
A bécsi döntések hatása  
a magyar népzenekutatásra

A 1930-as évek vége és a ’40-es évek eleje a magyar népzenekutatás 
látványosan felívelő korszakát jelentette. A Vikár, Kodály és Bartók 

gyűjtőmunkájával megalapozott hőskor 1918-ban lezárult, s a meg-
csonkított, válságokkal küzdő országban a népzenei gyűjtőmunka 
igen nehezen indult újra. A mintegy húsz év múltán bekövetkező 

újabb fellendülés a feltárt új anyag mennyiségében, minőségében, 
valamint a kutatói szemléletben egyaránt megmutatkozott.  

Ezzel egyidőben a földrajzi horizont is újból kitágult.
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Ismeretes, hogy a 2. világháború éveiben Magyarország 

több lépésben visszaszerezte a trianoni békeszerződéssel 

elveszített területeinek egy részét, így a Horthy-korszak 

revíziós politikája sikert aratni látszott. A sajátos diplomáciai 

helyzetben a nemzetiszocialista Németország és a fasiszta 

Olaszország képviselői kaptak felhatalmazást arra, hogy 

a közép-európai államok területi vitáit döntőbíráskodás útján 

rendezzék. (1) Az úgynevezett első bécsi döntés 1938. no-

vember 2-án a volt Csehszlovákiától visszacsatolta Magyar-

országhoz a Felvidék és Kárpátalja déli, jórészt magyarlakta 

sávját. (2) 1939. március 15–18-án a magyar hadsereg meg-

szállta Kárpátalja maradék északi részét. (3) A második bécsi 

döntés 1940. augusztus 30-án Romániától visszacsatolta 

Magyarországhoz Észak-Erdélyt a Székelyfölddel. (4) Végül 

1941 áprilisában a magyar hadsereg megszállta a Muravidé-

ket (ma Szlovénia), a Muraközt és a baranyai háromszöget 

(ma Horvátország), valamint Bácskát (ma Szerbia).  

A területi gyarapodás nemcsak óriási lelkesedést és siker-

propagandát váltott ki Magyarországon, hanem mélyreható 

változásokat is okozott az ország egész életében, például 

az államigazgatás, a nemzetiségpolitika, a migráció vagy 

épp a turizmus terén. A régi-új országrészekben mindent 

átszőtt az az állami törekvés, hogy azokat a korszak ideoló-

giájának megfelelően „magyar nemzeti térré” formálják.1 

Mindez 1944 őszén ért véget, amikor a szovjet csapatok 

előrenyomulásával Magyarország újabb és újabb területeket 

veszített, végül visszaszorult trianoni határai közé.

Ez a hat év a népzenekutatás helyzetét is alapvetően változ-

tatta meg. Míg korábban szó sem lehetett arról, hogy magyar 

kutatók folytathassák a munkát az elcsatolt országrészekben, 

most újra feltárultak Bartók és Kodály legkedveltebb gyűjtő-

területei. Bármilyen kézenfekvőnek tűnik a helyzet újdonsá-

ga, a köztudatból máig hiányzik az ezzel kapcsolatos szám-

vetés. Bizonyára leginkább azért, mert a 2. világháború után 

tabuként kezelték a határváltozások témáját, de talán amiatt 

is, hogy az érintett kutatók maguk is kerülték az új helyzettel 

kapcsolatos állásfoglalást. Írásomban azt szeretném össze-

foglalni, milyen eredményeket köszönhet a magyar nép-

zene kutatás a területi változásoknak, s azokon kívül még 

milyen okok járultak hozzá ehhez a kis magyar aranykorhoz.    

Szerencsés körülmények együttállása

Kodály, miután 1919-ben eltávolították a Zeneakadémiáról, 

1922-ben kezdett újra tanítani, 1930–1939 között pedig 

a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán is tartott 

népzenei szemináriumot. Egyik tanítvány a másik után érett 

meg az önálló gyűjtőmunkára: Balla Péter, Veress Sándor, 

Dincsér Oszkár, Járdányi Pál, Vargyas Lajos és mások.  

Kutatásaik intézményi keretét a Néprajzi Múzeum (akkori 

hivatalos nevén a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi 

Gyűjte ménye) adta, ahol már 1913 óta Lajtha László gon-

dozta a zenei részleget; ő lett az új műhely vezéralakja.

A személyes okok mellett hasonló jelentőségűek voltak 

a szellemiek: a kutatás fókuszának eltolódása a zene  

társadalmi, funkcionális kérdései felé. Bartók 1935-ben,  

Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét című tanulmányában 

figyelmeztet, hogy a népzenegyűjtőnek nemcsak „a dalok-

nak mint különálló objektumoknak” gyűjtése a feladata,  

hanem „hogy az egyes dallamok való életének körülményeit 

töviről hegyére kikutassa.”2 Kodály 1937-ben, A magyar  

népzene előszavában a további kutatás feladatául olyan  

témák vizsgálatát tűzi ki, mint „a dallam élete, élettana”; 

„a zene a közösség életében”; „a nép hangszerei, velük való 

foglalatossága”; „kótanemértő falusi cigányok zeneélete.” 

Ugyanitt hirdeti meg a monografikus kutatás elvét is:  

„a legtanulságosabb volna egy-egy község teljes dallam-

térképét, zenei életének minden részletre kiterjedő leírását, 

másszóval zenei monográfiáját elkészíteni.”3 E szemléleti 

fordulatban közrejátszott a kor magyar falukutató mozgal-

ma, Dimitrie Gusti bukaresti szociológiai iskolája, valamint 

a Constantin Brăiloiu alapította román népzenekutatás.4 

Ugyanakkor a magyar iskola belső logikájának is megfelelt, 

hogy a zenei alapkérdések tisztázása után forduljon egyre 

inkább a társadalmi kontextus felé. 

Újabb fontos ok a technikai: ekkor kezdték népzenei felvéte-

lekre használni a gramofont, amellyel a fonográfnál sokkal 

jobb minőségű, könnyen sokszorosítható hangfelvételeket 

lehetett készíteni illetve lejátszani, öt-hat perces lemezolda-

lak erejéig. 1936-ban a Magyar Rádió stúdiójában négy  

lemeznyi somogyi és tolnai anyagot rögzítettek, a következő 

évben pedig ennek folytatásaként nagyszabású akció indult. 

A felvételeket a Rádió költségén és technikai eszközeivel, 

a Néprajzi Múzeum munkatársainak előkészítő munkája 

és fonográfos gyűjtése alapján, Bartók és Kodály szakmai 

vezetésével tervezték elkészíteni, és a Pátria cég kiadásában 

kereskedelmi forgalomba hozni. Egy megbeszélés jegyző-

könyve már ekkoriban leszögezi: „Elsősorban, ha erre csak 

egy mód is van, az elszakitott területek anyagát kell felvéte-

leznünk. Viszont ez sem kizárólag a mi elhatározásunktól 

függ. Diplomáciai uton aligha intézhető mindez el.”5 

Az álom nemsokára valóra vált. Az 1939–1944-ig elkészült 

125 lemezből 69 a trianoni Magyarországon kívül eső terü-

letek anyagát tartalmazza.  

A fellendülésnek kultúrpolitikai, intézményi, anyagi okai is 

voltak. A magyar kulturális kormányzat tervbe vette a hun-

garológia támogatását, egyrészt a Trianon sokkjára felelő 

nemzeti önépítés érdekében, másrészt a német fenyegetés 

ellenében. A néprajzos Györffy István egy, a kultuszminisz-

terhez címzett memorandumban a népi kultúrát jelölte ki az 

új kultúrpolitika alapjaként.6 A néprajz így új szerepbe került: 

politikai tényezővé vált.7 Teleki Pál 1938 októberében létre 

is hozta a Táj- és Népkutató Központot, amely – több át-

szervezéssel és átnevezéssel – egészen a háború végéig 

támoga tott különböző földrajzi, szociológiai és néprajzi ku-

tatásokat. Szintén jellemző kordokumentum a Szekfű Gyula 
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szerkesztette Mi a magyar? című antológia,8 amelyhez  

Kodály Magyarság a zenében című írásával járult hozzá. 

Mind a programadók, mind az ismeretterjesztők józanságát 

dicséri, hogy a magyar néprajz- és népzenetudomány  

mindig a „szellemi honvédelem” jegyében, szélsőjobboldali 

eszméktől függetlenül nyilvánult meg.9 

Az ország területi gyarapodása tehát viszonylag kedvező 

állapotban találta a népzenekutatás műhelyét. Ez tette  

lehetővé, hogy maroknyi kutató – egyéb feladatai mellett, 

az egyre nehezebb nyersanyagbeszerzés, az egyre szűkülő 

mozgástér ellenére – kihasználhassa a rendelkezésére álló 

néhány évet, s máig ható tudományos eredményekre vált-

hassa a határváltozásokat. Több kutató egész pályáját meg-

határozta ez a sajátos történelmi helyzet. A felvidéki Manga 

János és a délvidéki Kiss Lajos hosszú magyarországi mun-

kássága ekkor kezdődött. Az erdélyi Jagamas János pedig 

ekkor iratkozhatott be a budapesti Zeneakadémiára, hogy 

a háború után a Román Akadémia Kolozsvári Folklór  

Archívumának vezetőjeként és a konzervatórium oktatója-

ként maga is iskolát teremtsen. 

Kimondatlan vélemények

A legtöbb korabeli népzenekutatói megnyilatkozásban hiába 

keressük a területi gyarapodások értékelését. Még a vissza-

csatolt területeken kutatók írásaiban sem találunk olyan 

mondatokat, amelyek egyértelműen kijelölnék a kutatást 

lehetővé tevő történelmi kontextust. Annál jellemzőbbek 

a közelmúltra vonatkozó efféle célzások: „a megszállás évei 

alatt”,10 „a csehek húszévi uralma alatt.”11 Talán olyan szán-

dék van e mögött, amely a trianoni rendszert csupán minél 

előbb elfelejtendő ideiglenes megszállásként szeretné lát-

tatni. De az is elképzelhető, hogy mivel a műhely minden 

tagja náciellenes politikai állásponton volt, nem tudták  

legyűrni rossz előérzetüket e szakmailag oly örvendetes 

változásokkal kapcsolatban. 

Ugyanakkor a revíziós propaganda és a néprajz útjai nemrit-

kán találkoztak. A néprajzi dimenzió – még ha csak felülete-

sen érintve is – mindenképp hozzátartozott a visszatért te-

rületekről, különösen Erdélyről a köztudatban ekkor alakuló 

képhez.12 Egy, „a visszatért Felvidékről” szóló ismeretterjesz-

tő kötetben, amelyben Manga János írja le a terület nép-

rajzát, az egyébként objektív, tudományos igényű írás utolsó 

soraiban (talán szerkesztői kérésre) lelkesebb, politikusabb 

hangot is megenged magának: 

az Anyaországhoz visszacsatolt Felvidék tárgyi és szellemi 

hagyományai[nak] […] lélekformáló ereje nem kis mértékben 

járult hozzá az idegen uralommal szemben tanúsított gerin-

ces magatartáshoz. […] az a cél vezetett, hogy könyvünk 

nemcsak a szakemberekhez, hanem mindenkihez szóljon, 

aki a magyarság jobb jövőjét ősi és népi kultúránknak nemze-

ti kultúrává való emelése útján kívánja elérni és aki a húsz évig 

távol élt magyar testvért lélekben is szívére óhajtja ölelni.13 

Egészen más gondolatokról tanúskodnak Kodály hátra-

hagyott jegyzetei. Megrendítő az a vívódás, amellyel újra 

és újra visszatért a határváltozások kérdéséhez, vagy még 

inkább a mögöttük álló Trianon-kérdésekhez. Az annyiszor 

át- meg átfogalmazott mondatokból azonban végül semmit 

sem publikált. 

Miért vesztettük el Erdélyt és a Felvidéket? Tekintsen lelki-

ismeretébe minden magyar: valóban övé volt az elszakított 

vidék lelkileg és egyénileg? Ismerte? Hányan jártak közülük 

– – – hányan sejtették, hol, meddig lakott magyar? […] 

Sehol sem olvastam, hogy magunkban is kerestük volna 

a hibát, a felelősség egy részét. Pedig vannak ilyen okok. 

Mikor 30 éve a Zobor alján kezdtem népdalt gyűjteni, gyak-

ran hallottam a csodálkozó kérdést művelt magyaroktól: 

mit keresek Nyitrában magyar népdalt, hiszen ott tótok 

laknak! […] Mire felszáradnak az örömkönnyek, elül a be-

szédek és üdvözlő táviratok vihara, eloszlik az örömmámor, 

s a visszatért országrészek bekapcsolódnak az anyaország 

vérkeringésébe, ideje lesz hideg ésszel végiggondolni, hogy 

is történhetett? […] Megdöbbentő felfedezés! A nemzet 

nincs megszervezve (Szekfü), legfontosabb életérdekeit 

nem látja egységesen. […] Nem ismeri önmagát […] Szét-

darabolni nem lehet, ha elég erős a részek közt a lelki kap-

csolat. De hogy lehet kapcsolat, ha nincs ismeret?14 

A hangszeres népzene kutatása:  
Lajtha László és Dincsér Oszkár

A visszacsatolások témájában Lajtha is hasonlóan szemér-

mes volt. Mégis, egyik korabeli írásának bevezetése  

egyedülállóan tanúskodik saját helyzetértékeléséről, s egy-

úttal Kodályéról is: 
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1940-ben történt. Erdélyi gyüjtőútra indultam. Sokfelé  

kellett volna mennem, hiszen 22 esztendő sok elmulasztott 

feladata várt reánk. […] Néhány hónappal indulásom előtt 

elmondottam terveimet Kodály Zoltánnak s azt is, hogy alig 

tudok választani közülük. Kodály habozás nélkül válaszolt 

s elmondotta, hogy nemrégiben széki hímzéseket látott. 

Ahol ilyen szép és sajátos hímzések élnek még ma is, kell 

ott – mondotta – valami érdekes muzsikának is lennie. 

Lelkesen beszélt s erősen biztatott a széki útra.15

Lajtha a második bécsi döntés után kizárólag Erdélyben 

gyűjtött. Döntő hatással volt rá az erdélyi hangszeregyütte-

sek gazdag, archaikus kultúrája, amelyeknek játékát a gra-

mofon immár jól hallható, elemezhető formában rögzíteni is 

tudta. Lajthát személyesen is mélyen megérintette ez az 

újonnan felfedezett zenei világ, hatását zeneszerzői mun-

kásságán is érezhetjük.16 De felfedezéseit igazán nagy hatá-

súvá a közreadás tette. A háború után több éves munkával 

készítette el a széki és a kőrispataki gyűjtés rendkívül részle-

tes, partitúraszerű lejegyzéseit, amelyek Népzenei 

Monográfiák sorozatcím alatt jelentek meg az 1950-es 

években.17 Ekkor már nem személyes döntés kérdése volt, 

hogy mennyit és hogyan lehet beszélni a ’40-es évekbeli 

Erdély-élményről. De a Monográfiák előszóiban nem lehet 

nem észrevenni a fájdalmat a sorok között: 

Szentmártoni gyüjtésem a fentebb említett kísérlet kezdete. 

Az én hibám, hogy nem teljes, hogy zenei portraitja vázlat-

ban maradt. Gyüjthettem, fonográffal vehettem volna fel 

sokkal több dallamot. Mentségemül szolgáljon, hogy úgy 

gondoltam, amikor visszajövök Székre s majd folytatom 

ottani gyüjtésemet, újra átjövök Szentmártonba is és itt is 

kiegészítem eddigi eredményeimet.18

Lajtha jobbkeze, Dincsér Oszkár már 1935-ben, zeneakadé-

miai és bölcsészkari tanulmányaival egyidőben gyakornoki 

munkát vállalt a Néprajzi Múzeumban. Gyűjtőként és szer-

vezőként is az egyik legfontosabb munkatárs volt a gramofon-

felvételek mellett, miközben a zenei 

archívumot kezelte, és magas szín-

vonalon fényképezett.19 Már a máso-

dik bécsi döntés előtt, 1938-ban is járt 

Erdélyben, amolyan féllegális gyűjtő-

úton. Gyűjtött a visszacsatolt felvidéki 

és kárpátaljai területeken, majd 1942-

ben utolsó gyűjtőútjai Csíkba és  

Gyimesbe vezettek. Itt 44 fonográf-

hengernyi, vagyis majdnem két órányi, 

nagyrészt hangszeres felvételt készí-

tett. 1943 feb ruárjában gramofon-

felvétel is készült gyimesi adat közlői-

vel, ez azonban az ostrom alatt 

megsemmisült. Mindez együtt a kor-

szak népzenekutatásának legnagyobb 

monografikus vállalkozásai közé  

sorolható, a hangszeres zene tekintetében pedig elsősége 

egyértelmű. A gazdag anyagból azonban máig szinte semmi 

sem jelent meg. 

Megjelenhetett viszont a Két csíki hangszer – Mozsika és 

gardon című tanulmány, a magyar népzenekutatás új,  

etnológiai hullámának egyik legmagasabb szintű eredmé-

nye, a magyar hangszeres népzenei kutatás egyik alapműve. 

Dincsér témái és módszerei jórészt megegyeznek a ’60-as 

évek programadó amerikai munkáival, így őt és rajta keresz-

tül az egész korabeli magyar műhelyt a háború utáni ameri-

kai zenei antropológiai iskola egyik – ismeretlen – előfutá-

rának is tekinthetjük.20

Dincsér 1945 elején tisztázatlan körülmények között Svájcba 

menekült, és némi tapogatózás után végleg le is telepedett. 

Ezzel kutatói pályája hamarosan végképp megszakadt, sőt 

hosszú évtizedekre szinte teljesen feledésbe is merült a szűk 

szakmai körön kívül.

Népzenei monografisták: Vargyas Lajos és Járdányi Pál

Két fiatalabb kutató kimondottan azzal a céllal választott 

disszertáció-témát, hogy egy-egy visszacsatolt faluról Kodály 

útmutatásának megfelelő zenei falumonográfiát készít-

senek.21 Vargyas Lajos az Abaúj megyei Ájban kutatott. Dol-

gozata – vélhetően a világ első népzenei falumonográfiája 

– 1941-ben jelent meg, Áj falu zenei élete címmel.22 A Teleki- 

féle intézet ösztöndíjával Vargyas az 1940-es év folyamán 

összesen három hónapot tölthetett a faluban. Kezdetben 

fonográffal, később inkább helyszíni lejegyzéssel igyekezett 

minden itt ismert dallamot változataival együtt rögzíteni, 

mégpedig nemcsak a népdalokat. A falu – és az egyes éne-

kesek – dalkészlete megdöbbentően nagynak bizonyult. 

A dallamokon kívül minden adatot, megnyilatkozást följegy-

zett a dalolás körülményeiről. Sok más mellett azt is, hogy 

maguk a határváltozások milyen hatással voltak a falu zenei 

életére. Bizonyos sajátosságokat azzal magyaráz az áji  
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magyaroknál és a szomszéd szlovákoknál egyaránt, hogy 

„a határ által elválasztott kisebb terület csak a maga termé-

sére van utalva. Annyi biztos, hogy dalhiány keletkezik a kö-

zösségből kiszakított kisebb területeken és ezen a dalhiá-

nyon különböző módokon igyekeznek segíteni.”23 Másfelől 

viszont a visszacsatolás hatása is szembetűnő volt:

Bőséges alkalom nyílott aztán új nótát tanulni, mikor 

„a magyarok bevonultak”. Ez a nagy esemény valóságos 

örömünnep volt, mely egy időre kiforgatta az embereket 

a rendes mindennapi életükből. Nagy énekszó nélkül 

ez sem mehetett volna végbe. A bevonuló katonák nótáit  

kapták az ájiak először az anyaországtól s talán nem ez volt 

a legkevésbbé maradandó ajándék a fiatalság számára.24 

Járdányi Pál A kidei magyarság világi zenéje című 

monográfiája az 1941-ben indult Borsa-völgyi kutatások 

keretébe kapcsolódott. A Teleki-féle intézményrendszer 

által támogatott program négy Kolozs megyei falut vizsgált 

különböző szakterületek bevonásával.25 Járdányi a program 

ösztöndíjasaként 1941 nyara és 1942 ősze között  

csaknem három hónapot töltött a faluban. Fonográf nem 

állt rendelkezésére, helyszíni lejegyzéssel rögzített teljes 

anyaga máig kiadatlan; a tanulmányban 98 dallampéldát 

közöl. Sajátos értékkel bírnak többek közt a hangszeres 

tánczenével kapcsolatos adatai, amelyek kiegészítik Lajtha 

mezőségi eredményeit. 

Mérleg

A bécsi döntések a magyar történelem egyik ellent-

mondásos, feszült korszakát fémjelezték, amely tele volt 

lelkesedéssel és aggodalommal, végül pedig máig ható  

katasztrófába torkollott. Tagadhatatlan viszont a kulturális 

és tudományos pezsgés ezekben az években, amely a nép-

zenekutatásra is kiterjedt. Szerencsés szellemi, anyagi,  

intézményi feltételek együttállása tette lehetővé, hogy az új 

nemzedék folytathassa Kodály és Bartók gyűjtőmunkáját 

az archaikus peremvidékeken, sőt olyan eredményekkel 

egészíthessék azt ki, amilyenekről még az 1. világháború 

előtt nem is álmodhatott senki. A lendület még sok további 

eredményre is elég lett volna, de időből kevés adatott. 

Az újdonságok főleg két területen jelentkeztek: egyrészt 

a zenei élet monografikus vizsgálatában, másrészt a hang-

szeres zene kutatásában. Mindkét terület fejlődését a vissza-

csatolt területek sajátos viszonyai és a kor lehetőségei 

együtt tették lehetővé. Az első irány a háború után háttérbe 

szorult a népzenei összkiadás munkálatai kedvéért, mi-

közben nyugaton – a magyar előzményektől függetlenül – 

erőre kapott. A hangszeres kutatást viszont folytatta 

Magyar országon maga Lajtha, majd Sárosi Bálint, Erdélyben 

pedig Jagamas, Kallós Zoltán és mások. Ez az irány el-

vezetett Martin György néptánckutató iskolájáig, majd a 

tánc ház mozgalomig. Így a bécsi döntések Magyarországán  

végzett népzenei kutatómunka jelentősége túlmutat ön-

magán; nélküle nehéz lenne elképzelni a szakterület és 

a zenei élet jelenlegi helyzetét.           
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