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eleve ballada-formában, ez egyelőre csak Vargyas Lajos hipotézise, mint 
ahogy jórészt feltevés, szuggesztív de többnyire bizonyíthatatlan fel-
tevés egész népballada-elmélete. De azok közé a feltevések közé tarto-
zik, melyek tiszteletet ébresztenek bátorságukkal és következetességük-
kel s megtermékenyítően hatnak az adott kérdés kutatására. (Zenemű-
kiadó, 1976.) 

KLANICZAY TIBOR 

Faragó József: BALLADÁK FÖLDJÉN. 
VÁLOGATOTT TANULMÁNYOK, CIKKEK 

A kolozsvári magyar folkloristák legismertebb filológusa, Faragó 
József 1922-ben született. Brassóban és Kolozsvárt végezte tanulmá-
nyait. Mindig szövegfolkloristának készült, és az is lehetett. Évtizedek 
óta a kolozsvári Folklór Intézet tudományos kutatója, időnként a 
romániai magyar népköltészeti gyűjtőmunka egyik irányítója is volt. 
Maga sokoldalú folklorista, gyűjtőutakon vett részt Románia majd 
minden magyarok lakta területén, régi kéziratok kiadásában serény-
kedett, sok magyar népköltési gyűjteményt, antológiát jelentetett meg. 
Ezek szinte mindegyike tanulmányméretű bevezetővel vagy utószóval 
rendelkezik, Kurcsi Minya havasi mesemondóról pedig valóságos kis-
monográfiát írt. Több kötetben adta ki (Kiss Jenő műfordítóval) a 
román verses epika magyar fordításait. Vagy 30 könyvet, több száz 
tanulmányt és cikket publikált. Ezek megbízható adatközlése, filológiai 
gazdagsága iskolát teremtett. Faragó életműve eddig is jól ismert volt 
mind a romániai, mind a magyar folklorisztikában. Most a Kriterion 
kiadó elhatározta, hogy szaktanulmányait gyűjteményes kötetekben 
teszi mindenki számára hozzáférhetővé. Elsőnek a balladákkal foglal-
kozó dolgozatok láttak napvilágot. Szerencsés választás, hiszen Romá-
nia nemcsak ma a legelevenebben élő magyar balladatermő vidék, ha-
nem vagy évszázada, Kriza Vadrózsáinak publikálása óta (sőt már 
korábbról is) balladakutatásunk legfontosabb terrénuma volt, ezen kívül 
a román-magyar balladai kölcsönhatások mérlegelésében Faragó szava 
perdöntő. Kitűnően ismeri mindkét nép balladáit (a kéziratos anyagot 
is), higgadt, filológusi természete pedig biztosíték arra, hogy a bonyo-
lultnak tűnő kérdésekben is az objektív megoldás reményét kapjuk. 
Tulajdonképpen mindenki tudja, kölcsönhatás van a román és magyar 
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ballada között, legfeljebb ennek mikéntjéről és mértékéről folytak 
viták. Faragó nem ennek a témának szentelte könyvét, inkább csak 
érinti ezt, ahol szükséges. Annál meggyőzőbb és árnyaltabb érvelése. 

A kötet 1977-ben készült, és négy tematikus csoportban közli a 
szerző majd 40 írását. A legkorábbiak az ötvenes évek végéről szár-
maznak, zömük azonban az utóbbi évtized terméke. Mivel Faragó 
majdmindegyiküket kiegészítette, átdolgozta, egymáshoz illesztette, a 
kötet végén külön közli az eredeti publikációk lelőhelyeit, utal a változ-
tatások természetére. A sok filológiai munkával járó újabb kiadás ily 
módon mozaikszerű kézikönyvvé vált. Egyébként is mintaszerű a kiadás 
filológiai pontossága. A Faragótól a már megszokott módon minden 
adat lelőhelyét megismerjük, a szövegközlés mintaszerűen pontos, a 
román adatok ortográfiája hibátlan, a kötet végén mutatók, román és 
német rezümé olvasható. Olyan apróságok, mint a kihagyások jelzése is 
következetes. Ügy látszik, csak a szerzőn és a kiadón múlik, népszerű-
sítő kiadványban is lehet filológiai, sőt textológiai pontosságot elérni. 
(Ezt a Kriterion más kiadványaiban is megszoktuk, itthoni tanulmány-
gyűjteményekben már jóval kevésbé.) Faragó például tudja, hogy Kriza 
János rövid „i"-vel írta a nevét, a család néhány tagja pedig hosszúval, ki 
volt a Manole mester első fordítója, mikor jelent meg Illyés fordítása, 
napra közli gyűjtései időpontját, adatközlői nevét pontosan feltünteti, 
említi, ha egy közlés évtizeddel korábbi gyűjtésből származik (és ily 
módon régiesebb korból való), nem engedte el, hogy e kötet is pontosan 
közölje a bukaresti Folklór Intézetben tárolt hangfelvételek jegyzeteit 
(pedig ezt az olvasók aligha ellenőrzik), arra is kiterjed figyelme, hogy 
megjegyezze, ha az énekes a ballada versszakát más dallamsorra éne-
kelte. Szinte minden tanulmányban meglepően sok az adatszerű infor-
máció, a precíz bemutatás. Mindez korántsem a kisfüológia hivalkodásá-
val, csupán a szükségszerű kellék magától értetődő színvonalán. Eddig is 
tudtuk, milyen pontos folklorista Faragó. Most egymás mellett olvasva 
tanulmányait, egyre inkább látjuk, ma ő közelíti meg a textológiai 
pontosságú folkorisztika kívánalmait mindkét hazában. 

Ami a tanulmányok jellegét ületi, ezekben is az anyagközlés ural-
kodik. Tíz tanulmány mutatja be az erdélyi magyar balladakutatás 
történetét, Petrás Ince reformkori kezdeményezésétől a mai, felhívás-
szerű gyűjtőmozgalomig. Mindegyik tárgyalt kérdésben Faragó véle-
ménye, adatai megfellebbezhetetlenek. Tizenegy tanulmányban egy-egy 
típus kérdéseivel foglalkozik, leginkább akkor, ha újabb változatok, az 
elterjedésre vonatkozó adatok, vagy nehezen meghatározható formák 
bukkantak fel. Itt sem prekoncepciók vezérlik, hanem az anyag meg-
bízható bemutatása volt a célja. Saját módszerének tekintheti Faragó a 
Népballadáink élete csoportban közölt hét tanulmányban kifejtett eljá-
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rást. Faragó arra kíváncsi, hányan és honnan ismernek egy-egy balladát. 
Azzal, hogy e számokat történeti korszakokra korcsoportokra bontva 
vizsgálja, máris iskolát teremtett, mind Magyarországon, mind a nemzet-
közi balladakutatásban. (Ehhez nemcsak egy-egy falu „minden" számí-
tásba jövő lakosát végigkérdező buzgalomra, hanem eleven balladaisme-
retre is szükség volt!) Egy-egy kifejezés is érdekli. (Valóságos folklorisz-
tikai-filológiai- miniatűr, ahogy Kriza ,,vántoros" szoknya kifejezését a 
későbbi „vont arany" értelmezést elvetve visszavezeti a német eredetű 
„ Wantruck" lenszövetből eredezteti.) Nyilvánvalóan egyik fő feladatá-
nak tartotta Faragó, hogy a magyar és erdélyi ballada összehasonlító 
vizsgálatáról is kifejtse véleményét. KUenc dolgozat olvasható Népballa-
dák találkozása közös cím alatt e témakörből. Főként a román Miorita 
és rokonainak magyar változatait mutatja be. Itt is minden dolgozat hoz 
érdekességet. Györgyike és Ilona balladája példázza Faragó módszerét. 
Az 1954-ben moldvai csángó gyűjtésből közölt balladát Vargyas a 
feltételezett középkori francia-magyar balladaréteghez sorolta. Faragó 
már ezt megelőzőleg felfigyelt arra, hogy ez a román Titi és Ilona 
népies, műrománcszerű ballada fordítása, mivel azonban a nem népi 
eredetű román (!) szövegnek nem volt folklorisztikai kiadása, csak évek 
keresgélése után sikerült a kéziratos román folklór gyűjtésekből erre 
bizonyságot szerezni. Egy mádik ballada (A leány és a lovas) esetében 
formai okok miatt kell román átvételre gyanakodnunk, ámbár Faragó 
évtizedes munkája, valóságos nyomozása itt még nem is ért a kapcsolat 
felderítésének végére. 

A folklór-filológia sokoldalú, többféle eljárását is bemutató kiváló 
kötet: útbaigazítást ad a tudománytörténeti, az összehasonlító, a típus-
kutató és a szociológiai módszer kedvelőinek egyaránt. Közvetlenül az 
irodalom és folklór kapcsolatával Faragó külön nem foglalkozik, ám min-
denütt hivatkozik az irodalomtörténeti tanulságokra, párhuzamokra. 
Maga éppen e témakörrel (az 1840-es évek erdélyi népies írónemzedéke) 
kezdte munkásságát, Petőfi-, Kriza- és más tanulmányai megkerülhetet-
lenek e téren is. Mostani kötetében is ajánljuk a névmutató segítségével 
áttekinteni, nem közöl-e fontos, elfelejtett adatot írókról. Ács Károly és 
Abafi Lajos, Vasile Alecsandri és Arany János, Babits Mihály és Czuczor 
Gergely, Döbrentei Gábor és Kisfaludy Sándor, Takáts Sándor és Vörös-
marty Mihály egyaránt előfordul Faragó kimeríthetetlennek tűnő adat-
tárában. Most mégsem e konkrét adatokat vettük sorra, hanem arra hívjuk 
fel az olvasó figyelmét, hogy e kötetben, noha nincs benne üres teoreti-
zálás, folklorisztikánk módszertani szempontból is egyik legfontosabb 
eredményét figyelheti meg: a sok-sok adat összefüggő felhasználását. 

Biztos vagyok benne, hogy e ballada-tanulmánykötetet hamarosan 
követi majd Faragó másik kedves területének, a mesekutatásnak köré-
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bó'l írott dolgozatai gyűjteménye, hogy azután egyéb dolgozatait is 
külön kötet hozhassa. Amire ez a három kötet megjelenik, a kiadó 
kezdheti előröl az egészet. A hihetetlen szorgalmú és munkabírású 
Faragó ugyanis azóta is állandóan tovább munkálkodik kedves témáin. 
Reméljük, egyszer megírja az erdélyi magyar folklór kézikönyvét is. Ez 
lenne legszebb koronája életművének. (Kriterion, Bukarest, 1977.) 

VOIGT VILMOS 

Tarnóc Márton: 

ERDÉLY MŰVELŐDÉSE BETHLEN GÁBOR 
ÉS A KÉT RÁKÓCZI GYÖRGY KORÁBAN 

Nemcsak magyar, hanem nemzetközi történész vitákon is gyakran 
teszik fel azt a kérdést, vajon mivel adott példát Erdély a 17. századi 
magyarság számára. A korabeli Erdély nemcsak abszolutizmus és rendi-
ség viszonya miatt foglalkoztatja a történetírókat, hanem Európa és 
az ottomán birodalom közötti kapcsolat szempontjából is. A törökkel 
szövetkező magyar függetlenségi küzdelmek sok kételyt támasztanak, s hi-
vatkozásuk az erdélyi példára, mint a függőségben is lehetséges fejlődés 
megvalósított lehetőségére, perdöntő jelentőségű megítélésükben. 

Tarnóc Márton könyve egy vonatkozásban ad választ ezekre a kérdé-
sekre: a 17. század első felének Erdélye a török függőség ellenére a 
gazdasági fejlődésre és a fejedelmi abszolutizmusra építve a kultúra 
gazdagítására valóban példa lehet. Meggyőzően bizonyítja, hogy az 
erdélyi műveltség ekkor legkiválóbb képviselőiben elérte a nyugat-
európai színvonalat, de nagyot haladt előre a szélesebb rétegek 
kulturális felemelkedésének útján is. A könyv nagy előnye, hogy 
mindezt - különösen az első összefoglaló tanulmányban - nemcsak 
irodalmi szempontból, hanem a kultúra egészét nézve mondja el. A 
kultúrát úgy fogja fel, mint amely nemcsak 3 szellemi, hanem az anyagi 
javakat is magában foglalja és meghatározza a tudomány, a művészetek, 
az irodalom, de a mindennapi gondolkodás jellegét is. E tekintetben 
legfeljebb csak azt hiányolhatjuk, hogy nem tudta részletesebben 
kifejteni a kulturális fejlődés bizonyos nem irodalmi aspektusait. 

A szélesebb koncepció érvényesítése szempontjából ki kell emel-
nünk azokat a fejezeteket is, amelyek az anyanyelviségi programról 


