
elképzelhető lenne, hogy valaki — önmagát 
előtérbe tolva —, valahol a háttérben, mint 
szürke eminenciás, meghiúsíthat jó és helyes 
törekvéseket! Nyilván követtek el és követ
nek el hibát kulturális életünk funkcionáriusai, 
de akkor ezt nyíltan meg kell bírálni, nincs 
szükség kétértelmű, homályos célzásokra. Az 
utolsó, idéztem-mondat pedig azt engedi 
sejtetni, hogy amint »most is«, általában 
valamiféle rendszeres tudománytalanítás fo
lyik, — aminek egyébként éppen Pais nagy
hatású tanulmánya a cáfolata s ezt cáfolják 
Akadémiánk egyre sorjázó kiadványai, me
lyeknek megszületésében éppen Pais Dezső
nek, Kossuth-díjas akadémikusunknak, tudo
mányos könyvkiadásunk egyik legnagyobb 
hatású ösztönzőjének van oroszlánrésze. Mi 
tudjuk jól, hogy Pais mire gondol, milyen 
hibákra céloz. Miért éri be az augurok kacsin-

tásával? A tudomány és a tudomány-politika 
egyaránt a dolgozó nép közös ügye immár, 
ne kacsintson a beavatottak szűk körére, 
hanem bíráljon közérthetően a nagy nyilvá
nosság előtt. 

Ismétlem : tanulmánya úttörő tanulmány, 
melyhez hosszú esztendők során fogunk vissza
térni. Azt várjuk, hogy egyrészt adja közre 
mielőbb a maga gazdag kutatási anyagából 
mindazt, amit egy felolvasás szűk köre nem 
bírt volna el, másrészt álljon élére a további 
kutatásoknak. Bizonyos, hogy nyelvészek, 
irodalomtörténészek egyaránt örömmel le
szünk munkatársai egy olyan aktívának, mely 
irodalmi nyelvünk és köznyelvünk kialaku
lásának történetén dolgozik, s amelynek élén 
e kutatások leghivatottabb mestere, Pais 
Dezső áll. 

• Bóka László 

MAGYAR NÉPZENE TÁRA 
Szerk. Bartók Béla—Kodály Zoltán. I. Gyermekjátékok. 
Kerényi György. Bp. 1951—1953. Akadémiai Kiadó. 

II. Jeles napok. Szerk. 

Az eddig megjelent két hatalmas kötet 
egy nemzetközi viszonylatban is úttörő jelen
tőségű gyűjtőmunka szintézise. Nem lehet 
feladatunk, hogy egy irodalomtörténeti folyó
iratba szánt ismertetés keretén belül a köte
tek gazdag népzenei anyagát akár vázlatosan 
is ismertessük. «Kodálynak az a megjegyzése, 
hogy a gyűjtés »az eddigi eredmények Össze
foglalásával biztos alapot ad a további kuta
tásnak«, nemcsak a népzenetudományra kell 
hogy ösztönzőleg hasson, hanem más tudo
mányágakra is. Itt természetszerűen azokról 
az ösztönzésekről kívánunk szólni, amelyet 
az eddigi közzétett hatalmas anyag az iro
dalomtudomány számára adhat. 

A néprajzi gyűjtés során felmerülő iro
dalomtörténeti feladatok megoldására Kodály 
Zoltán is több ízben felhívta a figyelmet. Az 
a megjegyzése, amelyet Árgirus nótájáról írt 
tanulmányában tett — »aki verstanulmá
nyozó céllal temetkezik régi irodalmunkba, 
vigye oda magával mindazt a tanulságot, 
amit csak az eleven, dallamával együttélő 
népdal megfigyelése nyújthat«— azóta egyre 
inkább megszívlelt szempontjává válik vers
történetünk művelőinek. (Ebből a szempont
ból, mint ismeretes, különösen Vargyas Lajos 
ritmustörténete jelentős.) Több ízben felhívta 
Kodály a figyelmet a szövegkutatás fontos
ságára is. »Nem történt még kísérlet a népdal
szövegek s régi irodalmunk kapcsolatának 
rendszeres feltárására« — írta 1937-ben, A 
magyar népzene I. kiadásának bevezetésében. 
1952-ben, a mű 3. kiadásában ezt az óhaját 

is változatlanul lenyomathatta. A Magyar 
Népzene Tára eddig megjelent két kötete 
lehetővé, sőt kötelességünkké teszi, hogy a 
kutatást ebben az irányban elindítsuk. A 
kutatás első lépéseként minél nagyobb konk
rét anyag összegyűjtését, minél több régi 
szöveg továbbélésének és folklorizálódási fo
lyamatának tisztázását kell megjelölnünk. 
Természetesen tisztában vagyunk az olyan 
nézetek helytelenségével, amelyek szerint el
méletek kialakítására csak akkor kerülhet sor, 
ha az idevágó adatok a lehető teljességben 
össze vannak gyűjtve. A kutatásban a kettő 
dialektikusan összefügg egymással: meglévő 
ismert anyagból elvi tanulságokat kell le
vonni, az elért elvi eredmények megszab
hatják a további részletkutatás irányát. Hogy 
azonban ennél a munkánál az anyaggyűjtő 
munka foltosságát és elsődlegességét emeljük 
ki, arra kettős okunk is van. Az egyik 
Kodálynak és Bartóknak e téren is példa
mutató tudományos magatartása. Milyen 
óvatosak voltak még hatalmas anyag isme
retében és óriási szintetizáló képesség birto
kában is elméleti tanulságok levonásában! 
Tudományos munkára szánt idejük túlnyomó 
részét a gyűjtésre fordították s éppen ezért 
tudtak olyan maradandó elvi tanulságokat 
levonni, amelyeken a további részletkutatás 
legfeljebb egy-két kisebb jelentőségű tételé
ben módosíthat. A másik ok, amely az anyag
gyűjtés fontosságának hangsúlyozására kész
tet, az, hogy a társadalomtudományok kö
zött talán éppen a néprajzban, illetve nép-
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rajznak és egyéb tudományágaknak (nem 
utolsósorban irodalomtudománynak) kap
csolatában születtek a legmerészebb elméleti 
konstrukciók, a szellemtörténet »klasszikus« 
légvárai. Kétségtelen, hogy az időben nehezen 
rögzíthető népköltési anyag szinte csábít me
rész feltevésekre.1 

Népdalszövegek összevetése régi irodal
munk szövegeivel két, egymással sok tekin
tetben összefüggő tanulságot hozhat. Egy
részt lehetővé teszi annak vizsgálatát, hogy 
milyen különböző elemeket olvasztott össze 
egységes stílusban a népköltészet, különböző 
korú, az idők folyamán folklorizálódott szö
vegek egymás mellé állítása kézzelfoghatóan 
mutatja a nép »egyirányban ható öntudatlan 
variáló-ösztönét« (Bartók). Másrészt a meg
felelő népi szövegek számontartása, a régi 
magyar irodalom kutatásában is nem egy 
területen új értékelésekhez vezethet és új 
feladatokat tűzhet ki. A továbbiakbari né
hány, inkább csak alkalmilag kiragadott pél
dán keresztül próbáljuk a fentieket meg
világítani. 

Az I. kötet anyaga, a „gyermekjátékok 
szövegei természetrajzuknál fogva nehezeb
ben használhatók fel ilyen irányú vizsgáló
dásra. A népköltésnek ez az ága anyagában 
leginkább változó »folyton forrongó kohó«, 
amelyben az eltűnő régi gyakran a felismer
hetetlenségig átalakult üres forma, játékos 
hagyomány. Ám ennek ellenére — vagy 
inkább : éppen ezért — sokszor egészen ősi 
elemeket jobban megőrzött, mint a felnőttek 
dalai. A kötet végén levő szómagyarázatok 
sokszor utalnak az eddigi kutatás nyomán 
olyan esetekre, amikor több-kevesebb való
színűséggel az ősi hitvilág maradványait sejt
hetjük egy-egy gyermekversben. Minket most 
inkább néhány olyan szöveg érdekel, amely 
konkréten összevethető régi irodalmi emlé
kekkel. 

A,régi magyar szerelmi líra ismerőjérfek 
feltűnik a következő töredék : A violát akkor 
szedik, mikor reggel harmat esik. (903., 907., 
908. sz. eltérő változatokban is ; az egyéb
ként igen pontos és kimerítő betűrendes dal
szöveg-mutató nem jelzi.) Ez a töredék igen 
gyakran előfordul a XVII—XVIII. század 
szerelmi énekeiben, majd népköltési gyűjte
ményekben is a felnőttek dalai között. (Való
színűlég innen került a gyermekek közé.) 

A rengeteg változat puszta felsorolására sincs 
terünk, csak annyit jegyzünk meg, hogy leg
korábbi alakja a Vásárhelyi Daloskönyvben 
olvasható;, Az violát akkor szedik, Mikor 
reggel hajnal fénlik De azután elváltozik, Nem 
is kedves, nem is szedik. (RMKtár 15. 98. 1.) 
Ettől kezdve számos más énekbe kerül bele 
vándorversszakként, majd a XVIII. század 
második felében dalkezd-etként szerepel külön
böző kéziratokban és ponyvanyomtatványo
kon. A ponyván levő alakja rögződött meg 
leginkább : A' Violát akkor szedik, mikor 
reggel harmatozik, én szivem is akkor nyuksdk, 
mikor veled mulatozik. Ily gyakori előfordulás 
és szinte változatlan alakban való tovább
élés láttán esetleg hajlandók lennénk valami 
ősi virágszimbolikára gyanakodni. A töredék 
eredetét azonban inkább abban a középkori 
virágvetélkedés-műfajban sejthetjük, amely
nek másik népi emléke a Jeles napok 254—259. 
sz. dalai. E műfajban a viola gyakori szereplő,, 
s egy nemrégiben előkerült XVII. századi 
virágvetélkedésben (amely valószínőleg egy 
eddig még ismeretlen latin vágáns-ének ma
gyar fordítása) a Viola így dicsekszik : Engem 
a szép harmat gyenge harmattyaval, Itat mint 
kisdedet dajkája mannával. (Kelecsényi-ék. 
MTA könyvtára.) A Vásárjhelyi Daloskönyv 
szövegében is felfedezhető a vita nyoma. 
A népköltészet bonyolult, közvetett útoa 
tehát valószínőleg gyakrabban őrzött meg; 
egyetemes európai stíluselemeket, mint 
eddig gondoltuk. Ennek rendszeres felderí
téséhez azonban szükség van a régi magyar 
szerelmi költészet és az európai irodalmak 
kapcsolatának feltárására is. 

A fenti töredék időben nehezen rögzíthető.. 
. A latin vágáns-költészetből való átvétet 
vagy a mai formához közelálló szöveggé 
alakulás időpontja még hozzávetőlegesen is 
bizonytalan. Viszonylag könnyebb egy másik 
szövegtöredék időhöz kötése. A 73. sz. gyer
mekjáték-dalban olvassuk ezt a részt : Az 
ágyulis kis madár nem száll minden ágra én 
sem fekszem mindenkor a paplanos ágyba.. 
Ágyulis, vagy más, szintén eltorzított alak
ban : Evangyélus, Árgyilus stb. a szójegyzék* 
szerint Árgirus-ból alakult. Gyergyei Albert 
ismert széphistóriájában a szöveghez még 
távolról hasonló részlet sincs ; a széphistória 
egy XVIII. századvégi ponyvakiadásának 
végén azonban a következő szöveget találjuk: 

1 A Magyar Népzerie Tára szigorúan tárgyilagos anyagközlésében ilyen elméletek természetesen nem 
kaptak helyét. Mégis egy-két v i ta tható apróság vagy következetlen állítás éppen kormeghatárczó elméletek
kel kapcsolatos. Kellőképpen meg nem fontoltnak tar t juk pl. Kolumbán Lajos véleményének közlését, sőt 
•— főszövegben lévéji — hangsúlyos kiemelését a Gergely-járás keletkezési idejére vonatkozólag: Mivel 
a Brassó megyei csángók, akik szintén éneklik a Gergely-köszöntőt, a XVI. század közepén tértek át a protes
táns hitre, az éneknek a reformáció előtti időkből kell származnia. Ezzel szemben Ács Mihály énekeskönyve, 
ahol az ének szövege először megjelent, protestáns kiadvány, egyébként is énekek — még kimondottan fele
kezeti elemeket tar talmazó énekek átvételére is számos példát találhatunk a XVII. században — Az I. k ö t e t 
igenlően idéz két egymással ellenkező nézetet a Lengyel László meghatározására vonatkozólag. A S01. lapon 
Lengyel Lászlót Horváth János nyomán I. (Szent) Lászlóval azonosítja a jegyzet, a 889. lapon, kissé zavaros; 
megfogalmazásban I. Ulászlóval, határozottan tagadva a másik nézetet. 
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Argirus kis madárkája nem száll minden ágra 
Én sem fekszem mindenkor a' paplanos ágyra 
A' mig Árgirusról én többet irhatok, 
Addig a' markomba tiz garast adjatok. 

Az ilyenféle tréfás, a kiadványt ajánlgató 
és egyúttal árát is közlő versecskék divatja 
általában a XVIII. század végén indult meg. 
Ilyen szövegű népdalok ismeretében valószí
nűnek tarthatjuk, hogy a ponyvanyomtat
vány-árusok énekelték ezeket a szövegeket. 
» Még biztosabb fogódzóink lehetnek törté
neti énekek maradványainak időbeli meg
határozásánál. Törökök, tatárok vagy éppen 
történeti nevek említése (érdekes a Vesszős 
Tamás népe vagyunk kifejezés, amelyet a 
szójegyzék Esze Tamásnak magyaráz) még 
nem elegendő bizonyíték, hiszen ki tudja 
hány áttételen keresztül őrződtek meg, vagy 
talán újabb felelevenítés során kerültek be a 
népköltészetbe a régi harcok emlékét sejtető 
fordulatok. Szövegegyezés esetén azonban a 
népi szöveg keletkezési ideje megállapítható, 
így pl. az 1740 után keletkezett Generalis 
insurrectio (Szöveggyűjtemény L/2. 1092.1/.) 

'9., 19. és 20. versszakai szinte szószeririt 
élnek a 337., 563. és 635. sz. gyermekjáték
dalokban. 

A Magyar Népzene Tára II. kötetének 
szövegei sokkal több alkalmat adnak régi 
szövegekkel való egybevetésre. Különösen az 
egyházi ünnepekhez kapcsolódó szokások 
énekszövegei mutatnak sokszor igen'* szoros 
egyezést régi egyházi énekeskönyvek szöve
geivel. Ez természetes is, »hisz századokon 
át ez volt jóformán az egyetlen verses iro
dalmi hatás ami a magyar népet érte« — mint 
Kodály Zoltán írja. (A magyar népzene. Bp. 
1952.^44. 1.) Ugyanott rámutat Kodály 

.-a nyomtatás rögzítő szerepére, amely meg
nehezítette, hogy túlságosan eltérő variáns 
szövegek keletkezzenek. 

Az egyházi ünnepekhez kapcsolódó szö
vegek régi irodalmi megfelelői egy elég szűk 
időkörnek katolikus énekeskönyveire vezet
hetők vissza. (1651 : Gantus catholici I. kiad., 
1674: Szegedy Lénárt: Cantus catholici, 
1675 : Cantus catholici 2. kiad., 1676 : Kájoni: 
Cantionale catholicum.) A Jeles napok mint
egy 20 énekszövege található meg a fenti 
kiadványokban. Részletesebb összevetésre 
nincs terünk, csak néhány fontosabb szöveg
párhuzamra utalunk : Szegedy Lénárt éne
keskönyvében találjuk meg a Három királyok 
napját (161.1.), Hot vagyon zsidók királya... 
(159.1.), Oh szép Jézus ez uj esztendőben. . . 
kezdetű énekeket. Kájoni 1676-i kiadványá
ból a Királyok királyának. . . (105.1.), Oh 

2 Érdemesnek tart juk legkorábbi változatát 
és a szöveg lelőhelye, az 1750 körüli Szikszai-ének 
^kutatók előtt. 

fényességes szép hajnal.. .(27.L), Szép violácska, 
kedves • rózsácska.. .(85.1.) kerültek a nép
költészetbe stb. Valószínűleg még azok az 
énekszövegek is a jelzett kiadványok útján 
terjedtek el, amelyek egyébként korábbi 
énekeskönyvekre mennek vissza. A 32. sz. 
ének szövegét pl. a jegyzet Tuba Mihály XVI. 
századi dicséretével veti össze, mert refrén
jük megegyezik. De a telj es szöveg már közép
kori verseink között szerepel, (RMKT I. 429. 
1., Tuba Mihály innen vehette át a refrént), 
elterjedésében pedig valószínűleg Kájoni ki
adványának volt a legnagyobb szerepe, amely
nek 96. lapján szintén megtalálható az ének. 
— Az elmondottakból az következik, hogy 
az eddiginél nagyobb figyelmet kell fordí
tanunk a XVII. század második felében fel
lendülő katolikus énekköltés vizsgálatára, s a 
kutatásban a hangsúlyt a Magyar Népzene 
Tára II. kötetében levő folklór adatok segít
ségével a vallásos énekköltészetben meglevő 
népies vagy éppen népi elemekre kell helyezni. 

A népzenei gyűjtéssel kapcsolatban elvég
zendő számos irodalomtörténeti feladat közül 
csak egyre mutatunk még rá : a deákság 
szerepének kutatására. Irodalomtörténésze
ink közül Kardos Tibor hívta fel a figyelmet 
régebbi tanulmányaiban, főként a közép
korra vonatkozólag a kérdés fontosságára, 
megállapításait azonban sajnos alig követték 
részlettanulmányok. A Jeles-napok-ban köz
zétett szövegek egy része főleg a deákság 
XVIII. századi irodalmi működésének felde
rítését teszi szükségessé. Különösen a név
napi köszöntők szövegei vallanak félreérthe
tetlenül klasszikus műveltségű, tudálékos, 
tehát deák szerzőkre: Készítsd morzsám 
( = múzsám), lantodat, zenditsd meg muzsi
kádat — Barmazusnak ( = Parnasszusnak) 
hegye zeng Hérikonnak ( = Helikonnak) 
völgye peng stb. A XVIII. századra azért 
merjük tenni keletkezésüket, mert énekes
könyveinkben ettől kezdve jelennek meg na
gyobb tömegben a névnapi köszöntők, s 
ezeknek stílusa, hangja erősen emlékeztet a 
népi szövegekre. Konkrét szövegösszeveté
sekre az eddigi kutatás hiányossága miatt 
nincs módunk, kétségtelen azonban, hogy a 
XVIII. századi énekeskönyveink alkalmi ver
seinek részletes vizsgálata sok tanulsággal jár
hat a folklorizáció kérdésének kutatásánál. 
— De felfedezhető a deákok szerepe egyes 
vallásos szövegek keletkezésénél is. így az 
újesztendei énekek főtípusának szövegét — 
amelynél a jegyzet is megemlíti, hogy a 
szöveg tudálékos szerzőre vall —, először 
deákok által összeírt énekeskönyvekben talál
juk meg.2 

özölni, mert fontos, elterjedt népi szövegről vari szó 
könyv (MTA könyvtára) meglehetősen ismeretlen a 
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Cantio P. D. Xtis(l)' Nativitati 
Vjj esztendő, vígság szerző, Most kezd újulni 
vj jutással víg örömet akar hirdetni 
Hirdeti már a Massiast el jötnek lenni 
Legyetek az Ur Istennek mind uj hivei 

El múlt töltünk az O idő mellyben bánkotunk 
Bánat miat jajdalomra gyakran jutotunk 
Jutott hozánk az uj idő melyben vigadjunk 
vigassággal Ur Jesusnak glóriát mondjunk 

Aldot Jesus ditső Xtus kedvelly most minket 
a Menyekbül, nyuts kegyelmeket (!) 
Ugj kegyelmeiddel tölts be mi lelkeinket 
Lelki (nagy örömre hívjad te híveidet) 

Magas szép ég felső kék ég ditsérd Uradat 
Urad álgyad Nap hol tsillag te meg váltódat 
Megtartódnak Meny főld^nger szólly 

hosannákat 
Hosánna Néked Ur Jesus adj uj napokat* 

Ismételjük: a népdalszövegek és a régi 
magyar íjrodalom közötti kapcsolat kutatá
sához nem általános elvi szempontokat kíván
tunk leszögezni, hanem inkább gyakorlati 
példákon keresztül néhány fontosabb kuta
tási területre felhívni a figyelmet. Érdeklő
déssel várjuk a további köteteket, amelyek 
bizonyára további ösztönzéseket adnak az; 
irodalomtudomány számára is. 

Stotl Béla 

NÉHÁNY MEGJEGYZÉS ADY ENDRE ÖSSZES VERSEINEK ÚJ KIADÁSÁHOZ 

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1954. I. 650, II. 694 lap. 

A Szépirodalmi Könyvkiadó bibliofil kia
dásban kiadta Ady Endre összes verseit. 
Középső része ez a kötet egy sorozatnak, 
amelynek első kötete Petőfi Sándor, záró
kötete pedig József Attila összes verseit 
tartalmazza. Éppen időben jelent meg a 
kötet — Ady Endre összes verseinek hetedik 
kiadása —, hiszen már évek óta nem adták 
ki a költő összes verseit. 

A mi megjegyzéseinknek az a célja, hogy 
értékelje és összegezze a kiadás új vonásait, 
és rámutasson a fogyatékosságokra. Elöl
járóban szögezzük le : Ady összes verseinek 
több szempontból ez az eddigi legjobb népszerű 
kiadása és egy lépés előre a kritikai kiadás 
felé. Nem mondhatjuk el azonban, hogy 
minden rendben volna ezzel a kiadással. 
Nem tudták megnyugtató módon megoldani 
az Ady-ajánlások közlését. Megjegyzéseink 
két részre tagolódnak. Először foglalkozunk 
a kiadás új vonásaival, s utána az ajánlásokat 
vizsgáljuk meg. 

I. 

A most megjelent Ady összes versei új 
vonásai azért igen jelentősek, mert egyrészt 
a majdani kritikai kiadást készítik elő, 
másrészt pedig úgy válogattak Adynak 
»Rövid dalok egyről és másról« című köteté
ből, hlogy ezzel most már lényegében minden 
jelentős Ady-vers a legszélesebb olvasó
közönség kezébe kerüty;. 

F ö l d e s s y G y u l á n a k , az Ady-
filológia fáradhatatlan művelőjének az ér

deme, hogy ez a kiadás komoly előrehaladás, 
Ady összes versei kritikai kiadásának meg
teremtéséhez. De nem az első lépés. Irodalom-
történetírásunk nem foglalkozott jelentősé
géhez méltóan az 1950-es kiadással, pedig 
már az is jelentős előrehaladás volt á kriti
kai kiadás megteremtéséhez vezető úton, s 
a mostani kiadás már annak eredményeire 
épül, azt egészíti ki. F ö l d e s s y G y u l a 
az 1950-es kiadáshoz írt kísérő soraiban a 
következőkben foglalta össze a kiadás új 
mozzanatait : 

»Ady összes verseinek ez a hatodik kiadása 
az- első, mely lehetőleg hibátlan szöveget 
nyújt az olvasónak. 

. . . Előrehaladott koromban most, egy 
újabb Ady-vers- összes kiadásakor, minden 
aggodalmaskodást félretéve, elmulaszthatat-
lan lelkiismeretben kötelességemnek tar
tottam, hogy kiigazítsak egyes, kétségtelen 
szövegromlásokat. Javításaim, kivétel nél
kül, olyan tudomásokból, észrevevésekből, 
részben Adytól kapott irányításokból ered
tek, amiket igazolhatok s rövid időn belül 
bővebben is igazolni fogok. 

Egyes interpunkciós javításokon kívül 
tizenöt Ady-vers szövegén kellett változtat
nom. Ezek a változtatások túlnyomó rész
ben nem érintik lényegesen az eddigi Ady-
szövegeket; ezek Ady apróbb elírásainak 
vagy egészen bizonyos sajtóhibáknak rendbe
hozásai. 

Lényegesebbnek tetszhető változtatást 
mindössze öt .versben tettem : A Dál-
kisasszonyok násza, Fedjük be a rózsát. 

3 A 3. vsz. 4. sorát az Oct. Hung. 706. OSzK-beli kézirat 71. lapjáról pótoltuk. 
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