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A népköltészEt szöVEgkutAtásI MódszErEI 
ÉS ereDMÉNyeI A 20. SZÁZAD DereKÁTóL I. 

(BAllAdAkutAtás)

A centenárium1 tiszteletére szervezett előadás-sorozat lehetőséget és keretet 
ad a félévszázaddal ezelőtti kutatási irányok és reprezentatív képviselőik 
eredményeinek áttekintésére. A 20. század második felében a népköltészet 
kutatása intézményesült, egyetemeken, kutatóhelyeken, múzeumokban hi-
vatásos szakemberek gyarapították a népköltészetre vonatkozó tudást. Az 
ellentmondásos tények egymásmellettisége ismeretében megállapítható, 
hogy a háború előtti időkhöz hasonlítva megsokszorozódott a szakemberek 
száma, a munkahelyek lehetősége, és mindezekből következően gazdagod-
tak az eredmények. A mögöttünk lévő két emberöltőnyi időben a profesz-
szionális folkloristák több nemzedéke dolgozott, és több egyetemi tanszék 
tanárai képezték a kutatógárdát, amely különböző módon kapcsolódott az 
elődök eredményeihez, vagy keresett új utat, illetve illeszkedett a diszciplí-
na nemzetközi életébe.

Az eredmények számbavétele nem könnyű, jól bizonyítja ezt az egye-
temi tankönyv és a tudománytörténeti munkák adatbázisa.2 Majd minden 
reprezentatív folklór műfajban többféle, egymástól különböző rendszerű 
elemzési törekvések kezdődtek. Új vagy korábban figyelmen kívül hagyott 
műfajok kerültek az érdeklődés körébe, miközben jelentős kezdeményezé-
sek folytatás nélkül maradtak. Kevés az egymásra épülő, generációkon ke-
resztül ívelő kutatás, jellemző az ismételt újrakezdés. esetenként a jó kuta-
tások nemcsak megtorpantak, hanem visszhangtalanul elenyésztek, és olyan 
jelentős eredmény például, mint a népdalszövegek régi stílusára vonatkozó 
kutatás szinte ismeretlen.3 Semmiképpen sem mondhatjuk, hogy árnyak, 
buktatók nélküli egyenes út tanúi lehetünk, mert jó kezdeményezések és 
megtorpanások egyaránt regisztrálhatók. Például a rövid életű Népművé-
szeti Intézetben létrehozott népdalkataszter félbemaradt kezdeményezése, 
vagy a jelentős anyagi ráfordítással folyt városi folklór kutatása. 

1 Ortutay Gyula és Tálasi István születésnapja alkalmából az MTA I. osztálya tudományos 
ülésszakot rendezett.
2 A magyar folklór című tankönyv (voiGt, 1998) összegezte a folklórkutatás eredményeit. 
Az egész néprajztudományról átfogó tájékoztatást adott Kósa László (Kósa, 2001, 260–
261.). Mindkettő támaszkodott Vargyas Lajos (varGyas, 1988) közléseire.
3 Lükő Gábor a magyar népdalszövegek vizsgálatával új irányt nyitott a szövegfolklórban. 
Vö. Lükő, 1957, 48. és 2002, 339–383. Lükő eredményeinek felismerésére fél évszázadot 
kellett várni, amit Demény István Pál (deMény, 2002) és Tánczos Vilmos (tánczos, 2006) 
tanulmányai igazolnak.
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A folklórszövegek kutatási területe kiszélesedett, miközben a korábbi 
időkben felvetődött kérdések is újra előtérbe kerültek, és az új szempont-
ok, új adatok, új módszerek birtokában új megvilágítást nyertek. Minden 
kutatástörténeti összefoglalás a műfajkutatásban elért jelentős mennyiségű 
előmunkálatra támaszkodhatott. elfogadottá vált a folklórtörténeti kutatás, 
a korábbi századok írott anyagának népköltészeti szempontú vizsgálata, ép-
pen úgy, mint a technikai fejlődés következtében létrejött ún. „média folk-
lór” megismerése. A népköltészet esztétikai szempontú megközelítésén túl 
a kommunikációelméleti módszerrel új eredmények születtek, és a pszicho-
lógiai megközelítés mellett tovább élt a szövegfilológiai kutatás. Folyta-
tódott az adatgyűjtés, és számottevő a 19. század végén már elfelejtettnek 
tartott tradicionális folklór műfajok hiteles, szövegszempontú közlése, ami 
nem azonos a kritikai kiadással.

A szövegkutatásra jellemző a műfajcentrikusság, ami kibővült, árnyaltabb 
lett és a részletek megismerésére irányult. A szájhagyomány vizsgálatához il-
leszkedett az írott félnépi költészet nemcsak a ponyvák tekintetében (taKács, 
1958; PoGány, 1978; BéKés, 1966), hanem a kézírásos versek, élettörténetek 
stb. területén is (küLLős, 1977; Csörsz rumen – küLLős, 2000, 2006). A 
hagyományos kutatási területek mellett új, vagy kellőképpen nem méltatott 
szövegek rendszerező igényű feltárása került előtérbe (réthey, 1991). ezek 
közül kiemelendő az archaikus ima (erdélyi 1976; tánczos, 1995, 2006) 
és a legendaballada (Kríza, 1982). A tradicionális műfajok elemzésével, al-
csoportok kialakításával olyan új kutatások megkezdésére került sor, mint 
amilyen a biblikus folklór, a Mária-költészet, a látomás-hagyomány (naGy, 
2001). Mindezek nemzetközi visszhangja is számottevő. A reprezentatív mű-
fajoknál további szakágak keletkeztek alműfajok kiválásával.4 A szövegkuta-
tás nagy problémája a műfajelmélet hiánya, aminek következtében a szakter-
minológia pontatlan, egyenetlen, kivált, ha a félévszázad szövegfolkloriszti-
kai eredményeit összességében nézzük.

A kutatási módszerek megsokszorozódtak ugyan, de ha a számarányokat 
tekintjük, továbbra is a leíró hagyományközlés dominál. Az összesítő mun-
kák tanúsítják a kognitív elemzést, filológiai adatfeltárásokat, szövegválto-
zatok ismeretét, esztétikai és történeti szempontú kutatások figyelembevé-
telével történő összesítéseket.5 Teret nyert a morfológiai irány, a kulturális 
antropológiai kutatás, az etnikai kapcsolódásra irányuló összehasonlítás, a 
szövegtipológiai, funkcionális megközelítés, az alkotás lélektani vizsgálat. 
A szövegfolklorisztikai konferenciák, tanulmánykötetek reprezentálják a 
témák, megközelítési módok sokféleségét, valamint azt is, hogy a technika 
fejlődésével, a nemzetközi kapcsolatok kiszélesedésével a kutatási módsze-
rek még azonos szerzők esetében is eltérőek.6 
4 A ráolvasás kutatásának kiszélesedésével új módszerek alkalmazására került sor, és a 
korpuszok kiadásával a szövegfolklorisztika szempontrendszere jelentősen bővült. Pócs, 
1986.
5 Példaként említhető a proverbiumkutatás eredményeinek bemutatása: szeMerKényi, 2009. 
6 Dömötör Tekla szokásinterpretációi mutatják a különböző megközelítési módszerek 
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ebből a hatalmas nagy anyagból, a szövegfolklorisztika változatos ered-
ményeiből ez alkalommal egy viszonylag jól körülhatárolható egységet – a 
balladakutatást – emelem ki, elsősorban a meghatározó egyéniségekre és a 
részletkutatásokra figyelve. A 20. század derekán a néprajzkutatás vezető 
alakja volt Ortutay.7 Az ő ambivalens egyéniségét, szerepvállalását, kom-
munista politikához kötődését nem kívánom taglalni, helyette a népkölté-
szet kutatatására vonatkozó érdemeiről kívánok szót ejteni.

Ortutay Gyula a népi kultúra egyes részeinek összetartozását és egyben 
sokarcúságát hirdette, ennek megfelelően a műfajok és előadási formák, 
alkalmak összefüggését hangoztatta általánosságban. Ortutay nem volt fi-
lológus alkat. elméleti indíttatású, de részletekben ki nem dolgozott írásai-
ban – az 1949-es, marxizmust hirdető cikkében (ortutay, 1949), népkölté-
szeti antológiák bevezetőjében (ortutay, 1955), a variáns-invariáns témá-
val foglalkozó akadémiai székfoglalójában (ortutay, 1959) – összefüggő 
egészként tekintett a népköltészetre. Ortutay nem tekintette magát ballada-
kutatónak, pedig a nagysikerű Székely népballadák (ortutay, 1935, 1940, 
1948) háromszori kiadása és a magyar klasszikus irodalom három sorozatá-
ban közzétett népköltészeti válogatás előszava kötődik nevéhez (ortutay – 
Kríza 1968, 1976), ezen kívül néhány balladára vonatkozó tanulmányt írt. 
A reprezentatív magyar és angol nyelvű esszégyűjteményébe (ortutay, 
1966, 1972) egyetlen balladával kapcsolatos írását sem vette fel. Áttekintést 
adott a műfaj kutatástörténetéről, eredetéről, esztétikai értékéről, európai 
kapcsolatrendszeréről,8 hangsúlyozta a magyar népballadák európai kultú-
rához kötődését (ortutay, 1953). Hiába találhatók más földrészeken bal-
ladák, balladai motívumok – ausztráliai bozót-balladák, amerikai cowboy 
balladák –, amelyek a rabénekek, bujdosóénekek, betyárdalok előadására, 
stílusára emlékeztetnek, történetileg, esztétikailag különböznek az európai 
balladaműfajtól.9 A ballada műfajának kialakulását illetően annak többgyö-
kerűségét emelte ki,10 fontosnak vélte az egyéniségek alkotókészségét, de 

egymásmellettiségét  (döMötör, 1974). A közvetlen munkatársak, tanítványok által készí-
tett tanulmánykötet bizonyság a módszerek sokféleségére, példaként említhető: eKler – 
MiKos – varGyas, 2006.
7 Ortutay Gyula folklórirányító tevékenységéről, életútjáról két összefoglalás jelent meg. 
Katona, 1990; Paládi-Kovács, 1991. ellentmondásos egyéniségéről ő maga vall a nap-
lójában, amit éppen születésének centenáriumára adtak ki, de a kortársak is véleményt 
formáltak. 
8 Ortutay tanulmányai népszerűsítő írások voltak, széles olvasottságot és tájékozottságot 
sugallva. A legutolsó, bevezetőnek szánt, tanulmányából rövid összesítés jelent meg Balla-
daköltészetünk címmel a posztumusz könyvében: ortutay, 1985, 11–26.
9 „Nem tűnik kétségesnek a kutatók előtt, legalábbis jelentős többségük előtt, hogy a balla-
da, sokféle műfaji színeződése, eltérése ellenére is, jellegzetesen európai műfaj, s ha e mű-
faj kialakulásának tényezőiben van is vita elegendő, azt alig vitatják, hogy ez a kialakulás 
európában történt.” (ortutay – Kríza, 1976, 702.)
10 Visszatérően hivatkozott a görög előzményekre. Digenisz Akritasz „vagy harminc bal-
ladából álló ciklusa, balladák, amelyek az időszámításunk utáni 9–10. századra mennek 
vissza, balladák, amelyek megelőzték az eposzt” (ortutay – Kríza, 1976, 704.).
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nem mellőzte a más népektől való kölcsönzés lehetőségét. Állításainál hivat-
kozott a szerzőkre, gyűjteményekre, balladacímekre, de mindig megmaradt 
az általános ismeretközlésnél a szabad gondolattársítás egyenetlenségével 
(ortutay, 1969). A kommunista pártrendhez alkalmazkodó oktatáspolitikai 
helyzetét kihasználva, nemzetközi folkloristákkal létesített kapcsolatot, így 
tájékozódott az új eredményekről, azokat könnyedén hozzátoldta a korábbi-
akhoz.11 Így történt, hogy miután megismerte Vargyas Lajos elméletét a ma-
gyar balladák francia eredetére vonatkozóan, mint hipotézist nem zárta ki.12 
Ambivalens egyéniségét jellemzi, hogy Vargyas cikkei az általa szerkesztett 
folyóiratokban jelentek meg, de könyvbeli kiadását megakadályozta.13 A be-
zártságra ítélt kommunista időszakban számos nemzetközi konferenciát szer-
vezett Magyarországon, amellyel lehetőséget teremtett a hazai kollégáknak a 
szakma prominens képviselőivel való találkozásra, és esetenként munkatár-
saknak külföldi tanulmányút lehetőségét is biztosította. ebből adódott, hogy 
a magyar folklorisztika eredményei ismertebbek voltak a nyugat-európai 
szakemberek előtt, mint más szocialista országok folkloristáié.

Ortutay nem alakított ki ballada-elméletet, hanem az elődök (Gragger, 
Dános erzsébet, Solymossy Sándor, entwistle, Seemann) gondolataihoz 
csatlakozott, és népszerűsítette a magyar eredményeket külföldön, különö-
sen Gregussét. A ballada műfajra vonatkozó általános megállapítások mind 
a mai napig az ő közvetítésével élnek a köztudatban, illetve kerültek be a 
tankönyvekbe és népszerűsítő írásokba. Tetszetős kiadványokkal évtizede-
ken át ébren tartotta a műfaj iránti érdeklődést. Tudatosította, hogy a nép-
ballada – különösen a régi történeti réteg – nemcsak folklórunknak, hanem 
az egész nemzeti kultúránknak megbecsült, patinás értéke. A rendszeres 
folklórgyűjtést nagyra értékelte, támogatásával jelent meg a Helikon kiadá-
sában Kallós Zoltán és ujváry Zoltán rangos gyűjteménye. Célul tűzte ki 

11 Ma már elképzelhetetlen, hogy a Kádár korszakban nem lehetett a nyugat-európai szak-
emberekkel kapcsolatot tartani, és a központi könyvtárakba sem érkeztek meg a szakköny-
vek, még ha ajándékba küldték is azokat. ebben az időszakban Ortutay több nemzetközi 
tudományos szervezet tagjaként és vezetőjeként utazhatott, s ha akarta, bővíthette szakmai 
ismereteit.
12 Ortutay nem vitatkozott Vargyassal, hanem azt írta: „Vargyas Lajos úgy véli, egyetér-
tésben felfogásunkkal, hogy a magyar népballada-költészet szerves része az európainak, 
de ezen általános megállapításon túl az egyes balladák eddigi összehasonlító vizsgálatain 
túl arra a következetésre jut, hogy a  magyar népballadák néhány csoportja a középkori 
francia–vallon balladák rokona: közöttük az összefüggés «egyenesági», s elméletét a köl-
tészeti, motívumtörténeti összevetések mellett településtörténeti, történeti tényekkel is alá-
támasztotta. Ha vitázunk is Vargyas egyes tételeivel (különösen egyes balladák keleti pár-
huzamaival!), mégis azt gondoljuk, hogy sok értékes mozzanatra hívta fel a figyelmünket, 
s helyesnek kell elfogadnunk azt a véleményét, hogy Közép-európában, Kelet-európában 
a magyar népballada egyike a hatásokat, költészeti áramlatokat befogadó és kisugárzó köz-
pontoknak” (ortutay – Kríza, 1968, 697.).
13 Ortutay szerkesztésében megjelenő ethnographia és Acta ethnographica hasábjain pub-
likálta Vargyas a Kutatások a középkori ballada történetében címen végzett kutatásait.
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a balladaszövegek kritikai kiadását is.14 egyetlen elméleti indíttatású mun-
kája (Variáns, invariáns, affinitás) a szájhagyomány alakulásának általános 
kérdéseit érintette, de a felvetett problémákra nem adott feleletet, miként az 
általa összehívott munkaközösség sem.15 Ortutay elismerte a Bartók és Ko-
dály által kidolgozott, népzenekutatásban alkalmazott kategóriákat, például 
a régi és új stílus szétválasztására vonatkozó rendszerezést. ennek tudatá-
ban engedte érvényesülni a magyar népballadák összesítő válogatásánál a 
régi és új balladastílus határozott bemutatására és a történeti rétegek feltárá-
sára irányuló javaslatokat (Kríza, 1971, 183.; ortutay – Kríza, 1968).

Az 1960-as években a különböző tájegységek balladaköltészetét bemu-
tató kiadványok mellett megindult a típusokra (Mennybe vitt lány, elcsalt 
menyecske), motívumokra, szimbólumokra vonatkozó részletkutatás.16 Fél 
évszázad távlatából úgy tűnik, hogy a monográfiák közül a legjelentősebb 
a Halálra táncoltatott lány ballada esztétikai elemzése volt (Kríza, 1967). 
Számos hivatkozásból kitűnt, hogy a tipológiai kutatásnak van alternatívája 
a finn földrajz-történeti iránnyal szemben. rávilágított a régi és új stílus 
kategorikus szétválasztásának ellentmondásaira, emellett a variálódás, táji- 
történeti tagolódás folyamatát igazolta (Kríza, 1983).

A nemzetközi kutatásban az 1970-es években kezdődtek az európai bal-
ladaköltészet rendszerező munkálatai, a nemzeti katalógusok készítése, ami 
összhangban volt nálunk az újonnan felfedezett alműfaj, a legendaballadák 
kutatásával.17 A legendaballadák feltárása idején a magyarországi kutatás 
a nemzetközi balladakutatás élvonalához tartozott, miként Dietz-rüdiger 
Moser nyilatkozott a témaválasztásról. Kríza tanulmányai csak jóval ké-
sőbb, 1991-ben jelentek meg A magyar népballada címen (Kríza, 1991).

Az 1950-es évek elején Csanádi – Vargyas nagy sikerű Röpülj páva, rö-
pülj (csanádi – varGyas, 1954) című kötete a balladák művészi értékére, 
szépségére, a magyar folklór esztétikai gazdagságára irányította a figyel-
met. Vargyas szándéka volt a teljes magyar balladakincs összegyűjtése, 
rendszerezése, és e cél érdekében munkatársaival közösen hosszú éveken át 
folyt a feltáró munka. ennek bizonysága a Magyar népballada és Európa 
című két kötetes, tanulmányokkal alátámasztott rendszerező összefoglalás 
(varGyas, 1976). ez utóbbinak 1983-ban kiadott angol nyelvű fordítása 

14 Kritikai kiadásként indította el a méltatlanul mellőzött Kálmány Lajos kéziratos anyagá-
nak közzétételét, amiből két kötet jelent meg (KálMány, 1952, 1954).
15 A szájhagyományozódás alapvető kérdéseinek megtárgyalására külföldről jeles folk-
loristákat hívott Ortutay Magyarországra 1969-ben, és ennek a tanácskozásnak az anyaga 
bizonyítja a problematika összetettségét: voiGt, 1974.
16 Domokos Pál Péter, Fettich Nándor A mennybe vitt lány balladájáról, Korompay Ber-
talan a Molnár Anna balladáról írt tanulmányt. Fél évszázaddal később Demény István Pál 
új kutatásokkal egészítette ki az eredményeket (doMoKos, 1959; fettich, 1953; KoroMPay, 
1989; deMény, 1992).
17 1973-ban védte meg Kríza Ildikó a Legendaballada. Epikai-lírai alkotások az iroda-
lom és folklór határán című kandidátusi disszertációt. Megjelenésére tíz évet kellett várni 
(Kríza, 1982).
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(varGyas, 1983), és a szintén angol nyelvű, középkori kutatásokra vonatko-
zó könyve (varGyas, 1967) széles körben vált ismertté. A katalógus hat és 
félezer szöveget ölel fel, és rendszerezésében mindössze százharmincnégy 
típust különít el, elsősorban esztétikai szempontok szerint. 

A balladakutatásban új elméletet hozott Vargyas a finn földrajz-történeti 
összehasonlító módszer alkalmazásával. A régi, középkori gyökerű magyar 
balladának tartott szüzsék egy negyedéről (20 balladatípus) azok francia–val-
lon eredetét feltételezte (varGyas, 1960, 163–276.), hét balladát, balladai 
elemet pedig keleti örökségnek tartott (varGyas, 1960, 479–523.). elmélete 
szerint a 12–13. században francia földön született a ballada műfaja, onnan 
telepesek révén került a Kárpát-medencébe. Itt meghonosodott, második 
balladaközpont keletkezett, ahonnan kisugárzott a kelet-európai térségbe 
(varGyas, 1959). A műfajra vonatkozó elképzeléseit, a ballada társadal-
mi hátterére vonatkozó ismereteit tanulmányaiban részletezte (varGyas, 
1962). 

Az 1960–1970-es években a balladakutatás eredményei túlnőttek a szak-
tudomány határain. Irodalmárok, művelődéstörténészek körében kérdések és 
kétségek fogalmazódtak meg azt illetően, hogyan lehetséges a késő közép-
kori ballada francia átvétele, amikor a magyar művelődés egészében hasonló 
méretű kulturális hatásról nincs szó, és poétikai formák sem léteztek. A ke-
let-európai kutatók vitatták, hogy a Kárpát-medencében létrejött balladaköz-
pont termékenyen hatott volna a környező népek szájhagyományára. A ma-
gyarul és angolul közreadott, Kőműves Kelemen című monográfia váltotta 
ki a legnagyobb visszhangot. Ion Taloş kolozsvári folklorista (taloş, 1973) 
és az athéni professzor, Georgios Megas (MeGas, 1971) írt monográfiát a 
falba épített asszony típusú balladáról. Mindketten cáfolták, hogy a miti-
kus párhuzammal, sok variánssal rendelkező balladát a magyaroktól vették 
volna át. Összehasonlító filológiai módszerrel bizonyította Taloş a román, 
Megas pedig a görög eredetet. A román balladakatalógusban Amzulescu a 
szerelmi és családi balladák hatalmas témaköréről mutatta ki azok kétezer 
éves román hagyományát, sehol sem említve hasonló szüzséjű magyar vagy 
francia balladák párhuzamát (aMzulescu, 1983). Az orosz és ukrán balladák 
ismeretében Putyilov bizonyította (Putyilov, 1976), hogy magyar közvetí-
tés nélkül is léteztek az idegenbe eladott lányról, gyerekeit fel nem ismerő 
szülőről szóló alkotások, amelyek francia eredetét feltételezte Vargyas. A 
nemzetközi balladakutatás mellőzte Vargyas elméletének tanulságait.  

A magyar balladák keleti gyökereire vonatkozó elmélethez kapcsolódott 
Demény István Pál kutatása (deMény, 1980). Bizonyította, hogy a Kerekes 
Izsák ballada 1704-ből fennmaradt szövege invariáns, benne a hősi álom 
motívuma köthető a hősköltészethez. Demény a hősepika népköltészetben 
fellelhető különböző elemeit széles anyagismerettel, megfelelő nyelvtudás 
birtokában tárta fel (deMény, 2002). További új összefüggést talált a balla-
damotívumokra vonatkozóan Kovács előd a perzsa források ismeretében 
(Kovács, 2005). Így mára az általánosságban emlegetett keleti elemekre, 
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ősi gyökerekre vonatkozó feltételezések a filológiai kutatásokkal együtt ér-
tékelhetők.18

A magyar folkloristák közül egyedül Faragó József bírálta Vargyas ered-
ményeit (faraGó, 1993). A francia eredetűnek tartott esküvőre hazatérő ked-
ves típusú balladáról filológiai módszerrel kimutatta, hogy román fordítás 
révén került a moldvai hagyományba, és nem középkori francia gyökerű.19 
Filológusként nehezményezte, hogy a variánsok felsorolásánál csak a hely-
név szerepel, így nincs mód a filológiai munka továbbvitelére sem a magyar, 
sem a nemzetközi összehasonlításkor, a lista tehát nem tölti be a katalógus 
szerepét.20 Az anyagismerettel kapcsolatban megjegyezte, hogy kétezer is-
mert erdélyi szövegről Vargyas nem tudott (faraGó, 1965), továbbá a 20. 
századi gyűjtések alapján lényegesen több típus meglétét is bizonyította.

Az erdélyi balladaköltészet szorgalmas gyűjtője és kutatója, Faragó Jó-
zsef, a román és magyar balladák iránt egyaránt nyitott volt. Szövegfolklo-
risztikai munkáiban többféle módszert alkalmazott. egyik fő szakterülete 
a román–magyar folklórkapcsolatok kutatása volt. Kilenc kötetben tette 
közzé a legszebb, legjelentősebb román balladákat magyarul. Így az ösz-
szehasonlító kutatás számára ma már rendelkezésre állnak a román balla-
daköltészet igényesen fordított szövegei. Faragó az erdélyi folklór minden 
műfajának a lehető legalaposabb megismerésére, kutatására, irányítására, 
népszerűsítésére vállalkozott. A balladakutatása ebbe a sorba illeszkedik. 
Szándéka volt egy erdélyi balladakorpusz, katalógus létrehozása. e cél ér-
dekében gyűjtötte a 19. századi forrásokban megbúvó balladákat, és az er-
dély eldugott falvaiban tevékenykedő önkéntes gyűjtők munkáját is e cél 
érdekében koordinálta (faraGó, 1993). Szerepet vállalt például a háromszé-
ki,21 a szatmári népballadák (Bura, 1978) közzétételében.22 Balladaközlései 
a magyar kultúra terjesztését segítették, ezért a népszerűsítő formát tartotta 
legfontosabbnak az akkori magyarellenes kultúrpolitikát ellensúlyozva.23 

Faragó tanulmányainak legteljesebb gyűjteménye Balladák földjén cím-
mel jelent meg (faraGó, 1977, 2005). Bebizonyította, hogy a magyaror-

18 Negyven év távlatából Demény István Pál méltatta Vargyas eredményeit: deMény, 1999, 
208–212.
19 A szeretet próbája típusú balladát Vargyas francia eredetűnek vélte. Amzulescu a román 
balladák ismeretében a kígyó motívum alapján feltárta román összefüggéseit, ógörög köl-
tészetből eredeztethető motívumkészletét.
20 A nemzetközi balladakutató munkaközösség elfogadta a katalógus rendjét: 1. mágikus, 
mitikus balladák; 2. vallási tematikájú balladák; 3. szerelmi; 4. családi; 5. társadalmi; 6. 
történeti; 7. hősi tettekről szóló balladák; 8. szerencsétlenségekről, balesetekről szóló bal-
ladák; 9. kegyetlenségről, gyilkosságról szóló balladák; 10. tréfás balladák; 11. kozmikus 
vonatkozású balladák. A nemzeti balladakatalógusok ezt a csoportosítást követik. Az eszté-
tikai szempontú csoportosítás az összehasonlító, filológiai kutatásban társtalan.
21 Konsza Samu, Albert ernő gyűjtését kiadáshoz segítette. alBert – faraGó, 1973; 
Konsza – faraGó, 1957.
22 Olosz Katalin, Pozsony Ferenc és mások gyűjtéseit bedolgozta saját rendszerébe.
23 ezért a Vadrózsák újraközlésénél elhagyta a tájnyelvi formák zömét és mellőzte a sze-
rinte nem folklór adatokat. Vö. Kriza, 1975, 2002.
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szági balladakutatáshoz erdélyi szemmel és anyagismerettel sok újat lehet 
hozzátenni. Nem alkotott új balladaelméletet, nem írt balladamonográfiát, 
de lényeges kiegészítést tett egy-egy típus alaposabb megismeréséhez, ilyen 
például a Barcsai balladában szereplő „vont arany” szoknya eredeti jelenté-
sének feltárása. Ismeretlen balladák, illetve ismert típusok újabb változatait 
közölte. A megtalált szövegek kapcsán a ballada társadalomban betöltött he-
lyéről, a hagyomány alakulásáról, az alkotási folyamatokról hozott hírt. Mo-
dern, folklórszociológiai módszerrel elemezte egyetlen falu balladaismeretét 
(faraGó, 1977), amit a nemzetközi kutatás példaértékűnek ismert el. 

Faragó nem volt teoretikus alkat, filológiai készségét alkalmanként jut-
tatta érvényre. Legfőbb érdeme a népszerű szövegközlésen túl az érzékeny 
megfigyelés az élő néphagyomány alakulásáról. Élete alkonyán három bal-
ladakötettel ajándékozta meg az erdélyi folklór iránt érdeklődőket.24 Az 
Ószékely balladák (faraGó, 1999) 60 balladatípust, a Csángó népballadák 
(faraGó, 2002) 56 balladatípust, balladaszerű éneket, a Régi erdélyi nép-
balladák 47 típus tartalmaz, a hajdani gyűjtőtársnak, Kallós Zoltánnak leg-
korábbi ballada-felfedezéseit is újraközölve (faraGó, 2006).

A közvélemény szerint napjainkban Kallós Zoltán a legismertebb balla-
daszakértő. A Balladák könyve azonos címmel, változó tartalommal három 
kiadást ért meg (Kallós, 1970). A gyűjtését az erdélyi művelődés két kiváló 
szakembere, Szabó T. Attila és Jagamas János gondozta. A könyv hamarosan 
magyarországi kiadásban is megjelent.25 Újabb gyűjtéseit Kallós Ez az uta-
zólevelem című kötetében közölte (Kallós, 2001). CD-n, lemezen, filmen 
vált ismertté hatalmas anyaga. Kallós 15 ezer népdalfelvételével a népzene-
kutatók élvonalába tartozik. Általa gyűjtött erdélyi népköltészeti alkotások 
13 lemezen hallhatók. A nagy tiszteletnek örvendő szakembert az eldugott 
falvakban, táncházakban éppen úgy ismerik, mint a szakmai körökben, és 
nem véletlen, hogy munkásságát Kossuth-díjjal, Magyar Örökség Díjjal és 
Corvin-lánccal jutalmazták. 

A 20. század derekán az ismeretlenségben élő Kallós Zoltán (Jagamas 
tanítványa) rendkívüli gyűjtései Andrásfalvy Bertalan és Martin György 
közvetítésével kerültek Vargyashoz, amit ő azonnal közzétett (Kallós, 
1958). Kallós felfedezései, sohasem hallott, ismeretlen szüzséjű balladái 
relevációként hatottak. A régi stílusú balladák megismerése lényegében a 
19. század végén, 20. század elején lezárult. Ismeretlen balladatípusok alig 

24 Posztumusz könyvének bevezetőjéhez írta Faragó: „Olyan trilógiát igyekeztem alkotni, 
amely régi balladaköltészetünk összes értékeit, szépségeit csokorba kötve könnyen hozzá-
férhetővé teszi” (faraGó, 2006, 5.).
25 A Helikon Kiadó akkori vezetője, Szántó Tibor igényesen szerkesztve új kiadásban, 
azonos címmel jelentette meg a Balladák könyvét. Megjegyzendő, hogy Jagamas gondos 
dallam-lejegyzése függelékbe került, és a mesévé vált balladákat teljesen mellőzték. A 
könyvhöz mellékletként négy lemezt csatoltak. Az új gyűjtéseknek sem a dallama, sem a 
szövege nem szerepelt a könyvben. ennek kiküszöbölésére vállalkozott az MTA Néprajzi 
Kutató Csoport, kiegészítve a közlést német fordítással. A kétnyelvű kiadással az erdélyi, 
moldvai balladák a nemzetközi kutatás számára hozzáférhetővé váltak: szaBó T., 1982.
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kerültek elő, ezt tanúsítja Ág Tibor26 egész Felvidékre kiterjedő, több évti-
zedes, gondos munkája, és Olosz Katalin tudománytörténeti adatfeltárása.27 
A moldvai balladák felfedezése viszont az egész magyar balladaköltészet 
megítélésében játszott szerepet. A csángó-kutatás ekkor került újra előtérbe, 
jelentősége az egész néprajztudományra kiterjedt.

Túlzás lenne azt állítani, hogy a balladakutatás fellendülése az 1970-es 
években a moldvai folklór újrafelfedezésével függ össze, de azt mondhatjuk, 
hogy ezekben az években különösen gazdag publikációs termésnek lehettünk 
tanúi. A táji gyűjtések megszaporodtak. Nemcsak erdélyben (Bura, 1978; 
Pozsony, 1984, 1994; ráduly, 1975), hanem Pozsonyban (áG – siMa, 1979; 
liszKa, 2010), ungváron (vári fáBián, 1992) és Újvidéken (Penavin, 1963; 
Burány, 1964; Kovács – MatiJevics, 1975) jelentek meg önálló kiadványok 
helybeli szakemberek (BecK, 1988a, 1988b; eGyüd, 1975; naGy Z., 1976; 
naGy M., 1980) munkájaként. e lokális gyűjtések, helyi kiadványok közül 
kiemelkedik Pozsony Ferenc két kötete és ujváry Zoltán gömöri ballada-
közlése. ujváry történeti adatfeltárással és a Kádár István ballada elemzé-
sével is gazdagította a tudományt.28

1971–1988 között évente megjelent a nemzetközi balladakutatás bibli-
ográfiája (KuMer, 1972–1989), ehhez a magyar nyelvterületről az adatokat 
Kríza Ildikó juttatta el. A bibliográfia átfogó képet ad az eredményekről, és 
mutatja a hazai kutatás rangos helyét a nemzetközi mezőny egészében. 1979-
ben, amikor az MTA Néprajzi Kutató Csoport Ortutay halála után áldatlan 
helyzetben volt, Kríza szervezte meg a balladakutatók nemzetközi tanácsko-
zását.29 Nagy érdeklődés mellett hét hazai kutató tartott előadást, bizonyít-
va a szövegkutatás sokféleségét és a magyar balladakutatás erejét. Sajnos 
nem mondható el ugyanez a 2001-ben újból Magyarországon megrendezett 
balladakutató tanácskozásról, ahol Krízán (a szervezőn) kívül egyedül Voigt 
Vilmos képviselte a hazai folklórt. A felettes intézmények egyetlen fillérrel 
nem segítették a nemzetközi tanácskozást. Külön csoda, hogy a teljes anyag 
megjelenhetett, jelezve kapcsolódásunkat a nemzetközi kutatáshoz (Barna – 
Kríza, 2002). A balladaköltészet iránti érdeklődés a 20. század végén meg-
torpant, de nem állt meg. esetenként folyóiratokban, önálló monográfiákban 
megjelennek új eredmények, új gyűjtések (MaGyar, 2009, 2011). A ballada-

26 Ág Tibor munkájának érdeme egy új balladatípus közlése az önmagát feláldozó lányról: 
áG – siMa, 1979. Az eltűntnek vélt Nyitra környéki balladákat 65 év elmúltával Liszka 
József tette közzé (liszKa, 2010).
27 Olosz Katalin az ördögnek eladott lány balladájára bukkant rá: olosz, 2005, 48–60. 
Kiadatlan 19. századi balladákat közöl Olosz Katalin Szabó Sámuel hagyatékából: olosz, 
2009, 133–195. 
28 A táji balladagyűjtések tanúsítják a kanonizált szövegeken túli költészet gazdag variá-
lódását. A magyar balladakincs nem ítélhető meg csupán a klasszikusnak nevezett típusok 
révén. A kistérségi folklór gazdagságának ismerete nélkülözhetetlen a 19–20. század nép-
költészetének megítélésekor.
29 A tanácskozás teljes anyaga megjelent, igaz nagyon szerény formában. Brednich –  
dittMar, 1980.
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hősök sorsával kapcsolatos források, történeti kútfőkben talált adatok mutat-
ják mennyi feltáratlan munka áll a kutatók előtt (lanczendorfer – Gülch, 
2003; KeszeG, 2004a, 233–270., 2004b; alBert, 1996, 86–140.; küLLős, 
2001; csörsz ruMen, 2003, 31–50.; olosz, 2009). 

Jelen alkalommal a népköltészet szövegkutatásának nagy folyamából 
egyetlen „kis” területére, a balladakutatásra koncentráltam. Szándékomban 
állt bemutatni az egymástól független kezdeményezések sokféleségét, ki-
emelve Vargyas munkásságának jelentőségét, ami Ortutay kultúrpolitikai 
támogatása nélkül valósult meg.

A bevezetőben óvatosan körvonalazott gondolatok summázhatók záró-
szóként: jelentős eredmények egyéni kezdeményezésként valósultak meg, 
és a különböző módszerek egymástól függetlenek. Ismételten kiemelhető, 
hogy az elméletek múlandósága mellett maradandó értékké vált az anyag-
feltárás és annak magas szintű interpretálása, viszont hiányzik a balladaka-
talógus. A magyar balladakutatás az 1960–1970-es években a nemzetközi 
kutatás élvonalában volt. Az utóbbi két évtizedben megjelent írások jól mu-
tatják az új irányok megjelenését, a kortárs folklór megbecsülését, a törté-
neti adatok értékét, a filológiai kutatások jelentőségét, valamint az elemzési 
módszerek kiszélesedését. A 20–21. század fordulóján ismét jelentős figye-
lem övezi a balladaműfajt.
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ildiKó Kríza

thE MEthods And rEsults of rEsEArch on folk poEtry 
SINCe THe MIDDLe OF THe 20th CeNTury. PArT 1

(BAllAd rEsEArch)

In the second half of the 20th century the research of folklore texts deep-
ened, and methods of investigation were improved. The article gives a brief 
overview about the main turns of development, the interest in newly recog-
nized genres and research trends with special regard to ballad research. As 
the article was prepared for a festive academic session commemorating the 
scholarly oeuvre of István Tálasi and Gyula Ortutay, the author deals at the 
beginning of her article with the oeuvre of Gyula Ortutay, the determina-
tive researcher of the period between 1945 and 1980, from the perspective 
of ballad research, although Ortutay himself did not consider himself as a 
ballad researcher. 
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The most important Hungarian ballad researcher after the Second World 
War was Lajos Vargyas, who created a new theory about the French-Wal-
loon origin of Hungarian ballads and provided a system of types in his com-
prehensive work. Out of Transylvanian Hungarian ballad researchers, the 
author emphasises the achievements of two scholars of contemporary folk-
lore tradition, namely those of József Faragó and Zoltán Kallós. A new ap-
proach was introduced by Ildikó Kríza applying the method of type analysis 
and investigating religious ballads. During half a century the exploration of 
data, collection of local ballads and publication of historical sources con-
siderably extended. To illustrate these achievements the author gives a brief 
overview about 24 relevant books. 

The publication of new texts supports the diversity of ballad genre, the 
necessity of preparing a ballad catalogue including those ballad types that 
have been neglected by former research. The author takes into consideration 
results achieved with historical studies of folklore, philological analysis and 
modern methods. Folklore studies attest the complexity of the origin of the 
genre and its undoubted change in course of the centuries. The achieve-
ments of this half century are multi-faceted, well reflect the unevenness of 
research and indirectly indicate what a number of tasks are to be completed 
in the future.
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