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  Szenik Ilona 
 

A NÉPZENEKUTATÁSRÓL 
(Előző lapszámunkban megkezdett írás folytatása) 

 
1. A magyar népzenekutatás vázlatos története  

 
A felvilágosodás eszméinek hatására, a 18. század végén indult meg az az áramlat, 

amely a korszak haladó gondolkodóinak figyelmét az alsó néprétegek szellemi élete felé 
irányította, és amely rövid időn belül Európa-szerte a népi hagyományok összegyűjté-
sének és megmentésének mozgalmát eredményezte. J. G. Herder (német költő és törté-
netfilozófus, 1744–1803) gondolata, miszerint  a civilizáció alacsony foka egy népnél 
nem akadálya az eredeti, értékes költészet létrejöttének, mely  népi költészet a népek lelki 
alkatának tükre, Európa-szerte döntő hatással volt a mozgalom kibontakozására. Kelet-
Európa népeinél Herdernek a nép művészi alkotóképességéről vallott nézete a nemzeti 
függetlenség és a társadalmi szabadság eszméivel társult. 

A Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság  többszöri felhívására a 
gyűjtők figyelme kezdetben főleg a népköltészet felé irányult. Már a 19. sz. elejétől 
készültek dallamgyűjtemények is. Összeállítóikat nem tudományos célok vezették, ezért 
ezek a gyűjtemények a népzenekutatás mai szempontjainak csak részben felelnek meg. 
Az akkori gyakorlat szerint egyesek csak a maguk – esetleg környezetük – ismerte dalokat 
jegyezték le, a parasztság daltudását kisebb mértékben vizsgálták,  ennek következtében a 
dalok igen nagy része nem tartozik a mai értelemben vett népdalok sorába; a dallamok 
lejegyzése nem mindig megbízható (a ritmus vázlatos vagy hibásan ütemekbe kényszerí-
tett, a dallamot a dúr-moll rendszer hangzása szerint „javították”); egyesek a dalokat 
hangszerkísérettel látták el. A hiányosságok ellenére ezek a gyűjtemények fontos doku-
mentumai a dallamtörténeti kutatásnak: képet adnak – főleg a polgárságnál, kisebb mér-
tékben a parasztságnál – a 19. században elterjedt dallamokról,  akár eredeti népdalok, 
akár műdalok. A legfontosabb gyűjtemények: 

Pálóczi Horváth Ádám: Ötödfélszáz énekek (1813; nyomtatásban 1953); 
Kiss Áron: Magyar gyermekjátékgyűjtemény (1891); 
Almási Sámuel ötkötetes kézirata (1823–1870 között készült; két kötet elveszett); 
Arany János népdalgyűjteménye (1874; megjelent 1952-ben, Kodály Zoltán és Gyulai 

Ágost gondozásában); 
Bartalus István: Magyar népdalok. Egyetemes gyűjtemény (7 kötet, 1873–1896, 

zongorakísérettel). 
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A tudományos igényű gyűjtés a századforduló körül kezdődött. Vikár Bélának nem 
volt zenei képzettsége, nevét elsősorban a Kalevala műfordítójaként tartják számon. 
Kiváló gyorsíró volt, 1890 és 1910 között hatalmas mennyiségű szöveget gyűjtött, hiteles 
lejegyzésben. 1895-től, az elsők között Európában, a fonográfot használta a népzene 
rögzítésére; felvételeivel díjat nyert a párizsi millenniumi kiállításon. 

Seprődi János a kolozsvári református kollégium latin és magyar szakos tanára volt 
1898  és 1923 között; kiváló zenei képzettséggel rendelkezett. Zenekritikai és zenetörté-
neti írásokkal, valamint jelentős népzenei gyűjteménnyel gazdagította a magyar zenetudo-
mányt; a Marosszéki dalgyűjtemény 1901 és 1913 között részletekben látott napvilágot az 
Ethnographia folyóiratban. Seprődiről a szakirodalom évtizedekig alig vett tudomást. 
Hagyatéka 1974-ben jelent meg, Seprődi János zenei írásai és népzenei gyűjtése címen, Benkő 
András és Almási István gondozásában. 

A magyar népzenekutatásban döntő fordulatot hozott Bartók Béla és Kodály Zoltán 
tevékenysége. A Vikár Béla fonográffelvételeiről megismert hangzásvilág újszerűsége és 
művészi értéke meggyőzte őket arról, hogy az új magyar zenekultúra forrását a paraszt-
ság zenéjében találják meg. A zeneszerzői célkitűzéshez később egyre elmélyültebb  
tudományos érdeklődés társult. 1904-től (főleg 1918-ig) nagyarányú gyűjtéseket végeztek, 
amelyek átfogták szinte az egész magyar nyelvterületet (Kodály a bukovinai székelyeknél 
is gyűjtött). Bartók emellett a románok és szlovákok népzenéjét is azonos mértékben 
tanulmányozta. Az anyag mennyisége tudományos rendszerezést és feldolgozást köve-
telt; ez vetette meg a magyar (Bartók írásainak köszönhetően a szlovák és román, nem-
különben az összehasonlító) népzenetudomány alapjait. Az első elméleti összefoglalást 
Bartóknak A magyar népdal című könyve tartalmazza (1924). Kodálynak A magyar népzene 
című  munkája felvázolja a magyar népzene műfaji és történeti rétegződését; számos pár-
huzammal bizonyítja a keleti rokon népek zenéjével való rokonságot. (Először 1937-ben 
a Néprajzi Lexikon IV., Szellemi néprajz kötetének címszavaként, 1951-től pedig több 
magyar és idegen nyelvű kiadásban, Vargyas Lajos szerkesztette példatárral jelent meg.) 

A harmincas évektől a napjainkig tartó időszakból néhány kiemelkedő eredményt és 
személyiséget említünk meg: a harmincas években Veress Sándor és Domokos Pál Péter a 
moldvai magyaroknál (csángóknál) gyűjt; Lajtha László a negyvenes években az addig alig 
ismert mezőségi falvakban gyűjt vokális és hangszeres magyar és román népzenét. A má-
sodik világháború után a szintézisek szakasza következett. 1951-től megkezdték A 
Magyar Népzene Tára sorozatának kiadását, melynek alapgondolatát Bartók és Kodály fo-
galmazta meg (a megjelent kötetek felsorolása a könyvészetben;  a sorozat még befejezet-
len). Járdányi Pál új alapelveken felépülő rendszerezést dolgoz ki, és megjelenik az első 
dallamtípus-katalógus (Járdányi Pál: Népdaltípusok I–II., és Kerényi György: Népies dalok, 1961). 
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A dallamtörténeti kutatások kéziratos és régi nyomtatott, főleg egyházi zenét tartalmazó 
forrásokban követik nyomon egyes dallamok történeti életét; ennek a kutatási területnek 
az előzményei már Szabolcsi Bence zenetörténeti és Kodály népzenetudományi 
munkáiban megtalálhatók (a legfontosabb összefoglalás: Dobszay László, Rajeczky 
Benjámin, Szendrei Janka: XVI–XVII. századi dallamaink a népi emlékezetben, 1979). 

Az erdélyi népzenekutatás 1949 óta folyik intézményes keretben. Központja a 
kolozsvári Folklór Archívum (a Román Tudományos Akadémia szakosztályaként műkö-
dik). Az archívumnak az alapját Jagamas János teremtette meg. A munkába a kezdettől 
bevonta a tanítványait is, akikből a második kutatónemzedék tagjai kerültek ki. Elsőren-
dű célkitűzés volt, hogy Románia magyarlakta területein a gyűjtés térképének „fehér 
foltjait” eltüntessék. Az archívum anyagából készült, áttekintő jellegű kötet Romániai 
magyar népdalok címen jelent meg (szerkesztette Jagamas János és Faragó József, 1974). 
Emellett táji, helyi és műfaji monográfiák láttak napvilágot.  

Az utóbbi évtizedekben előtérbe került a hangszeres zene, főleg a tánczene 
tanulmányozása: ez egyrészt a néptánckutatás eredményeinek tulajdonítható, másrészt a 
hiány pótlásának. A hangszeres zene tanulmányozása és rendszerezése hosszú ideig hát-
térbe került a vokális zenével szemben, habár a kezdettől jelen volt a gyűjteményekben és 
 számos részlettanulmány tárgyalta. Az okok közül a lényegesebbek: a hangszeres zene 
nagy hányada, a vokális dallamok változata; a vokális zenét a  többség műveli, a hang-
szeres zene kevesek tulajdona; a modernebb technikai eszközök megkönnyítették a 
hangszeres darabok felvételét és pontos lejegyzését; a hangszeres zene művelői között 
igen sok a hivatásos cigány zenész, és ennek a rétegnek tagadhatatlanul nagy szerepe volt 
a helyi hagyományok megőrzésében, de ugyanakkor a külső elemek meghonosításában is. 
Mindezek a tények együttesen indokolják, hogy a hangszeres zene bonyolult kérdéseinek 
tisztázására csak a vokális zenére vonatkozó szintézisek alapján kerülhetett sor. Az első 
összefoglalás Sárosi Bálint: A hangszeres magyar népzene címen jelent meg (1996). 

 
2. A kutatómunkáról 

 
Az adatok összegyűjtésétől a tudományos feldolgozásig a népzene tanulmányozása 

több szakaszban történik. 
a) A gyűjtés alapelveit Bartók fogalmazta meg: Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét című 

tanulmányában (1936), amelyben nagy elismeréssel említi Constantin Brăiloiu 1931-ben 
kidolgozott módszeres útmutatóját. Alább a legfontosabb teendőket foglaltuk össze. 

– A gyűjtés előkészítéseként ki kell jelölni a célt (helység vagy tájegység, esetleg egy 
bizonyos témakör kiválasztása; például: lehet csak egy szokás vagy egy műfaj); ehhez 
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tanulmányozni kell az előzetes gyűjtéseket, könyvészetet, hogy lehetőleg új adatokkal 
egészítsük ki a már meglévőket (például: a gyűjtés fehér foltjainak eltüntetése azt jelenti, 
hogy olyan területeken, helységekben gyűjtünk, ahol azelőtt még nem jártak gyűjtők); az 
„új adat” a népzenében nem azt jelenti, hogy teljesen ismeretlen jelenségeket fedezünk 
fel, bár ez sincs kizárva. Bartók hangsúlyozza, hogy a népzenetudománynak ahhoz, hogy 
megbízható következtetéseket vonjon le, tízezerszámra  menő adatra, a változatok soka-
ságára van szüksége. 

– Az adatok hitelességét biztosítják a gépi felvételek, az adatközlő neve és életkora, 
a helységnév, a gyűjtés időpontja, a gyűjtő neve. 

– Kiegészítő adatok: a dallam életével kapcsolatban (mikor, kik, milyen céllal adják 
elő; különösen a szokáshoz kapcsolódó dallamoknál elengedhetetlen, a szokás lefolyásának 
leírásával együtt). Az adatközlővel kapcsolatban: hol és mikor tanulta a dallamokat. A 
hangszerekkel és hangszerjátékkal kapcsolatban: a hangszer leírása, részeinek népi 
elnevezése, hangolás, a hangszerjáték technikája és esetleges népi terminológiája stb. 

– A  monográfiák készítéséhez kérdőíveket szoktak használni (a monográfia egy 
bizonyos részterület kimerítő tanulmányozását jelenti; irányulhat tájegységre, helységre, 
személy dalkészletére vagy műfajra). 

– Tekintettel arra, hogy a népzene egy komplex társadalmi környezetben él, az 
ideális gyűjtés ennek a jelenségnek minden oldalát fel kéne tárja. Ehhez a folkloristának 
annyira széles körű felkészültségre lenne szüksége, amit egy embertől elvárni nem lehet 
(alapos zenei felkészültség mellett etnokoreográfiát, etnológiát, etnográfiát, nyelvészetet, 
történelmet, szociológiát kellene tudnia). A tudományos intézetek ezt rendszerint több 
szakemberből álló csoportok munkájával oldják meg. 

b) Az archívumi munkához tartozik: a gyűjtések adatainak nyilvántartása, a dallamok 
lejegyzése, elemzőlapok készítése, kűlönböző szempontok szerinti katalógusok összeállítása, 
publikációkban található változatok azonosítása stb. A dallamrendszerezés az a terület, ahol 
az archívumi munka és a tulajdonképpeni tudományos munka találkozik, mivel a rend-
szerezés egyidejűleg gyakorlati és tudományos szerepet tölt be: egyfelől lehetővé teszi az 
archívumban való tájékozódást, másfelől elméleti következtetések alapjául szolgál. 

c) Az anyag feldolgozása dallamgyűjtemények vagy tanulmányok formájában történhet. 
A tudományos céllal készült gyűjtemények mellett népszerűsítő kiadványokat is 
jelentetnek meg. Fontos tudni, hogy a népszerűsítő kiadványok csak akkor célszerűek, ha 
az összeállítás és válogatás szempontjainak tudományos alapja van. Ugyanez érvényes az 
újabban egyre nagyobb teret hódító lemezek és kazetták anyagának összeállítására is. 

 
(A könyvészeti anyag lapunk márciusi számában, az írás első részében olvasható. Szerk.) 


