
nyából egy részlet. (József Attila élete nyo
mában. Cserépfalvi, 1941.) 

Az 1924-től 1927-ig terjedő időszakot 
Szeged, Bécs, Párizs címen egy újabb feje
zet foglalja össze. Mind a periodizációval, 
mind az ezt dokumentáló anyaggal teljesen 
egyetértek. Ez az időszak— ha nem is ennyire 
merev korszakolással — a költő életében 
jelentős választóvonal. Részben korábbi 
eszmények devalvációja következik be (pl. 
nacionalizmus, vagy az alkalmanként modo
ros utánzásban megnyilvánuló „spleen" han
gulat), részben ugyancsak korábbi, az osz
tályélményekből táplálkozó világnézeti tu
datosodás útján tesz határozott lépéseket 
előre. Van azonban egy motívum, amely
nek megerősödése éppen erre az időszakra 
esik. A szürrealizmusra gondolok, és ezzel 
kapcsolatban rajzolnék fel itt, ennél a feje
zetnél egy bizonytalan hiányjelet. Bizony
talant, mert nem tudom, hogy milyen magyar 
vagy idegen nyelvű (francia) tényanyag áll 
a kutató rendelkezésére pl. a L'Esprit 
Nouveau-val és annak körével kapcsolatban. 
Viszont a hiányérzet mindenképpen fennáll, 
több okból is. József Attilának a szürrealiz
mussal való találkozása, majd ennek az irány
zatnak tudatos költői túlhaladása a realiz
mushoz közismert tény. A túlhaladás dialek
tikusan értendő, amennyiben bizonyos szür
realista elemek megőrzését is jelenti. (Nem a 
módszerről, hanem képekről, látásról van 
szó.) Az ismert, de gyér számú dokumentum
ból arról is tudunk, hogy egyes, az avant-
gardizmushoz közel álló francia költőkkel 
baráti viszonyt is kialakított. Ennek elle
nére nem sokkal a párizsi időszak után 
írja meg ismeretes Kassák-cikkét (Korunk, 
1931. szeptember), amelyben a marxista esz
tétika többé-kevésbé pontos alkalmazásával 

mond igen kemény bírálatot az avantgárd-
izmussal azonosuló költő veiseiről. A Gyer
tyán Ervin által összeállított fejezet — mint 
jeleztem — sok ismert vagy ritkábban pub
likált emléket idéz. De csak utalásszerűén 
szól József]Attilának a szürrealizmussal és 
annak költőivel való találkozásáról. Pedig 
feltehetően több érdekes és értékes lappangó 
irodalmi emlékről lehetne számot adni. 

Végül az utolsó fejezettel kapcsolatban — 
amely szintén igen jó — szeretném felvetni 
néhány kortárs megemlékezését. Németh 
Andorra, Bálint Györgyre, Radnóti Miklósra, 
Sándor Pálra gondolok. Ez látszólag szét
feszítené a kötettel kapcsolatos célkitűzést, 
— ennek ellenére a költő oeuvre-jének tel
jesebb megismerését segítené elő. A fénykép
anyagot pedig a szárszói és a pesti József 
Attila szobrok fotójával lehetne bővíteni, 
vagy ami még örvendetesebb lenne: fény
képanyagban összegyűjteni az országban 
most már szép számmal található József 
Attila emlékeket (szobrok, emléktáblák stb.). 
Gondolom, ez az óhaj hamarosan realizál
ható is lesz, mert a jelenlegi kiadás napok 
alatt elfogyott, és ha a mű4 második kiadást 
igényel, ennek sürgősen lehetőséget kell 
teremteni. 

Különben az egész mű összeállításával 
kapcsolatosan jegyzem meg, hogy a szerző 
nagyon kevéssé törekedett József Attila 
életének úgynevezett kényesebb problémáit 
felvetni és értékelni. Amit ad, az korrekt 
és színvonalas összefoglalása az ismert, vagy 
kevéssé ismert anyagoknak. Lehetséges, 
hogy a sorozat jellege — amelyben műve 
megjelent — szintén befolyásolhatta a szerző 
szándékát. 

Főidényi László 

VARGYAS, LAJOS: RESEARCHES INTŐ THE MEDIÁÉVAL HISTORY OF FOLK BALLAD 

Bp: 1967. Akadémiai K. 303 p. 

Vargyas Lajos az 1950-es években kez
dett el foglalkozni a magyar népballadák 
eredetének kérdésével. A korábbi előmun
kálatok áttekintése folyamán olyan önálló, új 
koncepciója alakult ki, amely nem csupán 
a magyar népköltészeti és irodalomtörténeti 
kutatásban jelentett rendkívül bátor kez
deményezést, hanem az európai összehason
lító folklorisztika egyik jelentős eseményévé 
válhatott. Elgondolásait 1959-1962-ben 
gyors egymásutánban elhangzó előadásaiban, 
majd cikkeiben bocsájtotta közre. Kutatá
sok a népballada középkori történetében cím

mel négyrészes monográfiát alkotnak ezek. 
A kiindulópont (Francia eredetű réteg 
balladáinkban — Ethnographia LXXI (i960) 
163—276) a magyar népballada egy igen 
jelentős hányadának genetikus vizsgálata, 
egyben a francia ballada történetével is 
alapvető módon foglalkozó dolgozat. Ennek 
ellenpontja a második fejezet (A honfogla
láskori hősi epika továbbélése balladáinkban 
- Ethnographia LXXI (1960) 479-523), 
amelyben a magyar népballada ellenkező 
égtáji vonásait veszi sorra. Külön dolgozat 
tárgyalja a már többször vizsgált és való-
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színűleg igen bonyolult tárgytörténetű 'falba
épített asszony' ballada eredetét (A „Kő
műves Kelemen" eredete — Néprajzi Érte
sítő XLI (1959)5-73). A konkrét vizsgálatok 
e három pillérére épül az elméleti-műfaj-
történeti összegezés (Műfaji és történeti 
tanulságok — Ethnographia LXXII (1962) 
206—259). Már a megjelenés idején német, 
illetve orosz nyelvű rezümék tájékoztatták 
az olvasót a szerző legfőbb elgondolásairól 
(csupán az első cikkhez írt rezümé semmit
mondó), majd a második és harmadik fejezet 
teljes egészében is megjelent német nyelven 
az Acta Ethnographica hasábjain (IX (1960) 
1-88; X (1961) 142-294). Mivel ezek a ré
szek leginkább magyar problematikájú 
kérdésekkel foglalkoznak, a külföldi vissz
hang nem tért ki Vargyas egész koncepció
jának megítélésére. Vargyas elgondolását 
azonban csakhamar egészében is bemutatta 
a nemzetközi kutatók számára. Előbb a 
New Hungárián Quarterly hasábjain (V (1964) 
174 — 189) angolul és igen tömören, majd 
a Littérature Hongroise — Littérature Euro-
péenne tanulmányai között (Bp. 1964. 69 — 
103.) terjedelmesebben és franciául közölte 
ezeket. Az 1963 őszén Budapesten tartott 
nemzetközi néprajzi kongresszuson tartott 
előadása, majd ennek publikálása (Europa 
et Hungarica red. Gy. Ortutay et T. Bodrogi. 
Bp. 1965. 325-332) ismét tömör kivonatát 
adta nézeteinek. Az időközben a „tudo
mányok doktora" akadémiai fokozatot ki
érdemlő tanulmányt Vargyas Lajos előbb 
a vezető folklorisztikai könyvsorozatban, 
a Folklore Fellows Communications kötetei 
között kívánta közzétenni, majd mégis itt
honi kiadása mellett döntött: 1967 nyarán 
megjelent monográfiájának teljes angol for
dítása. (A teljesség kedvéért meg kell emlí
tenünk, hogy néhány kisebb dolgozatban 
az említettek előtt és után is érintette ezt 
a területet Vargyas Lajos. A voltaképpeni 
koncepcióhoz csak kiegészítést, további ada
lékokat jelentő műveket — akár az eddig 
idézett tanulmányokat — felsorolja mostani 
könyve végén, az ott közölt bibliográfiában.) 
Mindezt összefoglalva azt mondhatjuk, a 
jelen kötettel lép teljes egészében Vargyas 
elképzelése a nemzetközi kutatás elébe, és 
a munka remélhetőleg nagy nemzetközi 
visszhangot (elismerést és bírálatot egya
ránt) vált ki. 

A munka jelen formájában rövid beve
zetéssel (Introduction) indul. Ebben Var
gyas elmondja művének célját: a hagyomá
nyos összehasonlító-típuskutató folklorisz
tikai kutatás ma is tovább folyik ugyan, 
de ennek eredményei ritkán képviselnek 
újat a korábbi kutatásokhoz képest — ahhoz, 
hogy új eredményekre jussunk, új anyagot 
kell bevonnunk a vizsgálatba. A maga ré
széről ezt kísérli meg a magyar balladakincs 

elemzésével. A korábbi vizsgálatok (elsősorban 
Gragger Róbert, Solymossy Sándor, majd 
Dános Erzsébet és Ortutay Gyula művei) 
a harmincas évekig összegyűjtött magyar 
balladákat ismerték csupán, és az azóta 
egybegyűlt hatalmas változatanyag már ön
magában is módosította a korábbi teoreti
kus elgondolásokat. Mivel a nemzetközi 
kutatásba még a régibb magyar szakirodalom 
eredményei sem mind jutottak el, a magyar 
balladakincset vagy egyáltalán nem is vette 
figyelembe az összehasonló folklorisztika, 
vagy félreértette ennek adatait. A magyar
hoz hasonlóan mostoha sora volt a román 
népek (elsősorban a franciák) balladáinak: 
nem készült el összegező, központi gyűjte
ményük, és a nemzetközi kutatás, ahelyett 
hogy ezeregy eldugott forrásban nézett volna 
utána szövegpárhuzamoknak, rendszerint 
megelégedett annak a megállapításával, hogy 
úgy látszik, ez vagy az nem fordul elő 
a francia balladakincsben. Vargyas Lajos 
nem csupán a magyar balladakincset nézte 
át, hanem a franciában is behatóan tájéko
zódott, innen következtetéseinek újszerű
sége, új mondanivalója az európai nép
balladák egészének kialakulását illetően. 
(Az egyes részekben csakugyan impo
náló anyagismeretről tesz tanúságot a szerző: 
jóllehet többször is maga limitálja az idé
zett változatanyagot, még mindig több mint 
ezer magyar és több mint kétezer más euró
pai balladát vonultat fel, mintegy félezer 
forrásmunkát idéz — egy évtized kutató
munkája építette fel ezt a hatalmas appa
rátust.) 

Az első fejezet a korábban „francia 
eredetű réteg" címen közölt dolgozat. Var
gyas rövid expozícióval indítja a fejezetet: 
a korábbi kutatók nem vették észre, hogy 
milyen szoros kapcsolat áll fenn a francia 
és magyar balladák között. Csupán két bal
ladánkhoz ismertek francia párhuzamokat, 
de ez jelentéktelen, sokféle módon magya
rázható vonás volt önmagában. Vargyas 
megtízszerezi a kapcsolatok tényeit, és 
rögtön elöljáróban közli, hogy a középkori 
közvetlen francia—magyar (vallon—magyar) 
érintkezés bizonyítéka mindez. 

A fejezetben a következő balladák kerül
nek sorra (a magyar kiadás címváltozatai
val, de az angol kötet lapszámaival idézve, 
utalva a magyar és angol megfogalmazás 
közti lényegesebb eltérésekre): Bíró szép 
Anna (12 — 14) 2 új francia változattal, 
Két rab testvér (14 — 16) 1 új magyar vál
tozat, Vitéz és kegyes (17—20) 1 új magyar 
változat, A halálrahurcolt menyasszony (20 — 
22) 1 új francia változat, Három árva (23 — 
34) a francia változatokat megkétszerezi 
a szerző, 3 új szlovák változat, 1 új ukrán 
változat, ,,S vegyétek ki a szívemet" (34—35) 
1 új magyar, 3 új francia változat, Szállás-
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kereső Jézus (35—36) még egyszer annyi 
francia változat, A halálra táncoltatott lány 
(36—42) tízzel több magyar, hattal több 
francia változat, A török-rabolta lány (42 — 
47) 2 új szlovák változat, Vargyas vissza
utasítja Mitruly Miklós bírálatát, aki a mold
vai magyar változatokat a románból eredez
teti, említi Putyilov nézetét, aki a szláv 
változatok nagyobb számára hivatkozva 
kétségbe vonja Vargyas eredményeit, A ke
gyetlen anyós (47—54) 5 új magyar, 2 új 
francia, 6 új román, 2 új szlovák, 2 új orosz 
és egy kárpátalji ukrán változat, Vargyas 
visszautasítja Mitruly Miklós bírálatát, aki 
a magyar balladát a románból eredezteti; 
mivel a közben közölt egyik új magyar vál
tozat dunántúli, de ugyanakkor a román 
változatok száma is nagyobb — a recenzens 
véleménye szerint a kérdést részletesen 
meg kellene vizsgálni, A gyermek-gyilkos 
lány-anya (54—62) 14 új magyar, 3 új 
ukrán 2 új lengyel változat, valamiféle 
zavar a lengyel és ukrán változatok érté
kelésében, Vargyas említi Siuts tanulmányát, 
amelyben a szerző cáfolja Vargyas eredmé
nyeit, A megszólaló halott (62—67) 7 új 
francia, 1 új olasz, 3 új szlovák változat, 
feltűnő, hogy további vallon változatokban 
nem szólal meg a halott, „Már hét esztendeje, 
hogy nem láttuk sem a napot, sem a holdat" 
(67-68), Csudahalott (68-76) 2 új magyar, 
5 új francia változat, további kárpátalji 
ukrán változatokra utalás, Katonalány (76 — 
93) 1 új katalán változat, 5 új szlovák vál
tozat, utalás arra, hogy kárpátalji ukrán 
változatok is ismertek, utalás Walter An
derson egy könyvbírálatára, amelyben a 
franciából eredezteti a mintegy 150 ibériai 
változatot, a balladatípushoz készített ma
gyarázataiban Vargyas több részletet újra
csoportosított: az angol kiadásban talál
ható motívumtáblázat (82—83) eredetileg 
szövegben és nem ilyen precizitással fordult 
elő, az eredet kérdését tárgyalva az angol 
szöveg idézi Meletyinszkijt, aki altáji török 
hősénekekben való előfordulást említ, Var
gyas fenntartja korábbi véleményét, hogy 
a „nemcsere" motívumát még tüzetesebben 
meg kellene vizsgálni, A rossz jeleség (93 — 
96) 2 új francia változat, A hűség próbája 
(96-105) 1 új katalán, 2 új holland, 3 új 
szlovák változat, Vargyas a megjegyzései
ben szereplő táblázatot (101 — 102) átcsopor
tosítva közli, elhagyja a kertben éneklés 
és a férfi után kérdezés (különben a magyar 
nyelvű cikkben is bonyolultnak mondott) 
motívumainak tárgyalását, A szégyenbe
esett lány (105 — 110) egy katalán változat, 
kárpátalji ukrán változatok említése (ezek 
eddig nem szerepeltek), a ballada kutatás
történetének összefoglalása (ez feltehetőleg 
véletlenül maradt ki a magyar publikációból), 
A halálra rugdalt feleség (110-112), Két 

kápolna-virág (112 — 120) 2 új magyar vál
tozat, 2 új orosz változat, kárpátalji ukrán 
változatok megemlítése. A magyar nyelvű 
tanulmányban ('Ethnographia 1960: 213 — 
214.) szereplő „Az esküvőre hazaérkező ked
ves" címmel ellátott balladát Vargyas törölte 
angol könyvéből, valószínűleg azért, mivel 
a 9 magyar és 11 francia változat önmagában 
még nem bizonyítéka a közvetlen kapcsolat
nak. 

A fejezet végén olvasható összefoglalás 
(Conclusions) a magyar cikk megfelelő 
részének fordítása, egyetlen új részletében 
utal arra, hogy a magyarországi gyermek
dalok vallon párhuzamaira már Solymossy 
Sándor felhívta a figyelmet. Vargyas véle
ménye szerint nem képzelhető el ilyen 
nagyarányú francia—magyar kapcsolat csu
pán a balladák szövegei területén. Megcsil
lantja a lehetőséget, hogy a sorismétlés 
bizonyos fajtái és egyes dallamok is hasonló 
úton jutottak el Magyarországra. A közvet
len francia—magyar érintkezést a X11 — XVI. 
században Magyarországra került vallon 
telepesekhez kapcsolta, pontosabban ez a 
kapcsolat a XV. században már erősen csök
kent. Mindezek alapján Vargyas azt állítja, 
hogy az idézett 18 balladatípus, valamint 
az idézett 2 balladaközhely a magyarban 
francia (vallon) eredetű, és a XII—XV. 
században már megvolt. Ez a következtetés 
a magyar balladák eredetét néhány száz évvel 
korábbra viszi vissza (eddig Solymossy 
alapján legrégibb balladáinkat a XVII. szá
zadból eredeztették), de a francia ballada 
kialakulását is évszázadokkal korábbinak 
tartja, hiszen az eddigi francia kutatás csupán 
a XV. század végétől, a legrégibb kéziratok
tól kezdve számolt a ballada meglétével 
a francia népköltészetben. Vargyas elgondo
lását ma H az 1960-as formában közli, nem 
változtat rajta semmit sem. (A fejezet 
végén közölt térkép és adattár a középkori 
francia telepesekről Magyarországon, ha
sonló módon egyezik a magyar cikk mellék
letével.) 

A második fejezet a honfoglaláskori 
magyar hősepika balladáinkban való tovább
élésével foglalkozik. A fejezet élén a „Molnár 
Anna" balladatípus részletes elemzése talál
ható. A változatokat néhány helyen további
akkal bővítette (2 új magyar, 4 új francia, 
1 német variánssal), a dokumentációnak 
használt illusztrációkat eredetibb formájuk
ban közölte, hivatkozott a Képes Krónika 
egy helyére, és hivatkozott Grjaznovnak 
a magyar cikk publikálása után megjelent 
dolgozatára, amelyben a legrégibb szibériai 
hősének-nyomokat az orosz szerző is altáji 
művészeti leletekben véli felfedezni. Vargyas 
véleménye szerint a Molnár Anna ballada 
a magyarban francia eredetű: a Kékszakáll-
monda balladai változata. Szibériai hős-
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nekekből dokumentálható módon az ős
magyar hősepikából származik benne vi
szont a „fa alatti jelenet", a hős fejében való 
keresés és a gyalogos küzdelem. Más példákat 
is talál Vargyas arra vonatkozóan, hogy 
hősének-elemek fordulnak elő a magyar 
balladában. Ezek a következők: „Vérem 
a véreddel egy patakot mosson..." formula 
(az angol szöveg a magyarhoz képest azzal 
egészíti ki ezt a részt, hogy szlovák és ukrán 
szövegekben is ismert a formula), „Egy 
elmenetibe gyalog ösvényt vágott, visszajövetibe 
szekér utat cspott" formula, Hold és Nap 
jön fel a hős fejénél motívum (illetve formula). 
Vargyas e csoportba sorolja az általában 
„Barcsai" néven ismert balladánkat (160 — 
163), az ide vont apparátusból Vargyas törölte 
a már először is csak feltételesen említett 
lengyel változatot, eggyel több katalán 
változtatót idéz viszont. A „Barcsai" ese
tében is valószínűnek tartja, hogy egy meg
csalt férjről szóló francia eredetű közép
kori magyar balladában tűnik fel a keleti 
eredetű^vetélytárs-megkeresés, a vele való 
harc és az asszonynak választás engedése 
különböző halálnemek között motívuma. 
A gyermekeit elhagyó kegyetlen anya (általá
nosan ismertebb nevén „Budai Ilona") 
balladája (163 — 165) apparátusában két 
újabb magyar változat szerepel. A csak 
magyar nyelven ismert balladákat Vargyas 
egy magyar mesével és burját-mongol hős
énekekkel veti össze (csak az angol szövegben 
utal — elutasítóan — a Romulus és Remus 
valamint a Wolfdietrich történetekből is
mert motívumokra), és bonyolult fejlődés
történetet rajzol — a recenzens szerint 
nem egészen meggyőző módon. A Kerekes 
Izsák (165 — 170) ballada hasonló módon 
altáji hősepikai eredetű a magyarban, és 
a vele párhuzamba állítható vogul hősénekek 
is onnan származhatnak. Vargyas szerint 
„az ittas vitéz háromszori költögetése kö
zelgő ellenség láttán, ami a feleségének 
sikerül, s utána a harc" — talán még a vitéz 
szavai is, amivel halálát megjósolja — olyan 
sajátos együttes, ami feltűnően hasonlít 
Joloi kán történetére s a vogul részletekre. 
Sovány történet, az igaz, de nem kevesebb 
annál, ami hasonló esetekben meg szokott 
maradni a terjedelmes epikus énekekből. 
Például nem kevesebb, s nem vázlatosabb, 
mint ami egy gottschei énekben található, 
és John Meier a Kudrun-eposz maradványá
nak tartja Menéndez Pidal nyomán." (Eth-
nographia 1960: 513—514.) (Azóta a ger
mán—szláv balladakutatás atyamesterének, 
Erich Seemann-nak a tanulmányából (Die 
Gottscheer „Kate"-Ballade. Ein Beitrag zu 
den Liedern von der „Meerein" in: Rheini
sches Jahrbuch für Volkskunde 12 (1961) 
63—79) tudjuk, hogy az említett gottscheei 
ballada nem a Kudrun-epika maradványa, 

hanem viszonylag recens kölcsönzés szlovén
ból). A fejezet végén Vargyas utal arra, 
hogy további nyomok is bizonyára talál
hatók, és ezekkel kapcsolatban a magyar 
mesemotívumok egynéhányának szibériai 
párhuzamairól szóló tanulmányára hivat
kozik. 

A harmadik fejezet az építőáldozat balla
dáját elemzi. Az önálló kötetnyi munka 
(173—233) tudományos apparátusában az 
eredeti magyar nyelvű publikációhoz képest 
voltaképpen nem szerepel sokkal több adat: 
Vargyas két újabb magyar változatot idéz, 
összevonja a korábban külön szereplő bolgár 
és macedón szövegeket. Lényeges a különb
ség a román és a görög változatok esetében. 
Erről azonban később. A tudománytörté
neti szemlében Vargyas 1959 —1960-ban 
(mind a magyar, mind a német megfogal
mazásban) egészen a maga kutatásáig ju
tott el, mellőzte viszont az olasz Cocchiará-
nak 1950-ben e tárgyról megjelent tanul
mányát, amelyet csak most, az angol könyv
ben idéz. Vargyas német cikkéről az athéni 
folklór-professzor, Megás írt terjedelmes 
bírálatot. Ebben elveti Vargyas eredményeit, 
és felhívja a figyelmet arra, hogy a 16 publi
kált görög változaton kívül 250 kéziratos 
változat ismert. Megás megígérte, hogy kü
lön munkában foglalkozik e tárggyal, dol
gozata azonban eddig még nem jelent meg. 
A román kutatók — akiktől Vargyas már 
a magyar cikk elkészítése előtt kért változa
tokat — 1960—61-ben erőteljes gyűjtő
munkát végeztek, és mintegy 25 friss gyűj
tést, valamint 6 régibb gyűjtésből ismert 
szöveget, összesen 31 szöveget adtak közre. 
Ezzel a román változatok száma körülbelül 
megháromszorozódott. A román kutatók, 
Ion Talos és Mihai Pop professzor, elutasí
tották Vargyas eredeztetését, és a román 
szövegeket nem származtatták a magyarból. 
Ezekre az új fejleményekre Vargyas reflektál 
műve angol kiadásában. 

A fejezetben előbb az egyes nemzeti 
redakciókat tekinti át (ez az angolban sokkal 
kompaktabb, precízebb, mint a korábbi 
változatokban), majd a kölcsönhatások bo
nyolult szövevényét tárgyalja. Vargyas vol
taképpen 1959-es okfejtését követi, néhány 
helyen betoldja válaszát az újabban fel
merült elgondolásokra (212—213: a román 
változatok két csoportra oszthatók, és 
éppen ezzel bizonyítják, hogy a magyar 
a kiinduló pont; 214: a balladát semmi esetre 
sem lehet kisázsiai eredetűnek tartani), és 
véleménye szerint a kaukázusi és mordvin 
változatok megléte lehetővé teszi, hogy 
a ballada eredetének kérdését megoldjuk: 
„Grúziában és Abháziában maradt fenn 
a régi, kaukázusi hagyományoknak egy olyan 
eleme, amely egykor szélesebb területre 
kisugárzott. S ez a kisugárzás jutott el a 
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magyarokhoz is lebédiai hazánkban a 6—9. 
században, akár a Don torkolatánál volt 
ez az őshaza, akár a Don és Kaukázus 
között. De hozhatták magukkal a magya
rokhoz csatlakozott alánok (oszlárok vagy 
varsányok), sőt a kunokkal együtt hazánkba 
költöző jászok (szintén alánok )is." (Nép
rajzi Értesítő 1959: 60-61.) Ami a ballada 
további útját, balkáni elterjedését illeti, 
Vargyas itt is fenntartja korábbi álláspont
ját: „A Falbaépített asszony balladája 
tehát legkésőbb az Anjou-korban alakult 
ki magyar földön honfoglalás-előtti elemek
ből, s a 14. sz. közepéig került át bolgáriai 
telepesek, katonák és más közvetítők révén 
a Balkán népeihez" (Uo.:67), a Balkánon 
azután a bolgár a kiindulópont, a többi nép 
innen vette azt a balladát. 

A negyedik fejezet az európai ballada 
genezisével foglalkozik. Egyetlen ponton 
tér el a magyar változattól — időközben 
Vargyas megismerkedett az angol Hodgart 
könyvével (The Ballads. London, 1950), 
és idézi Jones klasszikus tanulmányát (The 
Pastourelle. A Study of the Origins and 
Tradition of a Lyric Type. Cambridge, Mass. 
1931.): mindkét munka rámutat arra, hogy 
egyes folklór jelenségek francia földről ter
jedtek el Európában. Vargyas tanulmánya 
széles képet ad hősepika és ballada egymás
utánjáról, számba veszi a legkorábbra datál
ható európai balladákat, megjegyzéseket 
fűz az egyes példákhoz, és végül a maga ko
rábbi eredményeire támaszkodva általános 
sémát rajzol: „A balladát tehát az európai 
parasztság alkotta meg, először a francia
vallon parasztság. Náluk élt egykor a leg
tisztább formában, azt utánozta a többi 
nép, s ahogy távolodunk ettől a központtól, 
úgy mosódnak el tiszta műfaji sajátságai. 
Úgy lesz egyre hosszabb és kedélyesebb délen, 
egyre hosszabb északon is, s tele harccal és 
tündérvilággal; vagyis mindenütt epikusabb." 
( Ethnographia 1962: 239). Ebbe a fejlődési 
sorozatba illeszti bele a magyar balladát is. 

A könyvről összefoglaló értékelésként 
azt mondhatjuk, olyan munka, amelynek 
eredményeivel találkoznia kell mind a hazai, 
mind a nemzetközi kutatásnak. Ha ugyanis 
elfogadjuk Vargyas Lajos következtetéseit, 
középkori világi irodalmunk mintegy 20 
darabbal gyarapodik, egészen a XIV. szá
zadig számolnunk kell hősepikánk valamely 
továbbélésével. Nemzetközi viszonylatban 
sem kisebb merészségű Vargyas Lajos: az egész 
európai balladakincset évszázaddal korábbra 
teszi, sőt mi több, egy kelet-európai centru
mot (Nagy Lajos három tenger mosta biro
dalmát) is posztulál. A régi magyar irodalom
történet kutatói számára az is újdonságnak 
számíthat, hogy több irodalmi szövegünket 
egyszerűen balladaváltozatnak nevezi. A Béla 
király és Bankó leánya széphistóriát a „Ka

tonalány" ballada, a'Telamont a „Két ká
polnavirág" ballada legrégibb nyomaiként 
említi, a Szilágyi és Hagymási szövegét is 
érvnek nevezi a magyar balladák korai voltát 
illetően. A konkrét tárgyalás során ugyan 
rendszerint utal Vargyas az egyeztetés ne
hézségeire, összefoglaló táblázatában mégis 
így szerepelteti adatait (277). Ez nem csupán 
apróság, hanem fontos abból a szempont
ból is, hogyan értelmezzük a széphistória 
és a ballada történeti egymásutánját. Ál
talában a balladát a hősepikából származtat
ják (Vargyas is), ismerünk azonban bizonyos 
visszacsapásokat. Erről lenne itt szó? 

Vargyas Lajos balladaelméletének mér
legelését a magyarországi tudományos köz
vélemény hivatalosan elvégezte, és Klani-
czay Tibor (egyik opponense a doktori 
vitában) némi szkepszissel közölte Vargyas 
elgondolásait az irodalomtörténeti kézikönyv
ben is. (I. köt. 98-99.) A folkloristák több
ször érintették Vargyas elméletét, anélkül 
azonban, hogy kereken megmondták volna 
róla véleményüket. Rendszerint fenntar
tásokkal, de akceptálták, utalva arra, hogy 
a kérdések még nem tekinthetők lezártnak. 
(Katona Imre: Historische Schichten der 
ungarischen Volksdichtung. Helsinki, 1964. 
9 -10 , 15-16.; Dömötör Tekla-Katona 
Imre stb.: A magyar népköltészet. (Egyetemi 
jegyzet.) Bp. 1966. 49, 75-80.) Remélhető
leg az Ortutay Gyula szerkesztésében 1968-
ban napvilágot látó magyar ballada-szöveg
gyűjtemény történeti jegyzetei részleteseb
ben foglalkoznak majd Vargyas Lajos el
gondolásának elfogadható és módosítandó 
részleteivel. 

Az 1959—60-ban megfogalmazottakhoz 
képest mit sem változott Vargyas elmélete 
az angol kiadásban. Még időközbeni bírálói
nak megjegyzéseire is csak sommásan vála
szol, minden egyes apróságban fenntartja 
korábbi nézetét. Az újonnan bevont anyag 
sem kényszeríti elgondolásai módosítására: 
minden általa idézett új változat további 
bizonyítás nélkül is erősíti gondolati konstruk
cióját. Az angol könyv elsősorban dokumen
tációjában világosabb (jegyzetapparátusa, 
képmellékletei, táblázatai jobban áttekint
hetők). Vargyas nem vette figyelembe mű
vének újra kiadásakor azt, hogy az utóbbi 
6—8 év alatt az európai balladakutatás 
számos eredménnyel dicsekedhet. Ezek a 
munkák közvetlenül nem mindig foglal
koznak ugyan éppen azokkal a kérdésekkel, 
amelyek Vargyas részletelemzéseihez szük
ségesek, mindazáltal kár, hogy az egész euró
pai népballadaműfaj genezisét megadni kí
vánó ambíciójú szerző még csak nem is 
hivatkozik munkájában a megjelenőfélben 
levő olasz ballada-összefoglalásra (Bronzini, 
Giovanni Battista: La canzone epico-lirica 
nelV Itália centro-meridionale. I —II. Roma, 

9* 255 



1961.), az angol balladakorpusz újabb kö
tetére (Bronson, Bertrand Harris: The Tra
ditionell Tunes of Child Ballads. II. Princeton, 
1962.), a román balladakincs reprezentatív 
gyűjteményére (amely egyben balladakataló
gus-kísérletnek is készült) (Amzulescu, Ale-
xandru I.: Balade populäre románesti. I — 
III. Bucuresti, 1964.), az ennek nyomán 
készült monografikus összegezésre (Vrabie, 
Gheorghe: Baiada populärá romána. Bucu
resti, 1966.); hogy Sirovátka kis morva 
balladakatalógusát, Romanska kötetét a bol
gár népdalokról (köztük balladákról is), 
Schmaus tanulmányait a balkáni balladák 
egyes típusairól, az elkészült szlovák, ukrán, 
fehérorosz és más kelet-európai népektől 
származó rendszerező balladapublikációkat 
ne is említsünk. A Faibaépített asszony 
ballada eredetének eldöntésében oly per
döntő mordvin epikus anyag monográfiája 
(Maszkajev, A. N.: Mordovszkaja narodnaja 
epicseszkaja pesznja. Szaranszk, 1964.) is 
úgy látszik, elkerülte Vargyas Lajos figyel
mét. Vagy az angol fordítás kézirata már 
évek óta készen állna, és ezért nem venné 

Celtis, Conradvs: Opvscvla qvae Vindobonae 
prelo svbicienda cvravit. Ed.: Kurt Adel. 
Lipsiae, 1966. Teubner. 127 p. 1 t. (Bibliotheca 
Scriptorvm Graecorvm et Romanorvm) 

Az antikvitás szövegemlékeinek legran
gosabb sorozata, a Bibliotheca Teubneriana 
bátor kezdeményezéssel túllépett a görög és 
római írók hagyományos területén, előre 
az újlatin irodalomig. A berlini Német Tudo
mányos Akadémia égisze alatt, Johannes 
Irmscher professzor sorozatszerkesztése mel
lett megjelent mostani kötet azonban nem
csak nagy segítséget nyújt a nemzetközi 
humanizmus-kutatásnak, hanem fontos elvi 
következtetés levonására is alkalmat szol
gáltat. Nevezetesen arra, hogy a jövőben 
Irmschertől és munkatársaitól remélhetjük 
immár a humanizmus nélkülözhetetlen forrá
sainak közzétételét a korszerű igényeknek 
megfelelően, a Teubner-sorozat keretein be
lül. 

Ez a vállalkozás komoly hatással lehet 
a magyarországi humanizmus ismeretét ille
tően is, mert a dolog természeténél fogva 
az európai (főleg német) forrásokban sok 
a magyar vonatkozású anyag. Ezenfelül 
talán az sem lenne elképzelhetetlen, hogy 
idővel jeles magyar humanista költők és 
írók művei is helyet kapjanak a Teubner-
ban (pl. Janus Pannonius, Oláh Miklós, 
Zsámboky János stb.), annál is inkább, mert 
az erre alkalmas egyetlen hazai szerkesztésű 
sorozat, a Bibliotheca Scriptorum Medii 
Recentisque Aevorum, több mint két év
tizede nem jelentkezett új kötettel. 

figyelembe a szerző az utóbbi évek tudo
mányos termését? Akkor ezt legalább az 
előszóban meg kellett volna említenie. 

Őszintén reméljük, hogy a nemzetközi 
kutatás élénken reagál majd Vargyas köny
vére, és minden lehetséges oldalról kipróbál
ják elméleteinek teherbírását. Csak nemzet
közi keretek között oldható meg ugyanis 
mind a magyar, mind általában az európai 
ballada eredetének kérdése. Ügy gondolom, 
vitathatatlan tény, hogy Vargyas elsősorban 
az általa végre egy helyen idézett változat
anyaggal, igen sokszor pedig következtetései
vel is nagy szolgálatot tett az európai kom
paratív folklorisztikának. A negyedik rész 
néhány általános következtetése is igazán 
kitűnő, különösen a ballada és a hősepika 
egymással való kapcsolataira vonatkozó 
megjegyzések. Ami pedig a magyar kuta
tást illeti, meg kellene találni azt a fórumot, 
ahol Vargyas Lajos elgondolásait — a magyar 
komparatista folklorisztika eddig társtala
nul álló erudiciójú termékét — a tudományos 
közvélemény hungarológiai szempontból is 
sineir a et studio megvitathatna. 

Voigt Vilmos 

Amióta Ábel Jenő 1880-ban megírta 
kitűnő tanulmányát a magyarországi hu
manisták és a Dunai Tudós Társaság kap
csolatáról, fokozott érdeklődéssel kíséri a 
magyar szaktudomány minden bécsi hu
manista forráskiadvány megjelenését, kü
lönös tekintettel Celtis Konrád műveire. 
Ábelnek ez a munkája ugyanis végérvényesen 
kijelölte a Sodalitas Litteraria Danubiana 
helyét a magyar művelődéstörténet tér
képén és oly mélyreható analízissel derítette 
fel irodalmi vonatkozásait, hogy azóta új 
adatok feltárása tekintetében szinte semmit 
sem haladt tovább a nemzetközi kutatás 
csakúgy, mint a hazai. 

Nem kell tehát bővebben bizonygatnunk, 
miért érdekli a magyar irodalomtörténetírást 
Kurt Adel mostani kritikai kiadása. Várako
zásunkban nem is csalódunk, mert annak 
ellenére, hogy a jelenlegi — eléggé vékonyka 
— kötet csupán Celtis kisebb műveiből 
válogat, egyebek közt meglehetősen sok 
magyar vonatkozást rejt magában. Gondo
lunk elsősorban a magától Celtistől kiadott 
Apuleius: De mundo c. kötetre, amelyhez 
applaususokat csatoltak hívei, valamint a 
Septenaria sodalitas litteraria Germaniae is
mert epigrammájára, tehát csupa fontos 
forrásra a Dunai Tudós Társaság történeté
hez. 

A kettő közül — mint tudjuk —, számunk
ra az üdvözlő versek gyűjteménye a lénye
gesebb, mivel ezekből elemezte ki Ábel 
gondos mikrofilológiai munkával a budai 
conturbernium tagjainak valószínű név
sorát, kivéve Michael Styrius Transilvanust, 
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