
V O I G T VILMOS 

A magyar folklór textológia helyzete 
és új távlatai 

Voltaképpen a folklór textológiája, elsősorban a népköltési szövegek gyűjté-
se, archiválása, gondozása, megjelentetése ugyanolyan idős, mint maga a 
folklorisztika. Persze, még így is sok-sok évszázaddal későbbi találmány, 
mint irodalmi (vagy éppen szent) szövegek textológiája, szöveggondozása. 

1634-ben jelent meg Nápolyban egy tízíves kötet: Lo Cunto de li Cunti 
ovvero Lo Trattenemiento de' Peccerile. Di Gian Alesio Abbattutis. A hozzáértők 
tudják, hogy ez a nápolyi nyelvű nyomtatvány vol taképpen az anagrammá-
ban elrejtett Giovanni Battista Basile nevezetes műve , a legelső európai ki-
adott népmesegyűjtemény, vagyis ma ismert nevén a Pentamerone (ezen a cí-
men már 1636-ban, amely 1679-ig négy további nápolyi és egy római kiadás-
ban is napvilágot látott). Minthogy mindmáig többféle „olasz" fordítása is 
megjelent, valóságos textológiai csemege. Egyik „kritikai" kiadását például 
Benedetto Croce készítette. 

Ma már mi is tud juk azt, amit a Gr imm testvérek persze mindig tudtak, 
hogy az ő 1812-es Kinder- und Hausmärchen című kötetük is egy igen komp-
likált kéziratfejlődés egyik (ha nem is legvégső) állomása volt, megin t csak 
akár bozótnak is nevezhető textológiai vadászterülettel. Ha valaki olvassa a 
nemrég Heinz Rölleke által megírt maró (ám indokolt) kritikát a Grimm-me-
sekutató szaktekintély, Hans-Jörg Uther definitívnek szánt kiadásáról a 
Märchen der Weltliteratur világhírű könyvsorozatában, észrevehető, hogy a 
legismertebb, immár századszor megjelenő folklór szövegkiadások még ma 
is tartalmaznak textológiai gyúanyagot. Szerencsére. 

Amihez mi most azt is hozzátehetjük, hogy éppen mára felmerült az a kérdés, 
van-e hiteles magyar Grimm-mesefordításunk (lásd a textológiai fórumként ed-
dig alig nyilvántartott Népszabadság 2003. december 24-i, karácsonyi mellékleté-
nek 12. lapját, ahol Márton László, az 1989-es „teljes" magyar Grimm-mesefor-
dítás egyik műfordítója nyilatkozik, remélhetőleg egy most már csakugyan tel-
jes, ismét megjelenő magyar nyelvű kötet kapcsán). Minthogy még itt sem tud-
juk biztosan, milyen Grimm-meseszövegek kerültek melyik kiadványba, és 
ezek mely német szövegeket közöltek milyen pontosan - akár az 1861-ben Nagy 
István által kiadott első magyar nyelvű Grimm-mesekötet óta nálunk is lehetne 
e Grimm-mesék szövegének területén textológiai portyákat folytatni!1 
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A nemzetközi folklorisztika már a XIX. század végén elkezdte a komoly 
textológiai felkészültségű kiadványok létrehozását, amelyekben nemcsak a 
sok száz, olykor sok ezer, sőt sok százezer szöveget kellett elrendezni, kivá-
logatni, h a n e m utalni kellett a honi és nemzetközi párhuzamokra is. Grund t -
vig dán balladakiadványa, Child angol-amerikai balladakiadványa, Barons 
(és mások) lett népdalkötetei, az észt folklór első antológiái ilyenek. 

Talán mindmáig a legnevezetesebb közülük a hagyományos finn epikus 
versek (és rokon műfajok ) 34 folio-kötetes kiadványa (Suomen Kansan Vanhat 
Runot), 1908-tól, amelynek egyik páratlan erénye, hogy voltaképpen m á r a be 
is fejezték a tervezett kiadást. Ebben mintegy 30 000 szöveg mintegy 100 000 
változatát vették figyelembe. (Persze, legalább kétszer enny i hasonló szöveg 
vált mára ismertté, ám mindezt kiadni m a már senki sem akarja.) 

Persze, minket inkább a magyar folklór textológia kell hogy érdekeljen, an-
nál inkább, mivel a magyar folklór textológiájának - m i n d itthon, mind nem-
zetközi távlatokban - jó híre kellene hogy legyen.2 (Nálunk például szak-
mányban n e m sok folklór szöveget hamisítottak. Azért van ilyen is, m i n d a 
XIX., mind a XX. századból. Újabban mai (iskolás) ada tokat is tesznek köz-
zé folklór gyanánt. 

Voltaképpen már másfél évszázada jelennek meg a kor mindenkori (álta-
lában vett) textológiai színvonalát megközelítő magyar folklór szövegkiad-
ványok. Ez a folyamat máig folytatódik. Mintegy évszázada elindult a hite-
lesnek tekinthető folklór gyűjtés is nálunk. Ez is mindmáig folytatódik. Se-
bestyén Gyula már 1911-ben a Kriza-féle Vadrózsák általa „kritikai kiadás"-
nak nevezett kétkötetes, kommentált , teljesnek tekintett szövegét tette közzé 
(a Magyar Népköltési Gyűjtemény XI-XII. köteteiben).3 U g y a n csak később (és 
nemzetközi távlatban igencsak későn) jelentek meg ná lunk az első folklór ar-
chívumok, ám mára népzene-, zenés gyermekjáték-, b izonyos mértékig nép-
tánc-archívumaink mostani megoldásait jónak tarthatjuk. Sajnos, éppen szö-
vegfolklórunk esetében ennek az ellenkezője igaz. Sokáig tartana, ha felso-
rolnám, milyen népköltési műfajoknak nincs megbízható, általános magyar 
archívuma: népdal, ballada, mese, monda , kis-műfajok - egyszóval minden . 
Nem jobb a helyzet a néphi t és népszokások esetében sem. (Néhány kivétel-
lel: például boszorkányperek szövegeit régebben is, a közelmúltban is, m a is 
sokan gyűjtötték össze.)4 Megoldatlan ná lunk a népművészet i „adatok" ar-
chiválása. Még múzeumi leltárnak is alig tekinthető az a rendszer, ahogyan 
a fényképeket, újabban a videofelvételeket „archiválták". Nem a közelmúlt-
ban megjelent magyar néprajzifi lm-katalógus5 hibája az, hogy váratlanul ke-
vés filmet tartalmaz, és ma sem tudjuk, hová lettek értékes, elkészült filmek, 
valamint hol vannak a néprajzi szempontból ugyanolyan fontos, megvágat-
lan, eredeti felvételek? Minthogy mindmáig sem sikerült nemzeti hangarchí-
vumot létrehozni, ugyanezt mondhat juk a hanglemez-felvételekről, ideértve 
a rádiófelvételeket is. Mindezekről még megbízható jegyzékünk sincs. 
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Nemzetközi viszonylatban kiemelkedően jónak tűnik az a tudatosság, 
ahogyan (immár évtizedek óta) nálunk a folklór textológiájával foglalkoz-
tunk. Több éves előkészítés u tán könyv alakban megjelent a folklór „kritikai 
kiadásának" szabályzata.6 Ennek máig sincs párja, nemzetközi távlatban 
sem. Itt abból indultunk ki, hogy „kritikai szövegkiadást" akkor lehet elké-
szíteni, ha már ez előtt az archiválás, még ez előtt pedig a gyűjtés ilyen szín-
vonalat lehetővé tesz. Ezt a szabályzatot azóta többen használták, a magyar 
irodalomtörténészek is hivatkoznak rá a maguk textológiai munkáiban. 

Az 1978-as, mátrafüredi nemzetközi textológiai szimpóziumra áttekintés 
készült a magyar folklór textológia történetéről és forrásműveiről.7 Később 
több idetartozó témával külön is foglalkozhattam (mint például a mintegy 
negyed évszázada rohamosan terjedő folklorisztikai hasonmáskiadások 
problémáival8), a néprajzi hangrögzítés kezdeteivel, bemutathattam a nem-
zetközi folklorisztika ilyen szempontból is fontos tanulságait, és újabb átte-
kintést is közölhettem a mi textológiánkról.9 Ujabban az „ezerévesnek" titu-
lált „magyar folklór szövegek" elég határozott kritikáját is le mertem írni. 
Gyakran ugyan arra kell gondolnom, hogy ezeket a textológiai írásaimat a 
kutya sem olvasta, ám ez már nem az én hibám.10 

Mint már említettem, a folklór textológiához hozzátartozik nemcsak a pub-
likálás, hanem a gyűjtés és archiválás „textológiája" is. Itt nem is az a baj, hogy 
nincsenek ilyen útmutatók, hanem inkább az, hogy ezek nincsenek egymással 
egyeztetve, sőt voltaképpen jegyzéküket sem ismerjük. Több ízben is megkí-
sérelték, hogy a több száz (!) ilyen magyar gyűjtési útmutatót, kérdőívet össze-
gezzék, ám e téren csak részleteredményekről számolhatnánk be. Pedig cél-
szerű lenne nemcsak mondjuk a múzeumi kérdőívekről, a népzene- és tánc-
gyűjtési útmutatókról stb. jegyzéket közzétenni, hanem legalábbis a ma még 
megtalálható ilyen kiadványokat mind felsorolni. Számos esetben ezek 
ugyanis egy-egy cél érdekében készültek (például az ún. palócmonográfia 
volt ilyen), nem is kerültek könyvárusi forgalomba, és az igen hasznos ú tmu-
tatók száznál is kevesebb, sokszorosított példányszámban láttak napvilágot. 
Mára tehát szinte ismeretlenek. Legutóbb végre sikerült megjelentetni egy 
olyan rövid áttekintést, néhai Katona Imre tollából,11 amely e „klasszikus" 
gyűjtési útmutatók korát tükrözi: vagyis azt, hogyan gondolták a gyűjtés és ar-
chiválás szempontjait érvényesíteni a XX. század harmadik negyedében. 

A magyar folklór textológiának is egyik legnagyobb adóssága az, hogy 
több műfajból nem jelent meg antológia jellegű szöveggyűjtemény. Hála Is-
tennek elég sok balladaantológiánk van. Még népdal-antológiák is készül-
tek. (Ezek közül azonban legfeljebb egy nevezhető majdnem reprezentáns-
nak.) Egyetlen meseantológiát nevezhetnék meg, amely azonban negyven-
éves, és a máig gyűjtött magyar népmesék kevesebb, mint feléből válogatott. 
A többi műfajból (ideértve a mondát, a proverbiumokat, a szóbeli rejtvénye-
ket is!) szinte sosem készült nálunk folklór jellegű antológia. Most nem is 
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azért hangsúlyozzuk ezt a hiányt, mivel ily módon a közművelődésbe nem, 
vagy tévesen kerül csak be a magyar folklorisztika ismeretanyaga, hanem 
azért, mivel minden folklór műfajnak megvan a maga textológiája. És ha 
nem adunk ki proverbiumantológiát, néphitszöveg-antológiát, gyermekjá-
ték-leíró antológiát - nem is fogjuk megtudni , pontosan hogyan is kell gon-
dozni az ilyen szövegeket. 

Még ennél is súlyosabb, egyszerűen hihetetlen hiány, hogy mindmáig so-
ha sem jelent meg „a magyar folklór chresztomathiája" - vagyis egy olyan, 
reprezentatív kiadvány, amely a legfontosabb műfajokból válogatott „szöve-
geket" egymás mellett hozná. Egy ilyen kiadvány elkészítéséhez mindmáig 
hiányoztak nálunk még a textológiai előmunkálatok is! Minthogy jó néhány 
éve tervbe vettük egy ilyen áttekintő szöveggyűjtemény elkészítését, tudom, 
milyen nehézségekkel kell itt megküzdeni.1 2 

Minthogy nincsenek előzmények, az első ilyen tervnek sokféle érdeket kel-
lene egyesíteni. Most gyakorlatilag ott tartunk, hogy elkészült egy „első" kö-
tet terve. Ez a „forrásműveket" veszi sorra, Erdélyi és Kriza publikációitól a 
Magyar Népköltési Gyűjtemény és a Magyar Népzene Tára köteteiig. E hihetet-
lenül gazdag forrásanyag persze csak úgy adandó ki újra, ha nemcsak ma-
gukat a szövegeket, hanem az ezekhez akkor fűzött tudományos kommen-
tárokat is újraközöljük, utalunk a csoportosítás és az értelmezés akkori meg-
oldásaira. Nem írjuk újra sem a régen közölt szövegeket, sem a régen ezek-
hez ado t t magyaráza toka t . Azonban hozzáfé rhe tővé tesszük ezeket , 
mégpedig egy „chresztomathia" szempontjait követve.13 Ezután következ-
het egy „második" kötet, amely már műfaj i antológiákat adna - mégpedig 
praktikus okokból olyan módon, hogy az eddig még antológiába n e m sze-
dett műfajokat helyezi előtérbe. Itt is a már megjelent szövegeket vennénk fi-
gyelembe. Hogy pontosan milyen textológiai elveket kell itt érvényesíteni -
azt máris tudjuk. Azt, hogy mindezt hogyan? - majd a gyakorlat mutat ja be. 

Persze, a „magyar folklór chresztomathia" még e két kötettel sem lesz ké-
szen. A további feladatokról azonban célszerűbb akkor beszélni, amikor az 
első két kötet már kézbe vehető. 

Noha többször is említettem e témakört, most mégsem tudok részletesen ki-
térni a technikailag új közlési (és archiválási) lehetőségekre. Mára a CD-ROM 
és más elektronikus adattárolási technikák egészen új textológiát tesznek lehe-
tővé. A szövegek visszakereshetők, szöveg és dallam, meg vizuális informá-
ciók együtt kezelhetők. Már Magyarországon is jelentek meg olyan „kiad-
ványok", amelyek megmutatják az új technika előnyeit, hátrányait és korlátait, 
a ma még megoldatlan problémákat is.14 Noha csak utalásképpen, legyen sza-
bad néhány ilyen, igazán különböző (már megjelent) munkára utalni. 

Noha nem túl okos módon, mégis megjelent Az Osztrák-Magyar Monarchia 
írásban és képben magyar nyelvű köteteinek teljes anyaga CD-ROM formá-
ban. Ebben például lehet szavakat (fogalmakat) visszakeresni. A k iadvány 
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azonban nem ad kommentárokat . Megjelent A Vajdasági Magyarok Néprajzi 
Atlasza, ugyancsak CD-ROM formában. Ez például „négynyelvű" k iadvány 
amelyben (legalábbis elvben) még az adatközlők szövegeit is szavanként 
vissza lehet keresni. Ehhez elkészült egy hagyományos technikájú kis kom-
mentárkötet is. A Magyar Néprajz i Társaság is egyik támogatója volt Tari 
Lujza A szabadságharc népzenei emlékei című CD-ROM-kiadványának. Ebben 
a dalokhoz kották, képes illusztrációk is tartoznak. Különösen jól mutatja e 
kiadvány az új lehetőségeket, mivel egy korábban megjelent, hagyományos 
technikájú könyv (Tari Lujza: Magyarország nagy vitézség. A szabadságharc em-
lékezete a nép dalaiban, Bp., Magyar Néprajzi Társaság, 1998) alapján készült, 
és ily módon azzal pontosan összevethető. 

Az új technikát legkivált az Enciklopédia Humana kiadványsorozatából is-
merhet jük meg. Ezt a felbecsülhetetlen fontosságú CD-ROM-sorozatot 
Szentpéteri József és munkatársai állították össze. Az egész magyar történe-
lemről adnak képet. Mégpedig úgy, hogy a „néprajzi", „népzenei", „nép-
tánc-", „népművészet i" adatok az egyes szövegekhez odakapcsolhatok. Itt 
tehát egy, a hagyományos folklór-antológiákat teljesen megújí tó feladat 
megoldását figyelhetjük meg. Ha korábban mondjuk egy népballada-antoló-
gia oka és célja az volt, hogy az irodalom tanulói, tanítói és általában kedve-
lői kapjanak egy „nem-hivatásos" költőktől készített versgyűjteményt -
most az egyes történeti korszakokhoz készültek viszonylag szabadon fel-
használható illusztratív mellékletek. 

Természetesen ez új lehetőségekről (egyszersmind néhány hasonló kiad-
vány problémáiról) külön kellene beszélni. Minőségileg új lehetőségek ezek. 
Noha nyilván még a jövőben is lesz olyan kiadvány, mint Szalay Olga és 
Rudasné Bajcsay Márta kiváló könyve: Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtése, 
Bp., Balassi Kiadó-Magyar Néprajzi Társaság, 2001 (Magyar Népköltési 
Gyűjtemény XV.), amelyhez külön CD-lemez jelent meg: Rudasné Bajcsay 
Márta: Fonográf-felvételek Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtéséből, Bp., Balassi 
Kiadó, 2001 - amelyen mintegy 40 fonográf-felvétel hallgatható. Itt azonban 
a lemezről hallható dallamok csak illusztrálják a kötet szövegeit, úgy, ahogy 
(szerencsére) már itthon is sok-sok népzenei közléshez adtak hanglemezeket. 
Mára a CD-ROM ehhez képest sokkal több felhasználási lehetőséget nyújt. 

Ugyancsak nincs most terem arra, hogy az ELTE Folklore Tanszékén kidol-
gozott, a folklór szövegek automatikus számítógépes analízisét nyújtó gépi 
programunkat bemutassam. Pedig ez is a jövő útja - még a textológia tekin-
tetében is.15 Eddig elsősorban rövidebb hiedelemszövegek elemzését végez-
tük el és muta t tuk be mind nemzetközi, mind hazai szakközönség előtt. 

* 
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Ha most a megbeszélés során elhangzottakra is visszagondolok, még a kö-
vetkező szempontok megemlítését tartom fontosnak. 

1. A régebbi magyar textológiai szabályzatok az akadémiai, kritikai kiadá-
sok segédanyagának készültek. Ám a népköltészet (folklór) kiadási szabály-
zatát úgy fogalmaztam meg, hogy mindenki forgathassa. Úgy látom, mind 
szigorúan véve, mind csak tanácsként máig jól használható (lenne). Az ak-
kori helyzethez képest mára főként két körülmény változott meg. 

Ma nincs központosított, és ilyen módon számon kérhető színvonalú szö-
vegkiadás. Ám ez a „virágozzék ezer virág!" szemlélet nemcsak jó szabad-
ságot hozott, hanem ellenőrizhetetlen zugkiadásokat, a legkevesebb munká-
val meggazdagodni akarás példányait is. Az ilyen munká lkodók persze 
hogy ágálnak minden „szabályzat" ellen. Még akkor is, ha hamar kiderül, 
nem is ismerik azt! 

Ezzel kapcsolatban még egy megjegyzést kell tennem. Tudományos életünk 
és könyvkiadásunk mostani dezorganizáltsága nem egészen azonos a szabad-
sággal. Például az nem bölcs dolog, ha mindenki maga „alkot meg" közlési 
szabályzatokat. Ezek gyakorlatilag a szabályozás hol itt, hol ott, hol ezt, hol azt 
NEM KÖVETESET kívánják szankcionálni. Ezenkívül az „ahány ház, annyi 
szokás" elv azt eredményezi, hogy a szövegek nem összevethetők egymással. 
Ha mondjuk az egyik szövegkiadó kurzivál, a másik nem; ha az egyik az adat-
közlő adatait a szöveg előtt, teljes mértékben megadja, a másik pedig a szöveg 
után is csak rejtegeti, csak monogramot vagy sorszámot ad - nos, e szövege-
ket, szövegkiadványokat senki sem fogja egykönnyen összekapcsolni. 

Annak idején is voltak született „ellenzői" a szabályzatnak. Ahol például 
azt kértük, hogy az adatközlőről ne azt árulják el, hány éves, hanem azt, me-
lyik évben született, és adják meg a vele történt gyűjtés időpontját is - még 
ez sem tetszett mindenkinek. 

2. Mára pedig egyértelműen a számítógépek váltak a szövegkiadás gépei-
vé. A nyomtatás előtt egy lemezen van ott a kész szöveg. Ez a körülmény ha-
talmas lehetőséget ad a visszakeresésre! Minthogy elvben minden szó visz-
szakereshető, ez a mutatózásnak adja új perspektíváit. Az illusztrációk ese-
tében a „nagyítás" segíti a folkloristát (is). Ma már például nem kell erdélyi 
könyvtárakba bejutni ahhoz, hogy mondjuk a XVIII. századi többszólamú 
egyházi énekléssel foglalkozzunk. A megjelent CD-ROM (Szabó Csaba: Er-
délyi magyar harmóniás énekek a XVIII. századból, Bp., Balassi Kiadó, 2001) közli 
például az eredeti kottás kéziratok hasonmását, amelyet a képernyőn na-
gyíthatunk. Sokkal jobban láthatunk ily módon olyan részleteket, amelyeket 
még a helyszínen, az eredeti kéziratot kézbe vévén sem fedeznénk fel! Az is 
beláthatatlan előny, hogy egyszerre láthatjuk mondjuk az eredeti (vagy ép-
pen a modern) kottát és közben hallhatjuk a (modern) előadást. Még sok ha-
sonló példát említhetnénk. Nem magyar, hanem román kollégák készítették 
el kívül-belül kifestett templomaik képvilágát bemutató CD-lemezüket. Itt is 
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olyasmit látni a képernyőn, amit a valódi templomok sötétségében és eldu-
gott sarkaiban aligha. 

3. A modern technikájú szöveggondozás új lehetőségei közé tartozik, hogy 
a „kiadáshoz" kapcsolódva elkészülhet egy adatbank, amely folyton bővít-
hető. Ha például az „archaikus imák" kiadását javasoljuk, ezt úgy célszerű 
megtenni, hogy előbb a számba vehető szövegek teljes anyagát egybegyűjt-
jük, betűhíven, az eredeti központozást és tagolást követve. Ezt folyton lehet 
bővíteni. Viszont a „kiadás" ehhez képest egy egyszerűsített, helyesírásában 
jobban egységesített, akár áttördelt formát is követhet. Ha mindkét szöveg-
korpuszban adva van szavak visszakeresésének lehetősége - szinte a tökéle-
tes mutatózás is megoldható. Egyébként annak semmilyen akadálya sincs, 
hogy akár laponként egymás mellé tegyük a képernyőn a kétféle szövegké-
pet. Mindehhez csupán arra van szükség, hogy az adatbank összeállításakor 
már tudjuk - mit akarunk közzétenni és kutatni. 

4. Természetesen az új technikának is megvannak a keretei, hátrányai. És 
a folklorista nem is igazán ért ezekhez. Még a hagyományosabb nyomdai ki-
vitelt terrorizáló „szerkesztők" szavainál is jobban hisz az új technikát kivi-
telező „szakértők" véleményének - akik rendszerint csak azt közlik, mit 
NEM lehet megcsinálni, vagy miért kell a közlésénél felhasznált gépi nyel-
vet folyton változtatni. A szegény, mindenre rábólintó folklorista gyakran 
nem is tehet másképpen. Itt most csak azt tudom tanácsolni: ne higgyünk el 
minden „technikai" érvet! Igenis lehet a számítógépes technikával készült 
kiadványban is aláhúzni szavakat! Igenis létezik olyan helyesírás, amit a gép 
nem akar jóváhagyni! Valóban lehet egy kiadvány két- vagy akár többnyel-
vű! Csak mindezt előre tervezni kell, és egy kicsit érteni ahhoz, mit is tud a 
számítógépes szerkesztés és könyvkiadás. 

5. Arról, hogy meddig lesz jó a mai számítógépes textológia és mikor avul-
nak el az így összeállított szövegbázisok - ma még nem sokat tudunk pon-
tosan. Már a dagerrotípia, a fénykép, a fonogram, az első hanglemezek és 
filmtekercsek, majd a magnetofon- és videoszalagok megjelenésekor csakha-
mar elhangzottak az első rémhírek: úgyis milyen hamar örökre eltűnik az 
így rögzített (folklór) adat. Az első, nálunk is használt számítógépek óta már 
a gépek és programok több generációja jelent meg. Ma már szinte lehetetlen 
a régi programokat használni. Azonban sietek mindehhez hozzátenni, hogy 
azért van megoldás e technikai amortizáció kivédésére. Hagyományos képi 
és hangrögzítés esetében az akadémiai Zenetudományi Intézet, a Néprajzi 
Múzeum, sőt néhány nagy állami archiváló intézmény (Filmtár, Rádió, Tele-
vízió) ismeri a folytatólagos anyagmegőrzés technikáit. Azt persze nem 
mondom, hogy mindez ingyen van, sőt azt sem, hogy ezeket az adatmentő 
eljárásokat csakugyan alkalmazzák is. 

Az egyes szövegkiadások esetében természetesen az éppen rendelkezésre 
álló technikát kell használni. Ám egy-egy áttekintő archívumban gondolni 
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kell arra, hogy a különböző gépeken és különféle programokkal készült 
adatbankok továbbra is olvashatók, felhasználhatók legyenek. Sajnos, erre 
eddig nem figyeltünk eléggé, sőt még az ilyen figyelemfelhívás sem volt túl 
gyakori. Pedig erre igazán oda kell figyelni, még akkor is, ha a veszély nem 
olyan borzalmas, mint ahogy egyes „jól értesült" huhogok szeretik hirdetni 
- talán azért, mivel ha úgyis minden mindegy és hiábavaló - nekik sem kell 
dolgozni. 

6. Hogy hagyományosabb (és talán sok mindenkinek érthetőbb) példákkal 
folytassam: azért napjainkban is lehetséges „hagyományos" jellegű, nagy-
szabású folklorisztikai-textológiai munkát megszervezni, az eredményeket 
pedig közzétenni. 

Ehhez is csak néhány, elgondolkoztató példát említek. 
1980 és 1988 között öt kötetben jelent meg az észt közmondások korpusza: 

Eesti vanasőnad címmel. Az első három kötet „ábécé sorrendben" hozza a 
15 140 észt proverbiumtípus összes szövegeit. Vagyis mindazokat a változa-
tokat, amelyek közlésre érdemesek voltak. A negyedik kötet a mutatókat és 
kiegészítéseket tartalmazza. Az V:1 kötet orosz nyelvű, a bevezető tanul-
mányt és a több mint 15 000 „t ípusproverbium" fordítását adja. Az V:2 kötet 
ugyanezt hozza, németül . Minden egyes kinyomtatott adat visszakereshető. 
Együttesen valamivel kevesebb mint 100 000 proverbium szövegét vették fi-
gyelembe. Máig ez a világ legjobb olyan gyűjteménye, amely egy nép 
proverbiumairól gyakorlatilag teljes képet ad. 

Még ennél is egyedülállóbb a közelmúltban (2001-2002) két kötetben meg-
jelent Eesti mőistatused kiadványa. Ez a 2800 észt találóskérdés-típus összes 
felhasználandó adatát hozza. A két kötetben maga az észt szöveganyag ol-
vasható (mondjuk: itt is ábécérendben), a mutatók és az idegen nyelvű átte-
kintések most készülnek. 134 120 szöveggel dolgoztak. Ez aztán csakugyan 
az első kísérlet arra, hogy egy népnek egy népköltészeti műfa já t teljes egé-
szében kiadják! 

Minthogy a világ folklorisztikájában sem sok hasonlóan teljes kiadványt 
ismerünk, mindkét esetben eddig másutt meg nem oldott textológiai prob-
lémák sorával találkoztak, és, azt hiszem, ezeket megnyugta tó módon tisz-
tázták. Rengeteget tanulhatunk tőlük, ha csakugyan jó folklór-szövegközlé-
seket akarunk létrehozni. 

Minthogy elhangzott az az érv, hogy könnyű az észt folkloristáknak, mi-
vel ott vannak archívumok: erre azt mondhat juk - ott a kollégák csakugyan 
csináltak ilyen hata lmas folklór archívumokat. (Ezek ott sem maguktól jöt-
tek létre!) Sőt, e kötetek sajtó alá rendezői sem félistenek: csak felkészült és 
szorgalmas folkloristák. A közmondásokat hat-hét ember rendezte sajtó alá, 
közülük ketten irányították a többiek munkáját is. A találós kérdéseket né-
gyen rendezték sajtó alá. Voltaképpen azután kezdtek e munkához , amikor 
a proverbiumköteteket megjelentették. Részben azonos személyekről van 
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szó. És az utóbbi évt izedekben mindennek Arvo Kr ikmann (ma már akadé-
mikus) volt az irányítója. Elsősorban neki köszönhető az a megoldás, hogy 
mindkét m ű f a j adatbázisa és feldolgozásmódja igen magas színvonalon gé-
pesített. És persze, ha egyszer jó egy ilyen számítógépes program, ott 
ugyanez az adatbank a k iadáson túl is számtalan további vizsgálat alapjává 
válhatott. 

Hasonlóan biztató (vagy minket a porba sújtó) példákat idézhetnék a ma 
is folyó lett, litván, vagy a korábbi finn, skandináv, angol-amerikai, német 
kiadványok sorából is. A nemzetközi folklorisztika (noha nem mindenüt t ) 
ma is tud textológiai eredményeket felmutatni. 

Amióta észt kollégáink elkezdték e kötetek kiadását, vagyis negyed évszá-
zaddal ezelőtt, már ná lunk is voltak fizetett, akadémiai kutatói a magyar 
folklórnak. Már működöt t a budapesti Néprajzi Múzeumban az Ethnológiai 
adattár. Azzal sem érvelhetünk, hogy ilyen célkitűzésekről az érdekeltek nem 
hallhattak volna. (Sőt, noha nem ennyire tökéletes m ű v e k formájában, azért 
más országokból is tudnék említeni nagyszabású textológiai eredményeket.) 
Ma is vannak felkészült és szorgalmas folklórkutatók. Rájuk rá lehet bízni 
mind a „régi", mind az „ú j" eljárásokat követő szöveg-folklorisztikát!16 

* 

Két záró megjegyzést is érdemes megtenni . 
Egyrészt a nemzetközi példákat azért idéztem, hogy bizonyítsam, lehetsé-

ges modern , nagyméretű, olykor óriási szöveganyagot kiváló textológiai 
módszerekkel közzétenni. Egyébként is, módszertanilag nincs „magyar" 
textológia. (Nem csak a folklorisztikában!) A nemzetközi távlatok adták a 
mintaképeket eddigi kritikai kiadásainkhoz, és most is minden nemzetközi 
tapasztalatot érdemes figyelembe venni, még akkor is, ha gyakran nincs vi-
szonosság mondjuk magyar - román folklór textológiai vonatkozásban. 

Másrészt éppen e nemzetközi (komparatív) textológia igényének megfele-
lő módon azt is hangsúlyoznom kell, hogy a fentiekben a MAGYAR folklór 
szövegekre vonatkoztak megjegyzéseim. Nálunk ugyan másfél évszázada fo-
lyamatos a nem-magyar nyelvű folklórt közlő kiadványok sora. Hazai nem-
zetiségek, a finnugor és a török népek körében végzett gyűjtések anyaga je-
lent meg ilyen módon, sőt - ritkábban - más területekről is közöltek szakku-
tatóink folklór szövegeket. Ezek mindegyike további, sajátos problémákat vet 
fel, amelyekre külön kellene visszatérni. Erre most n e m volt módom. 

Megemlítem végül azt is, hogy a most olyan erőteljesen kibontakozó digi-
talizálás, a „hálóról" hozzáférhető adatbankok és szövegkorpuszok készítése 
gyakran azonos problémákat jelent, mint a modern kritikai kiadások készí-
tése során megfigyelhetjük. Mindez azonban mégis más témakör, amellyel 
külön kell majd foglalkozni.17 
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1 A magyar Grimm-mesefordításokról 
korábban két áttekintés is készült. Tőlem: 
A Grimm-mesék magyar fordításai, Ethno-
graphie 74 (1963), 336-338. Külföldön jelent 
meg KOZOCSA Sándor hasonló jegyzéke. Er-
re is utaltam, további kiegészítéseket adván: 
Új adatok a Grimm-mesék magyar fordításaihoz, 
Ethnographia 75 (1964), 298. Mindkét össze-
állítás a Grimm-mesék megjelenésének 150. 
évfordulójára készült és azóta 40 év telt el, 
úgyhogy új jegyzéket is lehetne készíteni. 

2 Erről legutóbb áttekintést adhattam az 
ELTE Folklore Tanszéke és az MTA Néprajzi 
Kutatóintézete munkamegbeszélésén, 2003. 
február 11-én. A dolgozat a Folklore Tanszé-
ken 2003. január l-jén megalapított Magyar 
Tudományos Akadémia - Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem Folklór Szövegelemzési Kutatócso-
port munkálatai keretében készült. (A megbe-
szélés előadásai közül több is megjelent: Tör-
téneti források és jelenkori folklórszövegek lejegy-
zésének, átírásának és kiadásának kérdései, szerk. 
BARNA Gábor, Szeged, 2003. Ebben olvasha-
tó előadásom is: A folklór textológia új távlata 
(nálunk), uo., 10-20.) 

3 Sebestyén Gyula textológiai tevékeny-
ségét a 2004 márciusában ugyancsak a Ma-
gyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya 
és a budapesti egyetem Folklore Tanszéke ál-
tal rendezett Sebestyén Gyula-konferencián 
kívánom részletesebben is bemutatni. 

4 Ez a szöveganyag nemcsak művelődés-
történetileg, nyelvileg, folklorisztikailag iga-
zán fontos, hanem különleges textológiai 
problémákat is jelent, mivel közlésmódja (ná-
lunk is, külföldön is) inkább a történettudomá-
nyi, mind az irodalomtudományi textológiai 
gyakorlatból indult ki. Az újabban feltárt és jó 
részben már publikált szövegeket egy számí-
tógépes adatbázisban is elhelyezték. Ez még 
jobb is, mint az eddigi közlések textológiai 
színvonala. Noha a fentebb, a 2. jegyzetben 
említett konferencia és kiadvány érinti ezt a té-
makört, mégis érdemes lenne e szövegek gon-
dozásának kérdéseit külön is megtárgyalni. 

5 Néprajzi Filmkatalógus, szerk. CSORBA 
Judit, FARKAS Károly, GALAMBOS Zoltán, 
KOVÁCS Emese, TARI János, Bp„ 1995. Nép-
rajzi filmstúdió. Elméletileg lásd még: TARI 
János, Néprajzi filmezés Magyarországon, Bp., 

2002. Európai Folklór Intézet (Örökség V.), 
különösen 154. 

6 VOIGT Vilmos, A népköltési (folklór) al-
kotások kritikai kiadásának szabályzata. A dialek-
tológiai szöveggondozás szabályzatát készí-
tette BALOGH Lajos, Bp., Akadémiai Kiadó, 
1974 (Szerkesztési Irányelvek IV.). 

7 E hosszabb szöveg azonban sem a kon-
ferencia idejére összeállított sokszorosított 
kiadványban, sem a később kiadott, francia 
nyelvű tanulmánykötetben nem jelent meg 
teljes terjedelemben. Olvasható viszont egy 
újvidéki kiadványban. Lásd: VOIGT Vilmos, 
A magyarországi folklorisztikai textológia eredmé-
nyei és feladatai, A Hungarológiai Intézet Tu-
dományos Közleményei, 12/42-43. szám 
(1980), 19—47. 

8 VOIGT Vilmos, Népköltési gyűjtemények 
hasonmáskiadásai és ezek problémái, It, 71/1 
(1990), 173-180. 

9 VOIGT Vilmos, A mai magyar folklór tex-
tológia kérdései, It, 82/2 (1999), 298-306. 

10 Viszont STOLL Béla, Szövegkritikai 
problémák a magyar irodalomban, Bp., 1987 
ugyan megemlíti, hogy írásában nem foglal-
kozik a folklórral, ám a 40. lapon (és az 54. 
jegyzetben) utal a folklór kiadások szabály-
zatára. PÉTER László, Irodalmi szövegek kriti-
kai kiadásának szabályzata, Bp., 1988. A 9.4. 
pontban (a 38. lapon) pontos címmel utal a 
folklór szabályzatra, jelezve, hogy az tovább-
ra is „érvényes". A HARGITTAY Emil szer-
kesztette Bevezetés a régi magyar irodalom filo-
lógiájába, Bp., 1997 (első, nem mindenben 
azonos kiadása: 1996, a könyvet egyébként a 
borító „Filológia" néven nevezi) külön nem 
érinti a folklórt (újraközli viszont mind Stoll, 
mind Péter László említett kiadványainak 
teljes szövegét). 

11 KATONA Imre-VOIGT Vilmos, Folklór 
forrásismeret = DEÁKY Zita (szerk.), Ünnepi kö-
tet Faragó József 80. születésnapjára, Bp., Györffy 
István Néprajzi Egyesület, 2002, 7-43. (A Nép-
rajzi Látóhatár Kiskönyvtára 8.) Az itt közölt 
szöveg teljes egészében Katona Imre munkája. 
A magam (második) részét terjedelmi okokból 
magam javasoltam innen kihagyni. Ebben 
vannak a „mai" kiegészítések. 

12 Ilyen terveket pedig Erdélyi Jánostól 
kezdve Katona Lajos, majd Sebestyén Gyula 
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is forgatott a fejében. Ortutay Gyula viszont 
csak a három „klasszikus" műfajt (népmese, 
népballada, népdal) adta ki antológiákban, a 
többi műfajt, köztük még a mondát is, nem ja-
vasolta ilyen sorozatba. 

13 Lásd: VOIGT Vilmos, Magyar folklór 
szöveggyűjtemény, I., Bp., Osiris, 2003. (Az 
évek óta készülő könyv 2004-ben talán meg is 
jelenik.) 

14 Szerencsére már maga a „nép" is él 
ilyen eszközökkel. Lásd például: CSORBA Já-
nos, Bár emlékezete maradjon meg..., Bp., 2001. 
A könyv nagy része a széki parasztember 
kézírásából lett kiszedve. A kötethez tartozó 
kis CD-mellékletet Pávai István zenefolkloris-
ta állította össze, a 25 dallampéldából csak 5-
öt vettek fel Csorba Jánostól, ám a többi kö-
zött is szerepelnek olyan énekesek, akiket 

megemlít kéziratában. Mindez persze továb-
bi textológiai gondolkodást igényel - ám a je-
lenség már létezik. 

15 Erről eddig tüzetes magyar beszámoló 
nem jelent még meg. A nemzetközi folklorisz-
tikát azonban már sikerült erről tájékoztatni. 
Lásd legutóbb a „HOMO 2003 - Information 
society, cultural heritage and folklore text 
analysis" nemzetközi konferencia (Budapest, 
2003. november 24-26.) anyagát, amely CD-
ROM formában már meg is jelent. 

16 A 2004. január 5-én az MTA Irodalomtu-
dományi Bizottságának textológiai témaülé-
sére átnézett szöveg, amelyben főként a beve-
zető, és a nemzetközi adatok említése az új. 

17 E dolgozat, és főként az ehhez szüksé-
ges előmunkálatok az OTKA NRZ T 037900 
kutatási pályázat révén valósulhattak meg. 
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