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Pálóczy Krisztina

Halmos István indiai gyűjtése
Hangszerekkel gyarapodott a Néprajzi Múzeum  
Ázsia-gyűjteménye

A Néprajzi Múzeum indiai anyaga1

Magyarországon a Kárpát-medencén túli kutatás, tárgygyűjtés kezdettől fogva két 
irányban indult el. Az egyik az úgynevezett őshazakeresésre irányuló utazásokban, 
a másik az exotikum keresésében nyilvánult meg. Ezekből a különböző típusú, de 
gyakran néprajzi gyűjtéssel is párosuló utazásokból és expedíciókból származnak 
a Nemzeti Múzeum Néprajzi Tárának2 első tárgyegyüttesei. Ezek száma egészen az 
I. világháborúig meredeken emelkedett. 

A Néprajzi Múzeum Ázsia-gyűjteményében szép számmal találhatóak a legko-
rábbi gyűjtésekből származó tárgyak, tárgyegyüttesek. Például Xántus János 1869–
1870-es, Délkelet-Ázsiában tett utazása során gyűjtött kollekciójából, amit 1871-ben 
a nagyközönségnek is bemutatott a Nemzeti Múzeumban, 1874-ben 2325 darabot 
leltározott be. 

Az Ázsia-gyűjtemény indiai anyagában több mint 2000 tárgy található, és első 
tárgyai Xántus János kelet-ázsiai expedíciójából származnak.3 Többek közt budd-
hista zarándokhelyek anyagait is vizsgálta, az általa hozott hangszerek (pl. temp-
lomdob, templomi csengettyű) is innen valók.

Az Európán kívüli gyűjtemények gyarapításában nemcsak szakemberek, hanem 
műkedvelők is gyarapították ajándékokkal a múzeumot. Duka Tivadar orvos, utazó 
közel kétszáz tárggyal gyarapította az indiai kollekciót. Földrajztudósként Déchy 
Mór egy Buddha-szobrot, Fleisch Aladár, a jokohamai osztrák-magyar császári és 
királyi főkonzul 1907-ben 20 darab indiai tárgyat ajándékozott a gyűjteménynek.

Az indiai gyűjtemény legnagyobb része az I. világháború előtt alakult ki, mely-
ben három magángyűjtő játszotta a legnagyobb szerepet. Fülep Jenő, a Kereske-
delmi Múzeum bombay-i levelezője közel 100 darab tárgyat adott a múzeumnak.4 
Tóth Jenő gyűjtő 1910-ben csak néhány tárgyat, 1913-ban viszont 360 darabot adott 

1 Az Ázsia-gyűjtemény történetét Wilhelm Gábor dolgozta fel a Fejős Zoltán főszerkesztésével 
megjelent A Néprajzi Múzeum gyűjteményei című kiadványban: Wilhelm, 2000. 511–552; majd a Gyar-
mati János szerkesztésében megjelent Taking them back to my homeland… Hungarian collectors – Non-
European collections of the Museum of Ethnography in a European context: Wilhelm: 2008. 151–190.

2 
ték a Nemzeti Múzeum Ethnographiai Osztályának őrévé. Az intézményi önállóságot 1947-ben kapta 
meg a múzeum, amikor kivált a Nemzeti Múzeum kötelékéből.

3 NM 2021–2150 
4 NM 78701–79495
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el a Néprajzi Múzeumnak. Bárány Nándor szintén magángyűjtőként gyarapította a 
múzeumot, főleg ceyloni szerzeményekkel.

A II. világháború után nem volt nagyszabású gyarapodás, mindössze 20 darab 
ékszer került át a Történeti Múzeumból, illetve Baktay Ervin neves indológustól 
egy szári került a gyűjteménybe. Később csak a raktárrendezéskor előkerült tárgya-
kat leltározták be.

Halmos István5 indiai útjának előzményei6

Halmos első Európán kívüli népzenegyűjtése Boglár Lajossal 1967–1968-ban egy ve-
nezuelai terepmunka volt. Ennek eredményeként 315 piaroa tárgy került a Néprajzi 
Múzeumba. A tárgyak között 64 hang-
szer illetve hangszeralkatrész találha-
tó, mely reprezentálja a piaroák hang-
szereit. Hangszereik között, ki zá rólag 
aerofon és idiofon hangszerek léteznek, 
melyeket különböző rítusokhoz hasz-
nálnak, de vannak a szórakozást szol-
gáló eszközök is. A 64 hangszer között 
ennek megfelelően főleg furulyák, orr-
furulyák, sípok és csörgők találhatók.7 
Ezek a hangszerek szerepelnek a Főzy 
Vilma által összeállított katalógusban.8

A zenei gyűjtés teljességét a szak-
ember jelenléte garantálta. Halmos 
ugyanis nemcsak a hangszerek leírását 
készítette el, de hangjukat is felvette, 
és több órányi felvételen rögzítette a 
repertoárjukat.

A kb. 50 órányi zenei felvétel az MTA 
Zenetudományi Intézetében található 
az Mg 997–1000 és az Mg 2344–2345 
számon. A felvételeken nemcsak a hang-

5 Muzeológus, népzenekutató. 1952-ben az ELTÉ-n muzeológusi oklevelet szerzett, 1952–56 között a 
nyíregyházi Jósa András Múzeum muzeológusa, 1957-től a Jászberényi Múzeum igazgatója. Népzene-
kutatói munkásságát a Népművelési Intézet, majd 1962-től nyugdíjazásáig az MTA Zenetudományi 
Intézet keretei között végezte.

6 Gyűjtéseiről bővebben: Pálóczy, 2012.
7 NM 68.275.37–50, 68.175.63, 68.175.65, 68.175.92, 65.175.93, 69.41.1–22, 69.41.26, 69.41.30–33, 

69.41.38,  69.41.52, 69.41.90, 69.41.96, 69.41.119–120, 69.41.122, 69.41.124–5, 69.41.127, 69.41.129, 
69.41.131, 69.141.133, 69.41.136.1–4, 69.41.158, 69.41.163.

8 Főzy, 2010.

1. kép. Piaroa gyermek síppal. Fotó: Halmos István, 1976 
EA 2013/23
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szerek hangjait, játékmódjukat örökítették meg, de tárgybemutatások is elhangza-
nak, beszélgetések szertartásokról, mítoszokról. Több száz méter filmet is készítet-
tek az útjukról, ez a nyersanyag a közelmúltban került elő a Néprajzi Múzeumban.  
A hangszerekről, hangszerkészítésről, zenélésről készült fotók a Néprajzi Múzeum 
fotótárában (F 231983–232002, 232007, 232013–232017) találhatók.

Halmos több publikációt készített nemcsak a piaroák zenéjéről, hanem Boglár 
előző gyűjtésének anyagából, a nambikvarák zenéjéről is.9

Az indiai gyűjtés közvetlen előzménye azonban az 1978-as pakisztáni gyűjtés 
volt. A Kulturális Minisztériumnak Pakisztánnal kötött kulturális egyezménye ér-
telmében egy népzenekutató mehetett Pakisztánba gyűjteni. Addigi terepkutatá-
sainak eredményeként Halmos Istvánt küldték a gyűjtőútra. Segítségére az ottani 
kulturális minisztérium is rendelkezésre bocsátott egy kutatót. A gyűjtés két hó-
napig tartott, ebből kb. öt hét volt a terepmunka, a pakisztáni kolléga által előre 
felderített helyeken, cserébe Halmos segített a felvételek elkészítésében.

Sokat beszélgetett a zenészekkel a zenélési szokásokról, hangszerekről. A hang-
zóanyagok az MTA ZTI-ben vannak (Mg 3743–3755-ig, és Mg 3810–3821). A felvéte-
lek között található átjátszás az Institute Folk and Traditional Heritage (Islamabad, 
Pakisztán) gyűjtőútjainak anyagából, szerepelnek benne továbbá helyszíni zenei 
felvételek, beszélgetések, valamint a rádióból sugárzott felvételek. A gyűjtőútról 

9 Halmos 1964, 1965, 1974, 1979c, 1980, 1994, 2013.

2. kép. Pakisztáni zenészek. Fotó: Halmos István, 1978 EA 2013/23
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hozott hangszerek a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeumban található-
ak: tablapár (81.13–14), páros peremfurulya (81.33), kígyóbűvölő kettőssíp, pungi 
(81.30), páros furulya (81.32) és shehnai (81.15). A gyűjtésről készült filmfelvétel az 
MTA ZTI filmtárában található, Ft 985-ös számon.

Természetesen ennyi idő nem volt elég, hogy megfelelő ismeretre tegyen szert a 
hindusztáni zenéről, de kellő ideje volt ahhoz, hogy felfedezze a legszembeötlőbb 
különbségeket. Ezekről és a helyi zenei életről több cikkben számolt be.10

Útjának dokumentációi, fotói a Néprajzi Múzeumban vannak.11

Az indiai gyűjtés12

A pakisztáni gyűjtés után 1985–86-ban félig hivatalosan, félig saját szervezésben 
indult indiai gyűjtőútjára. 

Előzetes terveiről így írt13:
„Utam fő célja, hogy megpróbáljam megszerezni azoknak a daloknak a szöve-

gét s fordításukat, melyeket 1978-ban Pakisztánban felvettem. Ezek nagyrészt hosz-
szú, epikus történetek, s megvan a lehetősége a szövegek megszerzésének, mert a 
határ két oldalán ugyanaz az etnikum él, s a zenei hagyomány is azonos. Éppen 
ezért főleg Nyugat-Indiába mennék, Gujarat és Rajastan államba (New Delhi, 
Ahmedabad). Felkeresnék néprajzi intézményeket, de szükségszerűen együtt járna 
énekesek felkutatásával és újabb felvételek készítésével. Úgy képzelem, hogy elláto-
gatnék keleti részekre is.” 

Gyűjtését különböző felkészültségű szakemberek segítették. 
„Három hónapos indiai tanulmányutamra 1985. november 30-án indultam 

el. December 2-án Delhiben a Janpath szállodában lefoglalt szállás várt. Végleges 
munkatervem elkészítését a megérkezésem napján már elkezdtük a University 
Grants Commissionban [röv. UGC] L. R. Mallal és S. Nindrajoggal, s a harmadszo-
ri megbeszélésen alakult ki utazásaim útvonala. E megbeszélések egyikén derült ki, 
hogy az előzetes munkatervben megadott intézmények közül melyik jelzett foga-
dókészséget, melyik utasította el s melyik nem válaszolt a UGC megkeresésére. Az 
új program és útvonal elkészítéséhez egy hétre volt szükség. A tárgyalások témája az 
én kívánságaimnak és a UGC érdekeinek az összeegyeztetése volt. 

Végül is nagyvonalúan kezelték az elképzeléseimet, s az első üléseken említett 
két, legfeljebb három vidéki útból négy lett. 

Ezzel szemben én elfogadtam, hogy egy állandó Delhi központ helyett köruta-
zást tegyek. A körutazás útvonala így alakult. Delhi–Varanasi–Calcutta–Bombay–
Jodhpur–Delhi.”

„Ezek közül Bombay és Jodhpur már Delhiben került a kívánságaim közé, így 

10 Halmos 1978b, 1979a, 1979b.
11 Halmos, EA 2013/23.
12 

nak ajándékozta. Az EA az Etnológiai Archívumban a 2013/23-as szám alatt található.
13 Halmos: Előzetes munkaterv indiai tanulmányúthoz. EA 2013/23.
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más helyeket lemondtam a kör-
utazás kedvéért (pl. Waltair). 
További egy hétre volt szükség, 
amíg megszervezték az útvona-
lon a fogadókészséget, a szállások 
lefoglalását, a körutazás repülője-
gyét megvették, s a légi járatokon 
a helyemet le is foglalták. Ez a re-
pülőjegy lett a munkatervem ge-
rince. A UGC szervezése ezekben 
a tekintetekben tökéletes volt. 
Mindenütt vártak, volt szállásom, 
s a továbbutazásaimmal nem volt 
gondom. Már az első találkozá-
sunkkor megkaptam egy havi 
ösztöndíjamat, majd dec. 16-án a 
repülőjegyekkel együtt másik két hónapra szólót is. A repülőjegy mellett ez volt a 
tanulmányút másik rögzített tétele.

Egyébként szabad voltam minden tekintetben: mikor, kihez és miért megyek, 
hogyan osztom be az időmet, milyen jellegű kapcsolatot építek ki, mikor s mit dol-
gozom, s mire költöm az ösztöndíjamat.

A repülőjegy által meghatározott útvonal és időpont keretei között bárhová 

3. kép. India-térkép

4. kép. Halmos István, prof. Ayyangar és tanítványai, Varanasi. Fotó: ismeretlen EA 2013/23
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elmehettem a saját költségemre, sőt, még ezt a határt is átléphettem: Bombayből 
Jodhpurba egy héttel később repültem, egy közbeiktatott kirándulás kedvéért.

Az utazásom célja a néprajzi és zenei intézmények és szakemberek megismerése 
volt, esetleges későbbi együttműködés érdekében.”

„A következő intézményekkel kerültem kapcsolatba:
Delhi: Sangeet Natak Academy, Indira Gandhi National Centre of Arts, Ameri-

can Institute for Indian Studies, Archive and Research Centre for Ethnomusicology,
Varanasi: Benares Hindu University Deptt. of Education, Deptt. of Musicology;
Calcutta: Indian Museum, Anthropological Survey of India;
Bombay: INT Research Center for Performing Arts;
Anandvan (Warora): Nahorogi Sewa Samiti;
Jodhpur: Rupayan Sansthan;
Nagpur: All India Radio.
Két előadást tartottam: Varanasi, Bombay; egy beszámoló megírására kaptam 

felkérést (ACRE), s egy vagy két közös tanulmány megírása van kilátásban. Felme-
rült közös könyvkiadás gondolata is. (Himalayan Books Publishing House).

Budapestre 1986. március 5-én érkeztem vissza. Az eredetileg Pakisztánon és 
Kuvaiton keresztül vezetett repülőjegyemet közvetlen Róma–Budapest útvonalra 
cseréltem, mert a Műv. Min. által Pakisztánba tervezett tanulmányút nem valósult 
meg. Hazafelé 15 kg. túlsúllyal jöttem (vásárolt s ajándékba kapott könyvek, kü-
lönnyomatok, hangszerek stb.) miután kivitt személyes holmijaim és tudományos 
anyagaim egy részét Indiában hagytam.”14

Február 1–4-ig lehetősége volt részt venni Anandwan-ban Maharashtra tartomány-
ban egy törzsi művészeti fesztiválon.15 A fesztivál 4 napja alatt különböző művészeti 
ágakban érkeztek erről a vidékről zenészek, táncosok, különböző stílusú előadómű-
vészek. Halmos István elmondása szerint ez ugyan központi szervezés volt, de min-
denhol helyi segítők (tanítók, tisztviselők) vettek részt a művészek felkutatásában.

A program ennek köszönhetően nagyon változatos volt. Voltak klasszikus és 
népzenei előadók, táncosok, de gimnasztikus táncosok is. A műsorból több órányi 
videofelvételt kapott a szervezőktől, ami sajnálatos módon már nincs meg. 

Indiai gyűjtőútján találkozott Kozma András16 szitárművész indológussal, a 

14 Beszámoló az útjáról, EA 2013/23.
15 A fesztivál neve: Maharashtra Adivasi Kala Mahotsava and Mitra Melawa.
16 Kozma András az egyik legjobb Indián kívüli szitárművész. PhD-fokozatát 1987-ben szerezte meg. 

Nemcsak muzsikusként ismerik, hanem az indiai (ezen belül a védánta) bölcselet szakértőjeként is 
számon tartják. Napjainkig több mint 10 évig élt Indiában. Első zenei mestere Prof. Debu Chaud-
hury volt, majd 1980-ban fogadta tanítványává a világhírű szitárművész, Pandit Ravi Shankar. Az 
egyik legnagyobb élő muzsikus egyetlen európai tanítványa, hagyományosan szigorú mester–tanít-
vány viszonyban tanult húsz éven át. Indiában és világszerte is ismert és elismert, több mint 2500 
koncertet adott világszerte, elsősorban az általa alapított Calcutta Trióval. Már Indiában töltött évei 
előtt szanszkrit és hindi nyelvet tanult, tanulmányozta az indiai bölcselet és hagyomány írásait, jógát 
tanult. Indiában, zenei tanulmányai mellett idejét a védánta bölcselet és a jóga tanulásának és tanul-
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mányozásának szentelte. A hindi és szanszkrit mellett beszél még pandzsábi, bengáli és urdu nyelve-
ken is. A Calcutta Trió klubjában Indiában készített felvételeket mutattak be. Kb. 20 éven keresztül 
heti rendszerességgel működött a klub, ma már csak havonta tartanak klubnapot. Magyarországon a 
magyar Shankar Alapítványt 1991-ben hozták létre, és zenészeket, táncosokat hívnak Indiából.

5. kép. A fesztivál programja. Fotó: Halmos István, 1986 EA 2013/23

6. kép Táncosok és zenészek a fesztiválon. Fotó: Halmos István, 1986 EA 2013/23
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Calcutta Trió vezetőjével, aki Ravi Shankar tanítványa volt, a magyar Shankar Ala-
pítvány, a RIMPA igazgatója. Kozma akkor már 6–7 éve élt kint Indiában. Ott, majd 
visszatérve Magyarországra az 1980-as évek végén fogalmazták meg, hogy milyen 
változásokat látnak az indiai zenében. Kozma segített a lejegyzésekben is.

7. kép Fellépők a fesztiválon. Fotó: Halmos István, 1986 EA 2013/23
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Halmos István összefoglalása gyűjtésének tapasztalatairól

„A szubkontinentális zene kihívása az európai zenetudomány számára abban áll, 
hogy míg a kutató zeneileg idegen világban mozog, addig esetleg nem veszi észre, 
hogy társadalmi és történelmi szempontból az európaihoz hasonló körülmények 
veszik körül. Magasan fejlett s nagyjában-egészében egységes műzene a társadalom 
egy kisebb része számára – s ez alatt a népzene s törzsi zene etnikailag és regioná-
lisan tagolt sokfélesége a nagy többség számára. Zeneelmélet és zenetörténet év-
századok óta a műzene fejlődésével párhuzamosan s pontosan a műzene számára – 
alatta pedig a történelmileg tagolatlan és öntudatlan üledék, évszázadok egymásra 
rakódott terméke.

S ugyanakkor, mint egy harmadik fontos és azonos tényező: kölcsönös évszá-
zados kapcsolat népzene és műzene között. A műzene számára a népzene mint al-
kalmi impulzus és állandó forrás jelentkezik, amelyhez adandó alkalommal hozzá 
lehet nyúlni s belevonni a tudatos fejlesztésbe – a népzene számára pedig a műzene 
mint a felhalmozódás egyik forrása szerepel, s részben mint példamutató s elérendő 
cél is megjelenik olykor.

Ha a népzenét üledéknek fogjuk fel, akkor ez nem lebecsülés. A magyar népze-
ne például alkalmas volt arra, hogy a kutatás megfelelő eszközeivel ebből az üle-
dékből történelmi rétegeket különítsenek el, s ilyen módon mintegy hangzó zene-
történetet nyerjünk olyan korból és olyan állapotról, amit történelem előttinek, sőt 
a történelem alattinak szokás tekinteni. De erre minden szájhagyomány alkalmas. 
Felmerül például az a probléma a szubkontinentális zenélésben, hogy az a személy, 
szerep, zenei és poétikai anyag, amit jelenleg a storyteller és oralepic néven foglalunk 
össze, vajon hány történelmi réteg eredménye a mai formájában? Aligha lehet nem 
észrevenni benne különböző helyeken és formákban az animizmus és a medicine 
man töredékeit, bármennyire is elfeledett légyen a brahmanizmus, hinduizmus stb. 
által, mert bennünk magunkban is az animizmus számtalan eleme lelhető fel. Nem 
kevésbé nyílt a kapcsolata a magasan fejlett királyi udvarok zenészeinek intézmé-
nyével, s lehetséges, hogy a zenészkasztok a paraszti környezetben az előbbi elfaj-
zott s a helyi körülményekhez alkalmazott formái, ahogyan az a királyi udvarból 
lecsúszott az arisztokratikus, nemesi és kisnemesi rétegeken át a parasztsághoz. 

De egy harmadik fajta mesemondó típus is kivehető, nevezetesen a közép-ázsiai 
és szubarktikus területek hőseposzainak előadója.

Az a kérdés persze, hogy a népzenekutatást történelemtudománynak fogjuk-e 
fel, vagy megmaradunk amellett, hogy az elérendő cél az anyag pontos leírása a je-
len összefüggésben? Mi, személy szerint a történelmi kutatás álláspontján vagyunk, 
amelyben az anyag leírása és elemzése a kiindulópont. Aki ezt elfogadja, az aligha 
húzhat elméleti határt a műzene és népzene közé – legfeljebb a szükséges mód-
szertani határokat, minthogy a kettő kutatásához részben eltérő módszerek, főleg 
pedig eltérő előismeretek szükségesek.

Az az óriási különbség, amely az indiai és az európai műzenét elválasztja, szin-
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tén történelmi fejlődés eredménye. Ha valaki úgy gondolná, hogy nem erről van 
szó, hanem hogy egy magasan fejlett műzene áll szemben az alacsonyabb fejlődési 
szinten álló, szóbeli hagyományokkal, akkor úgy járna, mint más európaiak jártak, 
akik Amerikát Indiának vélték, s a lakóikat indiánoknak nevezték. 

A szubkontinentális zene nem azonos szint a (vörös) indiánok zenéjével, noha 
itt is lehet olyat találni. De hol nem? Ilyen alacsony szintje a zenei fejlődésnek Eu-
rópa minden országában fellelhető, de ettől Mozart még Mozart marad. Így itt a 
szubkontinensen is: az andamánok vagy gondok zenéjét, de a parasztság önellátó 
zenéjét is sok zenetörténeti lépés választja el Sommanathának a Raja Vibodában 
leírt problémáitól.” 

Kozma András meglátásai az észak-indiai klasszikus zenére vonatkoznak. El-
mondása szerint ő csak ezzel foglalkozott. A népzenével nagyon nehéz lett volna, 
mivel Indiában 25 hivatalos nyelv van és kb. 1703 nyelvjárás, ami megnehezíti a 
gyűjtést.17

I. A szociális háttér változásai
1. Megszűnik az udvari zenélés hagyománya s vele a patronátus régi formája.
2. Életben marad a mehfil rendszer (házi hangverseny), de elveszti a szerepét 

mint a zenész fő jövedelemforrása.
3. Az All India Radio jelentős szerepet kap a zenészek foglalkoztatásában s a 

HCM [Hindostani (északi) Classical Music] indiai klasszikus zene terjesztésé-
ben.

4. A HCM-et támogató réteg csökken, ugyanakkor a HCM-ből eddig kizárt réte-
gek előtt megnyílik a lehetőség e zene megismerésére.

5. Megváltozik a mester és tanítvány viszonya:
a) A guru (mester) régebben eltartó volt, újabban eltartottá válik.
b) A zene technikai rögzítésének lehetősége lényeges elemmé válik a zenetaní-

tás új rendszerében.
c) Kinyílik a gharanák (zenei iskolák) zárt rendszere.
d) A nyugati stílusú indiai sztárokat utánozzák az indiai zenészek személyes 

kapcsolat nélkül.
e) Megjelenik az állami és intézményesített zeneoktatás. Ennek következmé-

nye, hogy szívesebben alkalmaznak diplomás, kevert ismerettel rendelkező 
zenetanárt, mint hagyományokban nevelkedett, de esetleg analfabéta gurut.

f) A fő kiválasztási elv és a fő anyagi és erkölcsi cél a külföldi szereplés lett.  
A nem csúcszenészek erre igénybe vesznek személyes befolyást a megfelelő 
szerveknél, és speciális nyugati célú műsort alakítanak ki. Ezt később itthon 
is elkezdik játszani.

6. Régebben a tabla kísérethez (sangat) alkalmazott zenész általában a szólista 
személyes állandó választottja volt, újabban minden városban van egy-két 
tablajátékos, akik az utazó szólistákhoz alkalmilag kapcsolódnak.

17 EA 2013/23.
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7. A nem első osztályú zenészek közül a kísérők vannak jobb helyzetben, mert 
bárkihez, bármikor és bármilyen fajta zenéhez csatlakoznak, és jól megélnek, 
míg az ugyanilyen kategóriájú szólistáknak a személyre szóló (ritka) meghí-
vásra kell várniuk.

8. A zenészek ritkán vesznek részt egymás előadásain.

II. Az előadások gyakorlatában bekövetkezett változások
– Az előadások időtartama lerövidült.
– A Dhrupad-stílus18 és a jellegzetes dhrupad előadási módok majdnem teljesen 

kiszorultak.
– A zenei előadások gyakran (klasszikus) táncelőadásokkal kapcsolódnak össze.
– A félklasszikus stílusok (thumri, ghazal, dadra, dhun etc.) darabjai megjelen-

nek az előadásokon mint egyszerű-népszerű záródarabok.
– A HCM-hez eddig ritkán alkalmazott hangszerek egyre gyakrabban jelennek 

meg (bansuri, santur, shanai, hegedű, mandolin, gitár, klarinét).
– A hagyományos értékekkel szemben egyre nagyobb teret nyer a virtuozitás, 

az ati-drut jhala és az ati-drut composition (double speed performance), gyakrabban 
játsszák.

III. Az előadási darabok megválasztásának változása
– A tradicionális ragák19 megritkultak a vezető zenészek repertoárjában, míg a 

nem hagyományosak megszaporodtak. Az ötfokú (pentatón) ragák szinte tel-
jesen eltűntek a hangversenyekből.

– Megszaporodtak a dél-indiai ragák és megjelentek a dél-indiai hangszerek (he-
gedű) és zenészek.

– A Jugalbandhi20 (duett) előadások egyre gyakoribbak.
– A régebbi félklasszikusnak számított darabokat egyre többször mint klasszi-

kust adják elő.
– Fokozatosan emelkedett a hangszerek alaphangja (a, h → c, c).
– A Jor- és Jhala-tételeket – amelyek a dhurpad formák egy része –, önállóan és 

egyszer adják elő egy hangversenyen.
– A nyugati exportra összeállított műsorokat bevezetik az indiai hangversenye-

ken is.
– A saját iskolára (gharana) jellemző stílusjegyeket az előadó a hangversenyeken 

szóban is elmagyarázza. Ez így volt az udvari időkben is, de a nyilvános hang-
versenyélettel megszűnt, s most visszatért.

– Egyre gyakoribb, hogy a szólista saját művét adja elő.

18 
lus. Eredeti szerkezete a mai napig fennmaradt.

19 Indiában egyszerre két, egymástól független, ugyanakkor egymással kompatibilis zenei rendszert 
hoztak létre. Az egyik a rága – a dallam rendszere, a másik a tála – a ritmus rendszere. 

20 Két szólista egyszerre játssza ugyanazt a zenét.
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IV. Változások a zenei stílusokban és a technikában
– A vokális zene színvonala csökkent, míg a hangszeres zene rohamosan fejlő-

dött.
– A Sawal-Jawab- és a Sath-Sangat-forma erősen terjed. (A kérdés–válasz előadá-

si mód a szóló és az egyik kísérő hangszer között, két metrikai alakban.)
– A tablakíséret jelentősége megnövekedett, néha egyenrangúvá vált a hangsze-

res szólistával, míg az énekes szólista megmaradt harmadlagos szerepkörben.
– A zenetanulásban alkalmazott szerkezeti elemeket (murchana, palta, sapat) 

változatlanul átvitték a hangversenytermi előadásba.
– A hangszeres előadó bizonyos iskolák esetében (pl. khyal) hangsúlyozza az 

előadási darab vokális eredetét olyannyira, hogy ő maga énekli (Gayaki Ang).
– A harmónium háttérbe szorított régebbi kísérő hangszereket, főként a sarangit.
– A rudra vina21 fokozatosan kiszorult.
– Megjelent a surbahar játéktechnika mint egy basszusszitár.
– A tablához tartozó régebbi szerkezetek (kaidas, rela, gat, paran, rhukra, 

mukhara, peskhar, etc) fokozatosan teret veszítenek.
– A hangszerek szerkezetében és húrozásában is történtek változások.
– A félformák szaporodnak, megjelennek az ardha–matra talák.
– Egyes iskolák (gharana) zenészei egyre többször játszák a 11, 13, 15 és 17 matrás 

talákat.
– Más, hangszeres iskolák szívósan ragaszkodnak a tintala előadáshoz.”

Indiai hangszerek a Néprajzi Múzeumban

A Néprajzi Múzeum jelenleg mintegy háromezer népi hangszert őriz a világ minden 
tájáról. A hangszergyűjteményben több mint 1000 népi hangszer és hangszeralkat-
rész található a Kárpát-medence egészéről.22 A hangszergyűjtemény fejlesztésének, 
szakszerű feldolgozásának a legtermékenyebb időszaka a hatvanas évekre tehető, 
amikor gondozását Sárosi Bálintra bízták. Sárosi múzeumba kerülését követően, az 
anyag számba vétele után jelentést írt: „Az ország egyetlen számottevő népi hang-
szer gyűjteménye a Néprajzi Múzeumé. Egyedülálló mivolta is erősen indokolttá 
teszi a tervszerű folyamatos gyarapítást. Ma még azonban nemcsak gyarapításról, 
hanem pótlásról is kell beszélnünk. A pótlás igénye főleg két-három év óta jelentke-
zik sürgetően, amióta a magyar nép hangszereinek monográfiáját készítjük.”23 

A múzeum gazdag, Kárpát-medencén túli gyűjteményeit megalapozó, korai 
nagy gyarapítások kezdettől fogva kiterjedtek a hangszerekre is. Xántus János 

21 
négy érintője van, mely kúpszerűen emelkedik ki. Négy fő- és három mellékhúrja van.

22 A hangszergyűjtemény történetét Pávai István dolgozta fel a Fejős Zoltán főszerkesztésével megjelent 
A Néprajzi Múzeum gyűjteményei című kiadványban (Pávai 2000).

23 Sárosi, 20/1965 NGYI (Népzene Gyűjtemény Irattára) irat.
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1869–1870 közötti kelet- és délkelet-ázsiai gyűjtésének anyagát például kilencven 
hangszer, illetve hangszeralkatrész gazdagítja. Gróf Zichy Jenő oroszországi és ke-
let-ázsiai expedíciója nyomán egykor a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztá-
lyára került tárgyak között szintén találhatók zenével kapcsolatosak.

Már az 1899-ben rendezett időszaki kiállításon bemutattak ezek közül osztják 
sámándobokat, csontdorombot, kéthúrú hegedűt, hárfaféléket és énekszámláló 
pálcikákat. A Néprajzi Múzeum Regionális Gyűjteményeiben kontinensenként el-
különülő gyűjteményi egységek találhatók Európa, Afrika, Ázsia, Amerika, Indo-
nézia és Óceánia területéről. Ezen gyűjteményekben a tárgyak a legtöbb esetben 
nem típusonként, hanem gyűjtésenként különülnek el. A gyűjtemények felmérése 
után kiderült, hogy a világ minden tájáról több mint 2000 hangszer található a re-
gionális gyűjteményekben.24

Indiai hangszerek esetében elég szegényes az 
Ázsia-gyűjtemény mind a klasszikus, mind a népi 
hangszerek tekintetében. Xántus János jóvoltából 
van néhány templomi hangszer, egy furulya és temp-
lomi dob. A fent említett Tóth Jenő gyűjtéséből 5 
csörgő található a gyűjteményben.25 

Raktárrendezés és revíziók után néhány szám nél-
küli hangszer egyes alkatrészei előkerültek, amelyről 
többé kevésbé meg lehet állapítani, hogy milyen ze-
neeszközhöz tartozhattak, de nincs köztük ép hang-
szer. Ezért is hiánypótlóak a Halmos István ajándé-
kozásából a gyűjteménybe került hangszerek.

Hangszerek
Halmos útjáról 4 hangszerrel tért haza, melynek a hangjait felvette, fotón pedig 
megörökítette használatukat. 

Tabla
Az egyik hangszer egy tabla két membránja (a repülőgépen a súlyproblémák miatt 
nem hozta el a hangszerek testét).

A tabla két darabból áll: egyik részét tablának, másikat daggának hívják. A tabla 
fából készül, ez a keskenyebb, a dagga teste fémből van. Mindkét dob hangolha-
tó. A membránjukat bőrszíjak tartják, melyeket meg lehet feszíteni a dob teste és a 
bőrszíjak közti fadarabok mozgatásával. Mindkét membrán közepén szurokszerű 
anyagból folt található.

24 2006. március 17-én Síppal, dobbal, didzseriduval című kiállítás, melyben a gyűjteményekből mintegy 
400 hangszert mutattunk be.

25 NM 100584, 100585, 100594,100595, 100644

8. kép Csörgő Tóth Jenő gyűjtéséből. 
Fotó: Wilhelm Gábor, NM 100585
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Sarangi
A sarangi vonós hangszer, mely szerepel a klasszikus és a népzenében is. Viszonylag 
széles törzzsel rendelkezik. Négy fő és tizenhat rezonáns húrja van. Valószínűleg 
ősi hangszer, mivel India minden területén előfordul bizonyos variánsban. Jelleg-
zetesen az emberi hang tónusában szólal meg, ezért gyakran szerepel szólóhang-
szerként.

A hangszer teste egy darab fából lett kifaragva, testének első fele felül nyitott, 
ezen bőr membrán van, melyet ragasztással rögzítettek a testre. A hangszer testén 
berakásos díszítés található, pöttyök, szív- és virágminták. A hangszer testének 
nyak- és fejrésze alul nyitott, itt látszanak a hangolókulcsok, melyek furatokon ke-
resztül mennek át a nyakon és a fejrészen merőlegesen teljesen keresztbe. 

Vonója vastagabb egyenes faág. A vonó elején a szőr egy furaton átdugva és drót-
tal van rögzítve, végénél dróttekerés, legvégén pedig egy fadarabbal ki van emelve 
a vonószőr, és madzaggal körbetekerve van rögzítve. 

9. kép. Tablapár membránja, NM 2014.38.3. Fotó: Kerék Eszter
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10. kép. Sarangi, NM 2014.38.4. Fotó: Kerék Eszter

11. kép. Sarangi játékos. 
Fotó: Halmos István, 1986
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Pungi
Kígyóbűvölő kettős síp. A hangszer teste két részből áll: a lopótök-rezonátorba 
gyantával van rögzítve a kettős síp, egyik oldalán hét lyukkal. A hangszer végén 
gyöngyszövéssel készült dísz található, amely piros, fehér, sárga, kék és zöld üveg-
gyöngyökből készült.

12. kép fenn. Pungi, NM 2014.38.2. 
Fotó: Kerék Eszter

13. kép balra. Játék pungin. 
Fotó: Halmos István, 1986
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Ektara
Indiai vonós hangszer. A hangszer teste félbe vágott kókuszdióból készült, rajta bőr 
membrán, amelyen körben lyukak vannak, ezt zsinórral feszítik a testre. A kókusz-
dió testbe egy bambuszpálca van szúrva, melyre a hangszer nyaka van rögzítve. 
A hangolókulcsok bambuszpálcából készültek, egyik végüket behasították, hogy 
az állatszőrből készült húrokat belehúzhassák, a másik végükre pedig egy-egy mű-
anyag tollszárat húztak. A hangszer testére kötözve egy zsinóron a húrláb, egy kis 
bambuszlapocska, a nyakára pedig egy széles bordó textilcsík van tekerve és varrva. 

A hangszerhez tartozik egy vonó is, amely bambuszból hasított vékony lapos 
bot, melynek vége el van vékonyítva, és ívesen vissza van hajlítva.

14. kép Ektarajátékos. Fotó: Halmos István, 1986
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Abstract

Krisztina Pálóczy

The collecting of the objects from and the research on the Carpathian basin in Hungary has taken 
two forms. One was directed at the search for an ancestral home, and the other searched for 
exotic items. The first objects of the Hungarian National Museum’s Ethnographical Collection 
originate from these different expeditions, which were often connected with ethnographical 
collecting. The number of objects rose dramatically until the First World War. Nowadays 
collection units from different continents (Europe, Africa, America, Asia, Indonesia, Oceania) 
can be found in the Museum of Ethnography’s Regional Collections. In these collections the 
objects are selected not according to their type, but according to who collected them. Among 
the objects there are more than 2000 musical instruments from all over the world. The Asian 
Collection is very poor in the case of Indian musical instruments as well as in classical and folk 
musical instruments. In these collecions, it is possible to find some church musical instruments 
like flutes and drums thanks to the collecting of Xantus János, and there are also five rattles 
from the collecting of Tóth Jenő. Halmos István undertook two significant rounds of fieldwork 
before he started his Indian collecting. He was in Venezuela with Boglár Lajos in 1967–1968, 
and after that he gathered an important collection in Pakistan in 1978. After that, between 
1985 and 1986, he organised partly official, partly private collecting in India. During this 
three-month fieldwork, he tried to keep good contact with the local musical institutes, he gave 
lectures, and he brought four musical instruments which were given to him as a present to the 
Musem of Ethnography in 2014. 
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