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Kon�iktusok a háromszéki népballadák és  
a magyar népdalok szövegeiben1

A kulturális háttér helye és szerepe az öngyilkosságok patogenezisében rég-
óta, legalábbis Durkheim óta ismert tény. Az egyén arculata, személyisége 
egészének vonásai a különböző szocializációs folyamatokban formálódik 
és válik közösségére jellemzővé. A személyiség egyfajta felfogás szerint vi-
selkedéseinek, reakcióinak összessége. Kézenfekvő akkor, hogy a legáltalá-
nosabban és a mindennapi értelemben ezek egy adott közösség törvényei, 
szabályai, szokásai szerint határozódnak meg. Ha az öngyilkosság is egy vi-
selkedési forma, nyilvánvaló, hogy vizsgálata feltételezi egy közösségi kultú-
ra szerepét, ebben az egyén és környezete viszonyának rendszerét, dinami-
kus kölcsönhatását: keresendő akkor, hogy a rendszerben az egyén mikor és 
miért deviálódott, s a rendszer altruista, védő, korrigáló erőforrásai mikor, 
miért és hol váltak elégtelenekké. Mi az öngyilkosság? Bizonyos közösségi 
viszonyok között bizonyos személy, bizonyos okokra, bizonyos interperszon-
ális légkörben, bizonyos pszichodinamika folyamatában élete kioltását végzi 
el. Az öngyilkosság tehát az önelpusztítási szándéknak kedvező feltételek so-
rozata, az egyén és közösség rendszerének működési elégtelensége, hiszen az 
öngyilkosság nem természetes halál, vele egy kicsit a közösség is „meghal”.

A folyamat elemeire bontható: az egyént baj éri vagy bajt követ el, meg-
oldási kísérletei elégtelenek vagy hibásak lesznek, csőd szakad rá, válságba 
kerül, beszűkül, leértékeli magát, bizonytalan segélykérést hallat, majd ön-
gyilkos lesz.

Amikor a Háromszéki balladákat tanulmányoztam, azokban az ön-
gyilkos ságok szociál-pszichológiai aspektusai ragadtak meg. Tetten értem a 

1 A tanulmányhoz használt főbb forrásmunkák: Albert Ernő (szerk.), Háromszéki 
népballadák. Albert Jenő és tanítványai gyűjteménye, Bukarest, Kriterion, 1973.;  
A Magyar Népzene Tára, VI–X. kötetei; Dobszay László: A magyar dal könyve, Budapest, 
Zeneműkiadó, 1984.; Bartók Béla – Kodály Zoltán: Népdalok (Erdélyi Magyarság) 
– Reprint, Budapest, Állami Könyvterjesztő Vállalat Kiadó, 1987.; Katona Imre:  
A magyar népi líra tartalmi-tematikai tagolódása, Budapest, 1970. (Klny: Ethnographia 
81 (1970)/2-4, 288–307.)
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fenti modellt, az egyéni katasztrófa-folyamat elemeit, a közösség és az egyén 
adott esetben drámaivá váló viszonyát, e viszonyoknak az egyéni cselekmé-
nyen messze túlmutató elsődlegességét. Ha az öngyilkosság modell, társa-
dalmi lélektani jelentősége óriási. Negatív magatartási minta, nemzedék-
ről-nemzedékre hagyományozódnak a kon�iktusok vagy frusztrációk által 
vertek szerencsétlen megoldási sémái, s a tehetetlent még hőssé is emelheti a 
felelősségérzés súlyától könnyebbedni igyekvő emlékezet.

A ballada népköltészeti ihletésű, kisebb elbeszélő költemény, Greguss 
Ákos szerint tömören: tragédia dalban elbeszélve. Sok székely népballada 
témája az öngyilkosság.

Meg lehet-e állapítani a népballadákból az individum sorskötöttségét, 
a sajátos elvek által vezérelt társadalmi meghatározottságát? Milyen pszi-
choszociális viszonyok képződménye, tükrözője az öngyilkossági gyakorlat?

Háromszék: felső része az un. „Szentföld” tartozéka, Csíkszék és Gyergyó 
mellett, Kézdivásárhely, Kovászna, Sepsiszentgyörgy nagyobb települései a 
Háromszéki Havasok alatt. 

Népköltészetük, balladáik révén sok százéves életükbe, dalba öntött tragé-
diájuk lélektanába tekinthetünk be. A székelyek balladáik minket érintő első 
részében (1. csoport) párkapcsolati kudarcokat énekelnek meg. Mindnyájunk 
által ismertek a következő gyönyörű sorok, amelyek az elhagyatottság fájdal-
mát fejezik ki: „ahol én eljárok, még a fák is sírnak, s gyönge ágaikról levelek 
lehullnak, hulljatok levelek, rejtsetek el engem, mert akit szerettem, az nem 
szeret engem.”

Más balladák a megesett, majd elhagyott s mérhetetlenül csalódott lány-
ról, a hűség hitvány megszegésének következményeiről szólnak, ahol a vál-
tozatokban az elhagyott személy keserves fájdalmában hol öngyilkosságot 
követ el először, hol meg gyötrelmet okozó társát öli meg, s aztán menekül 
az önhalálba. 

A 2. nagyobb csoport a hitegetésről, a szószegésről szól, s kárvallottja lenni, 
beteljesült megsemmisülés: a lány szörnyű átkot mond és elindul végzete felé.

A 3. csoportja a székely balladáknak a világ elé tárja, hogy a közösség 
szokásai, szabálya, akarata érvényesebbek az egyénekénél. Ha úgy ítélik meg, 
hogy két �atal nem egymáshoz való, próbálkozásaikat elfogadott normák 
szándékos megszegésének tartják, s a normavédő a család, főképpen az anya. 
Ítélete egyértelmű: „Halj meg inkább, de nem leszel a párja”. Akik nem va-
lók egymáshoz, azok ne is legyenek! Reakció a szerelmesek részéről: akik 
egymáshoz valók, azok legyenek is: a �ú megöli a lányt, azután saját magát, 
akasztással, lövéssel, vagy leszúrással. 
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A megtiltás mellett a másik fér�hoz való hozzáerőltetés következményei 
is ismertek lesznek. A kon�iktusnak története is van: „Anyám mindig szidott 
engemet”, s mivel anyjának meggyőzése nem járt eredménnyel: „Elgondoltam 
jobb lesz nékem a halál, jobb lesz nékem a fekete föld alatt, akit szerettem, 
anyám nem adott annak.”

Feltétlenül érdekes, hogy az egyén önelveszejtés felé tartó útjának egy-egy 
stációjára is fény derül a művekben. Megjelenik a cry for help: a lány panasza 
nagy belső bánkódást fejez ki: „Csak a te tetteid bántsák a szívemet”, a �ú ki-
tér: ”Itt van egy pohár bor”, a lány: „Nem sajnáltad lányságomat”, a �ú: „Addig 
sajnáltalak, míg meg nem csaltalak”, a lány az anyjához: „Anyám, édesanyám 
csak annyit engedj meg, szobámba menjek be, virágom nézzem meg”. Az anya 
megengedi! Sőt a lányt kereső �út háromszor is félrevezeti, s vajon nem 
azért-e, hogy annak ne legyen ideje közbeavatkozni. Nem lehet tudni. Kettős 
gyilkosság lett az elutasítás, a meggondolatlanság ára, de megtörtént, hogy a 
zaklatott lelkiismeretű �ú előbb a lányt rejtegető anyával végzett.

Más népballadában is megnyilvánul a cry for help-re adott néma maga-
tartás, nincs irgalom, nincs könyörület. Nem volt ismeretlen ugyanis már 
akkor sem, a tágabb környezetre vonatkozólag sem, az öngyilkosságra ké-
szülődő egyén megváltozott magatartása: a �út megátkozó s a végzete felé 
tartó lány beszűkült, igen zaklatott érzelmi állapotáról így vallanak a sorok: 
„ha az úton köszöntek, se fogadta, hazament és magát felakasztotta”.

Megdöbbentő környezeti attitűd s az ok bizonyára igen-igen mélyen rejlő, 
személyen túlmutató. Azt kell hinnünk, hogy akármit tesz az egyén, csak ak-
kor hal meg, ha a környezete azt akarja, hogy meghaljon. A halált fontolgató 
leány visszautasítja az anyai könnyeket, elkésetteknek és hamisnak tartván 
így panaszkodik: „nem tudta az én bús életemet”. Inkább tételezhető fel, hogy 
az anya tudta, de alárendelte magát, érzéseit, ítéleteit a közösségnek, nem 
vállalva sorsot és kiközösítést lányával, a lánya miatt.

A krízishelyzet nagyon személyes élményű, de ennek sorsa, kimenetele 
interperszonális, szociális erőknek van alávetve. S ha már meg kell halni, a 
halál vállalása legyen bátor, a temetés fenséges és emlékezetes. Több ballada 
tartalmaz a megholttól rendelkezést erre vonatkozóan: „ha meghalok, a nagy 
úton vigyenek”, sőt még zenekíséret is legyen. Nem felejtik el példájukkal okí-
tani az utókort sem: „na, most lányok, énrajtam tanuljatok”, vagy „ti lányok, 
mostan jól vigyázzatok, kitől tiltnak, ahhoz ne is szóljatok”.

E sorokból mindjárt ki is világlik: nem érdemes az egyéni utat járni: egy 
közösség az önszabályozását eltaszítás révén is fenntartja. Az elszigetelődés, 
kirekesztés szociális értelmében a halállal egyenlő. Egy család, hogy erre 
a sorsra ne jusson, inkább deviáns tagját engedi át a megsemmisülésnek. 
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Ilyen értelemben tartalmaznak a népballadák az öngyilkosságra vonatkozó 
mintát, mint közösségvédő, elfogadott bűnhődési alternatívát. Ha lehet az 
öngyilkossági magatartást választani, akkor többnyire kell is, mert az adott 
közösség fenntartja magának a jogot normája biztosítására.

A balladák hangot adtak a kon�iktusoknak, �gyelmeztettek, intettek, a 
normaszegőtől félrehúzódtak s temettek, ha úgy kellett. Szabályozó funkció-
juk nem látszik kétségesnek, akkor sem, ha ennek kárát esetenként az egyén 
látja.

Később arra lettem kíváncsi, hogy a magyar népdalok szövegei a fájdal-
mas lelki kríziseket hogyan tükrözik vissza. Megfogalmaznak-e okokat és 
okozókat, adnak-e tanácsokat és megoldásokat?

Mi lehet a célja a dalolásnak, és számíthatunk-e hatékonyságukra?
A magyar népdalok szövegelemzését és tematikai csoportosítását 150 

ezer dal felének vizsgálata alapján Katona Imre és mások végezték el. (Mára 
már az átvizsgált szövegek száma a 200 ezret is meghaladhatja).

A dalokból tartalmukat tekintve hat osztályt alkottak. Az elsőbe az ér-
zelmi jellegűek kerültek, és ebben kaptak helyet a szerelmi vonatkozásúak 
is, amelyekben a lelki kon�iktusok gazdag anyagára találunk. Ez az összes 
szerelmi témának a 13–14%-a, és kb. 10 ezer dalt jelent, ugyanis a magyar 
népi líra mintegy 50%-ának a tárgya a szerelemre vonatkozik.

Lehetőségeimmel élve 7655 szöveggel foglalkoztam, és kon�iktusokat 
997-ben találtam. Örömömre ez éppen 13–14% közé esett.

A magyar népdal- (és ballada-)költészet remekei a nemzeti poézis szik-
ráit rejtik – vélekedett Kölcsey Ferenc.

A szerelmi anyag döntő része erdélyi. Nagy gyűjtők voltak Bartók, 
Kodály, Kriza, Kallós, Vikár, és még Móricz Zsigmond is gyűjtött Szatmárban 
692 népdalt. A mai népdalkutatók jelentős személyei többek között Bodza 
Klára és Paksa Katalin.

Kon�iktusok az élet sok területén keletkezhetnek, s a népdalokban meg is 
jelennek, de jelentőségük és hatásuk a szerelmiekéhez viszonyítva nem szá-
mottevőek. 

A legmélyebb lelki fájdalmak egyikét a szerelmi gyötrődések, a nem telje-
sülő álmok és kudarcok okozzák.

Nem hízelgő a szerelemre nézve, hogy esetenként „sötét verem”, és olyan 
rabságban (bilincsben) tartásra képes, amelynek kimenetelében biztosra 
menni óvatlanság lenne. Olykor bizony „csalfa vak remény”. 

A szerelem, mint viharos érzelmi állapot, többoldalú kon�iktust idézhet 
elő, ha kellő feltételek társulnak hozzá. De hát azért jövünk a világra, hogy 
szeressünk, és hogy szeretve legyünk.
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Az életre születés a szerelem ajándéka. A szerelemé – lehetőség egy új 
élet teremtésére, az elveszített éden pótlására, az egység helyreállítására, ha a 
földi szerelem egyben égi is. S akkor a sírig tart. (Jav. Róm 8,5-6) 

Ez adja az értelmét. S ha nem, minek éljen az ember – üzeni sok magyar 
népdal. Az igazi szeretőt keressük, az örök egység jegyében.

Az akadályozottsága, a megromlása és meghiúsultsága az érintetteknek 
nagy lelki fájdalmat okoz. Lelki és sajnos, olykor testi halálhoz is vezet. S aki 
nem hiszi, az járjon utána – üzeni pl. az egyik népdal.

A gyötrődést mindenki szeretné elkerülni, vagy legalább minimálisra 
csökkenteni. No, de akkor mi a baj? Ki az előidézője, ki az elszenvedője, kár-
vallottja és mi a kon�iktus kimenetele, következménye?

Kezdjük az okozókkal.
Komoly baj forrása, ha a szeretett személy hűtlenül visszaél a másik fél-

ben felkeltett szerető érzésekkel, előidézve összetörettetését, kifosztottságát, 
kisemmizettségét.

„Én azt tudtam, amíg élök
mindig víg napokat élök.” (Háromszék, 1964)

„Hulljatok levelek, rejtsetek el engem,
mert akit szeretek, mást szeret, nem engem!” (Bihar, 1961)

„Mert az, aki mint én, így jár,
csak halált, ögyeböt nem vár.” (Csík, 1912)

„Lám én csak egyet szeretek,
mégis de sokat szenvedek.”

Az elhagyatottból a tett mélységes csalódást, keserű tapasztalatot, önvádat és 
pusztító indulatot vált ki. 

Okozó lehet az édesanya is.
„Édesanyám volt az oka mindennek,
mért nem adott engem a szeretőmnek.”

Az ármánykodók, az irigyek és a pletykálók célja sem más, mint a két �atalt 
összeugrasztani.

„Egy kicsi madárka hozzám kezdött járni,
Virágos kertömbe fészket kezdött rakni.
De azt az irigyek észre kezdték vönni,
kicsi madár fészkét széjjel kezdték hánni.”
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Az egyik dal pedig szóvá tesz egy özvegyasszony közbelépését.
S van, amikor a szerelmes fél csak saját magát okolhatja a kon�iktus ki-

alakulása miatt. Erre példa a több szerető tartása. „Két (máshol 3) út áll előt-
tem…”. Aztán:

„Édesanyám mindig mondta
ne tartsak szeretőt soha.
De én arra nem hallgattam,
titkon szeretőt tartottam.” (Bukovina, 1966)

Az ilyen manővernek előbb-utóbb lelepleződés a vége. Ha pedig tartózkodás 
okán előnyösebben láttatik magára a szerelemre fogni a kudarcot, akkor így 
fogalmaztak:

„Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem” stb.
„Megvakít, sírba tesz, bilincsbe ver, szüvet éget, megbetegít, elve-
szi az ember józan eszét” stb.

Fontos kérdésünk: a magyar népdalok a kon�iktusok kezelésében milyen ál-
láspontokat foglalnak el? Ezeket hét csoportba tudtam összeszedni:

1.) Ki kellene békülnünk – szól az üzenet. 
„Megbocsátok, ha visszatérsz az igazság útjára. 
Mér hallgattál mindenkinek a pletykamondására.” (Kolozs, 1937)

2.) Jobb, ha abbahagyjuk az egészet.
„Új korában repedjen meg a csizmám,
ha én járok többet a babám után.” (Kolozs, 1908)

3.) Áldás mondása a hűtlenre:
„Sír az út előttem, bánkódik az ösveny.
Még az is azt mondja, áldjon meg az Isten.” 

4.) Osszuk meg a szenvedést:
„A te súlyos nyavalyádból adjál nekem is,
hogy érezzük mind a ketten, érezzem én is.” (Székelyföld,1902)

5.) Átok mondása:
„Ha kezdté’ szeretni babám, el ne hagyj!
mert ha elhagysz, elátkozlak, elhervadsz.” (Szabolcs, 1971)
(Komoly üzenet a kacérkodónak!)
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„Szeretőm es voltál, kerítőm es voltál.
Verjen meg az Isten, mer igaz nem voltál.”

6.) Vágyakozás a halál után:
„Árkolják a kispocsai temetőt,
Engem temessenek bele legelőbb.” (Pocsaj, 1951)

7.) Miért ne legyünk optimisták?
„Sem eleje, sem az alja nem vagyok.
Nem halok meg, hogy a babám elhagyott.” (Békés, 1906)
„Szokása a Tiszának a befagyás,
Szokása a legénynek az elhagyás.” (Kolozs, 1961)
(Milyen szép vigasztalás ez!)
És hogy: „tied leszek babám, nemsokára.”

Összefoglalva

Végeredményben mindkét anyagban normaszegő viselkedések következ-
ményeivel találkozunk. Ősi probléma ez. A szerelmi csapástól mindannyian 
félünk, ha nem a kedvünk szerint teljesülnek álmaink, mert ez – olvastam 
valahol – egy kicsit megvénít. Már az Énekek éneke is �gyelmeztet: „ne kelt-
sétek, ne ébresszétek fel a szerelmet, amíg nem akarja” (2.7). Máshol: a leg-
nagyobb kincs, ha valakit „lelkemből szerethetek” (3.1), „A szerelem beteggé 
tehet” (5.8), és ennek vagy gyógyulás vagy elsorvadás lehet a vége.

A normaszegések sokféleségére a válaszok is hasonlóak. A kollektívában a 
profán büntetés (mégha ez lehet szelektív is), az elkövetővel szembeni tüntető 
elhatárolódás (büntettetés), magára hagyás mechanizmusairól olvashattunk. 
Az ellenséges viszonyulásokból nehéz lehet a kilábalás. Mégis van: a krízisből 
igenis lehet kiút, a tapasztalatok felhasználása, megosztása bölcsebbé teheti 
az egyént. Válaszaikból, álláspontjaikból jó kiemelni a 7/1. és a 7/7. pontokat, 
hiszen a szerelem nem feltétlenül arra való, hogy belehaljon az ember.

A manapság morzsolódó emberi kapcsolatok miatt a szülők-nagyszülők 
mentálhigiénés védelme (is) rendkívül fontos, pl. hogy a családok egészséges 
mintául szolgáljanak a kritikus korba lépő �atal nemzedékek számára.

A felnőttek kísérjék �gyelemmel a �atalok fejlődését, különösen a lelkü-
két, hiszen gyakran védtelenek a realitás és az illúzió hatásaival szemben. 
Ebben az életszakaszban találkozhatunk náluk a szélsőséges hangulating-
adozással, a kiegyensúlyozatlansággal és a fokozott befolyásolhatósággal 
(Kretschmer-féle triász). A szerelemre gyógyírként tekintenek.
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Mégis: Szembesülnünk kell azzal a ténnyel, hogy az ember �a-lánya ma 
sem olyan szerzet, hogy a mások hibájából, vagy az énekelt üzenetekből ta-
nuljon. A saját feje után kíván menni.

A szövegéneklés legnagyobb haszna: a szenvedésekkel együtt ezek forrá-
sainak feltárása, a tapasztalatok megosztása megelőzés, védekezés és a bölcs 
útmutatás céljából.

Kon�iktusaim megoldásaiban vagy a túljutásban nekem is csaknem min-
dig a népdal és a zene segített.

A kon�iktuskezelések hatékonyságát növelné a népdalok tanítása, a vilá-
gi erkölcsi normák kiegészítése a keresztyéniekkel. Ezeken alapuló megtartó 
közösségi erőkért kell munkálkodnunk.

A Lelkisegély Telefonszolgálatok országos hálózata is sokrétűen folyik 
bele a kon�iktusok enyhítésébe vagy rendezésébe, amelyet 1970. december 
1-jén éppen Debrecen indított el.




