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„Mérhetetlen veszteség érte 2013 júliusában a magyar nép-
zenei mozgalmat, amikor Halmos Bélát elveszítettük” – 
mondja Árendás Péter. „Miután a Hagyományok Háza 
megvásárolta az örökösöktől a hagyatékot, az 2014 tavaszán 
bekerült a Hagyományok Házába, s a főigazgató, Kelemen 
László engem bízott meg a feldolgozás koordinálásával, 
mely az NKA támogatásával valósulhatott meg. Bélához na-
gyon sok szállal kötődtem, sokszor muzsikáltunk együtt, és 
a Zeneakadémián is együtt tanítottunk a Népzene Tanszé-
ken. Halmos Béla roppant sokrétű tevékenységet folytatott, 
amelynek legtöbb szegmense a népzenéhez kötődött. Prímás 
volt, népzenegyűjtő, a táncházmozgalom egyik alapítója és 
szervezője, jelentős muzsikus, aki rengeteg tanfolyamot tar-
tott, zsűrizett, és sokat tett azért is, hogy a Zeneakadémián 
elinduljon a népzeneoktatás. 1997-ben, amikor 25 éves volt 
a táncházmozgalom, az általa szervezett konferencián vetet-
te fel először, hogy a mozgalom történetét is dokumentálni 
kellene. Megszületett a Táncház Archívum, mely aztán in-
tegrálódott a Hagyományok Házába, s amelynek ő irányítot-
ta a működését. Halmos Bélát a mozgalomban mindenki 
ismerte, de mi, örökségének feldolgozói döbbenten szemlél-
tük, mennyi mindennel foglalkozott. Bízunk benne, hogy a 
hagyaték gondozásával sokféle oldalát megmutathatjuk a 
nagyközönségnek.” 
Másfél éve dolgoznak ezen a Folklórdokumentációs Könyv-
tár és Archívum dolgozói, hiszen fel kellett tárni a hordozó-
kat, azokat rendszerezni, digitalizálni, hiszen csak pl. papír-
képből 16 ezernyit kaptak. Először is fel kellett állítani egy 
fontossági sorrendet. Lezajlott az előkatalogizálás, a hordo-

zók digitalizálása, s azok feldolgozása után most már a felvé-
telei, gyűjtései adatolva, dallamokra bontva is az érdeklődők 
rendelkezésére állnak a Folklór Adatbázisban. A hagyaték 
részét képezi a Halmos Béla által csak „Orális archívumnak” 
nevezett rész is, amelyben azok az interjúk kaptak helyet, 
amelyeket ő készített a táncházmozgalom zenészeivel, tán-
cosaival, néprajzkutatókkal, pedagógusokkal, művelődés-
szervezőkkel. Csak ezek a beszélgetések 434 magnókazettát 
töltenek meg. Az interjúkat összesítő táblázatot elkészítet-
ték, azt közzétették, de az interjúkat idővel le is kellene írni, 
hogy keresgélni lehessen köztük, ez azonban egy későbbi 
feladat. Rengeteg más dokumentum tartozik még ide, hi-
szen Halmos Béla összegyűjtötte az 1972-ben elindult moz-
galom eseményeihez kötődő dokumentációkat, de pl. a ko-
rábbi időszak folklór témakörben megjelent sajtócikkeit is. 
„Az anyagok mennyisége döbbenetes, ez a másfél esztendő 
arra volt elég, hogy átlássuk a hagyatékot, s nagy vonalak-
ban feldolgozzuk. Természetesen a munka folytatódik, hogy 
minél több részét közkinccsé tudjuk tenni” – mondta kér-
désünkre Árendás Péter. „Szeretnénk, ha a közvélemény is 
tudomást szerezne arról, hogy van itt egy elképesztő méretű 
és minőségű örökség, ami hatalmas értékeket rejt, érdemes 
benne kutatni. Rendezvényekkel is emlékezünk rá, hiszen 
idén nyáron lenne Halmos Béla hetvenéves. Az NKA épp 
most indította el a róla elnevezett programot, amely kereté-
ben táncházak, rendezvények kapnak támogatást. A Hagyo-
mányok Házában március 30-án ad koncertet a Halmos 
Béla-vándordíjas Lipták Dániel, aki egy éve a prímás hege-
dűjén játszik, s aztán május 7-én, a Táncház Napján átadja 
ezt az instrumentumot a következő kitüntetettnek. Azon a 
gálaesten, a Zeneakadémián osztják ki a Halmos Béla em-
lékérmet is, amelyet a táncházmozgalomban kiemelkedő 
szer vezőmunkát végző személy vehet át. Ezt követően a 
Nép  zene Tanszék különleges, Jagamas János gyűjtéseiből 
összeállított koncert lesz hallható.
A prímás születésnapján, június 4-én pedig a Hagyomá-
nyok Házába várjuk az érdeklődőket az első Halmos Béla-
napra. Napközben konferenciát, mesterkurzusokat terve-
zünk, este pedig Az a szép piros hajnal című lemezét 
mutatják be régi muzsikustársai, az ő helyén pedig fiatal 
tehetségek, tanítványai játszanak.” n

A Hagyományok Háza honlapja: www.hagyomanyokhaza.hu

Hatalmas Halmos-hagyaték – kincsekkel
Elérhetővé vált a Hagyományok Háza honlapján az elképesztő nagyságú, különleges fotók-
ból, videókból, zenei felvételekből, dokumentumokból álló Halmos Béla-hagyaték. A prí-
másra, a táncházmozgalom egyik elindítójára, a folklórgyűjtőre ebben az esztendőben 
több rendezvénnyel is emlékeznek. A hagyatékról, az emléknapról és a különbö  ző díjakról 
Árendás Péter népzenekutató, az örökség feldolgozója beszélt a Gramofonnak.

2 Réfi Zsuzsanna

Halmos Béla (1946–2013) prímás, népzenegyűjtő, a táncházmozgalom
egyik alapítója és szervezője
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2O éves jubileumi koncert és az új Djabe 
2O Dimensions album bemutatója

Djabe
Vendég: Gulli Briem, Muck Ferenc, Mótyán Tibor, Koós-Hutás Áron, Karvaly Tibor

A 20 éves ünnepi koncertsorozat tavaly vette kezdetét a Müpa Bartók Béla 
Nemzeti Hangversenytermében, ahol a Miskolci Szimfonikus Zenekarral együtt 
mutatták be a Forward albumot. A MOMkultban teljesen más műsorral  
szerepel a zenekar.

Minden jegy 1000 forint kedvezményre jogosít a helyszínen vásárolt kiadványokból.

MOM KULTURÁLIS KÖZPONT ÁPRILIS 1.
1124 Budapest, Csörsz u. 18.
jegyek: mom.jegy.hu, interticket, djabe.hu

1011 Budapest, Corvin tér 8. | (+36-1)225-6056

facebook.com/hagyomanyokhaza 

www.hagyomanyokhaza.huTegnapot  a  ho lnapnak !

Tavaszi koncertek a Hagyományok Házában

március 5., 19 óra  Hallottad-e hírét?
   Tóth Lilla mestereivel és tanítványaival 

március 18., 19 óra  Vendégségben
   A Magyar Állami Népi Együttes zenekara és 
   Kelemen Barnabás és családjának közös koncertje

március 30., 19 óra Bukovinától Bogyiszlóig
   Lipták Dani és barátai koncertje
	 	 	 Közreműködők:	a	Rozsdamaró,	a	Mentés	Másként	és	a	Békés	Banda	zenészei

április 8., 19 óra  Vendégségben
   A Magyar Állami Népi Együttes zenekara és  
   Ferenczi György és a Rackajam közös koncertje

május 28., 19 óra 	 Unsre	Musik	–	A	mi	zenénk

   Alte Kameraden Blaskapelle - hagyományos sváb fúvószene
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