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H E R M A N N  Z O L TÁ N

Doromb. Közköltészeti tanulmányok, I., 
szerk. Csörsz Rumen István

Nem szokás recenziót az előszó dicséretével kezdeni. Az előszó valamiféle eligazító 
utasítássor, előrevetett összefoglaló, a könyvek, kiváltképpen a tanulmánykötetek 
leghaszontalanabb paratextusa, hiszen nincs az a szerkesztői elmeél, amely végül ne 
csorbulna bele abba, hogy a közös kérdésre külön-külön válaszokat kereső tanulmá
nyokból hibátlan, tetszetős fizimiskát faragjon. A szerkesztői elmeél legalkalmato- 
sabb csiszolója pedig -  a kötet szerkesztőjének, Csörsz Rumen Istvánnak ez szeren
csére a zsebében van a jó  cím. A bevezető szellemes képzettársításai ugyanis az 
első oldalaktól kezdve annak a belátására ösztönöznek bennünket, hogy a közköl
tészet összetett fogalmai mögött ne csak valami félirodalmi/irodalmi kuriózumot, 
egy olykor méltán, de nem is kevésszer méltatlanul elfeledett szövegkorpuszt lássunk, 
hanem az írásbeliség és a szóbeliség közötti oda- és visszakölcsönzés állandó fo
lyamatát, a kéziratos énekgyűjteményektől a hatvanas-nyolcvanas évek műkedvelő 
gitárnyűvőinek spirálfüzetekbe írogatott, akkordjelzésekkel kicifrázott, kockás spi
rálfüzeteiig. Még nem volt a kezemben a kötet, de a felkérésben olvasott címről egy
ből beugrott Szörényi Levente Hazatérés című, 1980-as lemezének Petőfi szövegére 
írt, pedálsteelre hangszerelt dala, A z utánzókhoz: „Fogj tollat és írj, hogyha van erőd / 
Haladni, merre más még nem haladt: / Ha nincs, ragadj ekét vagy kaptafát, / S vágd 
a földhöz silány dorombodat!” S ahogy kinyitom az „előhangnál" a kötetet, bizony 
Petőfivel, meg a Fonográf zenekarral kezdődik...

Csörsz Rumen István messze nem „silány" Dorombja (értjük ugyan Petőfi elhatá
rolódó indulatát a közköltészeti verscsinálástól!) egy olyan sorozat első kötete kíván 
lenni, amely nem pusztán a közköltészettel való textológiai foglalatoskodás Stoll 
Bélától örökölt feladatát viszi tovább, s amely Küllős Imola és Csörsz Rumen István 
lenyűgöző anyaggyűjtő és közreadói munkája,1 a munkát kísérő gyakorlati tapaszta
latok nyomán új szakaszba kíván lépni. A kérdés most már az: milyen összefüggések 
olvashatók még ki a szövegkiadások mögött meghúzódó, lajstromba vett szövegkor
puszokból. Ahogy a Doromb I., úgy majd a II., III., és remélhetőleg a többi nyilván
valóan fel fogja fedni, milyen történeti és elméleti kapcsolásokat „tárol" az a rejtett

1 Közköltészet, L, s. a. r. K üllős Imola, Balassi, Budapest, 2000; Közköltészet, IL, s. a. r. C s ö r s z  
Rumen István — K üllős Imola, Universitas, Budapest, 2006.
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adatbázis, amit a közköltészeti kutatások „anyaggyűjtő" korszaka felhalmozott. Min- 
denestre alapvetően kétféle tanulmány olvasható a kötetben: van szerző, aki továbbra 
is a közköltészeti korpusz bővítésén -  van még mit bővíteni - ,  és van, aki a rendel
kezésre álló anyag értelmezésén fáradozik. Vajon -  ahogy két tanulmány is idézi 
Csörszék képszerű hasonlatait a szóbeliség és írásbeliség viszonyát illetően -  a köz- 
költészet „közlekedő edény" vagy „rendezőpályaudvar"? Vagy maga a tanulmánykötet 
a rendezőpályaudvar? De nézzük sorra.

Bartók Zsófia Ágnes a Karthauzi Névtelen Exemplum mirabiléjenek szövegforrá
sait, vélelmezhető terjedését, folklorizálódását, balladatípusként való újrafelbukka- 
nását elemzi, abból a különösen új, posztongiánus szempontból,2 amely nem a szóbe
liség és az írásbeliség elválasztottságát (taktilitását), hanem szimbiózisát (auralitás) 
tekinti kiindulópontnak: például a kolostorok írástudó pátereinek és írástudatlan 
frátereinek közösségeiben. Hozzá kell tennem azonban -  hacsak nem illetek igazság
talan kritikával egy nagyobb munkát, amelynek csak egy kényszerűen megrövidített 
változatát olvastam a kötetben - ,  hogy a nemzetközi katalógusok, a Tubach-féle exemp- 
lum-index, vagy az ún. ATU-index sok új szövegpárhuzamot is megmutathatna.3 A téma 
azért is érdekes, mert Honti János -  jóllehet munkáit néha ma már kétkedve olvas
suk -  több tanulmányában is kitért a Karthauzi Névtelen példázatára, s abban a moz
zanatban, hogy a hős a túlvilágon tett látogatása után hazatér, ő a mesei történetalakí
tás alapformáját látja. Ha ezt elfogadjuk, akkor akár a típus szóbeliségből, a közép
kori mesemondói hagyományból való átvételét is igazolva kell lássuk, s ezzel együtt 
a téma egyszerre több kulturális és mediális közegen át való hagyományozódásának 
jelenségeit is jobban megérthetjük.

Vadai István izgalmas, A z oralitás metrikájáról szóló tanulmányának kérdéses 
pontjait sajátos módon -  talán a szerkesztő, talán a kronológia bölcs önkényének kö
szönhetően -  Ács Pálnak a versközlések történeti tipográfiájáról szóló, a tartalom- 
jegyzékben Vadai írását közvetlenül követő tanulmánya válaszolja meg. Vadai nagyon 
eredeti módon, de talán kissé elhamarkodottan lát kapcsolatot a párosrímes vers
formák szóbeli és a „négysarkú" strófák írásbeli jellege között: jóllehet, a párosrímek 
használatának mnemotechnikai érvei elég meggyőzőek. Csakhogy Ács Pál tanul
mánya hivatkozikJurij Tinyanov tudománytörténetileg távolinak tűnő, de újragon
dolandó tézisére,4 amely szerint a versrendszerek alapproblémája a verssor helyes ér
telmezése. A verssor ugyanis -  ennek persze nyelvi és kulturális feltételei is vannak
-  legalább három rendszer, a szótagokra épülő ritmika (időmérték esetében metrika),

2 Walter J .  Ong műveinek bibliográfiája: http://bibs.slu.edu/ong/Full_Ong_bib_complete_Oct2008. 
pdf Összefoglaló munkája magyarul: Walter J. O ng , Szóbeliség és írásbeliség. A szó technologizálása, 
ford. K o z á k  Dániel, Gondolat, Budapest, 2010.; Jack G oody  — lan W a t t , The Consequences o f 
Literacy = Literacy in Traditional Societies, szerk. Jack G oody, Cambridge UP, Cambridge, 1968,27—68.; 
lásd még Jack G oody, Nyelv és írás, ford. S zé c si Gábor = Szóbeliség és írásbeliség. A kommunikációs 
technológiák története Homérosztól Heideggerig, szerk. N y ír i Kristóf — S zé c si Gábor, Áron, Budapest, 
1998 ,189-221 .

3 Friderich C. T u bach , Index exemplorum, FFC, Helsinki, 1969.; Antti A a r n e  -  Stith T h o m pso n  -  
Hans-Jörg U t h e r , The Types o f International Folktales, I—III., FFC, Helsinki, 2004.

4 Jurij T in y a n o v , A versnyelv problémája, ford. S opro n i András = U ő., Az irodalmi tény, Gondolat, 
Budapest, 1981,135—176.

http://bibs.slu.edu/ong/Full_Ong_bib_complete_Oct2008


a hangzás (alliteráció, paronímia, rímek stb.) és a szintaktika (szószerkezetek, tag- 
mondatok, mondathatárok: ne feledkezzünk meg a szövegközlések központozási 
dilemmáiról sem!) által tagolódik, a sortípusokat pedig a három tagolódási rendszer 
határpontjainak egybeesése vagy eltérései alakítják ki. A romantika olvasáskultúrája 
előtti időkben, főképpen pedig a jelen kötetben vizsgált közköltészeti műfajokban 
ezt a három tagolódási rendet egy negyedik, a dallamforma is képes erősíteni vagy 
gyengíteni. Ebben a tekintetben tehát a tanulmánynak a korpuszon elvégzett statisz
tikai vizsgálatai és egyszerűsítései azért nem hoznak meggyőző eredményt -  nyilván 
komoly, évekig tartó fejtörést okozott ez a Répertoire de lapoésie hongroise ancienne5 
összeállítóinak is - ,  mert a korpusz ritmizálása a szótag- és rímismétlődéseken kívül 
másra alig-alig érzékeny. Az, amire Ács Pál -  képekkel is pazaron illusztrált -  ta
nulmánya felhívja a figyelmet, megszívlelendő a szóbeliség és az írásbeliség elkülönbö- 
ződő sörfajtáinak és strófaszerkezeteinek kérdésében is. A versszövegek tipográfiai 
tagoltsága, leszámítva a papírral való spórolás szükségmegoldásait, nem tükröz mást, 
mint a versről való latens elméleti gondolkodás, a „versérzék" mindenkori állapotát. 
De ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy az ütemhangsúlyos versrendszerek sorvégeinek 
rímekkel való kijelölése a többszörös tagoltság miatt csak egy kitüntetett pozíció, és 
például a Vadai-tanulmány 3 0 -3 9 . oldalai között bőven idézett példák nagy része 
rímtelen belső szakaszokra, ütemegységekre, szó szerint megismételt félsorokra is ta
golható. S ha ezt zenei ütem is megerősíti, akkor a rímes sorpár akár pár szótagnyi, 
rímtelen és rímes zárlatú rövidsorok 4-6 soros egységeként is felfogható. Az aa  tehát 
elképzelhető xaxa, vagy xxaxxa  rímképletben is. Például:

Édes anya, bódog anya, a
Verágszülő Szűz M ária. a

Helyett például:

Édes anya, a
bódog anya, a
Verágszülő x
Szűz M ária. a

Itt ráadásul a -szülő/Szűz ismétlődő hangszegmensek is kijelölnek egy sajátos törés
pontot. De még a tanulmány Tinódi-idézetében is van egy váratlan belső rím:

Láttatok-e, urak, / szarvon kötött tulkot,
Mészáros kezében / feje fölött sulykot,
K i mint hányja veti /halál előtt magát,
De nem kerülheti / az mészáros bárdját.

5 3.2-es verzió (1999): http://magyar-irodalom.elte.hu/repertorium/dokument/index.html

306 K R IT IK A

http://magyar-irodalom.elte.hu/repertorium/dokument/index.html


K R IT IK A  307

Szó nincs arról, hogy Horváth Ivánék Repertóriumának felülvizsgálatára buzdíta
nék, de szeretném felhívni a figyelmet -  Tinyanov szellemében -  arra, ami a verssor 
belsejében, a szintaktikai, ritmikai, fonológiai, zenei szegmentumokkal történik. Vadai 
István példáiban én inkább egy olyan tendenciát látok, amely az orális tradíció rövid 
szegmensekre tagolható sörfajtáiból a literátusság nyolc-tizenkét szótagos, a belső 
tagolódást fokozatosan háttérbe szorító formái felé mutat.

Ács Pál tanulmányának -  Vadai Istvánéval összeolvasva -  a másik fontos tanulsá
ga, hogy a füzetbejegyző kéz vagy a tipográfus döntéseiből, tanúsítsák bár a verstani 
tudás meglétét vagy hiányát, mindig kiüt az a szándéktalan eredmény, hogy az írás
jelek térbeli elrendezése minél többet tesz láthatóvá a versből, annál több versalkotó 
forma válik általa láthatatlanná. A sortagolás kérdése másfelől a szöveg szintaktikai, 
ritmikai, fonológiai, zenei szegmentálhatóságának, és a közköltészet elmélete számá
ra olyan fontos variálódás szintjeinek rokon természetét is felveti (lásd a kötet egy 
későbbi tanulmányában: 182-190.)

Nagy érdeklődéssel olvastam Csirkés Ferenc dolgozatát a 16. századi török nyelvű 
propagandaversről: a gondolatmenet ugyan történészi perspektívákat mutat, a köz
költészet, a nyilvánosság problémaköre felől nézve azonban elméletileg is megfonto- 
landóak azok a megállapítások, amelyek a szóbeliség medialitásának működésére 
vonatkoznak. Sah Iszmail verse esettanulmányszerűen világít rá, hogy a politikai ma
nipuláció érdekében mennyire jó l irányítható egy szóban terjesztett propagandavers 
a későközépkori kultúrában. Ebben a tekintetben szinte mellékes is, hogy éppen az 
iszlám műveltség van a háttérben. Nem látni nagy különbséget a nyugati és keleti 
szóbeliség lehetőségeinek ekként való tudatos kiaknázásában. Külön érdekes, hogy 
a közölt török versszöveg ugyanolyan érdekes belső tagoltságot mutat, mint az imént 
említett magyar példák.

Kiss Béla Hymen szövétneke című tanulmánya a 18-19 . századi lakodalmi költé
szet mitológiai utalásait értelmezi. Hadd emeljem ki belőle a mitológiai utalások 
ironikus, majd mindenhol jelen lévő parodisztikus jellegének felismerését. Nyilván túl 
nagy ívű kapcsolás lenne, de pontosan értjük azt a műveltségükre büszke, de a kultu
rális periférián való létüket bölcs távolságtartással figyelő egykori szerzők és ünnep
lők helyzetét. Az a sajátosan közép-európai kulturális közelség és távolság, ami az idé
zett szövegekben megmutatkozik, semmiben nem különbözik a Szentivánéji álom  
tudákoskodó kisembereiből költői alakokat formáló shakespeare-i öniróniától. Nem 
szabad azt sem figyelmen kívül hagynunk, hogy a lakodalmi énekek az ekkor még 
a házasság tényét szentesítő átmeneti rítus fontos elemei is. Az, hogy az antik mű
veltség birtokában levő, iskolázott szerzők, előadók, a lakodalom diákközönsége iro
nizálni merészelt (Aeneis-travesztiák stb.), nyilvánvalóan a rítus érvényességében való 
hit meggyengülése miatt következhetett be; pontosabban a mitológia ideidézése
-  mint idegen tradíció jelenléte -  a házasságot fenyegető veszélyek, a szigorúan vett 
szokásrend „megzavarására" tett tréfás kísérletek helyét foglalja el a szokásban a leg
gyakrabban. Kiss Béla ebben látens alakulástörténetben fontos állomásnak tekinti 
Csokonainak A szépség ereje a bajnoki szíven című, komolykodó lakodalmi költemé
nyét -  bár a komolyságnak a közvetlen kontextusban lehetett ironikus, éle: ezt persze



csak sejthetjük - ,  mindenesetre ajánlom a szerző  figyelmébe Csokonai másik lako
dalmi szövegkompilációját, a Budai Esaiás és Ercsey Klára 1795-ös lakodalmára 
írott paródiájának, a Prózai művek kötetében olvasható, Magyar Psyché című egypél- 
dányos, kéziratos újságparódiának a szövegeit.6

Vogel Zsuzsa Faludi Ferenc verseinek kéziratos gyűjteményekben való utóéletét 
térképezi fel tanulmányában. Komoly háttéranyagon dolgozik a szerző, ennek az át
tekintése sem lehetett csekély feladat. Amilyen érdeklődéssel olvasom a tanulmányt, 
olyan gyorsasággal lapoztam át a statisztikai diagrammokat mutató oldalakat. (Meg 
ne tessék haragudni, magát a festményt élvezi a képtárlátogató is, nem muszáj neki 
felragasztani a képre az ecsetet is, amellyel a mester dolgozott.) Emellett azonban 
örömmel fedezi fel a recenzens a filológia rejtekei mögé bújt, incselkedő elméleti tanul
ságokat is. A Faludi-variánsok soká tartó népszerűsége mögött ugyanis egyértelműen 
a Hovánszki Mária által feltárt, és eléggé tartósnak bizonyuló zenei kontextus áll.7 
Faludi -  Szelestei Nagy László találata8 -  erre a zenei nyelvre írta a verseket, ezt a 
zenei nyelvet beszélik még kései, 19. századi rajongói is, s a Faludi-dalok népszerűsé
gének hanyatlása is ennek a zenei köznyelvnek az elvesztéséhez kapcsolódik.

Csörsz Rumen István az 1799 és 1823 között négy kiadást megélt, egyre bővülő 
változatokban kiadott, reprezentatívnak szánt váci Énekes Gyűjtemény versanyagáról, 
és a 19. század első két évtizedében kéziratban és nyomtatásban elérhető dalkorpusz 
természetéről és összefüggéseiről értekezik. A gondolatmenetében, elméleti követ
keztetéseiben és módszertanában is mintaadó tanulmánynak egy ténye azonban nem 
hagy nyugodni: s ez a kiadó, máramarosi Gottlieb Antal személye. A tanulmány nem 
említi, de arról a derék sajtóvállakozóról van szó, aki komolyabb zokszó nélkül tűr
te, hogy az ÉGy 1799-es első kiadása előtt öt évvel, Kármánék Urániájának kiadása 
komoly ráfizetés volt a számára. Annak ellenére, hogy Gottlieb nem lett az új ma
gyar irodalom első számú kiadója, nagyon úgy tűnik, hogy törekedett rá. Valamit lá
tott benne, talán még üzletileg is. Az ÉGy szerkesztésének, bővítésének, a szövegek 
átírásának, a szerzőség lebegtetésnek a tanulmányban leírt módozatai mindenesetre 
megerősítik, hogy akárcsak az Uránia esetében, itt is érzékenyen reagált a korszak 
olvasmányéhségére, tudta, hogy a szépirodalom közhasználatú jellege, popularitása 
az, amely hírnevét és üzleti sikerét biztosítja. Roppant érdekelne az ÉGy kiadástör
ténete mellett a fennmaradt példányok tulajdonlástörténete is. Felteszem, összevet
hető volna az Uránia megrendelői jegyzékével, talán volna közös találat az 1799, 
1801 és 1803-as kiadások egykorú tulajdonosaival. Gottlieb ugyanis aligha gondolt 
más közönségre, mint akiket az Urániával megcélzott. A dal műfaj előtérbe állításával 
pedig láthatóan azt is tudatosan vállalta, hogy a gyűjteményből kimásolt szövegek 
révén a korpusznak sokkal több olvasója lesz, mint ahány példányt ő maga el tud ad
ni. (A jelenség kétszáz éve nem változott, a FSZ E K  és a kiadók statisztikái szerint

6 C s o k o n a i  V i t é z  Mihály, Szépprózai művek, s. a. r. D e b r e c z e n i  Attila, Akadémiai, Budapest, 1990.
7 H o v á n s z k i  Mária, „Hogy kezdhessek énekembe.. ” avagy Csokonai és a 18. század végének érzékeny 

énekelt dalköltészete, PhD-értekezés, Debrecen, 2009. http://dea.unideb.hu/dea/bitstream/2437/ 
84983/5/ertekezes_magyar.pdf, 69—70

8 S z e le s t e i  N a g y  László, Faludi Ferenc autográf verseskönyve Nagyszombatban, Magyar Könyvszemle 
1999/3., 287-303.
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ma például a hangoskönyvek populáris kiadványtípusából egy „gyári" példányra átlag
ban 8 - 9  otthoni másolat esik, írható CD-re, merevlemezre vagy más adathordo
zókra. A valódi példányszámok bevételének a kiadó itt is -  mint Gottlieb annak ide
jén -  csak töredékét realizálja.) A tulajdonlástörténetet, ha nyomozható, ugyanezért 
kell óvatosan is kezelni (lásd 168. oldal!): akinek megvolt az eredeti, az nem másolt, 
akitől pedig másolat maradt fenn, annak nem volt „gyári" ÉGy-kötete.

Knapp Éva a professzióként űzött alkalmi költészet egyik legfontosabb alakjának, 
Berei Farkas Andrásnak, a pár éve megjelent BFA-bibliográfiában9 még nem ismer
tetett, egy nemrég előkerült szövegét közli. A szövegközlés mellett azonban plaszti
kus képet kapunk a közköltészet (ez esetben, a nyilvánosság sajátos formája miatt in
kább „közhasználatú költészet") topogenetikus és variogenetikus természetéről, de 
a BFA-féle alkalmi költészet alapvető „újrahasznosítói" logikájáról is. Arról a logiká
ról, amelyben -  minthogy mindig egymástól elhatárolt, familiáris nyilvánosságban 
szólal meg -  a vers sosem identikus, hanem mindig csak alapanyaga egy másik kon
textushoz való alkalmazkodásnak. BFA azért is különös figura, mert ismertsége, 
„szakmai" tekintélye miatt szövegei -  költői működésének ellentmondva -  utólag 
nyomtatásban váltak, válhattak mintává. Gondolná-e bárki, hogy így előbb-utóbb egy 
alkalmi versnek is lehetnek epigonjai; és hogy még az alkalmi költészet undergroundja 
is milyen jól fizethetett!

Kapros János és Márkus Samu szomorú sorsáról szóló verses ponyva szövegvarián
sait és párhuzamait közli Küllős Imola. A szövegeket magyarázó tanulmány azonban 
nem egyszerűen a 19. századi betyárfolklór, vagy a korabeli populáris sajtó történeti
ségéhez szolgáltat adalékokat. Küllős Imola nagy körültekintéssel igyekszik megoldani 
a szövegváltozatok datálásának (sőt egyáltalán: datálhatóságának) problémáját, a va
lós események és a közköltészet szövegkliséin keresztül megőrzött emlékezet viszo
nyának problémáját. Módszertani értelemben nagyon fontosak a tanulmány végén 
olvasható következtetései: a közköltészettel foglalkozó textológusnak, adatbázis
építőnek, értelmezőnek ugyanis szembe kell néznie azzal a kérdéssel, hogy a műfaji 
formák mennyivel tartósabbak tudnak lenni a leírni kívánt eseményeknél. Küllős 
Imola tanulmánya azt a nagyon fontos tézist rögzíti, hogy a bemutatott kivégzés előtti 
búcsúének nem a közösségi normákat, nem a közköltészeti narráció jegyeit és kano
nikus versformáit rögzíti elsősorban, hanem a társadalomtörténeti és műfaji kontex
tus megváltozása az, amely felszínre hozza ennek a költészetnek a működési mecha
nizmusait.

A kötetzáró Voigt Vilmos-tanulmány Rumy Károly György és John Bowring nép
dalainak kiadástörténetéről szól. A magyar népdalkincsnek a szisztematikus gyűj
téseket megelőző korszakából származó értékes forrásáról írott Voigt-tanulmány 
azonban mintha a Marlene Dietrich főszereplésével forgatott Billy Wilder-film, A vád 
tanúja című klasszikus krimi dramaturgiájára építene: a tanulmány nagyon fontos 
következtetéseket von le a szakirodalmi tanúk vallomásaira alapozva. Ahogy Charles

9 K napp Éva, „A Lói Tanáts Zabolázója”, IL, Berei Farkas András munkáinak bibliográfiája, Borda Antik
várium, Zebegény, é. n. [2008J
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Laughton a filmben, végig tisztában van az olvasó azzal, hogy valószínűleg nem az 
történt, amit a tanúk előadnak, de amit előadnak, az hihető, és ami hihető, az egyben 
respektálható is. A vádlottat végül fel is mentik. Csakhogy itt érünk el a tanulmány 
utószava hoz, amelyből megtudjuk, a Rumy-Bowring-kéziratok esetében nem kell 
a tanúvallomásokra hagyatkoznunk, mert Gyapay László fotókópiáinak köszönhe
tően tárgyi bizonyítékunk is van: csak tettesünk nincs már addigra.

Utoljára hagytam -  jóllehet a tanulmányok témáinak időrendjéhez alkalmazkodva 
korábban kellett volna szót ejtenem róla -  Nagy Krisztina Petri gulyás-tanulmányát. 
A már Édes Gergely által is megverselt Petri gulyás-téma szóbeli és írásos variálódásá- 
nak zavarba ejtően szép példatárát kapjuk, a sokféle forrásból ismert, lexikai, szin
taktikai, dallam- és témavariánsok, sőt a láthatólag hihetetlenül népszerű retorikai 
felütéssel kezdődő szöveg átkontextualizálásai, travesztiái, kortes-nótává, kabarédallá 
való átíródásai lényegében már azokat a jelenségeket mutatják, ahogyan a közkölté
szet a modern nagyvárosi folklór és modernkori médiumok, az orfeumok és a 78-as 
gramofonlemezek világában is otthonra talál. Csak egy kiegészítést tennék a remek 
tanulmányhoz, amivel Nagy Krisztina írása rögtön a kötet kronológiai sorrendjének 
végére ugorhatna.

Az Édes Gergely-féle Petri gulyás-nóta kezdése („Én vagyok a’ Petri gulyás! / Én 
őrzöm e’ gulyát, nem más!") száz év variánsain keresztül Heltai Jenő, Bakonyi Károly 
és Kacsóh Pongrác, 1904-ben bemutatott operettjéig, a János vitézig, Kukorica Jancsi 
furulya-nótájáig ju t el. Fedák Sári, az első Kukorica Jancsi ezt énekli -  a dallam kicsit 
elüt a Petri gulyás megszokott dallamától:

Én vagyok a bojtár gyerek,
Napszám után éldegélek,

N apsütött víz az italom,
Kopasz föld, hej,
Kopasz föld a derékaljom.

Egy későbbi emlékezésében a szövegíró Heltai így ír:

Bakonyi rendkívül el volt keseredve. Első nagy sikere, a Bob herceg után szerző
társai, M artos Ferenc és Huszka Jenő, elváltak tőle és nélküle csinálták meg új 
operettjüket. Bakonyi panaszkodott, hogy senkije sincs, aki mellé álljon, nin
csen pénze s hivatkozva a régi barátságra, kért, hogy segítsek én rajta. Elmesél
te, hogy Petőfi Ján os  vitézéből akar operettet írni [...]. Sem m i kedvem nem volt 
a versek megírásához, de Bakonyi annyira kért, hogy rászántam magam a vers
írásra. [...] M ikor belefogtam a dologba, lassan megváltozott a hangulatom. 
Kedvet kaptam. Tanulmányoztam Petőfit, sokszor elolvastam a Ján os vitézt, 
népköltészet-gyűjteményeket bújtam. M inden igyekezetem az volt, hogy meg
maradjak Petőfi levegőjében és hangulatában, annyira mentem, hogy egy-egy 
részt átvettem Petőfitől, egyes strófákat pedig a népköltészeti gyűjteményekből 
írtam  ki. Hangulatom változását Kacsóh muzsikája okozta.



Majd később -  tulajdonképpen a közköltészet bolondos masinériáját leírva -  így foly
tatja Heltai:

A darab múltjában rengeteg érdekesség van, de számomra egy felejthetetlen. Egy 
vidéki bemutató után a helybeli újság kritikusa, igen előkelő irodalomtörténeti 
professzor [kire gondolhatott Heltai? És melyik ez a rejtélyes, vidéki egyetemi 
város? Kolozsvár? -  H . Z .J, a szövegből kiemelte ezt a két sort [a furulya-nóta 
folytatásáról, a következő strófájáról van szó!]:

Udvaromon három vályú,
Abból iszik három nyáj juh.

A zt írta, hogy ez a kínrím  csak egy dob-utcai bócher agyában foganhatott meg.
Én ezt a két sort szóról-szóra Kriza János népköltési gyűjteményéből, a Vadró
z sákb ó l  vettem át. Annyi év után, most bevallom.10

Kriza Vadrózsák című gyűjteményének 398-as sorszámú darabja valóban így kezdődik:

Udvaromon három vállú,
Abból iszik három nyáj juh,
Én vótam a vízmérője,
Barna rózsám szeretője.

Udvaromon három csürke,
Egyik kakas, kettő jérce;
Je r  bé hozzám majt estére,
Jó  paprikás lesz belőlle.

Doromb- avagy furulyaszóra, de várjuk a folytatást!

(reciti, Budapest, 2012.)
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10 Színházi Élet 1931/51., 17-19.


