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MTA–ELTE Geolingvisztikai Kutatócsoport

GYŰJTÉSI ÚTMUTATÓ

1. Alapvető tudnivalók: Minden kutatóponton 10 adatközlővel kötelező elvégezni a gyűjtést, de természetesen örömmel fogadjuk, ha ennél több felvétel készül. 
Az adatközlők megoszlása: 
	1. korosztály: 30−45 év között: 1 nő és 1 férfi
	2. korosztály: 46−60 év között: 1 nő és 1 férfi
	3. korosztály: 61 évesnél idősebbek, két alkategóriával: 
		a) 61−70 év közöttiek: 2 nő és 2 férfi, 
   		b) 71 évesnél idősebb: 1 nő és 1 férfi.
A korosztályos előírásoktól csak akkor térhetünk el, ha nem találunk megfelelő és együttműködésre hajlandó adatközlőt. Két kérdőívvel végezzük a gyűjtést. Mindkettőt mind a tíz adatközlőtől ki kell kérdeznünk a megadott életkori kategóriák szerint.
A jóval hosszabb dialektológiai kérdőív (1. kérdőív) kérdéseit a nagyatlasz vonatkozó adatainak ismeretében tesszük fel. A nagyatlaszos nyelvi adatokat gyűjtés előtt írjuk tehát be a kérdőívbe, ha ugyanis a kérdésekre adott spontán adatközlői válaszokban nem hangzik el a nagyatlaszos alak (vagy annak valamely változata), akkor direkt kérdezéssel kell rákérdeznünk: hallotta-e az adatközlő, lehetőleg azt is, hol, mikor, kitől? Kérésre a kutatócsoport a gyűjtő rendelkezésére bocsátja az adott kutatópont vonatkozó nagyatlaszos adatait.
Minden adatközlővel készítsünk kb. 30 perces szövegfelvételt is!  A beszélgetés a korábbi paraszti életre, a hagyományos népi kultúrára, a család történetére, személyes életútra vonatkozó s a gyűjtőtől irányított beszélgetés legyen!
	
2. Adatközlők: Az adatközlők kiválasztása gondos munkát igényel. Érdemes először a település lelkészével, esetleg polgármesterével, iskolaigazgatójával beszélni. Ha van ismerősünk, rokonunk a faluban, támaszkodjunk rájuk, de lehetőleg akkor is értesítsük a hivatalos embereket (önkormányzatot), hogy tudjanak gyűjtésünkről! Segítőinket részletesen és pontosan tájékoztassuk a kritériumokról, a gyűjtés feltételeiről!
Olyan adatközlőket válogassunk, akiknek a felmenői minél nagyobb számban helybeliek, de lehetőleg legalább a szülők az adott kutatópontról származzanak! Különösen az idősebb korosztálynál fontos, hogy ne legyen túl magas az iskolai végzettségük, az a legjobb, ha csak a helyi (elemi) iskolába jártak. Igyekezzünk olyan adatközlőket keresni, akik nem ingáznak valamely nagyvárosba és nem szakadtak el túlságosan a hagyományos mezőgazdasági munkáktól. Figyelni kell arra is, hogy érthető, jól artikulált legyen a kiválasztott adatközlő beszéde, ne legyen beszédhibás stb. Csak magyar anyanyelven szocializálódott adatközlőktől gyűjtsünk!

3. Gyűjtés: Igyekezzünk a felvételen rögzíteni, hogy az adatközlő beleegyezett a hangfelvételbe! Ezt a lehető legtermészetesebben érdemes megkérdezni tőlük (Felvehetem magnóra/diktafonra?). Előre érdemes felhívni az adatközlő figyelmét, hogy legalább egy-másfél óra lesz a gyűjtés.
A gyűjtés helyének kiválasztásánál vegyük figyelembe az állandó zajokat (hűtő, ventilátor stb.) és az időnként jelentkező zajokat (kakukkos óra, vonat, teherautó elhaladása az ablak előtt stb.)! Ezeket próbáljuk meg elkerülni. Amennyire csak lehet, ne gyűjtsünk szabadban ─ akkor sem, ha csendesnek tűnik ─, mert mindig több zaj kerül a felvételre, mint amennyit mi a helyszínen érzékelünk!
Ha nem jön elő egy adat a segítő, rávezető kérdések ellenére sem, vagy ez nem a várható választ eredményezi, akkor kérdezzünk rá direkt módon! Ha semmilyen adat nem jön elő, akkor igyekezzünk kideríteni, hogy valóban nincs-e rá szava az adatközlőnek, vagy magát a fogalmat nem ismeri, esetleg épp semmilyen kifejezés nem jut eszébe! 	
Ha véletlenül belevágtunk az adatközlő szavába (vagy ő a miénkbe), akkor kérjük a válasz megismétlését! Hasonlóan járjunk el egyéb zajok (pl. ajtócsapódás, kakaskukorékolás stb.) esetében is!

4. Eszközök és felvétel: Csak olyan, digitális készülékkel gyűjtsünk, amely wav vagy mp3 formátumban rögzíti az anyagot! Ha mégis saját fájlformátummal dolgozó diktafon áll csak rendelkezésre, az anyagokat a fent említett két formátum valamelyikére konvertálva adjuk le (bár a konvertálás gyakran jár minőségromlással)! Csak olyan digitális eszközt válasszunk, amelynek van USB-kimenete! 
A készüléket tegyük az adatközlőhöz közelebb, és igyekezzünk mi is az adatközlő hangerejével beszélni!
Mindig külön fájlba vegyük fel a gyűjtés helyén a csendet! Ez természetesen nem csend, hanem minden esetben egyfajta alapzaj. Felvétel közben ne fogjuk, ne érintsük, ne markoljuk a hangfelvevő készüléket és tartozékait, mert zajjal járhat, s készülékünk azt is rögzíti! Egy adatközlőtől összesen (legalább) 5 fájlt veszünk fel: az adatokat (minden adat szerepeljen a felvételen, ami az adatlapon is!), dialektológiai kérdőív (k1), szociolingvisztikai kérdőív (k2), szabad beszélgetés (sz) és csend (z).

5. Adatlap: Mellékeljük az adatlapokat, amely a kutatócsoport honlapjáról  http://umnya.elte.hu/ letoltheto_mellekletek.php" http://umnya.elte.hu/ letoltheto_mellekletek.php) is letölthető! A gyűjtőnek minden adatközlő esetében ki kell töltenie egyet. Az adatokat másoknak nem szolgáltatjuk ki, szigorúan tudományos célokra használjuk fel.  Az adatlapokat kérjük a hanganyaggal együtt eljuttatni nyomtatva és word fájlban is. Minden olyan adatot kötelező kitölteni az adatlapon, ami vastaggal van szedve. 
Néhány megjegyzés az adatokhoz:
A sorszám az egy falun belül gyűjtött adatközlők sorszáma.
Az eredeti fájlnév az a név, amin a felvevőkészülék elmenti az adott hanganyagot. (Ez leginkább a gyűjtőnek fontos, a végleges elnevezést könnyíti meg).
A végleges fájlnév a következőképpen nézzen ki: falunév_sorszám_az anyag típusa, azaz: a mint adatok; k1 mint nagy kérdőív; k2 mint szociolingvisztikai kérdőív; sz mint szabad beszélgetés; z mint zaj. Amennyiben megszakadna a felvétel, akkor a folytatásnál a fájlnév legyen például: falunév_sorszám_k1_a és falunév_sorszám_k1_b stb.
Az adatközlő származási helyének ennél a gyűjtésnél mindenképpen egyeznie kell az adott kutatóponttal. Származási helyen nem a születési helyet értjük, hanem azt a települést, ahol felnőtt, szocializálódott stb.
Az adatközlő foglalkozása nyugdíjasok esetében az aktív idő munkahelye(i). 
Az adatközlővel egy háztartásban élő családtagok rovatba nemcsak egy számot kell beírni, hanem a rokoni kapcsolatokat is: pl. 2 gyerek, házastárs, szülők stb.
Az adatközlő családjának nyelve rovatban lehet rögzíteni, ha valamelyik felmenő esetleg kétnyelvű vagy nem magyar anyanyelvű. Ugyanez érvényes a házastárs anyanyelvére is.
A téma rovatban kérjük felsorolásszerűen feltüntetni a beszélgetés során érintett tematikai egységeket (pl. disznóvágás, lakodalom, kenderfeldolgozás stb.).
A megjegyzés rovatba minden olyan információt tüntessünk fel, ami a feldolgozáshoz hasznos lehet (pl. évekig külföldön dolgozott, más nyelvekkel érintkezett stb.)!

Érdemes gyűjteni azokon a településeken is, amelyek az újatlasznak nem kijelölt kutatópontjai. Ha valakinek ilyen szándéka támad, célszerű előzetesen egyeztetni a kutatócsoporttal: a gyűj-téshez megadjuk a szükséges segítséget. Várjuk és örömmel fogadjuk a kollégák és a hallgatók jelentkezését! Szívesen fogadunk a hanganyagok mellett fotókat, írásban rögzített észrevételeket, tapasztalatokat, érdekességeket a gyűjtésről, esetleg a kérdőíven is szereplő eszközökről stb., de ezt is minimális dokumentációval (hol készült, mikor készült, ki készítette, mi van a fényképen).

Jó munkát és eredményes gyűjtést kívánnak a kutatócsoport tagjai!

