
A magyar népköltészeti kutatás kezdetei 
A magyar nyelv népdal szava a Herder által bevezetett Volkslied tükörfordításából keletkezett. 

1818-ban bukkant fel először, s használata az 1830-as évekre vált általánossá. A népdal fogalom XVIII. 
század végi, XIX. századi jelentése még igen távol áll a maitól, mert nem tett különbséget a verses mű-
fajok (a lírai dalok és az epikus balladák, énekek között) sem az ismert szerzőktől származó „művészi" 
és a szájhagyományban élő ún. „naiv" népdal között. Tehát a népköltészet/népdal fogalma nem kötő-
dött egyértelműen a paraszti kultúrához. A különböző megnevezésekből ítélve három fő jellemzője 
volt: nemzeti, régies és a köznép által ismert.' magyar népköltészet felfogásnak volt egy olyan kor-
szaka, amelyben a régi és népi fogalma'(?) 'képzete'(?) 'meghatározása'(?) összemosódott. Még ma 
sem olyan nagyon könnyű szétválasztani a csupán régies ízeket és a népi(ese)ket. Mint ahogy a nemzeti 
és a népi(nek vélt) azonosítása is egy korszaknak sajátossága'' - írta Fried István.2 

Erdélyi János (1814-1868) a magyar népköltészet kutatás első rangos képviselője, az első népkölté-
si gyűjtemény3 sajtó alá rendezője több tanulmányában is foglalkozott a népköltészet meghatározásával 
és jellemzésével. Hegeliánus műveltségének és az európai korszellemnek megfelelően a népköltészetet 
ő is azonosította a nemzeti költészettel, pontosabban: a népköltészetet a nemzeti (értsd: magyar nyelvű) 
költészet legrégibb változatának tekintette. Elméleti írásaiban a maga korában általános népköltészet ~ 
irodalom szembeállítás mellett egy harmadik költészetfajtát is megemlített, az ún. természeti költé-
szeteit, mely dallal és tánccal együtt létezik „különösen az alnépnél, mocskos és szennyes versekben", de 
ezeknek semmiféle esztétikai értéke nincs, - vélekedett, mert nyelve trágár, tartalma ízléstelen „mint 
ilyen csak úgy tartoznak a népköltészethez, mint aranyhoz a salak."4 Mivel a természeti költészetről 
nem írt részletesebben, csak feltételezhetjük, hogy elsősorban azokat a szokás-, rítus-, mulattató dalo-
kat (pl. a halandzsaverset, a lakodalmi énekeket és kurjantásokat, a gúnydalokat és a csúfolódó, eroti-
kus utalásokkal teli gajdokat, mulatódalokat, ill. a gyermekfolklór bizonyos műfajait) sorolta e foga-
lomkörbe. Mivel ezek „népi" (azaz: a szájhagyományban született és ott élő) alkotások, sajátos karakte-
rük lévén teljesen ismeretlenek voltak a hivatásos költészetben, következésképp nem illettek bele az 
irodalomesztétika hagyományos műfaji rendszerébe. 

A XIX. századi magyar folklorisztika másik nagyjelentőségű képviselőjének, az irodalomtörténész, 
mükritikus Gyulai Pálnak, népköltészet felfogása megegyezett Erdélyi Jánoséval. Gyulai Pál 
(1826-1909) népdalértelmezésének az a többlete elődeihez és kortársaihoz viszonyítva, hogy már ere-
detük szerint is elkülönítette azokat az alkotásokat, amelyeket mások homogén fogalomként népdalnak 
definiáltak. nép ajkán élő dalok háromfélék: tisztán népi eredetűek, azaz a népszellem közvetlen szü-
leményei, melyekre az irodalomnak nem volt befolyása; továbbá J'élnépi eredetűek, melyek a nép között 
élő ismeretlen, félművelt költőktől származnak, melyeket a nép elfogad, részben vagy egészen átalakít, 
de amelyeken sok esetben többé-kevésbé mégis megérzik az irodalmi befolyás; végre ismert költők da-
lai, melyek az irodalomból szállottak a nép ajkára, s melyek szintén nem minden változtatás nélkül ter-
jednek el."5 

A XX. század elején meginduló népzenei kutatások újabb szempontokkal árnyalták a népdal definí-
cióját. Mindenekelőtt a szöveg és a dallam szerves egységét hangsúlyozták. 

* * * 

A népköltészet gyűjtése Európa-szerte a nemzeti kultúra építésének céljával indult meg a XVIII. 
század végén és a XIX. század elején, elsősorban a (nép)lélektan, a nyelv- és irodalomtudomány ösz-
tönzésére. Azoknál a népeknél, amelyek nem rendelkeztek független államisággal (pl. magyar, finn, 
skót, észt, litván) az anyanyelvű néphagyományok (így a népnyelv és annak legművészibb kifejezésfor-
mája: a népköltészet) gyűjtése és kiadása összekapcsolódott a nemzeti függetlenségért, a nemzeti nyel-
vű szépirodalom megteremtéséért vívott küzdelemmel. 

1 Bővebben 1. Küllős Imola'. A magyar népdalkutatás története. In: Magyar Néprajz V. Népköltészet. Akadémiai 
Kiadó, Bp., 1988. 414-426. 

2 Fried István: Jankovich Miklós és a magyar népköltészet kutatás. Ethnographia XCVII (1986). 114-121. 
3 Népdalok és mondák I—III. Pest, 1846-1848. 
4 Erdélyi János: A népköltészetről. In: Kisebb prózái. Sárospatak, 1863. 7-8. 
5 Gyulai Pál „A magyar népköltészetről" c. 1888/89. I. félévi egyetemi előadásának jegyzete. Újra kiadva Folk-

lorisztikai tudománytörténet, (szerk. Dömötör T. - Katona 1. - Voigt V.) Tankönyvkiadó, Bp., 1978. 173-237. 
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K i k vo l tak az e lső gyűj tők , mi c é l b ó l és hogyan j e g y e z t é k fel a f o l k l ó r a l k o t á s o k a t ? 

Értelmiségiek, írók-költők (Csokonai Vitéz Mihály, Pálóczi Horváth Ádám, Arany János, Benedek 
Elek és Móricz Zsigmond), nyelvészek és irodalmárok (mint Gyulai Pál, Arany László), papok (pl. Pet-
rás Incze János klézsei pap moldvai dalokat, Kriza János unitárius püspök székelyföldi népköltészetet 
és népnyelvi anyagot, Kálmány Lajos katolikus pap dél-alföldi, Szeged-környéki népköltészetet és nép-
hagyományokat gyűjtött, akárcsak a közmondásgyűjtő szegedi író és pap Dugonics András), tanárok 
(Rumy Károly György dunántúli, Szabó Sámuel marosvásárhelyi, vagy Kiss Áron, akinek az első or-
szágos gyermekjáték gyűjteményt6 köszönhetjük), valamint diákok, műkedvelő honfiak és honleányok 
(közülük is kiemelkedik Jankovich Miklós, a mecénás és műgyűjtő.) A nemzeti nyelv/népnyelv iránti 
elkötelezettségből fakadó kéziratos gyűjtemények (egyebek mellett) a népdalok egyik forrását, a 
XVII-XIX. századi közköltészetet örökítették ránk. 

A XVI. század közepétől a XIX. század közepéig kb. másfél ezer olyan kéziratos forrás, énekes-
könyv, „mindenes gyűjtemény" maradt fenn, amelyekben megtaláljuk egyrészt a korabeli magyar nyel-
vű irodalom, a világi és vallásos populáris költészet alkotásait, másrészt a szóbeli népi kultúra emlékeit: 
archaikus imádságokat, ráolvasásokat, a babonás gyógyító eljárások, a dalok és balladák, ízes szólás-
mondások, találós kérdések és tájszavak feljegyzéseit.7 Mindazokat az alkotásokat tehát, amelyek 
egy-egy korban közismertek és közkedveltek, vagy éppen tiltottak voltak. 

A XVIII. század fordulójáról és a XIX. század első évtizedeiből a módszeres folklorisztikai gyűjté-
sek megindulásáig hadd említsek néhány fontosabb, népköltészetet is tartalmazó kéziratos énekgyűjte-
ményt: Jankovich Miklós: Nemzeti Dalok Gyűjteménye (10 kötet, sok közköltészeti alkotással, kevés 
igazi népdallal),8 Szirmay Antal: Quodlibet (1812);9 Pálóczi Horváth Adóm Ötödfélszáz Énekek, ki ma-
gam csinálmánya, ki másé (1813).10 Említhetném még a nyelvművelő erdélyi költő Aranka György 
saját verseit is tartalmazó kétkötetes daloskönyvét (1782-1790) ," vagy a nyelvtudós dunántúli pap 
Rresznerics Ferenc 1790-1809 között összeírt dal- és közmondás gyűjteményét. 

Számos anonim énekeskönyv és kottás melodiárium is készült ebben az időben. Ilyen volt a kéziratos 
Sziveket ujitó bokréta (1770),12 mely müköltői alkotások mellett népi eredetű dalokat is tartalmaz. A 
kéziratos gyűjtemények között nevezetesek a sárospataki kollégium gyűjteményei, mint például a 
Szkárosi - Járdánházi-melodiárium (1787-1792).1 3 Á folklórkutatás szempontjából fontos még a Du-
nántúli verseskönyv (1802).14 Nyomtatásban is megjelent a váci Énekes gyűjtemény (első darabja 
1799-ben, a második valószínűleg 1801-ben); zömében müköltői alkotásokkal, kevés igazi népdallal. 

A folklór és az irodalom, az ún. elitkultúra és a néphagyományok között tehát a populáris kultúra, a 
kéziratos és olcsó nyomtatványokon (ponyván és kalendáriumokban is kiadott) közköltészet volt a köz-
vetítő. Ennek felismerése a XX. század 30-as éveiben Szabó T. Attila erdélyi nyelvész nevéhez köthető, 
de a XVIII. századi közköltészet feltárása, majd forrásantológiáinak kiadása csak a XX. század végén 
indult meg Magyarországon.15 

6 Erről bővebben 1. alább. 
A közköltészetről bővebben 1. Küllős Imola: Közköltészet és népköltészet. L'Harmattan, Bp., 2004; Csörsz 
Rumen István: Szöveg szöveg hátán. A magyar közköltészet variációs rendszere 1700-1840. Argumentum Ki-
adó, Bp., 2009. 

8 Küllős Imola: Jankovich Miklós kéziratos énekgyűjteményeinek folklorisztikai vizsgálata. In: Belitska-
Scholtz Hedvig (szerk.): Jankovich Miklós, a gyűjtő és mecénás (1772-1846). Tanulmányok. Akadémiai Ki-
adó, Bp., 1985, 154-172. 

9 Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542-1840) Bp., 2002. 
633. sz. 

"'Ötödfélszáz énekek. Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteménye (Sajtó alá rendezte: Bartha Dénes és Kiss József). 
Akadémiai Kiadó, Bp., 1953. A Pálóczi által százévesnél régibbnek tartott 148 népi énekből 34-nek dal-
lam(változat)át már korábbi kéziratos énekeskönyvekben is megtaláljuk. 121 dallama viszont első lejegyzés, 
amely a népzene új stílusát vizsgáló kutatás számára történeti forrásértékkel bír. Lejegyzett énekszövegei kö-
zül csak 61 -65-ről mondhatjuk egyértelműen, hogy paraszti eredetű és használatú volt. 

11 Stoll i. m. 345.sz. 
n Stoll i. m. 299. sz. 
13 Stoll i. m. 375. sz. 
14 Stoll i. m. 563. sz. 
15 Küllős Imola: Közköltészet és népköltészet. Bp., 2004; Régi Magyar Költők Tára XVIII. század IV. Közkölté-

szet 1. Mulattatók. Bp., 2000: VIII. Közköltészet 2. Társasági és lakodalmi költészet. Bp., 2005. 
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Összefoglalóan: a népköltészet gyűjtését a nemzeti nyelv megmentése a magyar költészet megjobbí-
tása/megújítása céljából végzett hazafias tettként és egy nagy, demokratikus mozgalom eredményeként 
foghatjuk fel. Erről tanúskodnak Erdélyi János és Petőfi egybehangzó nyilatkozatai 1847-ben. ,JLiába, 
a népköltészet az igazi költészet! Legyünk rajta, hogy ezt tegyük uralkodóvá! Ha a nép uralkodni fog a 
költészetben, közel áll ahhoz, hogy a politikában is uralkodjék, s ez a század föladata,"16 

H o g y a n gyűj tö t t ek n é p d a l o k a t / b a l l a d á k a t az e lső lelkes a m a t ő r ö k ? 

A legtöbben kézírással, hallomás/diktálás után, esetleg emlékezetből jegyezték fel a dalokat és me-
séket, az ízes magyar szólásmondásokat vagy tájszavakat. Vikár Béla volt az első, aki (1890-1910 kö-
zött) a gyűjtés helyszínén a beszéd sebességét követő gyorsírással, majd fonográffal is rögzítette a száj-
hagyományban élő alkotásokat.17 Sokan levelezőhálózattal „dolgoztak", mint pl. Kriza János. Az első 
gyűjtők között tanári biztatásra gyűjtő diákokat is találunk. Ilyenek voltak Szabó Sámuel marosvásár-
helyi önképzökörösei az 1860-as évek elején,18 vagy a XX. század első évtizedeiben a nemzetközi 
Folklore Fellows mozgalomba is bekapcsolódó középiskolások. A magyar népköltészet összegyűjtésé-
nek és vizsgálatának kezdeteit két nagyobb korszakra tagolhatjuk. 

A gyűjtésre buzdító „felhívások" és az első antológiák kora (1782-1863) 
A magyar népdalok (és általában a népi hagyományok) gyűjtésére a nyelvész Révai Miklós ösztön-

zésére először a pozsonyi „Magyar Hírmondó" szerkesztője, Ráth Mátyás buzdított 1782-ben, példának 
állítva a magyar nemzet elé a népköltészeti publikációkkal már rendelkező németeket, angolokat és 
franciákat: „Tudva vagyon, minémű nagy szorgalmatossággal gyűjtögetik az Anglusok és Francziák, 
nemtsak az önnön magok eleiknek régi verseiket s énekjeiket, hanem a távoly lakozó népekéit is. Az ola-
szoknak hasonló igyekezetek sem kevésbé esméretes. Hát a Németeket avagy szükség-e eléhoznom? Ho-
lott mindenek, valakik ezeknek nevezetesebb könyveiket olvasták, gyakorta észrevehették, minémű nagy 
betsben légyenek nálok a régi Német históriás, mesés s több afféle énekek. Ki nem tudja, mint kapnak ők 
a köz népnek szájában forogni szokott régi versekenn, mellyeknek Volkslieder a nevezetek. Ezeket pedig 
leginkább attól az időtől fogva kezdték előkeresni s haszonra fordítani, mióta az ő saját nyelveket, s 
azonn az ékes tudományokat láttatosan gyakorolják."'9 

Ezt követően 1791 -ben az Erdélyi Magyar Nyelvművelő Társaság adott ki gyűjtési felhívást hasonló 
céllal. A Tudományos Gyűjtemény című folyóiratban, irodalmi zsebkönyvekben és almanachokban 
rendszertelenül felbukkanó népdalközlések mellett 1830-ban, angolul jelent meg az első nagyobb terje-
delmű (64 nyugat-magyarországi dalszöveget tartalmazó) gyűjtemény „Poetry of the Magyars" cím-
mel.20 

1831-ben Esztergom és 1832-ben Komárom vármegye fordult a Magyar Tudományos Akadémiá-
hoz, hogy a magyar nyelv nagyobb megkedveltetése céljából a tudós társaság írasson népdalokat (!). Az 
Akadémia felhívásokat tett közzé, majd 1843-tól a Kisfaludy Irodalmi Társaságot bízta meg a begyült 
népköltési anyag gyarapításával és gondozásával. Ebből az archivált kéziratos anyagból válogatta és 
szerkesztette össze az első, reprezentatív háromkötetes népköltési antológiát21 Erdélyi János a Kisfa-
ludy Irodalmi Társaság megbízásából. Antológiájához terjedelmes bevezető és elemző tanulmányt írt 
„Népdalköltészetünkről" címmel.22 Dalcsoportosítását évtizedeken át utánozták a népköltési gyűjtemé-
nyek összeállítói; esztétikai, poétikai és stilisztikai megállapításainak zöme kisebb korrekciókkal máig 
érvényes. Még az 1840-es években készült az erdélyi unitárius lelkész, Kriza János székely népköltési 
gyűjteménye a „Vadrózsák"23 is, ami az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, meg a kiadás finan-
ciális nehézségei miatt csak 1863-ban jelenhetett meg. 

16 Olvashatjuk Petőfinek Arany Jánoshoz írt első levelében (1847 február) 
17 1890-1910 között feljegyzett népköltési és népzenei gyűjteményét kottamellékletekkel és fényképeivel együtt 

Sebő Ferenc szerkesztésében DVD-ROM -on 1. Vikár Béla népzenei és népköltési gyűjteménye. Hagyomá-
nyok Háza, Bp., 2009. 

ls Anyagukat nemrégiben tárta fel és rendezte sajtó alá Olosz Katalin. Szabó Sámuel: Erdélyi néphagyományok. 
1863-1884. Európai Folklór Intézet - Mentor Kiadó, Bp. - Marosvásárhely, 2009. 

19 Pozsonyi Magyar Hínnondó 1782. 33-34. 
20 Sir John Bowring fordításai Rumy Károly György, pápai, majd veszprémi gimnáziumi tanár kéziratos gyűjtése 

és német fordításai valamint magyar források felhasználásával alapján készültek. 
21 Népdalok és mondák I-III., 1846-1848. 
22 A tanulmány újraközlését I. Dömötör - Katona - Voigt i. m. 54-142. 
23 Székely népköltési gyűjtemény I—II. Kolozsvártt, 1863. Udvarhelyszéki, elsősorban unitárius falvakból gyűj-

tött népdalok, balladák, mesék és egyéb, tájnyelven lejegyzett folklórmüfajok. 
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Az első magyar népköltési gyűjtemények általános jellemzője az volt, hogy szövegeik nem teljesen 
hitelesek. A szerkesztők nemcsak az ízlésük szerint legszebbnek tartott alkotásokat válogatták ki a ren-
delkezésükre álló, mások által jól-rosszul följegyzett dalokból, de gyakran „csiszoltak" is a túl nyersnek 
érzett népnyelvi szövegeken és összevontak, egy dallá komponáltak különböző helyről származó válto-
zatokat, dalstrófákat. Ez az eljárás általános volt a XVIII-XIX. századi nyugat-európai antológiák ese-
tében is, éppen ezért a korszerű szövegfolklorisztika egyik feladata a XIX. századi magyar népköltési 
gyűjtemények hiteles, kritikai újra kiadása, illetve a XVIII-XIX. századi kéziratos énekgyűjtemények 
szöveghű publikálása. Az első gyűjtemények tulajdonképpen irodalmi antológiaként, dallamlejegyzé-
sek nélkül láttak napvilágot. Pedig készültek kottás feljegyzések is, de akkoriban nem volt elegendő 
pénz a népdalok kottás kiadására. 

Mindszenty Dániel (akiről csak azt tudjuk, hogy „Gömöri fi") munkáját „88 eredeti magyar dal 
Fortepiánóra s mellesleg Gitárkísérettel elkészítve a Nemzeti Dalgyűjteményhez" Kodály fedezte fel 
1941-ben egy árverésen. Az 1832-ben készített Nemzeti Dalgyűjteménye több mint 200 népdal szöve-
gét tartalmazta s egy komoly tanulmányt a népdalról. „A népdalok gyűjteményje ügyében" (1831) című 
írásában így vall módszeréről és céljáról. ,^4 régi s mai köznépi daloknak egybegyűjtése is tetemes hasz-
nára lehetne a magyar literatúrának, s kivált szolgálhatna kalauzul azoknak, kik eredeti magyar daljá-
tékot muzsikára tenni szándékoznának. Ezekben látnák meg a valódi magyar ízlést lebegni, s e szerint a 
körűletekhez képest hamarább megtalálhatnák az eredetiség nyalka zománcát [...] Mint Dugonics a 
példabeszédeket, úgy én a népdalokat külömbféle vidékű lakosok közt szedegetem. Gömör, Torna, 
Abaúj, Zemplén, Szabolcs, Bihar, Heves vármegyékben vala alkalmam hosszabb üdéig mulatni, a a né-
pet különböző viszonzatokban láthatni, a tájokbéli danáikat lekótázás végett magamnak elénekelni ki-
kértem.'™ 

Udvardv Cserna/Cherna János (1799-1890) földmérő, zeneszerző kéziratában egy a magyar népdal 
metrikai szerkezetéről írott folklorisztikai tanulmányt és 264 szöveget találunk. Ő is elhatárolta a nép-
dalt és a műdalt egymástól, mint Mindszenty, ám a népdalok társadalmi jelentőségét előbbre tartotta 
esztétikai és művészi értéküknél. Viszont teljesen egyetértett azzal, hogy dallamnak és szövegnek 
együtt kell megjelennie a gyűjteményekben. mai magyar zenefolklorista meghatva áll az úttörők 
munkája felett, s csak azt sajnálja, hogy nem hamarabb léphetett nyomukba" - írta Kodály 1943-ban.25 

Amint azt Bartók és Kodály írásaiból tudjuk, rendkívüli figyelmet és komoly zenei felkészültséget 
igényelt a népdalok pontos zenei lejegyzése. Ezért is olyan nagyjelentőségű Vikár Béla (1859-1945) 
gyorsírással és fonográffal rögzített hiteles gyűjtése a századfordulón.26 Az első kottákat is tartalmazó 
népdalkiadvány,27 sőt Kodály és Bartók fonográfos gyűjtéseinek megindítása is neki köszönhető. 

Az intenzív gyűjtés évtizedei 1863-tól az első világháborúig 
Mivel az iparosodással járó életformaváltás elérte a falvakat is, a néphagyományok „megmentésé-

nek" és dokumentálásának elsőrendű fontosságot tulajdonítottak a korszak önkéntes gyűjtői, autodi-
dakta folkloristái. A széleskörű anyaggyűjtés és szövegközlés fontosságának tudata elterelte figyelmü-
ket a népköltészet általános, elméleti kérdéseiről. 

1860. Gyulai Pál az Erdélyi Múzeum Egyletben felolvassa Adalék népköltészetünkhöz c. tanulmá-
nyát. Előadása az általa felfedezett „Barcsai" (A megégetett házasságtörő) balladáról szólt, s tulajdon-
képpen ez indította el az erdélyi magyar népballadák módszeres felkutatását. 

1863. Kriza János Vadrózsák-ja még csak 17 magyar balladatípust közölt. (Manapság kb. 100-120 
típust ismerünk.) Viszont e kiadvány gerjesztette az ún. Vadrózsa-pört,2i melynek hatására megindult a 
balladák tudatos gyűjtése a magyar nyelvterületen. Bartók a „Népdalkutatás és nacionalizmus" c. írásá-
ban (1937-ben) így reflektált a román-magyar balladák kapcsán kirobbant vitára: „Tagadhatatlan, hogy 
a népdalkutatás, valamint általában minden népművészeti tanulmány megindulásának ösztökéjét a 
nemzeti érzés felébredésében kell keresnünk. A népköltési és népzenei kultúrértékek felfedezése feltüzel-
te a nemzeti büszkeséget, s mivel összehasonlításra kezdetben semmiféle mód sem volt, minden nemzet 

fiai azt gondolták, hogy ilyenfajta kincsek birtoklása az ő egyedüli és legsajátabb kiváltságuk." 

24 Idézi Kodály Zoltán-. Visszatekintés. Bp„ 1964. II. 159. 
25 Kodály i. m. II. 179. 
26 Küllős Imola: Vikár Béla gyűjtéseinek szövegfolklorisztikai jelentősége. Néprajzi Hírek 38,évf. 2009/4. 

20-35. 
27MNGYVI. Vikár Béla: Somogy megye népköltése. Bp., 1904. 
28 Julián Grozeseu a Fővárosi Lapokban megvádolta Krizát, hogy a magyar népballadák románból „fordítottak", 

„zsákmányoltak". 
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1864. Kisfaludy Irodalmi Társaság újabb gyűjtésre buzdító felhívása Magyarország és Erdély lakos-
ságához. 

A Kisfaludy Irodalmi Társaság megbízásából 1872-ben indult el a Magyar Népköltési Gyűjtemény 
(a továbbiakban MNGY) című nagyszabású kiadványsorozat (szerkesztői Arany László és Gyulai Pál, 
ill. Varga Gyula, majd Sebestyén Gyula voltak), amely 1924-ig 14 kötetben tette közzé az évtizedek 
alatt összegyűlt, minőségileg és műfajilag is vegyes népköltészeti anyagot. E sorozat köteteiben hono-
sodott meg végleg a pontosságra és hitelességre törekvő szövegközlés. Sajnos az is igaz, hogy a sorozat 
előzetes szerkesztői koncepció és kiadási tapasztalat nélkül készült, amit már a kortárs folkloristák leg-
jobbjai (pl. a kibédi zeneszerző és tanár Seprődi János) is kritizáltak. Vannak ebben a sorozatban ki-
sebb-nagyobb táji, regionális gyűjtemények (Somogy2 9 és Csongrád30 megye, Székelyföld31 és a Du-
nántúl,32 illetve Nagyszalonta33), egyetlen gyűjtő anyaga,34 a regösénekről és előadóiról szóló mű-
faj-monográfia,35 és a népköltészet mellett népmesegyüjtemények is.36 

Itt kell megjegyezzük, hogy a 14. köteténél abbamaradt a kiadványsorozat, majd a Magyar Néprajzi 
Társaság támogatásával 1989-ben folytatódott, s azóta újabb hat kötet látott napvilágot. Ebből négy ki-
fejezetten népdalgyűjtés a XX. század első évtizedeiből.37 

1883-ban az országos tanitógyűlésen Kiss Aron (1845-1908) ref. lelkész, a hazai népoktatás elköte-
lezett híve azt indítványozta, hogy országszerte gyűjtsék össze a gyermekjátékokat. A munka megszer-
vezésével őt bízták meg és 1891 -ben adta ki a Magyar gyermekjáték gyűjteményt.38 Az Ethnographia 
így méltatta munkáját: „£z a nagyszabású alapvető mű úgy paedagogiai és nyelvészeti, mint népzenei, 
népköltési és néprajzi tekintetben egész kincsesbányát tár fel a tudományos kutatás számára, melynek 
sem gazdagságra, sem értékre nézve nincsen párja a világirodalomban s melynek úgy a közbuzgóság-
ból eredő keletkezési módja, mint tapintatos derék szerkesztése valóban követésre méltó példát nyújt 
hasonló téren való közös munkára és annak értékesítésére,"39 

A Kisfaludy Irodalmi Társaságtól a néprajzi/folklorisztikai gyűjtések koordinálásának munkáját az 
1910-es évek elején megalakult nemzetközi Folklore Fellows (FF) Magyar osztálya vette át. Bán Ala-
dár és Sebestyén Gyula részletes, műfajokra lebontott gyűjtési tervet/útmutatót dolgoztak ki,40 és orszá-
gos hálózatot építettek ki tanárok, diákok közreműködésével. Ennek keretében készült az a nagyszalon-
tai gyűjtés is, amelyet Arany születésének centenáriumára (1917) terveztek kiadni, de az első világhá-
ború miatt csak 1924-ben jelent meg. Az FF. gyűjtései a Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattárába ke-
rültek, ill. Sebestyén Gyula hagyatékában maradtak. 

A XIX. század utolsó harmadából Kálmány Lajos (1852-1919) nevét kell kiemelnünk. Ez a Szeged 
környékén működött hányatott sorsú katolikus pap volt „az első nagy gyűjtőnk, aki nem esztéta vagy 
irodalomtörténész érdeklődésével, hanem az etnológus módszereivel közeledik anyagához".41 Eletében 
kiadott öt kötetnyi és az 1950-es években a hagyatékából publikált két kötetnyi szegedi, illetve temes-

29 MNGY VI. Vikár i. m. 
30 MNGY II. Török Károly. Csongrád megyei gyűjtés. Bp., 1872. 
31 MNGY III. Kriza János - Orbán Balázs - Benedek Elek-Sebesi Jób: Székelyföldi gyűjtés. Bp., 1882; MNGY 

VII; Mailand Oszkár. Székelyföldi gyűjtés. Bp., 1905. 
32 MNGY VIII. Sebestyén Gyula: Dunántúli gyűjtés. Bp., 1906. 
33 MNGY XIV. Szendrey Zsigmond - Kodály Zoltán: Nagyszalontai gyűjtés. Bp., 1924. 
34 MNGY XI-XII. Kriza János: Vadrózsák (új kiadás) Bp„ 1911; MNGY XIII. Kálmány Lajos-. Ipolyi Arnold 

népmesegyüjteménye. Bp., 1914. 
3Í MNGY IV. Sebestyén Gyula: Regös-énekek. Bp., 1902; MNGY V. Sebestyén Gyula: A regösök. Bp., 1902. 
36 Ortutay Gvula: A magyar népköltészeti kutatás története. In: G. Cocchiara: Az európai folklór története. Bp., 

1962, 519-548. 
37 MNGY XV. Kodály Zoltán nagyszalontai gyűjtése, (sajtó alá rendezte: Szalay Olga - Rudasné Bajcsay Márta). 

Bp., 2001; MNGY XVI. Veress Sándor: Moldvai gyűjtés (sajtó alá rendezte: Berlász Melinda - Szalay Olga). 
Bp., 1989; MNGY XVI1-XVII1. Móricz Zsigmond: Szatmári gyűjtés (sajtó alá rendezte: Katona Imre). Bp., 
1991. 

38 Reprint Könyvértékesítő vállalat. Bp. 1984., újra kiadva: Holnap Kiadó 2000. 
39 Ethnographia. 1891.11., évf., 227. 
40 Újraközölve 1. Néphit szövegek, (szerk. Verebélyi Kincső) MNGY XIX., 19-31. Bp., 1998. 
41 Ortutay Gyula: A magyar népköltési gyűjtemények története. Ethnographia L. évf. Bp., 1939. 221-237. Újra-

közölve uő: A magyar nép művészete. Bp., 1981. 285-305. Az idézet 303. 
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közi verses népköltészeti anyagának egyetlen hibájául az róható fel, hogy a szövegekhez nem jegyzett 
fol dallamokat. Viszont tájnyelvi hűséggel jegyezte le a szövegeket és összehasonlító szövegfilológiai, 
folklorisztikai megjegyzéseket is fűzött hozzájuk. 

XIX. századi kottás népdalkiadványok: 
Színi Károly (1829-1896) ref. kántortanító zongorakísérettel ellátott kiadványa42 nagyban hozzájá-

rult a népdalok népszerűsítéséhez. Bartalus István (1821-1899) népdalgyűjtő korának egyik legjele-
sebb úttörője volt, számos zenetörténeti, zenepedagógiai művet írt és zenetörténeti forráskutatásokat is 
végzett. Több kötetes népdalgyűjteményét43 Bartók és Kodály azért bírálta, mert nem tett különbséget a 
népzene és a népies müzene között. Adatai azonban forrásértékűek, mert egy korszak populáris zenei 
hagyományáról tájékoztatnak. 

M i l y e n e k vol tak az e l ső n y o m t a t á s b a n m e g j e l e n t népkö l t é s i g y ű j t e m é n y e k ? 

Jóllehet már nem felelnek meg a folklorisztika szaktudományos igényeinek, mert stilizáltak, táj-
nyelv helyett gyakran köznyelvi/irodalmi kifejezéseket használnak, továbbá nem jelzik az adatközlő-
ket, sokszor a gyűjtés pontos helyét/idejét sem, nincsenek bennük változatok, hanem egy idealizált, em-
lékezetből leírt szöveget közölnek (általában) kotta nélkül, még a műfaji beosztások is pontatlanok és 
következetlenek, de mindezek ellenére pótolhatatlan és értékes anyagot tesznek közkinccsé. 

Küllős Imola 

Vikár Béla fonográfos gyűjtése 
Uj módszerű népzenei gyűjtés a XIX. század végén 

A XIX. század második felében a szóbeli hagyományok összegyűjtése sokféle módszerrel folyt Eu-
rópa-szerte. Ezeket az eszközök hiányosságai mellett a kutatási ideológiák változásai is alakították. 
Voltak, akik elegendőnek tartották a tartalmi elemek, a csupasz információk összegyűjtését, majd ezek 
újrafogalmazott közreadását, hiszen nem az egyéni előadás esetlegességeit, hanem a közösség szelle-
mének megnyilatkozásait kívánták rögzíteni. A pozitivista eszmék hatására azonban ez a figyelem 
mindinkább az egyéni előadásmód, a stílus vizsgálata felé fordult, s fölvetette a minél nagyobb hiteles-
ség kérdését, a szöveghűség fontosságát. A nagyszámú összegyűjtött hiteles szövegek rendezése, majd 
statisztikai alapon való típusvizsgálata már a XX. század kutatási elképzelései felé közelített. 

Mind a hiteles szövegrögzítés, mind az ének, mind a tánc műfajai meg kellett várják, hogy az össze-
gyűjtésükhöz feltétlen szükséges technikai eszközök is rendelkezésre álljanak. S míg a tánckutatás csak 
a második világháború után, a képrögzítés szélesebb körű elterjedése után tudott elindulni, a szövegek 
rögzítése már a XIX. század végén beindulhatott a gyorsírás bevonásával, melyet a millenniumi évben 
hamarosan követett a hangrögzítés is a fonográf alkalmazásával. 

Kétségtelen tény, hogy a világ első kísérleti fonográfos gyűjtése Amerikában, első európai használa-
ta Oroszországban, majd Csehországban történt.1 De nyugodtan kijelenthetjük, hogy a világ első szisz-
tematikus és korszerű, tehát máig használható gyűjtési módszerét a hangrögzítést gyorsírássá kombi-
náló Vikár Béla jegyzi. Ez tény, s emiatt fölösleges az első, 1896 karácsonyán történt csincsei gyűjtést 
visszadátumozni, ahogy ez néhány éve még a szakirodalomban is előfordult. 

Vikár Béla fiatalkora óta elkötelezett és virtuóz művelője volt a gyorsírásnak. Az akkor legkorsze-
rűbb Gabelsberg-Markovits féle szisztémát a maga újításaival továbbfejlesztve tökéletesen és beszéd-
sebességgel tudta rögzíteni a magyar nyelv minden árnyalatát. Ez a tudománya a Parlament gyorsíró 
irodájának revizorává emelte őt. Számára tehát adott volt a gyorsírás felhasználása a gyűjtések során is. 

A beszédsebességgel alkalmazott gyorsírás a hangrögzítés előtti korszakban fontos lépés volt az új 
tudomány, az etnográfia vizsgált tárgyának egzakt rögzítése felé. 

42 Daloskönyv. Pest, 1865. 
43 101 magyar népdal. Pest, 1861; Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye I—VII. Bp., 1873-1896. 

' Drago Kunej: Fonográf je dospel! Ljubljana, 2008. 
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