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Kádár Kata balladájának kínai változata 
időszámításunk második-harmadik 
századában* 

Köszöntjük Faragó Józsefet 
80. születésnapja alkalmából 

Kriza János klasszikus székely népköltési gyűjteménye, az 1863-ban megjelent Vadrózsák az 
egyik legértékesebb és leghíresebb népballadánkkal kezdődik, Kádár Kata címmel: 

- Anyám, anyám, édösanyám, 
Gyulainé édösanyám! 
Én elvöszöm Kádár Katát, 
jobbágyunknak szép leányát. 

- Nem öngedöm, édösfiam, 
Gyula Márton, 
Hanem vödd el nagy uraknak 
Szép leányát! 

- Nem kell neköm nagy uraknak 
Szép leánya, 
Csak kell neköm Kádár Kata, 
jobbágyunknak szép leánya! 

- Elmehetsz hát, édös fiam, 
Gyula Márton, 
Kitagadlak, nem vagy fiam 
Sem eccör, sem máccor! 

- Inasom, inasom, kedves inasom, 
Húzd elé hintómot, fogd bé lovaimot! -
Lovakat béfogták, útnak indútanak, 
Egy keszkenyőt adott neki Kádár Kata: 

- Mikor e szénibe vörösre vátozik, 
Akkor életöm is, tudd meg, megvátozik. -
Mönyön Gyula Márton högyekön, vó'gyekön, 
Eccör vátozást lát a cifra keszkenyőn. 

- Inasom, inasom, kedvesebb inasom, 
Afó'd az Istené, a ló az eböké, 

Fordújunk, mett vörös szén már a keszkenyó', 
Kádár Katának is immán rég vége lőtt! -

A falu véginél vót a disznyópásztor. 
- Hallod-e, jó pásztor, mi újság nállatok? 
- Nállunk jó újság van, de neköd rossz vagyon, 
Mett Kádár Katának immár vége vagyon: 

A te édösanyád ötöt elvitette, 
Feneketlen tóba belé is vettette. 
- Jó pásztor, mútasd meg, hol vagyon az a tó, 
Arannyim mind tiéd, a lovam s a hintó. -

El is mönének ők a tónak széjire. 
- Kádár Kata leiköm, szój egyet, itt vagy-e? 
A tóba megszólalt Kádár Kata neki, 
Hezzája béugrék hamar Gyula Márton. 

Édesanyja vízi búvárokat kűdött, 
Megkapták meghalva, összeölelközve. 
Egyiköt temették ótár elejibe, 
Másikat temették ótár háta mögi. 

A kettőből kinőtt kép kápónavirág. 
Az ótár tetejin összekapcsolódtak. 
Az anyjok odamönt, le is szakasztotta, 
A kápónavirág hezza így szólala: 

- Átkozott légy, átkozott légy, 
Édösanyám, Gyulainé! 
Éltömbe rossz vótál, 
Most is meggyilkótál! 

A Kriza gyűjteménye óta eltelt csaknem másfélszáz év alatt a népköltési gyűjtők e balladá-
nak újabb meg újabb változataira találtak, s utolsó soraiból, a nárcisz székely nyelvjárási nevé-
ből ihletődve, valamennyinek együttesen a Két kápolnavirág típuscímet adták. Jegyzéküket 

* Elhangzott Szentendrén 2001. augusztus 7-én, a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület XVI. Magyar 
Őstörténeti Találkozóján. 
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Vargyas Lajos állította össze 1976-ban: akkor huszonegy változata volt ismeretes, mégpedig 
négy Kolozsvár környékéről, kettő Moldvából, a többi pedig Aranyosszéktől Háromszékig 
mind a Székelyföld egész területéről.1 

1976 óta a gyűjtések tovább folytak, s Pozsony Ferenc négy újonnan gyűjtött háromszéki és 
egy moldvai2 , Albert Ernő pedig két gyergyói változattal gyarapította sorukat, sőt további tíz 
olyan kiadott, de rejtőző változatára is rátalált, amelyek elkerülték Vargyas figyelmét.3 így a 
ma ismert, de a jövőben remélhetőleg tovább gyarapodó magyar változatok száma összesen 
negyvenhat, nagyrészt a Székelyföldről. Nem túl kevés, de nem is túl sok, hiszen vannak 
olyan újabb balladatípusaink is, amelyek több száz változatban vannak összegyűjtve. Az a 
tény, hogy Vargyas jegyzéke óta, az utóbbi harminc évben csak hét újabb változata került elő, 
mutatja, hogy kihalóban van a magyar folklórból. 

Vargyas azonban tovább ment kutatásaival, és áttekintve az egész európai balladaköltésze-
tet, a következő népek folklórjában talált reá összesen 314 változatára: portugál, spanyol, 
olasz, angol, dán, délszláv, német, bolgár, román, szlovák, orosz és votják.4 Egy évvel koráb-
ban, 1975-ben Adrian Fochi román folklorista a balladatípus délkelet-európai elterjedését 
vizsgálva, olyan albán, újgörög és ukrán változatokat is felsorolt, amelyek Vargyasnál hiá-
nyoznak.5 

A föld minden részén megjelent és szüntelenül gyarapodó szakirodalmat ma már a világ 
egyetlen folkloristája sem képes maradéktalanul áttekinteni. De hiába is tekintené át, hiszen 
valamennyi balladagyűjtemény még együttvéve is csak parányi csepp az össze nem gyűjtött, 
tehát a kutatás számára hozzáférhetetlen és ismeretlen folklór világóceánjából, ahonnan ál-
landóan új változatok bukkannak fel, köztük olyanok is, amelyek korábbi elméleteket is meg-
ingathatnak vagy halomba dönthetnek. Valóban, nemzetközi folklórtémákban nem könnyű 
biztos és végleges eredményekre jutni; magam is csak egy kis adalékkal szeretném a lehetsé-
ges válaszok számát gyarapítani. 

A Kádár Kata ballada elterjedésének idézett adatai már jelzik, és ez a jelzés egyszersmind 
általánosítható, hogy az ókori európai, még kevésbé ázsiai kultúrák nagyon hiányoznak a bal-
ladakutatásban a maguk évezredes változataival. Annál meglepőbb és örvendetesebb, hogy 
Tőkei Ferenc 1959-ben egy középkori kínai változatra talált; a felfedezés tehát az ő érdeme, az 
enyém ezúttal csak az összehasonlítás és a népszerűsítés. 

Kínában időszámításunk előtt egy évszázaddal császári utasításra jo-fu nevű, „Zenei Hiva-
tal" alakult, „a nép körében nyilvánosan és titkosan énekelt dalok" szövegeinek és dallamai-
nak összegyűjtésére.6 íme egy valóságos „Folklór Intézet", kétezer évvel a legkorábban ala-
kult hasonló európai intézetek előtt. A Jo-fu gyűjtemény őrizte meg a Csien-an korszakban, 
időszámításunk szerint 196-219 között azt a Délkeletre száll a páva kezdetű terjedelmes epikus 
éneket, amelyhez magyarázatként az alapjául szolgáló történetet is lejegyezték.7 

A nevekről és néhány részletről ezúttal lemondva, a cselekmény szerint egy hivatalnok 
szolgálati megbízásból hosszabb útra indul. Távolléte idejére feleségét visszaküldi annak csa-
ládjához, de mielőtt elválnak, örök hűséget esküsznek egymásnak. Otthon az asszonyt a 
nagyravágyó család ismét férjhez kényszergeti, s második előkelő kérőjének kénytelen igent 
mondani. Férje a hír hallatára szabadságot kér, feleségéhez siet és az esküvő előestéjén szemé-
re veti hűtlenségét. Ebből a helyzetből bomlik ki a balladás vég: 

1 Vargyas Lajos: A magyar népballada és Európa. Bp., 1976. II. 115. old. 
2 Pozsony Ferenc: Álomvíz martján. Fekete-ügy vidéki magyar népballadák. Bukarest, 1984.19-22. sz. 

95-103. old. és Szeret vize martján. Moldvai csángómagyar népköltészet. Kolozsvár, 1994. 2. sz. 
47-49. old. 

3 Albert Ernő: Édesanyám sok szép szava. Ádám Joákimné Kurkó Julianna énekei. Bukarest, 1989.5-6. 
sz. 54-58., 151. old. 

4 Vargyas Lajos: i. m. II. 116. old. 
5 Fochi, Adrian: Coordonate sud-est europene ale baladelor populäre románesti. Bukarest, 1975. 

144-152. old. 
6 Bővebben Zenepalota (J°-fu)- Válogatta, az utószót, a magyarázó jegyzeteket írta Tőkei Ferenc. Bp., 

1959.105-143. old. 
7 Tőkei Ferenc: Népballadák nyomai és kezdetei az ókori kínai költészetben. Műveltség és hagyomány, 

VI. Bp., 1964. 96-97. old. Az egész éneket magyarra fordította Károlyi Amy: Zenepalota. 47-59. old. 
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Azon a napon a marhák és a lovak baljósan bó'gtek. 
A fiatalasszony belépett az esküvői sátorba, 
Majd betakart mindent az alkony sötétje, 
S csend lett, az emberek nyugovóra tértek. 
- Az én életemnek vége szakad e napon, 
Lelkem elhagyja testemet, hol hosszan lakozott. -
Levetette szoknyáját, le selyemcipőjét, 
S egy lendülettel bevetette magát a tiszta tóba. 
A hivatalnok meghallotta, mi történt, 
S szíve megértette, hogy örökre elváltak. 
Bolyongott egy ideig az udvar fái alatt, 
Majd felkötötte magát egy délkeleti ágra. 
A két család kívánta, hogy együtt temessék el őket. 
Együtt temették el őket a Virág-hegy oldalában. 
Keletről s nyugatról fenyőket s ciprusokat ültettek, 
jobbról s balról wu-t'ung fákat ültettek a sírhoz. 
Az ágak összeborultak, tetőt alkotva felettük, 
A levelek is szépen egymásba vegyültek. 
Középre szállott egy madárpár, 
Ezt hívják mandarinkacsa-párnak, 
Egymás felé fordulnak s hívogatják egymást 
Minden éjjel, az ötödik vigyázathoz érve. 
Az úton járó ember megáll és hallgatja, 
Az özvegyasszonyokban nyugtalanság támad. 
Sokszor figyelmeztetik így a későbbi nemzedéket, 
Hogy vigyázzon, példájukat soha el ne feledje! 

Az ezernyolcszáz éves kínai énekben és a magyar balladában a motívumok annyira azono-
sak, hogy a nagy idő- és térbeli távolságuk ellenére egymás szövegváltozatainak tekinthetők. 
A magyar ballada indítéka a tiltott szerelem, a kínaié az érem másik oldalán a kényszerített 
szerelem-házasság. Katát a feneketlen tóba vetik, a kínai fiatalasszony maga ugrik a tiszta tó-
ba. Gyula Márton ugyancsak a tóba ugorva vet véget életének, a szintén öngyilkos kínai férj 
pedig felakasztja magát. A szerelmeseket mindkét balladában egymás mellé temetik, a sírjai-
kon kinövő virágok vagy díszfák halálukon is diadalmaskodó szerelmük jeléül fent összebo-
rulnak. Kádár Kata balladájában a kápolnavirágok ágai közt nem énekelnek a madarak, de a 
portugál és az olasz folklóron kívül A megesett leány rokon magyar balladatípusában szintén 
megjelennek: 

Az egyikön támadt fehér galambocska, 
A legény ön támadt fehér kakasocska. 
Fehér galambocska csak azt turbékolja: 
- Átkozott, átkozott az az édösanya, 
Aki az ű lányát, ha kérik nem adja! -
Fehér kakasocska azt kukorékolja: 
- Átkozott az apa, az az édösapa, 
Aki az ű lányát, ha kérik, nem adja!8 

Ily közeli szövegrokonság láttán joggal merül föl a kérdés, hogy a két kápolnavirág ma-
gyar, általában európai balladája vajon Kínában született-e, és innen jutott volna el a mi nép-
költészetünkbe? Az európai változatok közelebbi-távolabbi rokonsága a balladaalkotó népek 
évezredes érintkezése, együttélése és összekeveredése révén bizonyosra vehető, egy ma-
gyar-kínai vagy európai-kínai balladarokonság lehetőségét azonban a poligenezisben: az 
egymástól független balladaalkotásban valószínűbb keresnünk. 

Az emberiség évmilliós történetében a föld minden részén csillagászati számban fordult 
elő a tiltott szerelem vagy a szerelem nélküli erőszakolt házasság konfliktusa, részben társa-
dalmi különbségek (nemes-jobbágy, úr-paraszt , gazdag-szegény), részben társadalmi emel-

8 Vargyas Lajos: i. m. II. 132. és bővebben 7118-119. old. 
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kedés (rang és vagyon), részben a különböző korokban különböző népeknél egyházi és világi 
törvényekbe foglalt házassági kényszer formájában. Nos, e csillagászati számú esetek egy ré-
szében tragikus megoldásként többnyire a gyengébb nem képviselője: a leány vízbe veti ma-
gát. Ez mind a kínai fiatalasszony és Gyula Márton öngyilkosságának, mind Kádár Kata vízbe 
fullasztásának legegyszerűbb módja, mert bárhol végrehajtható és semmi előkészületet vagy 
segédeszközt (gyilkoló szerszámot, mérget stb.) nem igényel. 

A ballada magvát képező társadalmi konfliktushoz hadd tegyük hozzá, hogy a népek so-
kaságánál - nálunk és Kínában is - az elhaltak sírjára virágokat, cserjéket vagy díszfákat ültet-
tek és ültetnek, és egy ősrégi egyetemes emberi gondolkodásmód: a vegetalizmus jegyében 
kézenfekvő volt az elhaltakat a sírjukból kinövő virágokkal vagy növényekkel azonosítani. A 
virágok révén a holtak ölelkeztek, s ha azok életükben egymástól tiltott szerelmesek voltak, és 
ezért erőszakos halált szenvedtek, a téma a részvéten és az együttérzésen túl néha a költészet-
be is kívánkozott. így születhetnek térben és időben egymástól távol azok a népballadák vagy 
műköltői alkotások, amelyek mindenkor a szerelmesek pártján állanak és az ő igazukat hirde-
tik. 

A magyar meg a kínai ballada tehát egymással mégis rokonságban van, ez a rokonság 
azonban nem valamilyen hosszan tartó kínai-magyar érintkezés vagy együttélés következ-
ménye, hanem az idők ama méhében fogant, amelyben nemcsak külön-külön kínaiak és ma-
gyarok, hanem együtt és közösen emberek voltunk és vagyunk. 

Faragó József 

Tükrös, 1885. Vas megye 
(Selmeczi Kovács Attila: Nemzeti jelképek, Bp. 2001. című könyvéből) 
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