
GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓK 

Hogyan gyűjtsünk népzenét 1980 táján?1 

1. Több mint 80 éve indult el Vikár Béla, több mint 70 éve szegődött Kodály és 
Bartók a nyomába. Napjainkra az összegyűjtött magyar népzene dallam-állománya 
150 ezer fölött jár. Ha a különböző személyektől gyűjtött , de egy típusba tartozó vál-
tozatokat egynek vesszük, akkor is 4—5 ezer körül van a dallamtípusok száma. Dön-
tően ú j dallamra, ú jonnan előkerülő dallamtípusra tehát senki ne számítson. Ez azon-
ban korántsem jelenti a gyűjtőmunka befejezettségét, pontosabban: hiábavalóságát. 
Ahhoz azonban, hogy valóban gyűjtsünk — ne pedig újrarögzítsük a már meglevő 
gyűjtést — szembe kell néznünk néhány ténnyel. 

Először is: ma már nem az a cél, hogy ú j dallamtípust, ú j szövegtípust talál junk; 
sokkal inkább örülünk a megismert típusok további helyi változatainak. Sőt: éppen 
az kezd érdekessé válni, hogy hányféle alakban, hányféle változatban fogalmazódik 
meg ugyanaz az alapgondolat. 

Másodszor: a „vízszintes" szemléletet egyre inkább felvált ja a „függőleges"; ma-
gyarán: nem az az érdekes, hogy az előkerülő dallam- és szövegváltozat valahol a kö-
zelben vagy távolban (más faluban, más vidéken) előkerült-e már vagy sem; hanem 
az, hogy az adott községben, az adott tá jon milyen összetételű a dallam-állomány, 
mekkora a „zenei szókincse" egy-egy területnek, függetlenül attól, hogy ugyanazok a 
szavak más területen is megvannak. Ezen a szemponton belül további érdekesség 
egy-egy családnak vagy személynek teljes zenei feltérképezése, teljes dal lam- és szö-
veganyagának rögzítése. 

Harmadszor: egyre fontosabb és értékesebb a dallamok és szövegek néprajzi hát-
tere, tehát azok a törvényszerűségek, mozgatórugók, amelyek a dalok életét, öröklését, 
átadását, felhangzását igazgatják, í ra t lan törvényként szabályozzák. Ezért többet ér 
mind a tudomány, mind pedig a gyakorlarti felhasználás szempontjából, ha a népzene-
gyűjtő a különböző dalok felvételét gondos háttéradatokkal egészíti ki. Nevezetesen: 

— Alkalomhoz kötött dal esetén: milyen szokáshoz vagy tánchoz kapcsolódik, kö-
tődik a dal? Él-e még a szokás, j á r ják-e még a táncot, vagy körülbelül mikor hagy-
hatták el? Ha a népi-előadó maga már nem látta, nem hallotta funkcióban — tehát 
ő már csak másodkéz —, akkor mire alapozza a dal szokás-, illetve táncfunkcióját? 
És kitől hallotta, ki tehá t az első kéz? 

— Alkalomhoz nem kötött dal esetén: mikor, kitől (hol) tanulta a dalt az előadó? 
Egyedül csak ő tudja, vagy hallotta mástól is? Dalolgatta-e, játszogatta-e a gyűjtés 
előtti években is, vagy csak a gyűjtő rákérdezésére jutot t az eszébe? Milyen egyéb 
megjegyzése van emberünknek a dalhoz? Mit mondanak a jelenlevő többiek? Ezeket 
a hát tér-adatokat legegyszerűbb rögtön a felvétel alkalmával kérdezés-beszélgetés 
fo rmájában megtudakolni — és közben nyitva hagyni a magnetofont! 

2. Szintén igen hasznos — a kutatás és azon keresztül a hasznosítás számára, ha 
egy-egy dallamot, szöveget, szokásdalt többektől, többféle változatban is felveszünk! 
Ne elégedjünk meg a legelső változattal! Arról sohasem tudhat juk, jellegzetes vagy ép-
pen romlott alakja-e a típusnak! Ahol a népi-előadó hangszeren is játszik, vagy ahol 
házi hangszerjáték szokta kísérni az éneklőket, ott ugyanazt a dalt minél többféle for-
mában vegyük föl: csak énekelve, csak hangszeren és együtt ; ha többféle hangszeren 
játszanak, akkor valamennyi hangszerrel! 

Ha a gyűjtő zeneileg annyira képzett, hogy bizonyos hibákat, botlásokat észrevesz 
— például észleli az oktávtörést, vagy a kényelmetlen hangfekvést, esetleg észleli a 
szövegfelejtést, a stílustalan rögtönzést stb. —, akkor javasoljon magasabb vagy mé-
lyebb hangnemet, abban énekeljen előre egy-két dallamsort (sohasem elég csak kez-
dőhangot megadni, hiszen nem énekkarról van dolgunk!), aztán kér je meg a népi-
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előadókat, hogy próbáljanak vele énekelni (illetve az ú j hangnemben játszani) és csak 
ezután készítsen ú j felvételt az ú j hangnemben. 

Ha valami az egyik felvevő-alkalommal sehogyan sem akar tisztázódni, vagy az 
előadó eszébe jutni, azt nyugodtan halasszuk máskorra. Hisz az egyik legfontosabb 
gyűjtőmódszertani tanács — Kodály már az ötvenes években is folyvást erre ösztökél-
te tanítványait —, hogy a gyűjtő rendszeresen j á r jon vissza ugyanazokhoz az előadók-
hoz és részint ismételgesse meg a már korábban fölvett dalokat (hátha más válto-
zatban, vagy éppen más szövegekkel hangzik el), ne csak újat meg ú ja t kérjen. Cél-
szerű, ha a gyűjtő füzetet ad az előadónak, hogy két gyűjtés közben ír ja bele az idő-
közben eszébe jutó dalokat, azok szövegkezdetét. Az ilyen összeírások ugyan — orszá-
gos tapasztalat szerint — többségükben műdallecsapódásokat, városi jövevénydalokat 
tartalmaznak, de mindig akad azért köztük szabályos népi-stílusú, helyi hagyomány-
ból eredő dal is. No meg a háttér-kérdezés úgyis tisztázza: mi az idegen jövevény és 
mi a tényleges helyi anyag. Akinek megadatik az a ritka szerencse, hogy előtte ugyan-
abban a faluban Kodály, Bartók, Vikár, Lajtha, Manga, Seemayer, Domokos Pál Pé-
ter, Járdányi, Kiss Géza stb. gyűjtöt t — az próbálkozzék az egykori dalosok, hangsze-
res előadók nyomába jutni. Ha már nem élnének, akkor a leszármazottaiktól kutas-
son ki minél több személyes emléket a régi gyűjtőről és a régen előadott dalokról. És 
feltétlenül daloltassuk, játszassuk el az akkor gyűjtött dalok mai változatát, mégpedig 
beleavatkozás, kiigazítás nélkül! 

3. Jellegzetesen mai gyűjtőfeladat a most működő, vagy az elmúlt évtizedekben 
működött Bokréták, Dalárdák, Pávakörök, Tánccsoportok, Népi Együttesek dalanya-
gának visszamenőleges tisztázása és eredeti forrásaiktól való gyűjtése! Tehát nem az 
együttestől, hanem azoktól kell felvenni, akiktől az együttes is tanulta, és abban a 
formában, ahogy az illető korábban is tudta! Csupáncsak azokat szabad eredeti gyűj-
tés gyanánt a mai együttestől felvenni, amit mindenki tudott már korábban is és 
ugyanúgy tudta, mint ahogyan most fú j j ák az együttesben! Az ilyenféle gyűjtéseknél 
nemcsak az előbb ismertetett néprajzi hátteret kell kifürkésznünk, hanem lehetőleg 
azt is hiánytalanul és pontosan ki kell derítenünk (szalagra, kazettára vennünk) ho-
gyan, mikor tanulta meg az együttes az illetőtől, meg van-e elégedve az eredeti for-
rásnépművész, népi-előadó a tőle átvett dallam- és szövegváltozattal? Nincs-e valami 
megjegyzése — akár pozitív, aká r negatív? Ilyenféle visszamenőleges forráskutatás-
nak és együttesbe már nem járó öregek körében végzett változat-gyűjtésnek köszön-
hető például, hogy Deesen, Sárpilisen és öcsényben 1952—64 között szebb, teljesebb, 
hitelesebb változatban kerültek elő a szőlőőrző-dalok, a lassú-karikázók és néhány 
más régi stílusú, díszített parlandó ének. Vagy például: a somogyi karikázónak sajnos 
csak igen csúnya, műdalos fordulatokkal elrontott változata kerül t elő legkorábban, 
1938-ban. Ráadásul Pátria-lemezre is énekelték. Azután 1952 óta, a komplex somogyi 
tánc- és táncdallamgyűjtés során rendre előjöttek a szebb, stílusosabb változatok a 
Kapós völgyéből, Belső-Somogyból és Buzsákról is. így a táncmozgalmat ma már iga-
zibb, épebb dallamváltozattal lehetett ellátni, — a romlott változatot pedig zárolni a 
tudományos vizsgálat számára. 

4. Legyünk tisztában azzal a kettősséggel is, hogy minél tökéletesebb technikai 
felszereléssel, minél kedvezőbb társadalmi légkörben gyűjthetünk az idő előrehala-
dásával, annál inkább pusztul, felejtődik, szorul az emlékezet mélyére az, amit kere-
sünk, kutatunk, amit meg akarunk menteni! Legyünk tudatában annak, hogy a 
„gyűjtés" nem azt jelenti, hogy az iskolán, rádión, együtteseken át visszatanult dalo-
kat ú j ra felvesszük! Ez nem gyűjtés, hanem jó értelemben vett riporterkedés, krónika-
anyag összehordása, művelődéstörténeti adatok rögzítése, de nem néprajzi gyűj tőmun-
ka! Mi a gyűjtés? A magától élő, öröklődő, észrevétlenül apáról-f iúra szálló hagyo-
mány megmentése és rögzítése! Képzeljünk el például egy olyan feladatot, hogy fény-
képezzük le a vadon élő fákat, bokrokat, különleges növényeket, minél többet közü-
lük. Aztán némelyek később nem magukat e növényeket fényképeznék, hanem a meg-
lévő fényképeket másolnák, fényképeznék ú j ra meg újra. Valahogy így vagyunk a 
régebben gyűjtött, de ma már közkinccsé lett népdalokkal. Nem azt kell gyűjtenünk, 
illetve felvennünk, ami Bartók, Kodály és mások gyűjtéséből az iskola, a rádió, tele-
vízió, fesztiválok, együttesek révén új ra életre támadt a falu népének száján is! Mert 
ezt már régen felgyűjtötték. Azt kell kikutatnunk, ami még nincs pontosan, eredeti 
formában rögzítve. Ezért az egyébként nagyszerűen használható népi énekesek és 
hangszeresek közül nem alkalmas gyűjtő-alanyok azok, akik igen tanulékonyak, akik 
az együttesekben, iskolákban — már tudatos fővel — szépen és jól sajátí tották el akár 
a helyben gyűjtött , akár a máshonnan származó dalokat! Ezek a személyek a hagyo-
mány továbbéltetésének oszlopai, de nem gyűjtő-alanyok, nem az eredeti hagyomány 



népi-előadói, csúnya szóval: nem adatközlők. Nagyon meg kell tehát válogatni: kitől 
gyűjtsünk! Elsősorban — vagy kizárólag — olyanoktól, akik még szüleiktői, időseb-
bektől, pajtásaiktól önkéntelenül tanulták meg dalaikat, szokásaikat, vagy a hang-
szerek készítését és já tékmódját . Aki más vidékről települt mai lakóhelyére, ott min-
den dalnál pontosan kérdezzük meg: hová való! 

5. Gyakorlati szempontból igen fontos, hogy 
— a néprajzi felvételeket ne keverjük azon a szalagon, kazettán másfaj ta anyag-

gal (együttesi próbával, rádió- vagy hanglemezátjátszással, úttörő- vagy családi ünnep-
pel stb.). Később magának a gyűjtőnek és az anyaggal dolgozó más szakembernek is 
rengeteg bosszúságot és időveszteséget jelent ez. 

— talán még fontosabb, hogy az eredeti felvételeket ne nyúzzuk folyvást! Ha csak 
egy mód van rá, készítsünk róluk átjátszást másik szalagra (kazettára), a másolat 
legyen aztán a lehallgatásra, bemutatásra, tanulásra (esetleg lejegyzésre) szolgáló pél-
dány. Az eredetit minél sértetlenebb formában őrizzük mindaddig, míg hivatott szak-
ember az Akadémián, rádióban vagy valamelyik múzeumban archív példányt nem ké-
szített róla! Ha már így elkészült az utókornak szóló archív szalag, akkor már hasz-
nálható bátrabban és gyakrabban a gyűjtő eredeti felvétele. 

Sajnos, amennyire kívánatos a központi nemzeti népzenei archívum, annyira las-
san halad a tömérdek felvétel mentése, átírása. Ezért türelmet és megértést kérünk 
minden lelkes gyűjtőtől: egyelőre több évtizedes múzeumi fonográffelvételeket, utá-
nuk húsz-harmincéves régi drótos magnófelvételeket mentünk át az akadémián; egy-
hamar nem kerül sor minden lelkes önkéntes gyűjtő anyagának átjátszására. De ami 
késik, nem múlik! őrizze mindenki a felvételeit, mint a szeme fényét! 

6. A felvételekhez lehetőleg mielőbb készítsük el a kísérő-jegyzőkönyvet is. Ezen 
szerepeljen — a szalag vagy kazetta számán kívül — a gyűjtés helye (község, megye 
és ahol kell: ott a szőlőhegy, a puszta, a major , a tanya, illetve az egyesített községek 
korábbi részneve is); a gyűjtés éve és hónapja; a népi előadók neve és életkora. Nem 
csupán „adminisztratív" jelentősége van, hanem kutatási értéke is, ha minden dal 
után (a dalt követő beszélgetés után) a gyűjtő belefúj vagy 4—5 másodpercnyi Á-síp-
hangot. 

Nemzetiségi lakosság között dolgozó gyűjtők lehetőleg minden dalt az eredeti nyel-
ven vegyenek föl, a beszélgetés történhet magyarul is, de ha a gyűjtő beszéli a nem-
zetiség nyelvét, inkább úgy legyen. Ha a népi-előadó két nyelven is tudja a dalszö-
veget, faggassuk ki: ő fordítot ta-e vagy más, illetve nem tudja-e, ki lehetett? És való-
ban spontán éneklik két nyelven? Nem csak a gyűjtő (vagy a rádió stb.) kedvéért for-
dították le sebtében? 

7. A zenegyűjtés tárgya is sokféle lehet. Ez részben a gyűjtő felkészültségétől, ha j -
lamaitól függ, részben pedig a „terep" adottságaitól. Csak úgy általában kérdezni-ke-
resni régi dalok után — nem érdemes. Ezzel nagyrészt a századforduló műdalközhe-
lyeit (esetleg még egy-két országos új-stílusú dalt) idézünk föl. Érdemesebb a temati-
kus vagy éppen monografikus gyűjtés. Tematikus lehet: egyes szövegtípusokat kérde-
ző, bizonyos dallamokat kutató, szokások vagy táncok felől kérdező, és végül: hang-
szerekre koncentráló gyűjtésmód. Ehhez a Tudományos Akadémia kutatói kívánságra 
szívesen adnak szóbeli tanácsokat, illetve írott kérdezőket. Kérésre pedig küldenek 
Alföldi-, Dunántúli- és Palóc Dallamkérdezőt, Balladakérdezőt vagy Gyermek játékdal 
Kérdezőt. Monográfikus: nagyon gazdag daltudású egyén vagy család teljes zeneanya-
gának összegyűjtése (műdalostúl, kupléstúl, indulóstúl stb.) a dallamok pontos hát tér-
anyagával. Ez persze nem gyorsan-könnyen készülő munka! 

Nem árt, ha a gyűjtő-felvevő munka mellett több-kevesebb időt szakítunk a szak-
irodalom tanulmányozására. Akár sikerül sa já t könyv- és lemeztárra szert tennünk, 
akár kölcsönkönyvtárral, lemeztárral lépünk kapcsolatba, mindenképpen hasznos, ha 
népzenei tudásunkat módszeresen fejlesztjük, mégpedig három vonalon: 

— a tulajdonképpeni tudományos irodalom tanulmányozásával (sajtó alatt van 
Vargyas Lajos ú j kézikönyve; népszerű tálalásban hozzáférhető Sárosi Bálint Zenei 
anyanyelvünk c. könyve és több vidéki dalkiadvány tartalmaz elemző tanulmányo-
kat is); 

— népszerűsítő kisgyűjtemények, népszerű rádió- és tv-műsorok, folklór-találko-
zók meghallgatásával, tanulmányozásával; és végül 

— eredeti népzenei hanglemezek 
8. A gyűjtött anyagnak távlatilag valamely múzeumban vagy a Tudományos Aka-

démia archívumában van a helye. Ügy végezzük tehát a munkánkat és úgy őrizzük a 
gyűjtött anyagot, hogy az hosszú időre, sőt örökre érvényes értéket jelenthessen. 

Olsvai Imre 
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