott
jég-korszakukat túl nem élik
szavukat szegi ha nem ózon
tanúságot mondani hóból
hogy olvashatták volna napszám
hanyatt fekve világnyi padkán
a penész-foltok képírását
kártyajóslatok szigetének

Etetem a tűz kutyáit
és ti faágakról beszéltek


