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I. A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI

A magyar népzenekutatás nagy utat járt be a romantika lelkes érdeklődésé-
től a 20. század elején kikristályosodó modern tudományszemléletig, mi-
közben megszületett a kutatás tárgyának pontos meghatározása, a népzene 
fogalma is. Mivel a zenefolklór nem kapcsolódott szorosan az írásbeliség-
hez, a klasszikus európai zenekultúra feltárásának tudományos módszerei 
csak korlátozottan voltak alkalmazhatók az ezirányú kutatásokban. A folk-
lórfolyamatokba többszörösen beágyazott zenei megnyilvánulások vizsgá-
lata ezért számos további tudományterület bevonását, illetve nagy mennyi-
ségű felgyűjtött adat feldolgozását tette szükségessé. Az adatok számának 
növekedésével a központi gyűjtemények mérete már meghaladta az ember 
zenei memóriájának és rendszeralkotó képességének határait. Ez a felisme-
rés vezetett a számítógépes adatfeldolgozó technikák bevonásához. 

A modern népzenekutatás úttörői egy személyben voltak kiváló zené-
szek és kutatók, így kezdetben az adatgyűjtés és a tudományos rendszeral-
kotás fázisai nem váltak külön; inkább egymást kiegészítve, párhuzamosan 
haladtak. Az ekkor kialakult feldolgozási és publikálási gyakorlat évtize-
dekre meghatározta a tudományág viszonyulását az adatszervezéshez. En-
nek a ténynek köszönhető, hogy értelmezési zavar tapasztalható számos 
alapvető fogalom terén, leginkább az információrendezés és -elérés fogal-
ma keveredik a tudományos rendszeralkotás fogalmával. Az ebből eredez-
tethető értelmezési különbözőségek továbbgyűrűzve összemossák a típus, 
az adat és az adathordozó, valamint a tartalomtípusok fogalmi hálóját is, 
amelynek hatásait és következményeit a publikációs hagyományoktól 
az archiválási gyakorlatig érezhetjük. 

II. FORRÁSOK

Az értekezésem megírásához használt források körét igyekeztem kiszéle-
síteni, így a magyar népzenekutatás klasszikus művein túl kiemelt figye-
lemmel fordultam az interdiszciplináris kapcsolódási pontok felé. Ennek 
a szemléletnek köszönhetően bukkantak fel eddig ismeretlen dokumentu-
mok is, például öt évtizede lappangó kéziratok Víg Rudolf népzenekutató 
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hagyatékából, egy párizsi folyóiratban 1977-ben publikált cikk a számító-
gépes összehasonlító elemzésekről, vagy az MTA Computational Linguis-
tics című folyóiratában közölt népzene- és néptáncelemzéssel foglalkozó 
írások. 

Az Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Központi Könyvtárán kívül 
számos nehezen hozzáférhető szakirodalmat biztosított az MTA BTK ZTI 
központi könyvtára és az osztályokhoz tartozó gyűjteményi egységei. To-
vábbi fontos, eddig publikálatlan dokumentumok és adatok származnak 
az MTA BTK ZTI Népzene- és Néptánckutató Osztály és Archívum kézirat-
tárából. A szükséges szakirodalom teljes áttekintése azonban nem sikerül-
hetett volna az Arcanum Digitális Tudástár segítsége nélkül. 

A harmadik forrástípust a vizsgált korszakok meghatározó személye-
ivel készített interjúk alkotják. Választott témám leginkább a Zenetudo-
mányi Intézet kutatóihoz irányított, akik közül ki kell emelnem Berlász 
Melindát, Dalos Annát, Domokos Máriát, Ferenczi Ilonát, Fügedi Jánost, 
Meszéna Beátát, Paksa Katalint, Sárosi Bálintot, Sebő Ferencet, Szalay Ol-
gát és Tari Lujzát, valamint konzulenseimet, Pávai Istvánt és Richter Pált. 
Mindannyian önzetlenül osztották meg a kutatástörténettel kapcsolatos 
emlékeiket és információikat. Két, a téma szempontjából rendkívül fontos 
szerepet betöltő matematikust is sikerült megszólítanom, Havass Miklóst 
és Prószéky Gábort. A interjúk közül különösen értékesek Havass Miklós 
és Sárosi Bálint visszaemlékezései, hiszen ők az utolsók, akik még jelen 
voltak az 1964-es budapesti IFMC konferencián.

III. MÓDSZER

A témaválasztás kiinduló gondolata az információkeresés és információ-
rendezés fogalomkörének tisztázása volt. Ez az alapállás nagyban meg-
határozta a téma feldolgozásának módszereit is. Egyértelművé vált, hogy 
a népzenekutatás eredményeit tágabb kontextusba kell helyeznem. Ehhez 
számos fogalom definiálására, illetve a tudománytörténeti háttér informá-
cióelméleti szempontok szerinti áttekintésére volt szükség. Az információ-
rendezés – témánk szempontjából releváns – kezdetei egészen a középko-
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rig nyúlnak vissza, így a történeti áttekintésbe érintőlegesen a könyvtártan 
eredményeit is bevontam. Az általános információelméleti fogalmak meg-
határozása mellett megvizsgáltam a dallamelemzés szempontjait, valamint 
elkészítettem a népzene fogalmának összefoglaló meghatározását, kiegé-
szítve a népies műdal jellegzetességeivel. 

Az így kialakított fogalmi eszköztár segítségével igyekeztem egységes 
szempontrendszert adni a zenefolklór jelenségeinek és a népzene rendezé-
si elképzeléseinek mélyebb megértéséhez. Kiemelt figyelemmel fordultam 
a népzenekutatás, az informatika és az alkalmazott matematika találkozási 
pontjai felé. Ez egyrészt az általános zenekutatás látókörén kívül eső szak-
irodalom bevonásával járt, másrészt elengedhetetlenné vált a publikációk-
ban ritkán felbukkanó határterületi kísérletek nyomainak feltárása az oral 
history módszereivel. 

Reményeim szerint az említett kulcsfogalmak tisztázásával, az elmúlt 
száz év eredményeinek egységes szemléletű összefoglalásával, valamint 
a zenei és nem zenei leíró adatok elemzésével, végül a tartalomtípusok 
meghatározásával sikerül a tudományos eredményeket új fénytörésben lát-
tatni. 

IV. EREDMÉNYEK

Doktori értekezésemben az MTA BTK Zenetudományi Intézet Népzenei 
Archívumában eltöltött másfél évtized tapasztalatait foglalom össze. Az 
alkalmi megbízások után tudományos asszisztensi, később tudományos 
segédmunkatársi státuszt kaptam. Ez utóbbi minőségemben 2015 decem-
berétől, igazgatói megbízás alapján részlegvezetőként irányíthatom az ar-
chívumot. Tevékenységem mindig is határterületeken mozgott. A kutatás 
mellett gyakorló zenészként és egyetemi oktatóként is tevékenykedve kuta-
tói szemléletem újabb és újabb szempontokkal bővül. 

Egy archívum kiváló terep a kutatói szemlélet és az archiválás-szol-
gáltatás-publikáció funkciók ötvözésére. Korábban egy archívum alapvető 
működéséhez szükséges munkát csak kutatást segítő tevékenységnek tekin-
tették. Mára bebizonyosodott, hogy egy archívum nem csak forrása, hanem 
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témája is lehet bizonyos kutatásoknak. A működés során egyszerre kell ér-
vényesülnie a kutatói és az archívumi szemléletnek, rugalmasan adaptálva 
a legújabb módszereket a megváltozott igények kiszolgálására. Azonban 
e két szemlélet egyidejű jelenléte veszélyeket is hordoz magában. Számos 
példa mutatja, hogy gyakran keverednek e szempontok az archívumok és 
gyűjteményi egységek kialakításánál. 

Kutatómunkám sok új eredményt hozott. A korábban említett egységes 
fogalomkör kialakítása mellett kísérletet tettem a gyűjteményi egységek 
és a tudományos rendszerezések vizuális ábrázolására, a rendezéstörténet 
genealógiájának felállítására, valamint A Magyar Népzene Tára rendsze-
rének modellezésére is. Elvégeztem a legfontosabb rendezések elemzését, 
rendezési szekvenciáinak feltárását a bevezetett szempontrendszer alapján, 
valamint felmértem a ZTI központi népzenei gyűjteményének gyarapodá-
sát minden elérhető forrás felhasználásával és azok kritikai elemzésével. 
Egységes keretben tárgyaltam a dallamelemzés szempontjait és szempont-
rendszereit (ritmus, dallam, szöveg, forma, stílus). 

Meglepő módon a kutatás néhány mellékszála önálló fejezetté nőtte ki 
magát a munka során, sok új adattal gazdagítva a szakirodalmat. Ilyen volt 
az Európai Dallamtár története, amely szorosan összefügg a számítógépes 
dallamelemzés kezdeti kísérleteivel. A Havass Miklós matematikussal való 
kapcsolatfelvételnek köszönhetően előkerültek az 1964-es budapesti IFMC 
konferencián bemutatott, számítógép által komponált dallamok kottái, va-
lamint számos további korabeli dokumentáció. A számítógép előtti adat-
feldolgozási technikák eddig lappangó dokumentumait rejtette Víg Rudolf 
1960-as években elveszett és most előkerült kézirata, benne két eredeti Bar-
tók lejegyzéssel. 
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