
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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folklorista gyűjtés nem lehet el azon eszköz nélkül, mely a legrövidebb idő alatt a legtöbb szöveg 
lejegyzésére képesít és egyszersmind lehetővé teszi, hogy a közlőt előadásában meg ne állítsuk, értem a 
gyorsírást, még pedig ennek nem mindennapi mértékét. Csakis ennek az eszköznek köszönhetem, hogy 
már első gyűjtésem során magából Somogyból 60 mesét írhattam le szó szerint, köztük nem egyet, mely-
nek tárgya ugyanaz, csak közlője más, a melyek tehát szépen feltüntetik azt a jelenséget, hogy ugyan-
azon néphagyomány, ugyanazon a helyen, vagy tőszomszédos helyeken, más-más egyének ajkán 
mennyire különböző lehet az előadás módjában érvényesülő egyéni sajátságok miatt."2 Ez tette lehető-
vé, hogy a néprajzi felvételek hitelességének fogalma kialakulhasson. Az így feljegyzett szövegek 
ugyanis nem csupán mondattani szempontból tekinthetők hiteleseknek, hanem „messzemenően alkal-
masak nyelvészeti vizsgálódások céljaira is."1 

Sokszor és sokak által kiemelt érdeme Vikárnak, hogy a szövegek mellett a dallamok párhuzamos 
gyűjtését szorgalmazta. Kezdetben nyelvészeti meggondolások vezették. „Rekonstruálandó" ősszöve-
geket keresve a dallamot alkalmas eszköznek találta az összetartozó szövegvariánsok felismeréséhez. 

közös dallam sokszor rávezet az összefüggésre egy egésznek olyan széthullott részei közt, melynek 
együvé tartozását máskülönben nem vennők észre."'' A dallamgyűjtés elvégzésének sürgősségére gya-
korlati tapasztalatai alapján hívta fel a figyelmet. Az volt a véleménye (tájnyelvi szövegek gyűjtésével 
hasonlítva össze a dalgyűjtést), hogy bár a dallamok lassabban változnak, mint a közönséges beszéd, 
„egyenként könnyebben kivesznek, mint a tájszólás sajátságaiEzt a nézetét nem mindenki osztotta a 
kortársak körében. Dr. Jankó János, a Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának vezetője például, attól 
tartva, hogy a minisztérium az ő, amúgy is szűkösnek bizonyuló dotációja rovására kívánja Vikár mun-
káját fokozottabb mértékben támogatni, ezt írta a minisztériumhoz intézett szakvéleményében: „a nép-
dalok fonografikus gyűjtése bármily fontos is, nem oly sürgős, mint azok a kívánalmak, amelyeket az évi 
költségvetés összeállításakor felsoroltam; akkor és ott arról volt szó hogyha a magyar és vele rokon né-
pek ethnográfiai tárgyait a legközelebbi 10-15 évben össze nem gyűjtjük, többé össze nem gyűjthetjük, 
mert már ma is csak romhalmazon járunk. Vikár gyűjtéseiből pedig kitűnik az, hogy azok a népdalok, 
melyeket eddig már kihaltaknak hirdettek, nemcsak, hogy ki nem haltak, hanem számos variatióban él-
nek és virulnak."6 

A későbbiekben Vikár Béla mind nagyobb érdeklődéssel foglalkozott a dallamok jellegzetességeivel 
is: a nyelvi dialektusokhoz hasonló jelenséget, zenei tájszólást figyelt meg, mely véleménye szerint fő-
és aldialektusokba osztályozható. „Miként a nyelvi - beszélt - tájszólás földrajzilag sokszor egymástól 
messze eső területeken oszlik el, úgy vagyunk e zenei tájszólásokkal is. [...] A zenei tájszólás - vizsgála-
taim szerint - a mennyire ma hozzávetőleg vélhetjük, megfelel a nyelvi tájszólásnak, olyannyira, hogy 
ettől el sem választható."1 

Gyűjtési tapasztalatai bőségesen igazolták várakozásait. A fonográfkészülék minden kezdetlegessé-
ge, nehézkessége ellenére beváltotta a hozzáfűzött reményeket: „dallamgyűjtésre én már harmadik éve 
a fonográfot használom. A dallamokat tartalmazó fonográf-hengerek a közoktatási miniszter úr intéz-
kedése által a nemzeti múzeum népr. osztályába kerülnek s ott bárki számára hozzáférhetőek. Mostanig 
47 ilyen hengerünk van, mindenik 3-4-5 dallammal; ezek közül magára Somogyra 17 db esik" - írta 
1899-ben.8 

A hangfelvételek megkezdése előtt általában alaposan kikérdezte a szóba jöhető adatközlőket, 
egyúttal gyorsírással rögzítve a hallottakat. Anyagválogatáskor meglehetősen nyitott volt: minden 
olyan dallamot fölvett, amelyen a folklorisztikus variálódás jeleit fölfedezte. A dalok rögzítésén túl fon-
tos háttérinformációk begyűjtésére is törekedett: az adatközlők adatai mellett az énekek, szokások 
funkciójára, eredetére is kíváncsi volt. 

Vikár Béla gyűjtési módszereinek előremutató, modern vonásait a szakirodalom már elismerően ki-
mutatta.9 A fonográf alkalmazásának kérdésében viszont gyakran hangsúlyozzák, hogy annak fő indo-
ka Vikár zenei képzetlensége volt. Erre nézve meg kell említenünk, hogy Vikár Béla azért annyira nem 

2 Vikár Béla: Somogy megye népköltése. Ethnographia X. 1899. 26. 
3 Katona Imre: Vikár Béla kéziratos hagyatéka. In: Janus Pannonius Múzeum Evkönyve 1980. Pécs, 1981. 
4 Vikár i. m. 26. 
5 Vikár Béla: Élő nyelvemlék. Néprajzi Értesítő II. 1901. 139. 
6 Néprajzi Múzeum Irattára 68/1900. 
7 Vikár i. m. (1901) 141. 
8 Vikár l m. (1899). 26. 
g Katona i. m.; Vikár László: Vikár Béla erdélyi népdalgyűjtése. Vikár Béla nyomában. Kaposvár, 1984. 
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Brassó megyei oláh muzsikusok (Néprajzi Múzeum Fotótára 50498) 

volt képzetlen, mint amennyire kortársai nyomán azóta is beállítják. Igaz, hogy kottás lejegyzést készí-
teni nem tudott, de hegedült és ha szükség volt rá énekesként is jeleskedett. Ismeretterjesztő beszámoló-
inak népdal illusztrációit sok esetben maga adta elő, méghozzá nagy sikerrel, amint ezt a Sárosmegyei 
Közlöny 1897. évi 15. számának beszámolója is bizonyítja: Előadását phonograph segítségével mu-
tatványokkal is iparkodott kísérni, mely utóbbi azonban inkább csak a dallamok felvételére s megörökí-
tésére szolgál, nem pedig arra, hogy azokat oly erősen visszaadhassa, hogy a nagyterem nagy közönsé-
ge tisztán halhatta s élvezhette volna; élvezte azokat azonban Vikár úrnak természetes szépen sikerült 
énekelőadásában." 

(Az MH 28-as számú hengeren valószínűleg a saját éneklését örökítette meg, méghozzá olyan töké-
letes paraszti stílusban, hogy Bartók Béla, aki csak az autentikus paraszti előadói stílust tartotta meg-
örökítésre méltónak, zavartalanul lejegyezte énekét, anélkül, hogy észrevette volna a turpisságot.) 

A „szakzenészek" irányából érkező támadások inkább alig leplezett kenyéririgységről vallanak. E 
körökben ugyanis azt hitték, hogy valami hatalmas állami támogatás keres itt gazdát, amelyet most egy 
„képzetlen" céhen kívüli kíván elorozni előlük. Nem sok hozzáértést, de annál több rosszindulatot takar 
az alábbi megjegyzés: „... mi történik a fonográf bármilyen jól bepólyázott hengereivel, ha a hires rossz 
országutakon ide-oda ütődnek mint egy kosár tojás, és a viaszburkolat róluk nótástól, mindenestől le-
pattogzik? hogyan és kifogja megrögzíteni az akkor már hiába rájuk énekelt, megsemmisült dalokat? 
Ugy-e, hogy Vikár maga nem lévén tanult zenész, ugy is más valakire kell bizni a nóták leírását, köz-
kinccsé tételét? ezt pedig szép magyar nevű emberekre fogják bizni (mint halljuk), de majd csak akkor, 
amikor a gyűjtött nótákat leverklizték az egész világ füle hallatára a párisi világkiállításon azon nyeker-
gősen, a hogyan a fonografnak „zengedezni" természete, a mitől ugyan elmegy a hallgató illúziója. Egy 
szóval: szükség van Vikár mellett egy igazi zenészre,"10 

Vikár, elegáns válaszában, így nyilatkozott: „még örülök, hogy olyan uj eszmének, mint népdallamok 
összegyűjtése fonográf utján, egyáltalán elérhettem valami támogatást, éppen csak annyit, hogy erő-
mönfelül nem kell hozzátennem a magaméból. De itt aztán ugy ál! ám a mondás, hogy: amit kívánsz 
magadnak, ne kívánd embertársadnak. Kivéve természetesen, ha más szintén tud és akar áldozni. A 
kultura nálunk, sajna, még mindig fényűzés számba megy annál, a ki neki él. Ezen kell változtatni, ha 
azt akarjuk, hogy zenészek és tudósok nálunk meg is élhessenek. Ezen pedig csak hazai műveltségünk 
magas fokra emelése lendíthet. " n 

10 Zenelap, Bp., 1899. 2. 
11 Vikár Béla\ Népdallam gyűjtésemről. In: Zenelap, 1899. 
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A romantika korának gyűjtői (irodalmárok, vagy tanult zenészek) az általuk ideálisnak vélt (a gya-
korlatban az általuk ismert) formákat keresték, ezért a variációkban megjelenő hagyománnyal szemben 
értetlenül álltak. Altalános gyakorlat volt, hogy a terepen tapasztalt eltéréseket romlásnak ítélve közlés-
kor „kijavították" a szövegeket, dallamokat. (Mai kifejezéssel élve a romantika egyfajta nemzeti szintű 
globalizációt igyekezett e téren is végrehajtani - a nyelv, tánc, viselet mellett - és ezt az elképzelést a 
valódi, variánsokban élő hagyomány nem hogy segítette volna, hanem igazából az útjába is állt.) 

Vikár e téren is haladó gondolkodású kutatónak bizonyult, aki ragaszkodott a szó szerinti első köz-
léshez, megadva a lehetőséget a későbbi feldolgozásokhoz, átalakításokhoz. E nézeteit bizonyítja a Kis-
faludy Társasághoz intézett levele, melyben a szöveghüséget a közreadás elsőrendű feltételének tartja, 
még azon az áron is, ha emiatt le kell mondania a publikálásról: ,JEn nem tehetem ki magam annak, 
hogy gyűjteményemet elavult álláspont képviselőjeként joggal megtámadja épp az a közönség, melyre a 
kötet első helyen számít: a néprajz barátai és művelői. Ezek pedig tudják, hogy a népmesére nézve a 
közlésnek azon módja, melyet nyújtok, az egyedül megengedhető. Az írói köröket pedig nem szabad oly 
alacsonyra taksálnunk, hogy az így nyersanyagul közölt mesékből ki ne tudjanak okosulni; ha van köl-
tői értéke valamely darabnak, azt ők észreveszik így is."n 

Soha jobbkor nem jelenhetett volna meg a színen az új eszköz, az 1877-ben feltalált fonográf, hogy a 
gyorsírás mellé felsorakozva jelentősen megerősítse a szöveghűség fegyvertárát. Mivel mindkét mód-
szer az elhangzó egyéni előadást rögzíti a maga egyediségében, a romantikus szemlélet, amely egy dal-
nak az ideális formáját keresi, nem lelkesedhetett túlságosan az esetlegességek rögzítéséért. De a sok 
egyedi adatot a nagy számok törvénye alapján vizsgáló új, statisztikai módszerek mégis több eredményt 
ígértek. A két gondolkodásmód közötti különbség egyszerű rangsorolásban érhető tetten. A modern el-
járás szerint - amely később Bartók szemléletét is meghatározza - első helyen áll a nagyszámú adat 
rögzítése, másodikon bármilyen vizsgálat, rendszerezés, típuskialakítás, s csak ezt követheti a tanulsá-
gok levonása, vagy bármiféle idealizálás, feldolgozás. 

Vikár a vizsgálat tárgyát képező egyedi adatokat a szubjektivitás teljes kikapcsolásával kívánja rög-
zíteni. Azért kell a fonográfkészülék, mert: „Iskolázott zenésztől alig lehet várni a néphagyomány érin-
tetlenfölvételét, hacsak külön és alaposan ki nincs tanítva a népköltési gyűjtésre. Ilyen erőkkel pedig mi 
nem rendelkeztünk, és ha rendelkeztünk volna is, nem tudtuk volna őket megfizetni. A fődolog volt sze-
rintem a néphagyomány gyűjtésében való specziális gyakorlottság. A zenei gyűjtés csakis ezen az ala-
pon indulhatott meg. S valamint az emberek és tárgyak képét tudományos vizsgálat czéljaira inkább fo-
tografikus hűséggel megrögzíteni kívánjuk bírni, mintsem egy művész egyéni felfogásának tükrében: 
úgy kínálkozott a szóban vagy dalban élő néphagyomány gyűjtésére szerintem a szakzenészek helyett a 
hangírógép, a fonográf alkalmazásba vétele, annál is inkább, mert ilyen módon a folklorisztikai czél el-
érését egyesíthetőnek véltem azon egyéb fontos érdekek szolgálatával is, melyekkel az ilyen gyűjtés kap-
csolatos. Mechanikailag összeszed-
ni és hamisítatlan mivoltában ké-
szen idehozni az élő népnyelvi és 
népzenei anyagot bármely irányú 
vizsgálódás számára: ez volt sze-
rintem a fonográf útján megoldan-
dó feladati És tisztán látja azt is, 
hogy az eredményesség kulcsa a 
nagy merítésben rejlik: „bizonyára 
több eredményt érhetnénk el, ha na-
gyobb területet foghatnánk vizsgá-
lódás a/ó."'4 

A korszerű nyelvészeti kutatá-
sok érdekében fejtette ki a későbbi-
ekben az összehasonlító zenefolk-
lór-ként emlegetett új tudományág 
alapeszméit: ,Azon kell kezdeni, 
hogy minden ország csupán a maga Az idős Vikár Béla Dunavecsén nővérével 
területén élő nyelvekből és nyelvjá- (Schelken Pálma hagyatéka) 

12 MTA Kézirattár, Ms 4758/57. 
13 Vikár i. m. (1901). 131. 
14 Vikár i. m. (1901). 141. 
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vasokból készítsen fonografikusfölvételeket. Csak ezután kerülhet a sor más országok és népek nyelvei-
re. Ha ily módon minden művelt államnak meglenne a maga fonogrammgyűjteménye, élő nyelvemlék-
tára az ottani nyelvekből, akkor az Akadémiák akár kölcsönösen ki is cserélhetnék fölvételeiket, mint-
hogy a fonogrammokat ma már ép oly könnyen és biztosan tudjuk sokszorosítani, mint pl. a fényképe-
ket,"15 A népdalok gyűjtésére és feldolgozására nézve az analógia kézenfekvő. 

Gyűjteményében a nemzetiségek népzenéje is feltűnik. Vikár több helyen kifejtette, hogy a dalla-
mok gyűjtésének erre a területre is ki kell terjednie, hogy a kölcsönhatások tanulmányozhatók legye-
nek: „mert ezek közt szintén számos igazgyöngy és sok magyar kölcsön van, ép ugy amint népünk is sok 
dallamot vesz át a nemzetiségektől,"16 

Érdemes megemlíteni, hogy hazai nemzetiségeink, a későbbi utódállamok népzenéjének első hang-
rögzítése is Vikár Béla nevéhez fűződik, ahogy ezt Drago Kunej, szlovén kutató elismerően megemlíti 
a Fonográfról szóló könyvében: ,Jt is currently believed that the oldest sound recording of Slovenian 
folk music were made by the Hungarian researcher Béla Vikár"xl 

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy ez a gyűjtemény - mivel anyagát nem szűkítették sem esztéti-
kai, sem ideológiai meggondolások - hiteles képet nyújt a századforduló körüli két évtized 
(1890-1910) forgalomban lévő dalterméséről, jó l reprezentálva annak tagozódását, a benne rejlő kü-
lönféle stílusok, a régi és új dalok valódi arányát. 

Sebő Ferenc 

A népzenei Pátria-felvételek rövid története 
Ismeretes, hogy 1896-ban Vikár Béla úttörő munkába fogott: fonográffal kezdte rögzíteni a népdalo-

kat, s ezzel lerakta a későbbi népzenekutatás számára elengedhetetlen gépi rögzítésű hangdokumen-
tum-gyűjtemény alapjait. Munkáját, ugyancsak fonográffal Bartók Béla, Kodály Zoltán, Seprődi János, 
Sebestyén Gyula, Lajtha László és még sokan mások folytatták. népzenetudományban korszakot al-
kot Edison fonográfjának felfedezése" - írja Lajtha, s több alkalommal is leszögezi, hogy „a teljes tudo-
mányos értékű gyűjtés egyedül helyes eszköze a gép".1 A fonográf még az ötvenes években is gyakran 
alkalmazott népdalgyűjtő eszköz volt, de korlátjai már kezdetben kiütköztek: zenekari felvételre nem 
alkalmas, nagyon magas a zajszintje, csak néhány perces felvétel készítésére alkalmas, a felvétel 
könnyen nem sokszorosítható. Bartha Dénes 1937-ben a lemezfelvételek mellett kardoskodó cikkében 
írja: „a fonográfhenger rendkívül érzékeny anyagból, viaszból lévén, könnyen romlik és a használat ál-
tal feltartóztathatatlanul kopásnak, pusztulásnak van kitéve. Ezért az érdeklődő nagyközönség kezébe 
nem adható. A fonográfhengerekről csak egyenként lehet másolatokat készíteni és így terjesztésre, pro-
pagandára sem alkalmas. Mindezenfelülpedig akusztikailag annyira torz képét adja a dallam hangkép-
ének, hogy azt bemutatás céljára, akár előadóteremben, akár rádióközvetítésben, teljesen használha-
tatlanná teszi."2 

Kezdettől a hengerek másolása oldhatta volna meg a lejegyzés, lehallgatás során keletkező további 
minőségromlás megelőzését, sőt ez az elkallódásból, penészesedésből származó veszteségek számát is 
csökkentette volna. A Néprajzi Múzeum csak 1927-ben szerzett be „egy drága fonográfhenger-sokszo-
rosítógépet", de nem archiválásra, hanem „cserék számára". Bartók már 1924-ben érdeklődött aziránt, 
hogy mi módon lehetne a „fonográf-felvételekről galvanoplasztikus matricákat készíttetni", és ezáltal a 
hengereket a teljes lekopás (= tönkremenés) veszélyétől megóvni? Ezzel kapcsolatos kísérletekre vi-
szont csak 1950-ben került sor, amikor Kertész Gyula néhány henger Gevafon-áttételét elkészítette. 
Rajeczky Benjamin lelkesen érdeklődött e lehetőség iránt, mert ezáltal a kereskedelmi forgalomba is be 

15 Vikár i. m. (1901). 135. 
"Pesti Hírlap 1897. április 29. 
17 Drago Kunej'. The Phonograph has arrived! Ljubljana, 2008. 256. 

' Lajtha László: Gondolatok a népzene gyűjtésének, lejegyzésének és rendszerezésének módszeréről. In: Lajtha 
László: Összegyűjtött írásai I. Sajtó alá rendezte és bibliográfiai jegyzetekkel ellátta Berlász Melinda. Bp., 
1962. 156. 

2 Bartha Dénes: Magyar népzene gramofonlemezeken. Különlenyomat a Magyar Szemle 1937. évi februári szá-
mából. Bp., 1937. 7-8. 
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