
A népballada elméletéhez I. 

A folklorisztikának régi, mondhatnánk originális problémája, hogy eredetét tekintve való
jában folklór-jelenség és folklór-alkotás-e a ballada, vagy pedig a mük'óltészetből vagy általában a 
költészet és az írott irodalom egyéb jelenségeiből deriválódott olyan kisepikai forma, amely csak 
a szájhagyományozódás folyamatában alakította ki sajátos esztétikai minőségeit.1 Továbbá: 
egyszerűen kisepikai forma-e, a ballada vagy pedig egy szűkebb, tematikailag is szegmentál
ható jelenség? Mikor, hol és milyen társadalmi tényezők közrejátszásának eredményeként ala
kult vagy alakulhat ki a ballada? Történelmi jelentkezésének első korszakában egyedül a 
parasztság folklór-alkotásának tekinthető-e, vagy inkább egy Össznépi folklór-jelenség még, amely 
csak később válik kizárólagosan a parasztság költészetévé? És végül eredendőek-e, vagy ha 
nem, hogyan alakultak ki a ballada safátos műfaji jellemzői és minőségei? Valamennyi kérdés 
külön-külön is roppant bonyolult és számos, a folklór általános elméletébe vágó problémát is 
hordoz magában — pl. mi a folklór; mit nevezhetünk folklór-jelenségnek; mi a folklór-alkotás; 
miben határozható meg a folklór-alkotás és a műköltői alkotás jellege; miben áll a költészet e 
két szférájának kölcsönössége, egymásba játszása? — együttesen pedig valójában olyan, mint 
egy több ismeretlenes egyenletrendszer, amelynek megfejtésével könyvtárnyi szakirodalom 
próbálkozott már eddig is, több-kevesebb sikerrel. Az ismeretleneket egyenként szemügyre 
véve kezdjük a legáltalánosabb kategóriákkal: 

1. Mi a folklór? A folklór fogalmán a legtágabb meghatározás szerint a szóbeli létformában 
élő néphagyományt szokták érteni, tekintet nélkül ennek a hagyományanyagnak írott vagy 
íratlan, népi és műköltői provenienciájára, de szűkebb értelemben csak magát a szóbeliséget 
mint létformát. A folklór-jelenség ennek a létformának a kitöltő egyedi (darabi) anyaga, azaz 
minden olyan nyelvbe fogalmazott szellemi produktum, ami szóbelileg hagyományozódik. 

2. A folklór-alkotás nem teljesen azonos kategória a folklór-jelenséggel; minőségileg más, 
több annál: olyan produktum, amit a nép maga hoz létre, maga alkot is meg.2 

a) A nép ebben a kontextusban — ellentétben az elméleti irodalomban használatos felfo
gással — nem társadalmi és főleg nem politikai kategória, hanem a legáltalánosabb kultúrszccioló-
giai fogalom: mint az alkotásban részt vevő közösség együttesen és külön-külön annak minden 
egyes tagja, aki az alkotás létrehozásában nem szándékolt művészi alkotói tudatossággal és 
nem a művészi arisztokratizmus mindenkori ízlésszintjén vesz részt. Köztudott, hogy az ural
kodó osztályoknak, felső- és középrétegeknek ugyanúgy megvolt minden korban a maga sajá
tos szóbelisége, folklórja, mint a parasztságnak és újabban a munkásságnak. A királyi udvarok
ban, vitézi közösségekben, szalonokban, kaszinói és kávéházi asztaloknál született, és az adott 
társadalmi körben szájhagyományozódva terjedő és formálódó tréfa, anekdota, vicc — hogy 
csak a legjellemzőbbeket említsem — ugyanolyan népi folklór-alkotás, mint a mindenkori 
parasztság, munkásság sajátos szociológiai formái között keletkezett és főleg ott is élő adekvát 
rokonaik.3 A folklórnak ezek az osztályonként, rétegenként elkülönülő szférái minden tartalmi, 
tematikai és formabeli specifikumaik ellenére sem átjárhatatlanok, hanem az egyes osztályok, 
rétegek között végbemenő társadalmi mozgás jellegétől és mértékétől függően, a különböző 
folklór-minőségek kisebb-nagyobb mértékben keverednek egymással és hatnak is egymásra. 

b) Alkotni nemcsak a tudatos művészi arisztokratizmus igényével és színvonalán, de ala
csonyabb színvonalon és laikus népi ösztönösséggel is annyit jelent, mint új, egyedi szerkezetet, 
struktúrát létrehozni, teremteni mindazon elemekből, amelyek — részben a szóhagyomány 
vagy az írásbeliség által közvetítetten, részben invencionáltan, a teremtő fantázia leleménye
ként — az alkotónak az alkotás pillanatában rendelkezésére állnak. 

1 A ballada fontosabb hazai és nemzetközi irodalmát kritikailag tárgyalja és tételesen is felsorolja VÁRGYAS 
L A J O S : Kutatások a népballada középkori történetében. I. Francia eredetű réteg balladáinkban. Ethn 1960. 
165-265 . , irod. 2 6 6 - 2 7 3 . ; 11. A honfoglalás kori hősi epika továbbélése balladáinkban. I .n t . 4 7 9 - 5 1 5 . , 
irod. 5 1 6 - 5 1 9 . ; I I I . A „Kőműves Kelemenné" eredete. NéprÉrt 1959. 5 - 7 3 . ; IV. Műfaji és történeti tanul
ságok. Ethn 1962. 206 —259. - A monográfia átdolgozott formában angol nyelven is megjelent: Research into 
the medieval history of folk ballad. Ford. Arthur H. Whitney. Bp. 1967. 303 1. irod. 2 8 7 - 3 0 3 . <A Vargyas 
elgondolásával kapcsolatos folklorisztikai aggályokról, illetve ellenvéleményekről lásd VOIGT VILMOS észre
vételeit. I t K 1968. 251 —256.) - A magyar balladáról azóta külföldön is megjelent egy monográfia: LEADER, 
N I N O N : Hungarian classical ballads and their folklore. Cambridge, 1967. 367 1. — A magyar bal ladakutat ás 
régibb irodalmára (történetére) és az újabb nézetekre vonatkozóan lásd a frissebb összefoglalásokat: ORTÜTAY 
GYULA (szerk. és bev.): Magyar népballadák. Vál. és jegyz. ell. KRÍZA ILDIKÓ. Bp. 1968. 7 - 1 0 1 . és KATONA 
IMRE: Ballada, megj. DÖMÖTÖRT. — KATONA I. — ORTÜTAY G Y . — VOIGT V.: A magyar népköltészet (egy-
jegyzet) 2. kiad. Bp. 1969. 7 3 - 1 1 4 . 

2 VOIGT VILMOS: A mondák műfaji osztályozásának kérdéséhez. Ethn 1965. 206. 
• Bartók pl. a magyar nótát „az úri osztály népdalai"-nak nevezi. (Bartók Béla Válogatott zenei írásai. Bp. 

1948. 19.) Ő jelképesnek szánja ezt a meghatározást, de a magyar nóta valójában is a dzsentri és a polgárosodó 
középrétegek folklórjaként született; egy olyaslajta közköltészet, mint amit korábbról a XVII — XVII I . századi 
kéziratos énekeskönyvekből és főleg Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteményéből ismerünk, (ötödfélszáz énekek. 
Kiad. BARTHA D É N E S — K I S S JÓZSEF. Bp. 1953.) 
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c) A folklór-alkotás alkotásmódját tekintve lehet egyéni és lehet kollektív. Egyéni akkor, 
amikor elemi vagy összetett minőséget (struktúrát) közvetlenül, direkt, ösztönös leleménnyel, 
mesterségbeli tanultság nélkül teremt, genital, és az alkotás létrehívásában csak egy személy 
vesz részt. Ilyen pl. egy szólás, mondás, egy rövid strófa- és dallamkeretbe formált lírai kép 
vagy mondjuk egy ballada-szüzsé alapjául szolgáló história4 konkrét (ismert vagy ismeretlen) 
személytől származó íratlan vagy esetleg írásba rögzített első fogalmazványa. Kollektív az 
alkotásmód akkor, ha közvetett, indirekt, tehát nem előzmény nélküli és nem szándékoltan újat 
akaró, hanem a már meglevő, minden rendű és rangú költői minőségeket hagyományos, a min
denkori címzett közönség által általánosan elfogadott nyelvi és műfajkeretbe újra fogalmaz, 
alakít, kompilál — miáltal közvetve szintén új struktúrát is hoz létre nemcsak változatokat — 
és az alkotás folyamatában több-kevesebb alkotóerővel minden elmondó részt vesz. 

A népi alkotásmódnak ez a két formája nem szükségképpen tételezi fel egymást. Nem 
minden egyénileg létrehívott egyszerű minőség él tovább a kollektív alkotási folyamatban 
(van amelyik megreked, elhal, nem hagyományozódik) és fordítva, nem minden, a hagyományo-
zódásban formálódott minőségnek volt egy személyhez köthető első fogalmazványa. Az viszont 
mindkét alkotásmódra egyaránt jellemző, hogy hagyományos, a közönség (osztály, csoport, 
réteg) által elfogadott, megszokott nyelvi, műfaji és stílusbeli formakészlettel dolgozik. 

3. Ezek után a müköltői alkotás kritériumát már nem nehéz meghatározni: olyan költői 
jelenség, ami különbözik a népi folklór-alkotás mindkét fajtájától; azaz költői tudatossággal, a 
költészeti hagyomány formáinak és elveinek tanult, mesterségbeli ismeretében, a mindenkori 
művészi arisztokratizmus ízlésszintjéhez igazodó, zárt nyelvi formába fogalmazott egyéni és 
egyszeri produktum. Születési- és életformája általában írásos, de lehet hangilag rögzített (pl. 
lemez, magnetofonszalag) és emlékezetben tárolt is.5 Lényegéhez tartozik még, hogy nyelvi, 
formai habitusa, éppen az alkotó műveltségének differenciáltabb jellegéből eredően, karakterisz
tikusabban egyéni, mint egy ugyancsak első fogalmazványba költött népi alkotásé, noha emeh
hez hasonlóan a műköltészet formakészlete is állandóan igazodik a mindenkori — de már 
nem hallgató, hanem főleg olvasó — közönség (réteg, csoport, műveltségi kaszt) koronként 
változó ízléséhez, esztétikai, műveltségi szintjéhez. A műköltészet tehát jellegét tekintve a 
népi alkotásmód két válfaja között helyezkedik el, valahogy úgy, mint egy hegygerinc két 
völgy között, amely két oldalával kétfelé tekint és amelyre mindkét oldalról fel és le is lehet men
ni. Sőt a műköltő maga is Janus-arcú jelenség. Egyrészt mint a nép egy tagja a népi alkotásmód 
mindkét válfajának teremtője és befogadója is lehet. Másrészt mint tanult alkotó (mester) 
változatosabb, egyénibb és tudatosságából eredően tárgyi értelemben maradandóbb utóéletű 
alkotások létrehozására is képes. (A publicitás biztosítása, a kiadás és a terjesztés megszer
vezése stb.) 

4. Ami a műköltészet és a folklór egymáshoz való viszonyai illeti, mindjárt előre kell bocsáta
nunk, hogy egy müköltői és egy folklór-alkotás elsősorban és főleg alkotásmódja és nem esz
tétikai értéke tekintetében különbözik egymástól. Esztétikai szempontból a maga nemében 
egyformán lehet művészileg tökéletes vagy tökéletlen egyik is, másik is. Ami mégis sok kutatót 
arra csábít, hogy a műköltészet és a népköltészet között ha nem is kifejezetten esztétikai, de 
valamiféle rangbéli, elsőbbséget kifejező értékkülönbséget lásson — és ebből eredően a népkölté
szetet a műköltészettel szemben valami másodlagos jelenségnek tekintse —, az nagyrészt onnan 
van, hogy a költészet e két szférájának építőanyaga és részminőségeik bizonyos elemei sok 
tekintetben átjátszanak egymásba és ez az átjátszás a műköltészetből a folklórba ha nem is 
erősebb, de sokszor feltűnőbb és érzékelhetőbb, mint fordítva. Feltűnőbb és érzékelhetőbb 
azért, mert míg egy müköltői alkotásban az alkotó mesterségbeli hozzáértéséből, tervező tuda
tosságából eredően a népköltészetből átvett elemek nyelvi, stílusbeli és egyéb formai minőségek 
a műalkotás statikájának megfelelően, funkciójuk szerinti rendezettségben és egyszerre épülnek 
össze az alkotó invencionált új minőségeivel — akárcsak egy építész által tervezett építmény
ben a különböző bontásból származó anyagok az újakkal —, addig a népi alkotásokban ugyanez 
a funkció szerinti rendezettség és összedolgozottság a műköltészet „bontásanyagából" átvett 
minőségek tekintetében nem mindig és sohasem egyszerre, hanem csak a szájhagyományozódás 
hosszú folyamatában valósul meg tökéletesen. Ennek egyik nyilvánvaló oka az, hogy a tanult 
mesterségbeli jártasság és tudatosság nélkül alkotó nép6 az időbelileg szinkronban élő mű-
költészetben vagy már annak csak „romkertjében" található minőségeket osztályonként és 
rétegenként kifejezendő tartalmainak, mondanivalójának formai megvalósításához válogatja 

' V I K A R B É L A : A „Szűcs Marcsa" balladáról. Ua.: Újabb adatok Szűcs Marcsáról. Ethn 1905. 2 7 3 - 2 9 0 . ; 
3 3 7 - 3 4 5 . - TAKÁCS LAJOS: Históriások históriák. Bp. 1958. 127 1. 

s Koháry Istvánról (1649 — 1731) pl. tudjuk, hogy verseit munkácsi raboskodása alatt papír és írószer 
hiányában szóban fogalmazta meg és egészen szabadulásáig emlékezetében hordozta akárcsak a diák a meg
tanul t memoritert. 

6 És ebben a mivoltában még a hagyományos, népi alkotásmódhoz tudatosan igazodó művész is; pl. egy, 
az unokájának mesét kitaláló író-nagypapa. 
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össze. Következésképp ezek értékét sem az eredeti struktúra esztétikája alapján ítéli meg, ha
nem jobb esetben saját műveltségi szintjétől is meghatározott alkotási elvei, illetve a folklór* 
műfaj hagyományos esztétikája szerint, de igen sokszor csak hasznossági alapon. Hosszú, 
hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy ezek az átvett minőségek a szájhagyomány kollektív 
alkotási folyamatában más minőségekkel ötvöződve varratmentes, művészileg egységes formává 
csiszolódjanak össze. 

Az anyagi kultúra plasztikus példákat kínál ennek a jelenségnek a megértéséhez. Művészet
történészek, régészek lépten-nyomon tapasztalják, hogy régi elpusztult templomok, paloták 
stb. művészien megmunkált faragott kövei igen gyakran a környező települések nemesi kúriái
nak, polgár- és parasztházainak falaiból, fundamentumaiból kerülnek elő, ahová legtöbbször 
nem éppen eredeti funkciójuknak megfelelően építették be ezeket az elemeket, hanem szükség
ből — mert éppen kéznél voltak — csak töltőanyagnak használták fel. De ha kisebb restaurálás
sal, a törött részek összeillesztésével eredeti rendeltetésüknek megfelelően kerültek is új 
helyükre az egyes elemek — már ahol az építtető ízlése vagy a házépítő mester tapasztalati 
tudása egyáltalán felismerte esztétikai és építészeti értéküket — jelenlétük az egyszerűbb, 
szegényesebb, ám a maga nemében esetleg szintén művészi struktúra egészéből mégis árulkodó
an kirí. Az is eléggé általános eset, amikor sajátos rendeltetésű épületeket a későbbi tulajdo
nosok — nem tudván felfogni és értékelni annak mineműségét — más célra használják. Ilyen 
esetben a karbantartását rendszerint elhanyagolják és így az alkotást veszni hagyják vagy 
saját ízlésüknek és modernebb igényeiknek megfelelően átalakítják. Mutatis mutandis hasonló 
esetekkel találkozik a folklorista és az irodalomtörténész is a költészet emlékeinek kutatása 
közben. Népmesékben, mondákban, balladákban, de még lírai alkotásokban is — és főleg 
ezek archaikus rétegében — igen nagy számban fordulnak elő nemcsak elemi részminőségek 
(motívumok, kisebb nagyobb szerkezeti elemek), hanem alig kopott6 vagy még felismerhető 
struktúrák is, amelyek magukon viselik a tanult mesterember, a műköltő sajátos művészi 
megformálásának kezenyomát. Vagy közvetlenül darabi megmunkáltságukban mint motívum, 
költői kép stb. (hasonlóan egy oszlopfőhöz, párkánydíszhez) vagy közvetve úgy, hogy egy 
népmese, monda vagy ballada epikus keretében, szüzséjének körvonalaiban őrzi még egy koráb
bi műköltői alkotás (pl. egy hősének-epizód, egy lovagrégény, egy Boccaccio-novella vagy akár 
egy ma már nem is ismert széphistória) emlékét. 

A példa talán egyoldalú és lehet, hogy nem is szerencsés. Mindez azonban közel sem jelenti és 
jelentheti azt, mintha a népköltészet csak befogadó, a műkölteszet divatos vagy avult formáinak 
kisajátítója lenne. A kultúra mozgása, az anyagi és a szellemi szféráé egyaránt, organikus, két
irányú, megújuló és elhaló, dialektikus mozgás. Az ösztönösen alkotó nép a kultúra minden 
területén, így a költészetben is legalább annyit ajándékoz a maga gazdag, sokoldalú értékeiből 
(eszmeiségéből, témáiból, művészileg kimunkált egyszerű tiszta formáiból, nyelvi minőségei
ből stb.) a műkő Ítészeinek, mint amennyit ettől kölcsönöz. Ez az ajándékozás, illetve a műköl
teszet részéről a kölcsönzés azonban sokkal diszkrétebb, kevésbé hivalkodó mint fordítva. 
A műköltő vagy zeneszerző — főleg ha nagy művész is — tudatában van annak, hogy mit 
kap és mihez nyúl; éppen ezért megbecsüli, elrejti azt, hozzáértőén bánik vele. Ezzel szemben 
a népi verselő, mesemondó, balladaéneklő legtöbbször nem is sejti, hogy milyen értékek között 
jár. Vagy ha műveltségéből eredően esetleg tudja is, a műfaj hagyományos esztétikai követel
ményeinek kedvéért úgy bánik vele mint a játszó gyermek, aki bonyolult műszerekkel, gépi 
szerkezetekkel babrál és szétszedi azt, hogy alkatrészeiből magának érthetőbb játékokat eszká
báljon. Isteni játék ez, amelyből idővel olyan csodálatos, naiv bájú művészi értékek születnek 
majd, amelyek a maguk nemében vetekedhetnek akármelyik műköltői alkotással is. 

5. Hogy egyszerűen kisepikai forma-e a ballada, avagy pedig csak egy sajátos temetikában 
és esztétikai minőségben meghatározható költészeti jelenség, erre a kérdésre a vonatkozó szak
irodalom és főleg Vargyas Lajos kutatásainak az alapján már röviden és egyértelműen lehet 
válaszolni. Ha voltak is régebben vagy akadnak még újabban is olyan nézetek, amelyek min
den „rövid epikus ének"-et7 (bilinákat, délszláv hősdalokat és egyéb történeti, humoros, 
burleszk-, moralizáló énekeket, spanyol romácot, olasz hallatát és nem tragikus végű szerelmi 
történetet) balladának vagy „ugyanazon műfaj"-nak tekintenek, — illetve úgy foglalnak 
állást, hogy mivel a ballada „voltaképpen egy nagy műfaji gyűjtőmedence egyértelmű meg
határozása eleve történetietlen kísérlet"8 — ma már egyre meggyőzőbbnek és módszeresebb
nek érezzük azt a felfogást, miszerint a ballada egy olyan sajátos eszmei tartalmú tematikából9 

építkező, emberi lelkiállapotokat ábrázoló kisepikai műfaj, amely meghatározott esztétikai 

7 Entwistle tömör meghatározását idézi VARGYAS: i. m. Ethn 1962. 208. 
8 A balladaelmélet európai irodalmának fontosabb állásfoglalásait lásd ORTTJTAY: i. m. 56 — 61. 
3 Az európai balladáknak ezt a karakterisztikus tematikáját VARGYAS témacsoportonként is összeállította. 

I. m. 2 1 4 - 2 2 1 . 
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specifikumokkal rendelkezik,10 és ezen az alapon elkülöníthető a kisepika minden más rokonít
ható jelenségétől. 

6. Ezt az európai balladákban közös, sajátos eszmei tartalmakat hordozó tematikát a tár
sadalmi élet belső történései, a társadalmi embernek önmagával és környezetével való 
erkölcsi meghasonlásai, a lelki élet szféráiban lejátszódó és társadalmilag indukált drámai 
ütközések alakították ki a feudális társadalom rendszerében és termelik ma is. Nem arról van 
szó mintha bosszúból, irigységből, hatalomvágyból, őrültségből vagy a lélek egyéb beteges aber
rációiból kifolyólag nem születtek volna drámai történések, tragédiák már korábban is (a sort 
Káinig lehet visszavezetni), hanem arról, hogy azok az emberi viszonylatok és életsíkok (szere
lem, házasság, nő és férfi, szülő és gyermek, úr és jobbágy kapcsolata stb.), amelyekben ezek a 
balladai drámai ütközések lejátszódnak, a feudális osztálytársadalom rendszerében alakultak 
ki, illetve a korábbi lazább szövetű nemzetségi és a merevebb, kasztszerűbb, rabszolgatartó 
társadalomhoz képest sokoldalúbbá, differenciáltabbá váltak, és a keresztény vallás eredménye
ként új erkölcsi tartalmakkal is telítődtek. A ballada epikai szüzséi és eszmei tartalmai — 
ha archaikus rétegében találunk is atavisztikus, még a nemzetségi társadalom viszonyaira 
utaló elemeket (pl. elpusztult hősénekek maradványai) — nagyrészt már az új feudális tár
sadalmi viszonyok történéseiből és mindenképpen a keresztény civilizáció morális világ
képéből fejlődtek ki és ötvöződtek össze. Ezért jogos a balladát sajátosan európai és feudális 
jelenségnek tekinteni, minthogy születése, fejlődése és halódása is szorosan összekapcsolódik a 
feudális társadalom virágzásával, hanyatlásával és a feudális felépítmény új társadalmi for
mációkba (kapitalizmus, szocializmus) is átnyúló elhalásának fázisaival. Hogy közelebbről 
hol s mikor alakult ki az európai ballada, azt hely és idő szerint pontosan behatárolni azt 
hiszem ugyanúgy nem lehet, mint azt sem, hogy hol és mikor keletkezett az európai népmese és 
legenda. A ballada, mint bármely más folklór-műfáj, elméletileg mindenütt és bármikor kiala
kulhat, ahol a témáit szülő és kifejlődését biztosító civilizációs és szociológiai feltételek adva 
vannak. Mivel ezek a feltételek köztudottan Nyugat-Európában és ezen belül is Franciaország, 
Németalföld és az Alsó-Rajna vidék táján alakultak ki leghamarább — itt lévén a feudális 
társadalom mozgása a leggyorsabb és itt fejlődtek ki először legszimptomatikusabb társadalmi 
viszonyai, gazdasági, politikai, ideológiai és művészeti struktúrái —, indokoltnak látszik, hogy 
nemcsak a balladának, de a középkori folklór számos jelenségének s ezen túl az egész keresz
tény európai civilizációnak is a fészkét itt kell keresnünk. A balladát illetően Vargyas Lajos 
kutatásai is ezt látszanak igazolni. Más kérdés persze az, hogy ebben a francia központú kultu
rális erőtérben kivirágzott, a szóbeliségben és az írásbeliségben egyaránt alternálódé és egész 
Európára kisugárzó roppant gazdag epikus költészeti anyagból mikor kezdett egy olyan sajá
tos temetikát hordozó műfaj kialakulni, amely már a balladára jellemző esztétikai minőségek
kel is rendelkezik. Kétségtelen adataink erre vonatkozólag mind a franciáktól, angoloktól, 
németektől, dánoktól Vargyas Lajos szerint is csak a XV. század második feléből, de inkább 
csak a XVI—XVIÍ. századból vannak, amikor „egyre tömegesebben" jelennek meg már a 
ponyván is.11 

7. A következő kérdés, amit meg kell vizsgálnunk az, hogy milyen társadalmi indítékok és 
igények hívták életre a balladát. Igaz-e az, amit a folklór-kutatás általában vall, Vargyas Lajos 
pedig határozottan is körvonalaz, hogy az európai balladát kizárólagosan a feudális társadalom 
legalsóbb néposztálya, közelebbről a francia parasztság teremtette meg azáltal, hogy a társadalom 
életviszonyaiból mintegy elleste és kikristályosította a legtipikusabb balladai témákat és alap
helyzeteket, majd kialakítva ennek sajátos műfaji és esztétikai jellemzőit, mint valami mintát 
elterjesztette egész Európában.12 

Mielőtt a kérdés érdemibb taglalásába belefognánk, két dolgot mint álláspontunk lényegét 
le kell szögeznünk. Az egyik: A ballada ugyanúgy, mint minden más folklór-műfaj, nem egy 
társadalmi osztály, réteg vagy csoport által kitalált, felfedezett, majd kifejlesztett és szabadal
mazott valami, mint mondjuk a sanzon, a beat-zene vagy egyéb énekes újdonság. A balladát is 
— hasonlóan más epikus folklór-műfajokhoz — a történetileg fejlődő közízlés egy egyetemesebb 
társadalmi szükségletnek megfelelően az epika szüntelenül gazdagodó nagy építőanyag-raktárá-

10 A ballada esztétikai sajátosságait taglaló szakirodalmat elemzőén ismerteti OKTÜTAY: i. m. 13—56. 1 1 1 . m. 241 —244. — Az előzményeket illetően nagyon megoszlik a kutatók véleménye. Vannak, akik az 
európai ballada keletkezését a IX —X. századra teszik (vö. ORTUTAY: i. m. 63 — 66.), mások — mint Vargyas is 
— valamivel későbbre, a XIII —XIV. századra datálnak. Viszonylag késői feltűnését az írásbeliségben Vargyas 
azzal magyarázza, hogy „a népballada ekkor hatol be az irodalmi köztudatba" (I. m. 244.). Ö különben a 
magyar balladát is szinte egyidősnek tartja az európaival. Ortutay már óvatosabb e tekintetben; elképzel
hetőnek tartja, „hogy ezeknek a balladáknak csak az elemei ősibbek, továbbhagyományozottak, s műfaji 
kialakulásuk nem tehető régebbre a XV —XVI. századnál" (i. m. 78.). 12 „A francia parasztság dicsősége, hogy kialakította az emberi lélek néhány alapvető magatartásának stili
zált ábrázolását, ennek az ábrázolásnak néhány költői fogását, néhány alapmotívumot, s a ballada tömör-
szuggesztív fogalmazási modorát. Ezzel példát szolgáltatott a többi népnek, hogy azok mintájára maga is 
újabb és újabb ötletekkel vegyen részt az új költői divatban". (VAKQYAS: i. m. 236.) 
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ból fokozatosan fejlesztette, építette ki és egy szélesebb, össznépibb szájhagyományozódási 
folyamatban, a szóbeliség spontán érvényesülő sajátos törvényei szerint korról korra formálta, 
alakította olyanná, amilyen ma. Ebből a szempontból teljesen közömbös az, hogy a különböző 
műfaji köntösben vándorló epikus szerkezetek vagy a már esztétikailag érett kész balladák 
milyen mértékben, milyen területeken és milyen közvetítési formákon keresztül (írásos, ének
mondói vagy egyéni átadás révén) keveredtek, hatottak vagy hatnak egymásra. Ez más kérdés, 
problémái nem tartoznak szorosan a ballada műfaji lényegéhez. A másik: Az a tény, hogy ma
napság, illetve az újabb korban a ballada Európa-szerte csak a parasztság környezetében él, és 
annak is már csak a legperiférikusabb, a polgári civilizációtól alig érintett vagy még teljesen 
le nem igázott rétegeiben, semmit sem bizonyít amellett, hogy ez korábban, mondjuk a közép
korban vagy nálunk akár még a XVII. században is így volt, amikor a műveltség és főleg a 
költészet alapvető életformáját a társadalom döntő többsége számára még a szóbeliség jelen
tette. Véleményünket a magyar balladaanyag régibb és újabb rétegéből egyaránt levonható 
megfigyelések is alátámasztják. 

Béta László 
• 

Egy magyar humanista a mohácsi vész korában (Kálnai Imre) 

A magyar humanizmus elfeledett alakjai közé tartozik Kálnai Imre. Nevét sokáig nem 
említették összefoglaló monográfiák sem. Kardos Tibor volt az első, akinek 1955-ben meg
jelent könyve (A magyarországi humanizmus kora) helyt adott neki az irodalmi műveltség 
fejlődéstörténetében. Irodalmi lexikonban 1963-ban jelent meg neve első ízben,1 újabban az 
1964-es Irodalomtörténeti Kézikönyvnek Klaniczay Tibor által szerkesztett 1. kötetében (A ma
gyar irodalom története 1600-ig) is találkozunk vele. 

Az említett művekben azonban nincs többről szó, Kálnai puszta számbavételénél, ezért 
életrajzát máig sem állították össze, közéleti működésével, széles körű kapcsolataival és irodalmi 
munkásságával senki sem foglalkozott. Dolgozatunk ezeket a mulasztásokat szeretné pótolni 
abban a reményben, hogy Kálnai Imre humanista egyéniségén keresztül a reneszánsz kor 
jellegzetes „kis humanista"-típusát sikerül bemutatnunk. 

A Kálnai-nemzetség ősei régi Bars megyei származásúak lévén puszta névazonosság alap
ján nem hozhatók kapcsolatba a Belső-Szolnok megyei Kálna helységgel.2 A hagyomány 
szerint már a tatárjárás előtt Kis- és Nagykálna birtokosai voltak, de ennek írásos bizonyí
tékai nem maradtak fenn. Az első okleveles adat 1299-ből datálódik, mely szerint Kálnai 
Mihály comes és fia István, eladták Mohi nevű falujukat Oltomán fiának, Tamás mesternek 30 
ezüst giráért. Ezután mintegy száz évig hallgatnak a források a Kálnaiakról, és csak 1377-
ben bukkan fel bizonyos Zendi Kálnai István neve egy donácionális oklevélen. Ez az István 
tekinthető a nemzetség tulajdonképpeni ősének, kiterjedt rokonságából ezúttal természetesen 
csak az Imréig vezető ágat kísérjük figyelemmel. 

Zendi Kálnai István 1377-ben, mint említettük, Nagy Lajos királytól új adományként 
nyerte a dédapjától örökölt Kálna, Geletnek és Kisfalud birtokokat. Fiai: Mihály, László és 
György, 1415-ben közös birtokul kapták Luxemburgi Zsigmondtól a Nyitra megyei Bölgyént, 
hasonlóképpen a Borsod megyei Zendet, Almást és Szőkeházát, a Bars megyei Kálnát, Gelet-
neket, a Zemplén megyei Földvárt és Zadvart, végül a Nógrád megyei Alsó- és Felsőkürtöt, 
valamint Halgacsot. 

Egy évvel később, 1435-ben, ugyancsak közös adományként került birtokukba Zsigmond 
királytól Hont megyében Dalmad, Abaújban Zend, Kersed és Gibárt, továbbá Nógrád megyé
ben Eskent és Pusztamegyer. A három testvér közül Mihály egymaga is növelte birtokát, ami
kor Zsigmond 1434-ben neki ajándékozta a Nyitra megyei Borfőt, 1437-ben pedig ugyanott 
Sárfőt, Sárkuskát és Karkozt. Mihály két fia, Miklós és István ezeken a területeken gazdálkod
tak a XV. sz. közepén. Miklós két gyermeke közül Bora később Majtényi Rafael neje lett, László 
pedig Bars megye követe volt az 1505-ös rákosi országgyűlésen. 

Ez a László 1475-ben György fiával együtt megerősítő oklevelet nyert Mátyás királytól 
korábbi birtokaira. Györgynek négy fia és két leánya született. A fiúk közül a két középső test
vér, István lévai várkapitány és János, a mohácsi csatában lelte halálát, Ferenc nem lépett 
közpályára, a legfiatalabb, Imre pedig azonos a diplomataként ismert humanistával. A lány-

1 A középkori irodalom akkori szakszerkesztője, Gerézdi Rábán vétette fel a névsorba, a címszót e sorok 
írója készítette. 2 Az itt közölt leszármazást két forrás megrostálásával állítottuk össze: Bars vármegye. Szerk.: BOROVSZKY 
SAMU. Bp. 1903. 519. (Kálnai László adatai.) - NAGY IVÁN: Magyarország családal címerekkel és nemzedék
rendi táblákkal. 6. köt. Pest, 44-45 . 
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