
KELETI NÉPZENEI KUTATÁSOK 
I. rész - Előzmények, korábbi gyűjtések 

Amagyar népzene ázsiai rétegeinek kutatása nagy hagyomá
nyokra tekint vissza. Az alapkövet Bartók Béla és Kodály Zol

tán rakta le a múlt század elején, akik a magyar népzene gyűjté
se és elemzése mellett mindjárt az első lépéseknél megkezdték a 
szomszéd népek és a rokon népek zenei kultúrájának vizsgálatát 
is. 1 Meggyőződésük volt ugyanis, hogy csak más népek zenéjé
nek alapos ismeretében tudjuk 
megállapítani, hogy mi a spe¬ 
ciális és mi az általános a ma¬ 
gyar népzenében. És valóban, 
fontos, hogy a kutatás ne szű¬ 
küljön le egy kisebb területre 
vagy egyetlen államalakulatra, 
mert a népzene számos jelen¬ 
sége areális természetű, és akár 
a folyók vagy a hegyek, a ze¬ 
ne sem veszi figyelembe az or¬ 
szághatárokat, amikor egyik 
országból a másikba lép. 

Számos publikáció tárgyalja 
ma már a magyar népzenei ős¬ 
történet kérdéseit, de mivel az 
őstörténet a történelemnek az Bartók utolsó gydjtoutja, 
a része, ahol nincsenek írott források, nem meglepő, hogy egyes té¬ 
mákban a nevesebb kutatók is eltérő, néha éppen ellentétes állás¬ 
pontot foglalnak el. 2 Azt napjainkban egyetlen komoly szaktekin
tély sem vonja kétségbe, hogy a finnugor népekkel való rokonsá¬ 
gunk nem elsősorban genetikus, hanem főként nyelvi természetű. 
A népzenekutatók pedig különösen tisztában vannak azzal, hogy 
noha a magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik, a magyar 
népzene egyetlen finnugor nép zenéjével sem mutat vitathatatlan 
rokonságot. 

Az egyik kivétel a finnugor cseremiszek pentaton kvintváltó stí¬ 
lusa lehetne, itt azonban bebizonyosodott a török csuvasok hatá¬ 
sa. Figyeljük meg, hogy mit mond a területen sokat gyűjtő Be-
reczki Gábor (1994, 89): a cseremisz területen „bizonyos csuvasos 
hangtani jelenségek addig terjednek, ameddig a törökökre jellem¬ 
ző kvintváltó dallamok". 3 Másrészt egyes obi-ugor medveünnep 
énekek hasonlítanak ugyan magyar siratókra, de mint látni fog¬ 
juk, hasonló párhuzamok török és más népek zenéjében is találha¬ 
tók. Ugyanakkor több szál mutat török és mongol zenék felé, ami 
érthető, hiszen különböző török népek nagy szerepet játszottak a 
magyarság, a magyar kultúra és népzene kialakulásában. 

A magyar zenei őstörténettel kapcsolatos kutatások kezdeti célja 
a magyar zene őstörténeti, genetikus kapcsolatainak feltárása volt. 
Bartók Béla és Vikár László is a finnugoroknál kezdte keleti kuta¬ 
tásait, majd mindketten a törökség felé fordultak, ahol a magyar 
zene rétegeihez hasonló dallamstílusokat találtak. Idézzük Bartók 
Bélát: „Finn-ugor - török hasonlóságokat először a Volga táján élő 
népek irányában kerestem, és onnan kiindulva végül Törökország 
irányában." Bartók 1936-ban Törökországban egy jelentős kuta¬ 
tást végzett. A török anyaghoz írt tanulmányában egyebek között 
megállapította, hogy a „gyűjtött török dallamok mintegy 20 száza¬ 
léka meglepő rokonságot mutat a régi magyar dallamokkal". (Sa-
ygun 1976, V-VI). Vikár László és Bereczki Gábor pedig 1957 és 
1979 között a Volga-Káma vidéken a finnugor cseremiszek, mord¬ 
vinok és votjákok után a török nyelvű csuvas, tatár és baskír né¬ 
pek népzenéjét térképezték fel. Vikár (1993, 33) tanulságként le

szögezi, hogy: „A tapasztalat azt mutatja, hogy csak a finnugorok 
vettek át a törököktől, s nem fordítva". 

Ne felejtsük el azonban, hogy a világ népei hosszú folyamat so¬ 
rán alakultak ki, és alakulnak tovább ma is, ahogy a magyarság 
létrejöttében is a (feltehetőleg eredetileg sem homogén) finnugor 
komponensek mellett különböző török, szláv és más népek is je¬ 

lentős szerepet játszottak. Ter
mékenyebbnek és tudományo¬ 
sabbnak tűnik tehát, ha egyet¬ 
len őshaza helyett őshazákról 
beszélünk, és az egyes kompo¬ 
nensek után külön-külön nyo¬ 
mozunk. Még átfogóbb mód¬ 
szer, ha őshazákra koncentrá¬ 
lás helyett nagy területek nép¬ 
zenéit elemezzük összehason¬ 
lító módszerekkel. Ismerked¬ 
jünk meg most a magyar nép¬ 
zenekutatás néhány lépésével, 
melyek fokozatosan egy mind 
jobban bővülő nemzetközi 
munkában teljesednek ki. 

To ro k o r szdg 1936. птетЬет Mint már említettük, ma¬ 
gyar részről az első jelentős keleti népzenei kutatás Törökország¬ 
ban történt, amikor 1936-ban Ahmet Adnan Saygun kíséretében 
Bartók Béla népzenét gyűjtött. Ennek a kutatásnak volt egy spe¬ 
ciális apropója. A XVIII. század végétől az öntudatra ébredő ma¬ 
gyarság közgondolkodásának központjába került az őshaza kuta¬ 
tása, az ázsiai rokon népek felkeresése. Ezzel összhangban a keleti 
népzenei kutatás egyik fő célja még a XX. század első felében is a 
zenei őshaza felfedezése volt. 

Bár Bartók Törökországban koncerteket és előadásokat is tar¬ 
tott, fő céljának a népzenegyűjtést tekintette. 4 1936. november 2-
án érkezett Isztambulba, ahol egy napig a konzervatóriumban dol¬ 
gozott, majd Ankarába utazott. A fővárosban három előadást tar¬ 
tott, néhány koncertet adott, sőt egy kisebb gyűjtést is végzett. Az 
igazi kutatómunka november 18-án kezdődött, amikor Rásonyi 
László tanácsára Dél-Törökországba utaztak, az Ankarához köze¬ 
li Osmaniye környéki tengerparti területre, ahol néhány nomád 
törzs téli szálláshelye volt. Noha mindössze 101 dallamot gyűjtöt¬ 
tek, Bartók mégis nagy jelentőséget tulajdonított ennek a kutatás
nak. 5 Nem véletlenül volt lelkes a gyűjtött anyagtól, hiszen erős 
kapcsolatokat fedezett fel a magyar és az anatóliai népzene kö¬ 
zött. Hallgassuk, mit írt: „Alig hittem füleimnek: uramfia, hiszen 
ez mintha egy régi magyar dallamnak változata volna. Örömöm¬ 
ben mindjárt két teljes hengerre vettem föl az öreg Bekirnek éne¬ 
két és játékát... A második, Bekirtől hallott dallam - megint csak 
egy magyar dallam rokona: hisz ez már szinte megdöbbentő, gon¬ 
doltam magamban." 

Tanulmányában pedig a következőket olvashatjuk: „A 78 énekes 
dallam 43%-a, azaz 33 dallam tartozik az 1. és a 2. Osztályba". Fel¬ 
sorolja a dallamok tulajdonságait, majd arra a következtetésre jut, 
hogy: „Ha összehasonlítjuk ezeket a tulajdonságokat a nyolcszó¬ 
tagos régi stílusú magyar dallamok tulajdonságaival, látjuk, hogy 
ezek szinte szó szerint megegyeznek. Azon kívül, hogy a nyolcszó¬ 
tagos parlando török és magyar anyag között feltűnő hasonlóság 
van, többet is lehet mondani: az 1. osztály kilenc török dallama, 
ill. variánscsoportja zömének van variánsa a magyar anyagban... 
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1. kotta - Egy anatóliai török dallam 

Már ezek elegendő bizonyítékot szolgáltatnak a két anyag szoros 
kapcsolatára, sőt megkockáztatnám, megegyező voltára." (Saygun 
1976, V) 

Budapestre visszatérve azonnal nekilátott a hatvannégy fonog¬ 
ráfcilinderre felvett dallam lejegyzésének, és 1937 májusára befe¬ 
jezte a lejegyzési munkálatok zömét, de a szöveggel kapcsolatos 
problémák miatt ideiglenesen leálltak a török 
gyűjtés munkálatai. 1938 májusában kezdett 
el újra foglalkozni az anyaggal, ekkor küldte el 
Rásonyinak a hátralévő török szövegeket. 

1940 áprilisában Bartók először amerikai 
koncert- és tudományos előadókörútra ment, 
majd 1940. október 8-án végleg emigrált. Ke¬ 
vésbé ismert, hogy Amerika helyett szívesen 
ment volna Törökországba, hogy folytassa a 
megkezdett kutatást. Megkérte Saygunt, néz¬ 
zen utána, van-e mód arra, hogy Törökország¬ 
ban dolgozzon népzenekutatóként, cserébe 
mindössze a megélhetését fedező szerény fizet
ségre tartott volna igényt. Saygun először lelke¬ 
sen válaszolt, jelezve, hogy jól ismeri az új mi¬ 
nisztert, és reméli, el tudja intézni Bartók le-
telepedését.6 Azonban a Törökország kül- és 
belpolitikájában bekövetkező változások miatt 
nemcsak Bartók, hanem ő maga is nemkívánatos lett Ankarában, 
ezért ez a terv nem sikerülhetett. 1943 júniusában már Ameriká¬ 
ban ezeket írta: „Előkészítettem kiadásra a török anyagomat, egy 
100 oldalas bevezetést stb. Mindezt nagy örömmel tettem, csak az 
a baj, hogy rendkívül kevés ember érdeklődik ilyen dolgok iránt, 
pedig igazán eredeti következtetésekre jutottam, melyeket szigorú 
levezetés segítségével be is bizonyítottam. És természetesen senki 
sem óhajtja kiadni ezeket a munkákat...". 7 

1943. október 15-én a Columbia Egyetem zenei könyvtára el
utasította a török könyv kiadását, és Bartók 1944. július 1-jén el
helyezi a Turkish Folk Music from Asia Minor tisztázatát a könyv
tárban. Innen kelt azután életre 1976-ban magyar és amerikai ki
adásban angol nyelven, majd 1991-ben az amerikai kiadás hason
másaként török kiadásban törökül. 8 Egyik kiadvány sem keltett 

Hegedű-klarinét-dob 
délnyugati részén -

feltűnést, pedig nem „csupán" a magyar és a török őstörténetet és 
a török-magyar zenei kapcsolatokat mélyen érintő műről van szó, 
hanem az etnomuzikológia egyik fontos munkájáról is . 9 

Mi lehet ennek a közönynek az oka? Ha eltekintünk minden 
egyéb lehetséges magyarázattól, egy súlyos érv akkor is marad: Bar¬ 
tók török gyűjtése oly kevés dallamot tartalmazott, hogy abból 

egy ma mintegy több mint hetvenmilliós nép 
népzenéjére érvényes megállapítások csak nagy 
fenntartásokkal fogalmazhatók meg. A török 
népzenéről pedig egészen a legutóbbi időkig 
nem született olyan átfogó elemző mű, mely 
értelmező hátteret adhatott volna Bartók gyűj¬ 
téséhez. 

Lássunk most egy dallamot, melyet Bartók 
fontos kapcsolatnak tekintett a magyar és az 
anatóliai népzene között. 1 0 Az 1. kottában a 
dal egy variánsát mutatom be, melyet magam 
gyűjtöttem ugyanazon a területen. 1 1 

Bartók anatóliai kutatása után magyarok 
hosszabb ideig nem végeztek ázsiai népzenei 
kutatásokat, de ebben az időben jelentős átfogó 
népzenei művek születtek meg. Jelentős tudo
mányos tett volt, hogy Szabolcsi Bence (1979, 
106-109) óriási anyaggal és kiemelkedő zenei 

intuícióval tett összevetéseket Eurázsia, sőt a világ távolabbi nép¬ 
zenéivel kapcsolatban. 1 2 Vargyas Lajos (1980, 2002) a magyar ze
ne őstörténetének és ezen belül a Volga-Káma vidék népzenéjének 
nagy ívű áttekintését végezte el, Dobszay László és Szendrei Janka 
(1988) pedig további európai népek zenéit vonta be az összehason¬ 
lító vizsgálatba. 

A huszonkét éves szünet után 1958-ban azonban egy nagysza¬ 
bású és folyamatosan bővülő kutatássorozat kezdődött, amikor a 
Szovjet és a Magyar Tudományos Akadémia egyezménye lehető¬ 
vé tette, hogy magyar kutatók utazzanak a Közép-Volga vidéké¬ 
re. Vikár László népzenekutató és Bereczki Gábor finnugor nyel
vész 1958-1979 között gyűjtöttek a területen az ott élő finnugor 
mordvin, votják, cseremisz (mari) és a török csuvas, tatár, valamint 
baskír népek között, s a felvett mintegy négyezer dallam egy részét 

zenél Törökország 
a szerző felvétele 
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2. kotta - a) Csuvas kvintváltó dallam (Vikár-Bereczki 1979, No. 289) 

publikálták i s . 1 3 Gyűjtésük különösen nagy érdeme, hogy egy sok 
nemzet által lakott terület népzenei rétegeiről ad megbízható ösz-
szehasonlító képet. 

Vikár László megfigyelése szerint a Volga-Káma vidéken a török 
és a finnugor rétegek szétválasztása szinte lehetetlen, s a legegysze¬ 
rűbb dallamtípusoktól a legbonyolultabbakig gyakran hallani kö¬ 
zös elemeket. Ugyanakkor általános tendencia, hogy a törökök ze
néje évszázadok óta erősen hatott a finnugorokra, míg ez fordítva 
nem igaz. A gyűjtések során kiderült az is, hogy a magyar népzene 
egy rétegéhez hasonló pentaton kvintváltó stílus csak a cseremisz-
csuvas határon és közelében, egy 60-80 kilométer átmérőjű kör

ben él, mégpedig mind a két népnél. Munkásságuk eredménye¬ 
képpen a Volga-vidék népzenéjének felgyűjtése és a magyar nép¬ 
zenével való összevetése igen jó állapotban van. 

E gyűjtések ismertetése nem e cikk feladata, most hadd utaljak 
csak arra, hogy számos könyv és tanulmány ismerteti az összegyűj¬ 
tött anyagot, annak elemzését és a magyar zenével való összefüg¬ 
géseit. Ezek közül is kiemelkedik a Vikár László és Bereczki Gábor 
által írt Votyak, Cheremis, Chuvash és a Tatar Folksongs kötetek 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1989, 1971, 1979, 1999), valamint 
Vikár László összefoglaló könyve A volga-kámai finnugorok és tö
rökök dallamai. (Budapest, MTA Zenetudományi Intézet, 1993) 
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2 . kotta - b) és cseremisz párhuzama (Vikár-Bereczki 1971, No. 258) 

A 2. kottában csak a csuvas és a cseremisz stílus egy-egy dalla

mát látjuk, magáról a kvintváltásról és annak magyar vonatkozá

sairól később lesz részletesebben szó. 
Bartók Béla 1936-os anatóliai gyűjtése, majd Vikár László és 

Bereczki Gábor 1958-1977 közötti Volga-Káma vidéki kutatása 

JEGYZETEK 
1. Magyar gyűjtésein kívül Bartók román, szerb-horvát, arab és török 
gyűjtéseket is végzett. L. Bartók 1920; 1923; 1934; 1935; 1937; 1959; 
1976; 1991. 
2. L. a magyar népzene osztályozására vonatkozó fejezeteket pl. Bartók 
1924, Kodály 1937-1976, Dobszay-Szendrei 1988 és Vargyas 2002. 
3. Belső Mongóliában élő mongol és evenki népek vagy éppen a dakota 
indiánok is élnek ezzel a zenei formával. 
4. A török út előzményei, a török gyűjtés és a kiadásra tett próbálkozá
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után török népek közötti összehasonlító népzenei terepmunka a 
magam 1987-ben kezdődő, és a mai napig folytatódó expedíció¬ 
immal indult újra. 

Mint láttuk, jelentős erőfeszítések történtek a Volga-Káma vi¬ 
dék és Anatólia népzenéjének feltárására. Mivel e két terület kö¬ 
zött is élnek török népek, felmerült a kutatás kiterjesztése egy na¬ 
gyobb területre. A szóban forgó hatalmas terület török nyelvű la¬ 
kói, északról dél felé sorolva, a csuvasok, tatárok, baskírok, kaza-
kok, türkmének, azerik, anatóliai törökök, ezen kívül a Kauká¬ 
zusban élő karacsájok, balkárok, kumükök, nogajok, továbbá a 
Balkán török kisebbségei. Jelenleg ezen az óriási területen, vala¬ 
mint alkalmasint keletebbre és nyugatabbra is folytatom a kuta¬ 
tást, melynek fő célja összekötni a zeneileg már feltárt Volga-Ká-
ma vidéket Anatóliával, hogy végül elkészülhessen a terület össze¬ 
hasonlító zenei térképe. 

Anatólián kívül, ahová az 1987-1993 közötti folyamatos ott 
tartózkodás után is gyakran visszajárok, expedíciókat vezettem 
Trákiába, Kazakisztánba, Mongóliába, Azerbajdzsánba, Kirgizisz-
tánba, és gyűjtöttem a Kaukázusban élő karacsájok-balkárok, va¬ 
lamint Törökországba menekült törzseik között. Eddig több mint 
7000 dallamot vettem fel, és jegyeztem le anatóliai és trákiai törö¬ 
köktől, azeriktől, a mangislaki és mongóliai kazakoktól, kirgizek¬ 
től, kaukázusi és törökországi karacsáj-balkároktól, valamint na-
vaho és sziú indiánoktól. 

Noha kutatásaim főként török és mongol népekre koncentrá¬ 
lódnak, ez valójában nem jelent faji megszorítást. A mai török né¬ 
pek ugyanis nem egyetlen faj vérségi utódai; a különböző török 
komponenseken kívül kisebb-nagyobb részben más, eltörökösö-
dött népekből formálódtak ki. Így az eredeti cél, a magyarok ős
hazájának megtalálása alatt fokozatosan egy török és finnugor né
pek lakta nagy területen lakó összetett etnikumú, de rokon nyelve¬ 
ket beszélő népesség népzenéjének összehasonlító kutatásává vál¬ 
tozott. A kezdeti eredmények egy részét eddig megjelent nyolc 
könyvemben és számos cikkemben ismertettem. 1 4 

A cikksorozat következő részében elkezdem kutatásaim ismer¬ 
tetését, először az 1987 és 1993 között végzett törökországi gyűj¬ 
tőútjaimról és annak eredményeiről számolok be. 

Sipos János 
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