
STOLL BÉLA 

KÖZÖSSÉGI KÖLTÉSZET - NÉPKÖLTÉSZET 

Megjegyzések a XVIlK századi kéziratos szerelmi lírához 

A régi magyar kéziratos énekköltészetet a korábbi kutatók, főleg Thaly, teljes egészé
ben népköltészetnek tekintették. Ennek a szemléletnek nyomai manapság is felbukkannak. 
Ortutay pl .a magyar népköltészet reprezentatív gyűjteményébe a kéziratos énekköltészet 
termékei közül is besorolt egy-kettőt, így a „Nincsen szerencsésebb a paraszt embernél . . ." 
és a „Nincs boldogtalanabb a paraszt embernél . . . " kezdetűeket, pedig ezeknél a műköltői 
daraboknál még a népnél való továbbélést sem lehet dokumentálni. A jegyzetekben ezt írja : 
„Ha ez a két dal nem is népdal, föltétlenül helyet kér a magyar népköltészet minden gyűjte
ményében."1 A népköltészetnek és a régi magyar kéziratos énekköltészetnek azonosítása, illetve 
bizonyos mérvű összekeverése teljesen érthető. Futólagos összehasonlításuk során annyi közgg 
mozzanat található bennük, hogy az első benyomás kétségtelenül az, hogy a kettő azonos. Mi 
lehet ennek az azonosságnak a mélyebb alapja? 

A népköltészetet a műköltészettől elválasztó meghatározások általában külső sajátos
ságokból indulnak ki. A kutatók többsége a keletkezési módra, a népdalok életrajzára stb. 
utal. A joggal legtöbbet idézett gorkiji meghatározás („A népköltészet a dolgozó nép közösségi 
költészete") szintén külsőleges jegyeket vesz figyelembe. 

A legszembeszökőbb, s ezért szinte minden meghatározásban (az idézett Gorkij-félében 
is) megtalálható a népköltészet közösségi jellege. Ennek több összetevője, vagyis a keletkezés, 
a továbbhagyományozás és a megjelenési mód közül az első, az eredet kérdése foglalkoztatta 
a legtöbbet a kutatókat. A legszenvedélyesebb viták akörül forogtak, hogy egyéni, vagy 
kollektív alkotás-e a népköltészet. Ma már minden kutató elismeri, hogy az egyéni közremű
ködés elengedhetetlen kiindulás mindenféle költemény létrejöttéhez. Az a romantikus felfogás, 
amely a népköltészetet teljes egészében, vagyis nemcsak megnyilvánulásában, hanem eredeté
ben is kollektívnak képzelte el, („Das Volk dichtet") már a múlté. A kérdés inkább akörül 
forog, hogy vajon az első, egyéni megfogalmazás, vagy pedig a közösség tagjainak ezen a 
nyersanyagon történt fokozatosan csiszoló mürikája a fontosabb-e a népköltészet kialakulásá
ban. Ez már csak azért is lényeges, mert éppen a legértékesebb népköltési anyagot hordozó 
osztályok egyénei valószínűleg nem képesek arra, hogy valamilyen a hagyománytól eltérő, 
új megfogalmazással járuljanak hozzá a meglevő népköltészeti kincs gazdagításához. Bartók 
Béla szerint valószínűtlen, hogy a parasztság egyes tagjai egyéni dallaminvenciók kitalálására 
képesek lennének és a szövegek kutatóinak sem sikerült egyéni költői tehetségekre bukkanni.2 

A közösség csak a már meglevőt variálja, új motívum feltehetőleg mindig valahonnan kívül
ről kerül be a népköltészetbe. 

Ez távolról sem jelentheti azt, hogy valamennyi népdal külső indítéknak köszönheti 
létrejöttét. Egyrészt bármilyen sok szövegről is sikerül a kutatások során kimutatni a művi 

1 Magyar népköltészet. Sajtó alá rendezte és bevezette ORTUTAY GYULA. Bp. 1955. 
I. köt. 482. (Magyar Klasszikusok.) 

2 BARTÓK BÉLA : A magyar népdal. Bp. 1924. VI. 1. — ORTUTAY i. m. 40. : „A folk
lórnak csak éppen az a gondja, hogy ezeket a névtelen költői tehetségeket nem tudja föl
mutatni." 
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eredetet, ez még mindig csak elenyésző lesz a népdalok tengerében, másrészt a népdalok életé
ben és esztétikai értékelésében teljesen lényegtelen, hogy honnan származnak. A folklorizáció 
egyes eseteinek vizsgálata a tudományos kutatás számára azért fontos, mert ennek segítségé
vel lehet fényt deríteni a népdalok életrajzára, a\yJitoztatások irányára stb. Nyilvánvaló, hogy 
ehhez számtalan folklorizációs folyamat részletes elemzése szükséges. Az alábbi példa is csak 
néhány megjegyzéshez adhat alkalmat. 

A magyar népköltészetben a két leggyakoribb virágnév a rózsa és a viola s ezek igen 
gyakran együtt fordulnak elő.3 Az igen elterjedt gyermekdal: „A violát akkor szedik, mikor 
reggel harmatozik . . . " végeredményben ugyanarra a középkori certámenre, virágvetélke
désre vezethető vissza, amely — mint Eckhardt Sándor kimutatta — az egyik népballada
típusnak is őse.4 A középkori szövegekben többnyire a rózsa és a viola vetélkednek egymással. 
Feltűnő mármost, hogy a népi szövegek egy részében a két virágot valamilyen módon ellen
tétbe, vagy párhuzamba állítják : 

A violát mikor szedik? 
Reggel mikor harmat esik... 
Hát q rózsát mikor szedik? 
Mikor a legény búcsúzik. 

Leányt illet a rózsa, 
Asszonyokat viola. 

Mink vagyunk a rózsa, 
Mink szeretjük egymást, 
Én vagyok a rózsa, 
Te vagy a viola. 

Nagyon valószínű, hogy ezekben a szövegekben a középkori certámenjelleg maradt meg, sőt 
lehet, hogy a rózsa és viola nagy népszerűsége egészében visszavezethető a középkori költői 
műfajra. Ha ez így van, akkor még olyan esetekben is jogosult külső indítékokat keresni, 
ahol igazán kézenfekvő volna, hogy a nép saját szemlélet alapján teremti meg költői motívu
mait. 

Egyfelől tehát egy középkori, tudós költői lelemény áll, melynek egyik motívuma vala
milyen úton lekerült a néphez, másfelől ennek a szűkszavú kiindulásnak csodálatos gazdagság
ban és változatosságban való kivirágzása a népköltészetben. Nyilván a számtalan rózsa-viola 
motívumra épült népdal, melyek között nem egy remekmű is akad, már a nép számtalan tagjá
nak alkotása. A változatképzó'dések nagyrésze analógiás eredetű (ennek feltehetőleg éppoly 
nagy szerepe van a népdalok életében, mint a nyelv életében) s ebben az ösztönös folyamatban 
az egyéniségnek már nincs számottevő szerepe. Teljes mértékben jogos tehát a hangsúlyt az 
utóbbi, kollektív részre tenni, még akkor is, ha egyes szövegeknek végső soron műköltői 
eredete ki is mutatható. 

A XVII. századi kéziratos szerelmi lírában a szövegek túlnyomó többsége egyéni eredetű. 
Nincsen azonban egyetlen olyan szöveg sem, amelyen az alakulás, vagy alakítás jelei ne mutat
koznának. A szövegváltozatok közötti eltérések néha oly nagyok, hogy azokat semmiképpen 
sem lehet a kéziratos terjedéssel magyarázni. Bár ez az alakító munka a legtöbb esetben nem 
hozott létre minőségi változást, mégis e költészetben benne rejlett annak a lehetősége, hogy 
.amennyiben hosszabb ideig és a lehető legszélesebb körben elterjednek, éppolyan változatos 
és gazdag formációk keletkeznek, mint a népköltészetben. (A korlát az ezzel a költészettel éló' 
társadalmi rétegek — nemesség, deákság — életének viszonylagos rövidsége volt.) Ezt bizo-

/ 
3 A magyarság néprajza. III, 47—8. 
4 ItK 1954. 464. 
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nyitja néhány olyan szöveg, melynél igen valószínű, hogy fennmaradt formájában nem egy
valakinek a leleménye, hanem az átvevő közösség alakító munkája már lényegesebb benne. 
Azokból a szövegrészeiből pedig, melyek a néphez kerültek, meglévén ezzel a lehetőség, hogy 
sokan éljenek velük, igen eltérő változatok keletkeztek. 

Az ösztönös változtatások mellett még elég nagy a szerepe a tudatos változtatásoknak 
is. (Egyéni helyzetre való alkalmazás, kompiláció stb.) Az egyéniség bélyege azonban ezeken 
is alig ütközik ki, békésen megférnek, gyakran a felismerhetetlenségig összekeverednek a spon
tán változtatásokkal. Amennyiben megvolt tehát a műköltői szándék, ez csak az epigonizmus 
formájában jelentkezhetett s ami negatív értelemben epigonizmus, az pozitív értelemben nép
költészet. A műköltői igény elsikkadása, a közösségi jellegben való feloldódása mutatkozik meg 
abban is, hogy a szerzők gyakorlatilag mindig névteleneknek tekinthetők, akkor is, ha a vers
főkből kiolvasható a nevük. Nemcsak azért, mert a legtöbb esetben semmi egyebet nem tudunk 
róluk, hanem azért is, mert az átvevő közösséget szemmel láthatólag egyáltalán nem érde-
Jcelte az énekszerző személye^ A versfőket gyakran elrontották és az énekeskönyvekben sehol 
sem írják meg, hogy ez vagy az az ének kinek a szerzeménye, pedig valószínű, hogy néha 
tudták. Teljes mértékben hiányzott tehát a szerzői egyéniség tisztelete, amely a műköltészet -
nek még kéziratos továbbhagyományozása esetében is mindig megvan, amint ezt a Balassi
szöveghagyomány történetéből láthatni. Éppily közömbös a szerzői tulajdonnal szemben a 
parasztság, amikor pl. Petőfi-szöveget vesz át és alakít.6 

De hiányzik a szöveg tisztelete is. A szájhagyományt gyakran a népköltészet alapvető 
sajátosságának tekintik a műköltészet írásbeliségével szemben. Természetes, hogy az alkotó 
tevékenység kollektív módja csak élőszóbeli, dallamhoz kötött továbbhagyományozás útján 
képzelhető el. A népköltészet közönsége, azáltal, hogy a szöveget tulajdonképpen előadja, 
mindig aktív, szemben a műköltészet passzív élevezőjével. így mindig megvan annak a lehető
sége, hogy az előadó olyan változtatásokat tesz a szövegen, melyek maradandóak, a közösség 
elfogadja Őket, ez pedig további változtatásoknak lehet az alapja. Kérdés azonban, hogy az 
egyének sorának ösztönös alakításaiból keletkező rengeteg változat, amely a népdal meg
jelenési formája, egyszerűen az írástudatlanságnak, vagyis egy technikai lehetőség hiányának 
a következménye-e? Elgondolkoztató, hogy a régebbi közköltés népszerűbb szövegei számtalan
szor, változatlan szöveggel megjelentek ponyvanyomtatványokban, de ez a tény nem állta 
útját annak, hogy a kéziratos énekeskönyvekben tovább ne alakuljanak, bővüljenek vagy 
csonkuljanak a változatképződés szájhagyományozó törvényei szerint. Ennek a költészetnek a 
közönsége pedig minden bizonnyal tudott írni-olvasni. Sőt van olyan lírai műfaj mind a kéz
iratos költészetben, mind a népköltészetben, melynek léte eleve az írásbeliséghez van kötve : 
a verses levél.6 Ezek pontosan úgy alakulnak, mint az énekelt szövegek. A szájhagyományozó 
továbbadás részben ok, részben okozat és a variálódás a közösségi költészet belső jellegének 
következménye.7 

Nem véletlen ugyanis, hogy milyen típusú szövegek képesek elszakadni írásos megkö
töttségükből és elindulni a szájhagyomány útján. Ha úgy lenne, mint Marót Károly vallja, 
hogy a mű- és népköltészet közötti különbség „nem a lényegre, egyedül a művek életmódjára 
vonatkozik",8 akkor pusztán a véletlentől függne, hogy ez vagy az a műköltői szöveg kerül el 
a néphez. Első pillantásra csakugyan úgy tűnik, hogy a leszállt szövegek a legkülönbözőbb, 

5 A kutatók a kéziratos költészetben mindenáron „szerzők"-et akartak produkálni. 
Balassi költői termése megkétszereződött, a Teleki-ék. énekeit Barakonyi Ferencnek tulaj
donították stb. Vö. It 1957. 525. 

6 A kéziratos szerelmi lírában ez a műfaj általános, de ESZE TAMÁS némi túlzással 
írja : „A szerelmes versek gyakorlatilag versben írt leveleknek tekinthetők." Magyar köl
tészet Bocskaytól Rákócziig. Bp. 1953. 39. Verses levelek a népköltészetben : SEBESTYÉN 
GYULA : Dunántúli gyűjtés. Bp. 1906. 387—406. (MNGy) Sebestyén jegyzeteit uo. 584—5. 
Legújabban : Háromszéki magyar népköltészet. Marosvásárhely [1958.] 541—9. 
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legtarkább eredetűek : Petőfitől éppúgy átvesz a nép, mint Fráter Lóránttól. Már csak ezért 
sem igen használható ebben az esetben— bármennyire is igaz végső fokon— az a tétel, hogy 
csak az folklorizálódhat, ami eredetileg is népi ihletésű. Egyrészt az a nyersanyag, ami a 
népköltészet kohójában legtöbbször magas színvonalú alkotássá válik, néha meglepően silány 
(magyarnóták, kuplék stb.) másrészt egyáltalán nem valószínű, hogy egy kifejezetten műköltői 
alkotás, bármennyire is a nép legégetőbb kérdéseire ad választ, szöveg szerint a népköltészetbe 
kerüljön. A JíraJ^ileiéa..csak az a szöveg folklorizálódhat, amelynél a visszatükrözés módja 
a2wnos-.a_népköltészetéveL.. Itt ismét, akárcsak a keletkezés kérdésénél,Üz egyéni és közösségi 
jelleghez jutunk, mely úgylátszik a legáltalánosabb és mindent átfogó különbség a mű- és 
népTcöltészet között. A népköltészetben csak az a szöveg válhat közkinccsé, mely erősen 
differenciált, egyéni gondolatokat és érzelmeket nem fejez ki. Egy-egy műköltői alkotásban 
bennerejlik alkotója érzelmeinek bonyolultsága, tükröződnek benne — ha legtöbbször nem 
is közvetlenül — a költő egyéni emlékei, jelleme, a kor, melyben élt stb., s ennek megfelelően 
az olvasóban is felkelti az érzelmek egyéni árnyaltságát és bonyolultságát. Egy műköltői alko
tás élvezése, bármennyire is spontán, mégis hatalmas gondolati munkával jár, az olvasó a 
költő mondanivalójához bonyolult módon, kerülő utakon, ellentmondásosan, gyakran a szerző
vel ellenkezve, szembeszállva jut el. A népdal által kifejezett érzelmek befogadásához mind
erre nincs szükség. A népdal közvetlenül, elementárisán hat, azáltal, hogy az érzelmeket pri
mitív, mindenki által érthető absztrakció segítségével fogalmazza meg. A fájdalmat, az örömöt,, 
az elhagyatottságot mindig csak egyetlen vonatkozásban tükrözi, szoros logikai rend helyett 
kötetlen,_ lélektani rendben adva azt elő',9 — • .. ••—— 

A régi magyar kéziratos énekköltészet lényegében hasonló módon fejezi ki az érzelmeket. 
Mindig csak egy vonatkozásban tükrözi azokat, sohasem egy egyén érzelmi gazdagságán és 
árnyaltságán keresztül. A kifejezésre felhasznált költői eszközök gyakran egészen mások (pL 
a mitológia képei10 de ez a lényegen, a visszatükrözés módjának azonosságán nem sokat vál
toztat. Érthető ezekután, hogy ez a költészet a népköltészetre igen erősen hatott. Műköltők 
alkotásaiból csak az kerülhet le a néphez, melyek sikerrel utánozzák a közösségi hangot; 
szempontunkból különösen érdekes, hogy a régi közösségi lírát utánzó műköltői alkotások : 
Thaly, álkuruc szövegei közül is megtalálunk néhányat a népköltésben.11 

A közösségi jellegből következik, hogy igen lényeges a különbség a népköltészet és a 
műköltészet fejlődésében is. A népköltészet nem gazdagodhat olyan szövegekkel, melyek 
formában és tartalomban a meglevőtől erősen eltérnek, mert nem valószínű, hogy a tömegek
nek a megszokotthoz ragaszkodó és azt követelő ízlése befogadná azokat. A közösség ízlésé
nek lassú változását a népköltészet fejlődése mindig csak szorosan a meglevő alapokra támasz
kodva követi, egyben magával hordozza (néha koloncként) az elmúlt századok eredményeit 
is. A népköltészet fejlődése tehát folyamatos, hasonló a nyelvéhez : mennyiségi elemek lassú
felhalmozódásából, más elemeknek viszont lassú elhalásából áll. A kollektív tevékenység 
lassanként lecsiszol minden korhoz kötöttet: a népköltészet tulajdonképpen ahisztorikus. 

7 Vö. TBENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE : Bellerophontés. MTA I. oszt. közi. 1952. 
496—7. 

8 MARÓT KAROLY : Mi a „népköltészet"? Ethn. 1947. 162. 
9 CROCE, BENEDETTO : Poesia popolare, poesia d'arte. Bari 1933. 5—10. 
10 Éppen ezt szokták annak bizonyítékául felhozni, hogy a kéziratos énekköltés 

műköltészet. 
1 1 A Thaly-szövegek többnyire tanítók közvetítésével kerültek a népköltészetbe. 

KALMÁNY LAJOS : Történeti énekek és katonadalok. Bp. 1952. 194., 206—7. — Az „Eszter
gom megvételéről" erősen módosított népi változatát Koroncón (Győr vm.) jegyezték le 
1933-ban. Gyöngyvirág. 92 magyar népdal. Bp. 1954. 48. sz. Nem véletlen, hogy éppen a 
kuruc harcokban szerepet játszó községben. Az itteni tanítók emiatt a Thaly-féle kuruc-
romantika lelkes hívei voltak. (Jenéi Ferenc szíves közlése.) 
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Mennyire más képet mutat a műköltészet fejlődése! A meglevővel erőszakos szembe: 

fordulás és szakítás, hatalmas fellendülés, majd hosszas pangás jellemzi s mindennek az iroda
lom alatt, a népköltészetben semmi nyoma. A műköltő számára nem lényeges, hogy közönsége 
rögtön befogadja, sőt az igazán nagyok gyakran alkotnak olyat, melynek közönsége még csak 

/ kialakulóban van. A műköltészet síkján éppen a meglevőhöz szorosan ragaszkodó epigonizmus 
I veszíti el létjogosultságát, az, ami a népköltészetben a legfőbb követelmény ahhoz, hogy 
[ életképes legyen.12 

A kéziratos énekköltészet fejlődése itt is a népköltészetéhez hasonló, Az új művek a 
meglevőhöz szorosan tapadva keletkeznek, az éppen aktuális képek, hasonlatok, fordulatok 
felhasználásával. A fejlődés folyamatos, törés nélküli, szemben a műköltészetével, melynél 
(legalábbis a legjobbaknál) az új mindig a régivel való szembenállás formájában jelentkezik, 
még akkor is, ha a költői szándék történetesen az, hogy az elődöket, a mestereket utánozza. 
(Pl. a humanista lírában.) A kéziratos költészet is magával hordozza az előző korok termését. 
Innen adódnak a korszakolás nagy nehézségei. Egy-egy szöveg különböző korok használatában 
levő, recens énekkincséhez tartozhat hozzá. Az „Ifjúság mint sólyommadár . . . " kezdetű az 
1670-es évek énekkészletére éppúgy jellemző, mint mondjuk az 1770-es évekére. Hogy ezt 
az illető korokban is így érezték, arra bizonyíték, hogy a záróversszakban talált évszámot 
igen gyakran a leírás idejére változtatták át. Ismerünk olyan szöveget, melynek három válto
zata maradt fenn különböző évszámokkal. A korhoz kötésnek ez a külsőleges, formális módja 
éppúgy nem maradhat meg, mint ahogyan a versfők is elromlanak. „Üj" és „régi" egyébként 
is minduntalan összekeveredik a közönség tudatában. Kéziratos énekeskönyvekben gyakori a 
„Cantio nova" cím a szöveg korától függetlenül; a ponyvanyomtatványok címeiben is általá
nos a „Szép új énekek" kifejezés. A népdal iránti érdeklődés kezdeteinél viszont éppenséggel 
„régi"-nek érezték a szövegeket. Ráth Mátyás a népdal első magyar meghatározását ekként 
adja : „A köznépnek szájában forogni szokott régi versek."13 Népdalgyűjtők általános meg
figyelése, hogy ha régi énekek iránt érdeklődnek, a megkérdezett ezt nem érti és olyan nóták
kal hozakodik elő, melyek legföljebb néhány évtizedesek.1* Az időérzék ilyen megzavarodott-
sága, illetve teljes 4úánya e szövegek időtlen jellegére utal és a tudományos kutatás is nagy 
nehézségekkel áll szemben, ha akár a régi szerelmi líra, akár a népköltészet alkotásait meg
próbálja kronológiailag rendezni.16 

A XVII. századi szerelmi közköltés tehát sokkal közelebb áll a népköltészethez, mint 
a műköltészethez. Vájjon csak azért, mert itt az irodalomnak egy korábbi, primifívebbfokával 
állunk szemben? Horváth János azt írja, hogy a népköltészet a „legprimitívebb, történet előtti 
vehiculuma annak a műveltségi ösztönnek, melyből majd az irodalom szervez meg egy külön 
összefüggést,... amely mint egy primitívebb jelenség „survivance"-a az irodalom létrejötte 
után is megmarad (éppúgy, mint ahogy a nyomtatás kezdete után a primitívebb kézírásos 
irodalom sem tűnik le végképp s egyszerre.)"16 Ebből az következne, hogy az énekköltészet 

12 Ld. SZILÁGYI JÁNOS GYÖRGY bírálatát Marót Károly Homeros-könyvéről : Antik 
Tanulmányok 1954. 172. 

13 HORVÁTH JÁNOS : A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Bp. 1927. 53. 
14 Pl. Bartók Béla levelei. [II. köt.] Bp. 1951. 67—8. 
15 A „Magyar költészet Bocskaitól Rákócziig" c. kötet a szerelmi énekanyagot külön 

csoportban kényszerült közölni, mert az „kronológiailag túlnyomó részben nem rendszerez
hető". (465.) Népdalszövegek kronológiai rendszerezésére (nem balladákéra) eddig az egyet
len komoly kísérletet Kálmány id. művének sajtó alá rendezői, DÉGH LINDA és KATONA 
IMRE tették. Eljárásuk azonban nem mindig megnyugtató, gyakran egészen külsőleges : 
XIX. századi szövegeket a Rákóczi-korba helyeznek, csak azért, mert a „kuruc" szó elő
fordul bennük stb. 

16 HORVÁTH JÁNOS : Magyar irodalomismeret. Minerva, 1922. Újabb kiadása : Tanul
mányok. Bp. 1956. 17. 
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közösségi módja, vagyis névtelennek tekinthető szerzők alkotásai, a szájhagyomány útján 
való terjedés, a szorosan dallamhoz kötöttség lassan megszűnőben van. Az éneklés iránti igény 
azonban sohasem fog az emberekből kiveszni s ezt csakis olyan szövegek elégíthetik ki, melyeken 
nem az egyéni bélyeg ütközik ki, hanem közösségi jellegűek. Ezt az igényt ma a slágerköltészet 
elégíti ki. Megjelenési módja a régi kéziratos költészetével lényegében azonos. Szerzőik névtele
nek, mert kideríthető ugyan, hogy mi volt a nevük, de ki tudja ezt, kit érdekel jez az effajta 
dalokkal élők közösségében? Szájhagyomány útján terjednek most is, amikor végülis min
denki tud írni-olvasni és módjában lenne megvásárolt füzetkékből megtanulni szövegeiket. 
Ezeket azonban csak az emlékezet támogatása céljából veszik. Sőt a modern technikai lehető
ségek inkább annak kedveznek, hogy hallomásból tanulják meg. Dallam nélkül elképzelhetet
lenek, ugyan kinek jutna eszébe ilyen szövegeket magában olvasgatni? Senki nem tartja 
irodalomnak, irodalom alatti, sokszor megvetett műfaj ez és időnként a régi prédikátorok 
hevességével kelnek ki ellenük, de ez közönségét éppúgy nem érdekli, mint ahogyan a virág
énekek közönségét sem érdekelte a hivatalos tilalom. 

^Minden kornak megvan az ilyen típusú énekkészlete, melyet összefoglalóan közösségi 
költészetnek nevezhetünk. Ha egy-egy társadalmi osztály vagy réteg ízlése a dalok egy részé
nél elég erősen érvényesül, akkor e közösségi énekkincs különböző rétegeiről beszélhetünk. Ilyen 
a XIX. század második felének népies műdala („magyarnóták"), melyeket Szini Károly 
„nemesi népdalok"-nak, Bartók „az úriosztály népdalai"-nak neve^MKciráiiban ilyen volt 
a XVIII. század fordulójának érzelmes dalköltészete stb. A kéziratos szerelmi énekköltészet a 
XVII. század nemeseinek és deákjainak a ..slágere", vagy „népdala". (Egészen bizonyos, > 
hogy emellett a jobbágyságnak is megvolt a maga külön dalkészlete. Bizonyság erre a nép
zenében megmaradt ősi ötfokú stílus, amely, minthogy a szöveg elválaszthatatlan a dallamtól, 
csak szövegekkel együtt élhetett évezredeken keresztül. A kéziratos énekköltés néhány fenn
maradt dallama alig mutat azonosságot, az igazi népdalok hangjával.) 

ÄzTröcTäTöm alattTköltői műveltségnek ezek a rétegei azonban nagyon különböző 
értékűek. Értékelésük alapja csakis osztálytartalmuk lehet, annál is inkább, mert a közösségi 
dalrétegek egészen közvetlenül tükrözik az őket hordozó osztályok vagy rétegek iztését, tudat-
f ormáitTtársadalmi törekvéseit stb., szemben a műk öltészettel, melyBenlzek a költői egyéniség 
áttétéTeTvéX'sökszor igen nehezen kielemezhetően érvényesülnek. Ebben az értelemben írhatta 
Lenin, hogy a népköltészeti anyagnak az alapján „gyönyörű tanulmányt lehetne írni a nép 
vágyairól és reményeiről."18 A népköltészet, mely mindmáig a parasztság közösségi költészete, 
művészi tökéletességben messze felülmúlja a többi közösségi dalréteget, mert benne a dolgozó, 
a haladásért küzdő nép életereje és teremtő készsége tükröződik. A többi közösségi dalréteg 
közül valójában csak a XVII. századi kéziratos énekköltészet értékes, mert bár ez a nemesség 
sajátja, de nem a „főrangúaké", hanem az ország függetlenségét évszázadokon keresztül bát
ran védelmező kis- és középnemességé. Hanyatló, dekadens osztályok közösségi költészete, 
mint amilyen pl. a „magyarnóta" (mely feltételezhetően a dzsentri sajátja) ezzel szemben 
művészietlen", hamis. Ez persze így nagyon sematikus, ám ha a dolgozó nép magasfokú kultu
rális teremtő erejét akarjuk értékelni, akkor a népköltészetet elsősorban más osztályok hasonló 
jellegű, közösségi költészetével kell összehasonlítanunk, nem pedig a műköltészettel.19 

17 KODÁLY ZOLTÁN : A magyar népzene. Bp. 1952. 5. — Bartók Béla válogatott 
zenei írásai. Bp. 1948. 19. 

18 Idézi KLANICZAY TIBOR. : Régi magyar irodalom és folklór. It 1949. 215. 
19 A fentiek figyelembevételével talán nem terjedt volna el annyira az a baloldali 

túlzó felfogás, melyet egy időben mindenki legalábbis kerülgetett, aki a mű- és népköltészet 
viszonyáról írt. Eszerint (ismét leegyszerűsítve) az írásos kultúra a kizsákmányoló osztályok, 
a szájhagyományozó kultúra pedig a kizsákmányolt osztályok sajátja. Ennek túlzásait 
már akkor bírálták. L. BÁNÓ ISTVÁN bírálatát az idézett Kálmány-kötetről: Ethn. 1952. 
229. — 1953. 380. 
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Az értékelésben természetesen sok más egyéb tényezővel is számolnunk kell. A legfonto
sabb^ az idő. A közösségi költészet lassú, folyamatos fejlődésében évszázadok kellenek ahhoz, 
hogy egy-egy szöveg tökéletessé csiszolódjék. A parasztságnak alkotó ereje mellett ideje is 
volt és a régi közköltés fejlődése is évszázados folyamat. Szükségesnek látszik még bizonyos 
statikus állapul is ; nem kedvez egységes stílusú közösségi költészet kialakulásának, ha egy 
osztály még mozgásban van, tagjai cserélődnek, lakóhelyüket változtatják stb. A munkás
folklór kutatói teljes joggal keresik a munkásság közösségi költészetében a paraszti népköl
tészet folytatását, azonban a költészetnek ebben a szférájában az „őrségváltásnak" még csak a 
legkezdetén vagyunk s nem várható olyan gyors, forradalmi átalakulás, mint a kultúra egyéb 
területein. . 

összefoglalva : a XVII. századi kéziratos líra az irodalomalatti költői műveltség réte
gébe tartozik, melyet közösségi költészetnek nevezhetünk. Az ide tartozó egyéb dalrétegek 
között megkülönböztetett figyelmet érdemel magas művészi értéke és a magyar költészet fejlő
désében betöltött hézagpótló szerepe miatt : oly korban virágzott, midőn a műköltészet fejlő
dése megrekedt és csak igen ritkán, egyesek hősi erőfeszítésével ért el eredményeket. Nem nép
költészet, mert ezzel az elnevezéssel csak a művészileg legmagasabbr-endű, minőségben és 
menyiségben legjelentősebb közösségi költészetet : a dolgozó nép közösségi költészetét illet
hetjük. 

Бела Штолл: 
КОЛЛЕКТИВНАЯ ПОЭЗИЯ — НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ 

Рукописную любовную поэзию XVII. века исследователи обычно считают народ
ной поэзией. Действительно, от художественной поэзии ее отличают те же особенности, 
считающиеся отличительными признаками народной поэзии : коллективность, устность 
распространения, вариационность, связь с мелодии и т. д. Но эту поэзию все-таки нельзя 
назвать народной, так как ее носителем был не народ или крестьянство, а дворянство. 
У каждого времени и у каждого общественного класса есть похожее творчество, качества 
которого в сущности одинаковы с народной поэзии, но ценность их гораздо ниже. Таковы, 
например, модные «шлагеры» (полулярные песенки). Эту сферу поэтического искусства, 
стоящую ниже литературы — включая и древнюю рукописную любовную лиру — назы
ваем мы коллективной поэзией, внутри которой особенное место полагается коллективной 
поэзии трудящегося народа, т. е. народной поэзии. 
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