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VOIGT VILMOS 

A mai magyar folklór textológia kérdései 

A magyar folklorisztika eredményeit sokfelé irigyelhetik - még külföldön is. 
Klasszikus gyűjtemények újrakiadása, friss terepmunkák eredményeinek ki-
adása, néprajzi filmek, hangfelvételek egyre újabb technikával való megje-
lentetése nálunk máig sem szűnt meg. Tankönyvek, ifjú népművészek és 
együttesek számára készített tájékoztató kiadványok az utóbbi években még 
gyakoribbá is váltak. Mindez igen sokrétű textológiai ismereteket is igényel. 
Általában véve a kiadványok meg is felelnek céljuknak. 

Sőt, amiért még inkább irigyelhetik a magyar folklorisztikai textológiát: 
nálunk (többéves előkészítés után) 1974-ben megjelent a népköltési (folklór) 
alkotások kritikai kiadásának szabályzata. Ez a maga teljességében világszer-
te is ritkaság. És noha nálunk gyakran éppen azok nem használják, akik szá-
mára ez készült („akadémiai" kutatók), a szélesebb (és nemzetközi) közvéle-
mény ismeri és követi is. Az 1978-as mátrafüredi textológiai konferenciára el 
is készült a magyar folklór kiadványok textológiai áttekintése. Ez megint 
csak egyedülálló dolog volt - akár nemzetközi távlatban is. Kár, hogy a teljes 
szöveg fele sem láthatott napvilágot, sőt a jegyzetek sem, ami pedig egy tex-
tológiai áttekintésben igazán nélkülözhetetlen lett volna. 

Ha visszatekintünk e majd negyed századdal előbbi eseményekre, azt 
mondhatjuk, a szabályzatot ma sem kellene átírni. Legfeljebb néhány újabb, 
technikai lehetőségre is ki kellene térni. A folklorisztikai kiadványok textoló-
giai-történeti áttekintését pedig napjainkig kellene kiegészíteni, és így meg is 
jelentetni. Folklorisztikai textológiánk elgondolásai szilárdaknak látszanak. 

Minthogy háromféle forrásanyagot szoktak folkloristáink publikálni, há-
romféle textológiai módszert is szoktak követni. 

1. Azokat a régi szövegeket, amelyek körülbelül a X V I I I . század legvégét 
megelőzik, a megfelelő irodalomtörténeti-textológiai elvek szerint kell kiadni. 
Az egyes szövegek sorrendjét, a jegyzetek tartalmát illetően azonban figye-
lembe kell venni a folklorisztikai (tágabb értelemben még az általános nép-
rajzi) szempontokat is. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy eszerint itt nem a 
paleográfiai, történettudományi szövegkiadás gyakorlata követendő. (Ezt a 
folkloristák zöme nem is tudja, de nem is akarja követni.) 
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2. Már a XIX. század közepétől megjelentek olyan klasszikus folklorisztikai 
publikációk (például Erdélyi János, Ipolyi Arnold, Kriza János és mások 
munkái), amelyek újrakiadásakor a klasszikus művekkel kapcsolatban kiala-
kult gyakorlat vált uralkodóvá. Ujabban ez hasonmás-kiadások formájában 
jelentkezik. Itt viszont célszerű egy utólagos kommentár, sőt az eredeti ki-
adás hibáinak kijavítása. Az előbbire több példánk is van, az utóbbi szinte 
sosem történt meg. És persze, az újralenyomatokkal még nem oldottunk meg 
minden szövegkiadási problémát. Ma gyakran ismerjük a régi kiadványok 
kéziratos előzményeit: itt ezeket is figyelembe kellene venni. Ugyanakkor 
sajnos e téren nem tudunk igen jó példákat említeni. Kriza János gyűjtésének 
máig sincs teljes, textológiailag „kritikainak" nevezhető publikációja. Az 
Erdélyi János szerkesztette Népdalok és mondák kritikai újrakiadását pedig 
csak ígérgették (gyakorlatilag legalább egy évszázada) - komolyan azonban 
nem dolgoztak ilyen kiadványon. Annál örvendetesebb, hogy Erdélyi Ilona 
jóvoltából a neves előd tanulmányait újra kiadták, igazán pontos jegyzetek-
kel. E második forráscsoportból nem jelentek meg antológia jellegű, műfajon-
kénti kiadványok sem. Pedig erre is volt kutatási pénz, olykor még jelentkező 
is. Ám A magyar népköltészet forrásai című kiadványsorozat (a XVIII. század 
végétől körülbelül 1872-ig terjedő korszakból) csak terv maradt , egyetlen sor 
sem jelent meg belőle. Ez műfajonként terveződött, elég széles kitekintéssel: 
lírai dalok, szokásköltészet, találós kérdések, szólások, hiedelemszövegek 
kerültek volna sorra. Ez a munka most sem folyik, pedig mind a szövegköz-
lés, mind a csoportosítás és a kommentárok új fényt deríthetnének a legin-
kább közismert magyar népköltési anyag kialakulására. Sajnos, amikor évti-
zedekkel ezelőtt „a magyar népköltészeti szövegbázis konstruálása" címmel 
érintették e témakört, itt (egyébként igaztalan) ideológiakritika született meg, 
és éppen a textológiai áttekintés (olykor akár a szövegismeret is) hiányzott e 
javaslatokból. 

Amikor, jó néhány éve megindult a régi Magyar Népköltési Gyűjtemény új 
folyamának kiadása, ez voltaképpen már későbbi, és újabb módon gyűjtött 
anyagot tett (és tesz) közzé. (A tervek szerint is már XX. századi gyűjtéseket.) 
Kár, hogy olyan lassan készülnek az egyes kötetek. Minthogy ezek egymás-
tól különböztek, esetenként különböző textológiai problémákat vetettek fel. 
Kár, hogy ezek megvitatására sem került sor. 

3. A harmadik forráscsoport még ennél is későbbi korból származik. Ha ezt 
az eredetileg 1940-ben indult Új Magyar Népköltési Gyűjtemény folytatásaként 
értékeljük, már jeleztük az új gyűjtési technikák (gyorsírás, majd hangfelvé-
telek) megjelenését. Érthető okokból előtérbe került az ekkor már nem-hazai 
magyar folklór ilyen publikációja. Ez nemcsak nálunk, hanem a környező 
országokban is folyamatosnak tekinthető. Hamisítványokat alig publikáltak, 
azonban még mindig előfordul a hangfelvételek utólagos átírása, irodalmia-
sítása. A jegyzetek (ha vannak) nem mindig térnek ki mindarra, amit a texto-
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lógiai szabályzat megfogalmazott. Még rosszabb e kiadványok „nemzetkö-
zi" folklorisztikai színvonala. Ha van is idegen nyelvű tájékoztatás (olykor) e 
kötetekben, ez általában semmitmondó, nem ad nemzetközi tipologizálást 
stb. Hasonlóan gyenge a hazai nem-magyar népköltési alkotások kiadvá-
nyainak színvonala is. És - megint csak azt mondhat juk - e kérdésekről meg-
beszélés, vita, kritika sem szólt. 

Néhány további problémát is említeni kell, amelyek általában mutatkoz-
nak. Sokszor pontatlan a forráskezelés még néprajzi lexikonainkban, kézi-
könyveinkben, tankönyveinkben is. Fényképek, hangfelvételek pontos leltári 
száma, egy-egy ballada, mese, dal szövegének pontos eredeti lelőhelye meg-
említetlen marad. A nem közvetlenül folklorisztikai, általában véve „népraj-
zi" kiadványok gyakran textológiai szempontok érvényesítése nélkül idéz-
nek, olykor megtalálhatatlan, jelöletlen forrásokból. Talán most, az egyes 
megyék népművészetét bemutató kötetek jelentenek némi előrelépést. Meg-
oldatlan a terminológia egységesítése is. Ha egy kiadvány „pásztordal" vagy 
„történeti monda" névvel illet valamit, nem lehetünk biztosak abban, hogy a 
következő kiadvány is hasonló értelemben használja e fogalmakat. (Olykor 
egyenesen kételkedhetünk abban, hogy a kiadó érti is azt a műfaji rendszert, 
amelyet követnie kellene.) Noha nem kell mindent uniformizálni, azért még-
is hiba, ha nincs két falumonográfia vagy szokáskiadvány, amelyekben az 
egyes részek sorrendje egyezne. Ha egy áttekintés egy évben több mint 
nyolcvan, majdnem száz „jeles napot" vagy „ünnepi szokást" sorol fel, akkor 
nem az a baj, hogy ezekről említést tesz, hanem az, hogy miért nem elégszik 
meg azzal, hogy ezeket „naptári szokások" vagy egyéb névvel illesse. Eset-
leges a változatok feltüntetése. Olykor kézikönyvek, akár katalógusok sem 
törekednek erre. Pedig a szabályzat elég világosan elmondja, még különféle 
jellegű közlések esetén is, milyen megoldás a célszerű és kivihető. Persze, 
központi adattár, használható katalógusok nélkül az ilyen hivatkozások meg-
haladnák az egyes kutatók erejét. 

Azt, hogy milyen sokféle új lehetőség, egyszersmind probléma is jelentke-
zik folklór textológiánkban - ha folyik jelentős publikálási tevékenység - , 
rögtön érzékelhetjük. 

Mindezt nagy népzenei összegezéseink újabb fejleményein a legkönnyebb 
dokumentálni. Köztudomású, hogy legalább háromnegyed évszázad óta ké-
szül A Magyar Népzene Tára, sőt, az első megjelent kötet is szinte fél évszáza-
dos. Bartók és Kodály rendszerében a zenei klasszifikáció volt az alapelv: 
egy-egy dallam változatait, az egyes dallamok sorrendjét és csoportjait így ál-
lították össze. Meglepő módon mégis a szokásköltészet egy-egy témáját (gyer-
mekjátékok, ünnepi szokások, lakodalom stb.) összegezik az első kötetek. 
Csak a VI. kötettel (megjelent 1973-ban) kezdődik a tisztán zenemorfológiai 
csoportosítás. A Népdaltípusok (ebből eddig 5 kötetet adtak ki) ugyan volta-
képpen megtévesztő cím, hiszen nem a népdalok, hanem azok dallamainak 
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típusai szerint halad, ám a közlési elvek kikristályosodtak. Az első kötetek 
rendszerét Olsvai Imre határozta meg, ezt azonban eredetileg még Járdányi 
Pál dolgozta ki. Váratlan módon azonban a Vargyas Lajos rendezte VIII. kö-
tet (1992) sokban új megoldást hozott. Nemcsak hogy külön köttette a dal-
lamközléseket és a jegyzeteket-mutatókat, hanem egészen másképp sorolta 
fel a dallamok variánsait. Számos dalt úgy közöl a főszöveg, mint a korábbi 
kötetekben, ám a jegyzetekben a dallamok változatai egyenként (sorokra 
bontva) következnek. Ám a jegyzetek voltaképpen háromféle variáns-keze-
lést adnak. A zenei mutatók (szótagszám-, kadencia-, ri tmusmutató) csak 
minimálisan fejlesztik tovább a már megszokott jegyzetelést. A szoros érte-
lemben vett szövegfilológia nem változott: szövegvariánsokra nem térnek ki, 
ezeket egyenként kell kikeresni az érdeklődőknek az archívumokból és pub-
likációkból. (Ennek persze van racionális oka is. Csak e kötet több mint ezer-
száz „dallamot" hoz. Ha ezek tucatnyi változatainak szövegeit is közzétették 
volna, egy külön is több vaskos kötetet adott volna.) Meglepő m ó d o n azon-
ban ezt az újítást a következőkben visszavonták. A legutóbbi, X. kötet (1997) 
ismét a régebbi változatfelsorolási módszert közli: egyes változatok dallamát 
(kottával) közli, a csak hasonló többiekét egyáltalán nem. A mutatók sem 
mindig egyformák: van, ahol nincs jegyzéke a „dúdolt, fütyült és hangszeren 
játszott" dallamoknak, másutt a r i tmusmutató hiányzik. Egyedülálló ered-
mény viszont az, hogy a teljes kötetek kétnyelvűek (magyar-angol), és ha 
néha a terjedelemmel takarékoskodás nehezen olvashatóvá teszi is a jegyzet-
apparátust, az a körülmény, hogy ma ez az a magyar folklorisztikai sorozat, 
amely az egész világ folkloristái számára készül, csak a legnagyobb dicsére-
tet érdemli. 

Talán érdemes megemlíteni, hogy nálunk a népdalok zenei rendszerezésé-
nek többféle megoldása is született. Bartók „eredeti" rendszerezését újabban 
elkezdték publikálni. Volt egy Bartók-Kodály-rendszerezés. Ezt Járdányi 
továbbfejlesztette (többször is és módosulásokkal is). Ezt Olsvai fejlesztette 
tovább. A Magyar Népzene Tára most ezt követi, persze, módosításokkal (mint 
a legutóbbi kötetben, amely az első „nem keleti eredetű" dallamvilágot hozó 
dallamcsoport). Azonban van Dobszay László és Szendrei Janka révén egy 
másik rendszerezés is, amelyet nagy publikációkból ismerünk. (És ha meg-
nézzük például a romániai vagy jugoszláviai nagy magyar népzenei kiadvá-
nyokat, ott is felfedezhetjük az egyedi eltéréseket.) 

Legújabban a megváltozott technikai és anyagi körülmények hatása is jól 
érzékelhető. A Magyar Népzenei Antológia eredetileg 5-5 hanglemezt tartal-
mazó, kommentárfüzettel ellátott publikáció volt. Ám az V. lemez-doboz már 
nem jelenhetett meg, helyette három kazetta (és egy a dobozukba tett kis tájé-
koztatás) látott csak napvilágot (1993). A IV. hanglemezalbum anyagának 
kottái és szövegei pedig külön kötetben kerültek kiadásra (1994). Éz így is 
jobb a semminél, ám a sorozatnak még nincs vége, és csak sajnálhatjuk, hogy 
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még a nagy (voltaképpen az ilyen rendszerezésre és publikálásra létrehozott) 
akadémiai Zenetudományi Intézetünknek sincs annyi ereje, hogy a megkez-
dett munkákat egységes szempontok szerint tudja végbe vinni. 

Örvendetes viszont, hogy más, mai vállalkozásoknak van pénzük a kor-
szerű technikára. A Planétás Kiadó sorozatában (Jelenlévő múlt) megjelenő 
kötetekhez (például Lázár Katalin Népi játékok című, a pedagógusképzés 
számára készült antológiája - 1997) adtak CD-ROM lemezt. Tánckiadvány-
ban is van ilyen, a Népzenei olvasókönyv (Sebő Ferenc műve) pedig két CD-
hanglemezt tartalmaz. Amikor tehát az egyik helyen nincs pénz nagy soro-
zatok folytatására, nemhogy technikai fejlesztésére - másutt még arra is van, 
hogy „beszélgetések" jelenjenek meg luxuskiadásban. 

Az új technika számos folklorisztikai-textológiai problémát vet fel, ezeket 
azonban az eddigi kiadványok fel sem vetették. Ha szakember volt a szerző 
vagy szerkesztő, a szövegek hitelessége, az átírás színvonala nem tért el a 
már megszokottól. (Amivel nem mondtam azt, hogy jobb nem lehetett vol-
na.) Ám a jegyzetelés, a variánsok kezelése, tartalmi és tematikus mutatók 
készítése igen következetlen, olykor primitív, máskor el is maradt. A magyar 
népzene- és néptánckutatás hátterében sok tízezer szöveg van. Ezek pontos 
textológiájával eddig nem törődött senki. Pedig most, ha számítógépes adat-
bázisokat használnak a kutatók, ilyen szempontból is végig kell gondolni az 
adatkezelést. Ez egyébként nem ördöngösség, ám sok munkát, előrelátást és 
szakértelmet kíván. Például, amint ezt a Folklore Fellows magyar osztálya 
számára gyűjtött hiedelemszövegek sajtó alá rendezése során is tapasztalhat-
tuk, új perspektívák nyílnak meg ily módon a kutatás előtt. El kell azonban 
oszlatnom egy hurráoptimista vélekedést! A számítógép alkalmazása nem 
rövidíti meg a kutatásra fordítandó időt. Egyáltalán, a gép nem gondolkodik 
és kutat a szakember helyett. A modern technikával végzett szövegelő-
készítés és szöveggondozás legalább annyi időt és figyelmet igényel, mint a 
régi módszerek alkalmazása. Viszont az egyszer így rendbetett anyag később 
sokféle módon elemezhető, folyton bővíthető. Ez pedig egészen új textológiát 
jelent a folkloristák számára is. 

Legvégül azt sem hallgathatom el, hogy néprajzi áttekintéseink (sajnos) 
elég „következetességgel" nem ügyelnek a textológiai szempontokra. A Ma-
gyar Néprajzi Atlasz, vagy a már említett népművészeti kiadványok „jó" pél-
dák erre. Még hasonmás-kiadványokban (népi kéziratok publikálásakor) is 
megtörténik, hogy elemi textológiai ismereteket sem árul el a közreadó. 
(Nem jelzi: mikori a szöveg, teljes-e a közlés, hol található a kézirat, mit tu-
dunk még a szerző[k]ről, stb.) A most divatos oral history szövegkiadási szín-
vonala a folklorisztikában sem jobb az átlagnál - az pedig bántóan alacsony. 
Mintha e szövegekkel kénye-kedve szerint bánhatna a közreadó, sőt anélkül, 
hogy erre utalna. 
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Újabban megélénkült a néprajzi fényképek és filmek kutatása. Az előbbi 
esetben van néhány, pontosabb kiadvány is, a szükséges technikai és textoló-
giai adatok feltüntetésével. Ám itt maguk az archívumok igazán primitívek. 

Technikai és anyagi nehézségek jelentkeznek a néprajzi filmek katalogizá-
lásakor, egyáltalán megőrzésekor. A budapesti Néprajzi Múzeumban ugyan 
elkezdődött egy számítógépes adatbázis kiépítése (egy kiállításhoz kap-
csolódva CD-ROM jellegű tanulmányi anyaggal). Ám ez messze van az 
elkészüléstől. És itt a tartalmi „mutatózás", no meg a teljes adatfelvétel 
egyelőre csak kezdeti tervek formájában létezik. Pedig van jó nemzetközi 
minta elég. 

Mindig (szabályzatunkban is) hangsúlyoztuk, hogy a hazai folklorisztikai 
textológia nem szorul a magyar nyelv határai közé. Orientalisztikánk, finn-
ugrisztikánk, klasszika-filológiánk ilyen kiadási gyakorlata már hagyomány. 
Újabban csökkent az ilyen kiadványok száma. Szakmai színvonaluk tovább-
ra is jó, ám a szoros értelemben vett folklorisztikai kommentárok legtöbbször 
hiányoznak innen. Főként a rokon népek folklórjának, és nemcsak a hazai 
cigány folklórnak jó kiadását várja tőlünk a nemzetközi közvélemény. Folya-
matosan jelennek meg külföldön magyar kutatóktól idegen nyelvű folklór 
kötetek. (Az egyik legutóbbi ilyen kiadvány éppen a neves szamosszegi 
mesemondótól, Ámi Lajostól való egész kötet a Märchen der Weltliteratur 
sorozatában.) Ezek textológiai színvonala megfelel az ottani kereteknek. 
Viszont éppen a hazai folklorisztikai összefüggések említése még ezekből is 
hiányzik. (Ám például éppen az említett kötetben a Magyar Népmesekatalógus 
adatai is megtalálhatók.) À megoldás itt végül is az lenne - és ez is évszáza-
dos ötlet - , hogy mi adjunk ki „világnyelven" nagy, többkötetes népköltési 
antológiát - legjobb textológiai tudásunk szerint. Ehhez fel kell készülni, 
mert a feladat nem egyszerű. (Finn kollégáink hasonló kiadványai jó példát 
szolgáltatnak, talán csak ahhoz nem, hogy ezek több évtized alatt készül-
tek el.) 

Talán e feladat megoldására már a legmodernebb technika lesz alkalmas: 
CD-ROM, adatbázis az interneten, virtuális könyvtár és ehhez hasonló kiad-
ványok. Ha azt akarjuk, hogy mindez ne meglevő munkák másolgatása le-
gyen, fel kell készülni erre is, mind folklorisztikailag, mind textológiailag. 
Ilyen tervekről már többször hallottam, ám a konkrét előkészületeket és ezek 
textológiai kérdéseit eddig - tudtommal - még sehol sem beszélték meg. 
Egyelőre még textológiailag nagyra értékelhető folklorisztikai kiadványaink 
jegyzéke sem készült el, sem hagyományos, sem modern technikával. 

Hogy egy kis távlatot is adjak áttekintésemnek, szeretnék nemzetközi pél-
dákat is említeni, természetesen csak utalásszerűén nem is válogatott, inkább 
véletlenszerű, figyelemfelhívó adatként. Mi gyakran úgy gondoljuk, a ma-
gyar folklorisztika világszerte példamutató színvonalú, másfél évszázada tö-
retlen lendülettel folyó kiadványaink mennyisége és textológiai színvonala is 
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világszerte kiváló. Ez vol taképpen igaz, és folklór textológiánk igényei sem 
rosszak. Például e szemléhez hasonló ritkán jelenik meg más földön. . . Á m 
azt is tudomásul kell vennünk , hogy másut t is van ilyen tevékenység és sok 
mindenben tanulhatnánk tőlük: folklór textológiát is. Csak néhány példát 
említenék. 

Egészen a közelmúltig (és legalább két-három évtizede) a román folklorisz-
tika kiadványai (szövegek, monográfiák, kézikönyvek egyaránt) mennyiség-
ben (olykor színvonalban is) akár felül is múlták a mi produkciónkat . Néha 
fantaszt ikus k iadványok is megjelentek. George(!) Breazul (1887-1961) 
először 1938-ban kiadott kolinda-gyűjteménye pár éve ismét megjelent: 
Colinde. Culegere întocmità de G. Breazul cu desene de Demian. Postfatä de Titus 
Moisescu (Bucureçti, 1993. Editura fundatiei Culturale Románé). Ebben 300 
szokásdal antológiája olvasható, vol taképpen a nép számára készített kiad-
vány, színes művészi illusztrációkkal, és nemcsak a megszokott kottás dal-
lamképekkel, hanem a bizánci eredetű hangsor-kézjegyekkel. (A szerző 
egyébként bizantinológus zenetörténész volt.) Itt, amint a cím is jelzi, egy 
prakt ikus célból, falusi(!) terjesztésre szánt folklór-kötet nem szokványos 
(egyébként már a régi kiadás során is szóvá tett) zenei megoldásai érdemel-
nének textológiai figyelmet: valóban bizánci-e a román kolindák zenéje, 
ahogy ezt e kiadvány n e m is sugallja, hanem egyenesen használati utasítás-
ként közli? Azaz, még a népzene kottázása sem egyszer s mindenkorra meg-
oldott automatizmus. 

Egy-egy nép folklórját évszázadok óta úgy szeretnénk kiadni, hogy egy 
többkötetes, definitív antológiát publikálnak. Nálunk ilyen tervek a reform-
kortól kezdve ismertek, ám népzenei sorozatainktól eltekintve, ilyen sokkö-
tetes kiadványok edd ig nem készültek ( tudományos igénnyel, ha e megszo-
rítást érdemes itt külön is megjegyezni). Másutt jobb volt a helyzet, és ma is 
jobb. Hogy egy nálunk szegényebb országot említsünk, a belorusz tudomá-
nyos akadémia évt izedek óta adja ki folklórjuk antológiáit Беларуская 
народная творчасць címmel. Eddig legalább 30 kötet látott napvilágot, műfaj i 
csoportosításban. A lakodalmi dalok szövegei például hat kötetben, egyen-
ként több száz nyomtatot t lapon, egyenként is több száz lapnyi kommentár -
ral. A balladák szövegei két kötetben, több száz „ t ípus" variánsait teszik 
közzé. E kötetek szövegfolklorisztikai szempontokat képviselnek, a népzenei 
adatok ehhez képest külön, mintegy függelékként olvashatók. 

Köztudot t a balti folklorisztika hihetetlenül gazdag szövegkiadási gyakor-
lata. Mára észt folkloristák tették közzé a világ egyetlen, teljesnek tekinthető 
folklór közmondás-antológiáját Eesti vanasőnad címmel (Árvo Krikman és 
Ingrid Sarv szerkesztésében, Tallinn, 1980-1986, Eesti Raamat) öt kötetben, 
15 140 t ípus variánsait adva, kötetnyi orosz és német típusjegyzékkel. A lit-
ván akadémiai népdalkiadvány, Lietuviy. liaudies dainynas címmel 1980-ban 
kezdődöt t (Vilnius, Vaga kiadó, előbb Ambr. Jonynas főszerkesztésében, 
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most Leonardas Sauka főszerkesztésében). Műfajonként és alműfajonként 
csoportosítják a szövegeket, egyenként is több kötetre tervezett antológiák-
ban. Eddig a gyermekdalok egy kötete (mintegy ezer dal), a lakodalmi dalok 
négy kötete (mintegy kétezer dal), a katona- és történeti dalok két kötete 
(mintegy ezerkétszáz dal), a munkadalok első kötete (aratódalok, 464 dal), a 
családi élet dalainak első kötete (510 dal) jelent meg. Minthogy az eddig köz-
zétett több mint ötezer dal voltaképpen típus, amelyhez a variánsokat is fel-
sorolják, kötetenként több ezer, eddig összesen mintegy ötvenezer dalszöve-
gről van textológiailag megbízható képünk. Az eredetileg 12 kötetre tervezett 
dalszöveg-antológia természetesen még ennél is hata lmasabb méretű 
dalkincsről ad majd képet. A még ehhez képest is hatalmas méretű lett nép-
dalkiadvány (amely Krisjänis Barons nevezetes gyűjteménye, a Latvju dainas 
217 996[!] szövege alapján készül) főként kommentárjaiban és mutatóiban 
eddig másutt el sem ért színvonalat képvisel. 

Ami „klasszikus" szövegek kiadását illeti, sok-sok országból idézhetünk 
hihetetlennek tűnő méretű vagy pontosságú kiadványokat. Finn folkloristák 
most adták ki klasszikus sorozatuk, a Suomen kansan vanhat runot 15. kötetét 
(Matti Kuusi és Senni Timonen gondozásában, Helsinki, 1997. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura), amely a korábban közölt mintegy nyolcvanötezer(í) 
szöveget 1342 újabb szöveggel pótolja, köztük olyan erotikus tartalmúakkal, 
amelyeket korábban nem mertek kinyomtatni. 

A német folklór-filológusok csúcsteljesítményei között tartják számon a 
„népszerű" Grimm-mesekiadást. Heinz Rölleke jelentette meg az „Ausgabe 
letzter H a n d " elvének megfelelően a Briider Grimm Kinder- und Hausmärchen 
három kötetes kritikai kiadását (Stuttgart, 1983, Philipp Reclam Jun.), amely 
voltaképpen a művelt nagyközönség számára készült. Ennél kevésbé köz-
tudomású, hogy Achim von Amim és Clemens Brentano korszakos gyűjte-
ménye, a Des Knaben Wunderhorn is hozzáférhető, ugyancsak Rölleke minta-
szerű kiadásában (Band 1-3, Stuttgart, 1987, Philipp Reclam Jun.). A mintegy 
ezerkétszáz lapnyi, teljes, gondozott szöveganyaghoz itt majdnem fele ekko-
ra filológiai apparátus társul: kommentárok, mutatók formájában. 

Akár új, akár régi magyar folklór szövegek kiadásához van tehát könnyen 
kézbe vehető külföldi példaképünk, olyan színvonalon, amit ma még csak 
irigyelhetünk. Nemegyszer olyan textológiai problémákat is megoldottak e 
kiadványok, amelyek nálunk igazán fel sem vetődtek. Többezer, többtízezer 
folkór alkotás persze csak akkor adható ki filológiailag pontos „antológiá-
ban", ha megvan az a tudományos szintű és méretű archívum, ahol ezek (és 
a többi szöveg) „eredetiben" is rendelkezésére áll a kutatóknak, ezen kívül 
tudományos módon rendezve is van. Egy-egy sok kiadásban is megjelent 
klasszikus (gondoljunk a Grimm-mesék akár csak még a fivérek életében 
megjelent, és korántsem változatlan köteteire) „kritikainak" tekinthető újra 
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megjelentetését pedig évtizedek szorgos textológiai és filológiai munkája 
kell, hogy megelőzze. 

A magyar folklórszövegek filológiáját és textológiáját sem lehet mintegy 
varázsütésre létrehozni. Ezt tanítani kell, tudományos műhelyekben pedig 
művelni is. Ha e meglevő műhelyek között lesz is véleménykülönbség, az 
sem lesz baj. Most, amikor a számítógépes adatbázisok lehetősége, a számí-
tógépes szövegszerkesztés gyakorlata mindennapivá vált nálunk is, érdemes 
lenne e lehetőségeket is figyelembe véve újból megfogalmazni folklór-texto-
lógiánk alapelveit - hogy aztán, ennek megfelelően, igazán jó szövegkiad-
ványok jelenjenek meg, igazán használható adatbankok készüljenek el.* 

* Ez az áttekintés az MTA Textológiai munkabizottsága elnökének, Bíró Ferencnek a fölkéré-
sére készült, régóta emlegetett feladat megvalósításaként. Az 1988. őszi ülésen ezt beszélték 
meg a jelenlévők. A hivatkozások esetében itt sajnos nem törekedhettem teljességre, mivel ez 
többívnyi bibliográfiát jelenthetett volna. Ehelyett szolgáljon rövid tájékoztatásul, hogy A ma-
gyar folklór története című egyetemi tankönyvünk üj kiadása (Bp., Osiris, 1998, főként 101-102.) 
több fejezetében hozzáférhető az itt idézést nem nyert fontosabb magyar munkák jegyzéke. 
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