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Vétessék ki szóló·. szlvem 
Ág Tibor balladagvűjteményéről 

Ag Tibor több évtizedes gyüj
tőmunkája és három népdal'ki ' 
adványa után most összegyujt
ve adja közre a szlovákiai ma
gyarság balladáinak legfőbb ér · 
tékeit. Ez . peQig . nem jelent ke
vesebbet, mint hogy az er.~élyi 
és moldaval magyarság után 
leggazdagabb és legrégiesebb 
hagyomány-terület balladáit ve · 
heti kézbe az olvasó. 

A népzenekutatók már régóta 
nyilvántartják a Zobor-vidék el
zárt falvainak népdal-hagyomá
nyait, ahol sok olyan dal ke· 
rült elő, ami Erdélyen kívül 
máshol nem ismeretes, egyúttal 
sok olyan dal vagy zenei sajá
tosság is, ami már csak Itt volt 
megtalálható. Ugyanez a. hely
zet a szövegek, kü!önösen a 
balla dák esetében ls. Régóta 
tudjuk, hogy a ,Bagoly asszony
ka - (lgy veszprémi változat
tól eltekintve - csak a ZObor 
yidékén és Erdélyben maradt 
fönn, s a Virágok vetélkedése 
- egyetlen .sárközi változatán 
kívül - ismét csak ott és Er
délyben ismeretes. De Ág Tibor 
ezekhez különleges meglepeté
sekkel járult hozzá. Köztük két
ségkívül legnagyobb a Falba-

. épített feleség (Kőműves Kele · 
men) fölfedezése. Ezt a balla
dát . sokáig csak Erdély majd 
Moldva magyar falvaiban tud
ták följegyezni. Kálmány Lajos. 
Szeged népének lelkes kutatója 
hallotta ugyan néhány sorát 
Törökbecsén, de nem volt alkal
mas továbbinyomözásra. A 

. szomszédságban, Zen tán, később 
megtalálták prózai monda for
májában. Sőt, palócokközt is 
felbukkantak adatok homályos 
emlékekben, cigányok közt még 
prózai monda formájában is. De 
maga a ballada verses szöve
ge énekelve csak a Zobor-vidé
ki Zsérén került elő teljes ép · 
ségében. 

Igaz, a kétség m indig fenn·· 
áll, nem tanulták-e a nyitraiak 
valamikor a múlt század végén 
erdélyi mezőgazdasági munká
soktól, akik arrafelé is, Dunán
túl is szolgáltak alkalmi mun
kás:_ént; mert a zsérei ballada 
szövege is, dallama is igen kö-· 
zel áll egy ,székely változathoz. 
Ág Tibor most újabb bizonyíté
l!:okat hoz a ballada erős helyi 
hagyománya mellett: más fa
luból való szöveg-változatot, 
dallamának pedig olyan .vari·t!:: 

sát, ami ismeretlen Erdélyben, 
ugyanakkor összekötő . k.apocs a 
balfada-dallam' és égy ' sor du
nántúli dallam között. 

A legfontosabb érv azonban a 
Kőmű~s Kelemen nyitrai ha
gyománya mellett, hogy ugyan
csak Zsérén bukkant elő egy 
másik "erdélyi ballada" is: a 
Csudahalott (Görög Ilona]. Ez 
szintén Ismeretlen volt a szé
kelyek és csángók határain kí 
vül; s itt már a zsérei változat 
olyan elemeket tartalmazott, 
amelyek az erdélyi-moldval vál
tozatokban ismeretlenek. Régies 
dallama sem volt azonos egyet
len erdélyi változat tal sem, Sőt, ' 
később a zsérei szöveg részletei 
fell>ukkantak egy Nyirségben 
fölfedezett, prózává romlott vál
tozatban ls. Kétségtelenné vált 
tehát, hogy élnek ezen a terü
leten olyan ritka balladák, ame
lyeket a kutatók korábban ki
zárólag erdélyi~moldvai ha- . 
gyománynak tartottak. 

De Ág Tibor nemcsak a Zo
bor-vidéket tárta fel; bejárta 
Szlovákia magyarlakta területé
nek egészét. S a terület ellen· 
kez ő sarltában ismét valami 
meglepetésre bukkant: Kelet
Szlovákiában, a Kárpát-ukrajnai 
határ közelében újra sikerült 
egy .. erdéiyi balladát" előbá
nyásznia. A Szaván kapott fe 
leség (Bátori Boldizsár) törté
netét Kriza és Vikár Béla utá n 
már sem Bartók, sem Kodály 
nem tudta előásni az emléke
zetből még a székelyek és bu
kovinaiak körében sem. Kallós
nak is csak töredékeket sike
rült találnia belőle Gyimes he
gyei közt és Moldvában. Most 
Ág Tibor egy teljes, bár rövid 
változatával lep meg Ung me
gyéből újabb bizonyítékául an
nak, hogy a ballada-költészet 
az újabbkori pusztulás beállta 
előtt egységes lehetett az egész 
magyar nyelvterületen, s leg
több balladánkat - egyes ki
vételektől eltekintve - min
denfelé ismerték. 

Ahol ilyen ritkaságok előke
rülhetnek, ott nem meglepetés 
az sem, ha olyasmi is felbuk
kan, amire még Erdélyben és 
vidékén sincs példa. A címadó 
ballada a Vétessék ki szóM szí
vem, mint önálló, bár csonka 
és homályos balladai történet, 
nem került elő sehol másutt 
magyarok között_ Csak az alap , 

motívum volt ismeretes: a ké
rés, hog y vegyék ki a panasz
kodó szívét, mossák meg ürmös 
borban és küldjék el valakinek, 
vagy tegyék ki példára, hogy 
milyen az árva sorsa. Ez a mo
tívum a Három árúa -és" más er
délyi balladák egyes változatai
ban szerepel. mint a ·történet
be beillesztett, de elmaradható 
motívum. Itt viszont valószinű 
leg eredeti történetének nagyon 
lerövidiilt vázlatával o jelenik 
meg mint önálló ballada, 

Azt talán nem is kell említe· 
ni, hogya széles pa1'ócföldi sá- · 
'von, a többi palócoknál is ré
giesebb hagyományú Hont-Gö· 
mör megyék ter[lletén mind 
megtalálhatók a Magyarorszá
gon is élő balladák szép, ré
gies dallamokkal, s ezek a 
könyvben méltó kerettel veszik 
körül az előbbi, kiemelkedő da
rabokat: a Halálratáncoltatott 
lány, a Halálraítélt huga (Fe- . 
hél' László J vagy i1 betyár- és ' 
rab-balladák soldéle típusa_ ts 
az is természetes, hogy minden 
egyes szöveg dallamával együtt 
kerül az olvasó elé, hiszen a 
szerző elsősorban népdalkutató. 
Ez azt jelenti, hogya könyv 
énekelhető balladákat nyújt a 
szlovákiai magyar kissebbség
nek, Nem kell sokat magyaráz
ni, milyen segítséget jelent ez 
a szlovákiai magyarságnak ha
gyomány- és nyelvápoló műve
lődési mozgalmában, 

Egyedül azt sajnáljuIt, hogy 
a tervezett bevezető tanulmány 
Sima Ferenc tollából nem ké
szült el időre, s az eredetileg 
rövid utószónak szánt szöveg 
kerü o, az utolsó pillanatban a 
kötet élére. Ez az anyag meg
érdemelt volna egy elmélyült 
beveze tést! 

De így is nagy ajándékot kap 
benne a sz!o.yákiai magyarság, 
s ugyanúgy a magyarországi ol
vasók tábora is. Azért mi is kö
szönjük Ág Tibor teljesítmé
nyét az egész magyarság és a 
tudomány nevében. Egyúttal kö
szönjük azt az áldozatos mun
kát is, amellyel szinte egyedü! 
veszi vállára a szlovákiai nép
zenei hagyományok megmenté
sének terhét. 

Könyvének ott kell lennie 
minden népművészetet szerető 
magyar család könyvespo!cán. 
(Madách] 
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