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SÁROSI BÁLINT 
Csíkrákos, 1925

Visszatekintve az idő mindig rövidnek tűnik, még akkor is, ha számba 
vesszük, hogy mennyi minden történt az eltelt időben. Sárosi Bálint,  
a magyar népzenekutatás doyenje idén, az év kezdetekor ünnepelte  
90. születésnapját. Szellemének megőrizte nyitottságát, elbeszéléseinek 
humorát, élénkségét. Ahogy az idősek általában, legszívesebben és leg-
gyakrabban ifjú korára emlékszik vissza, szívesen mesél az Erdély keleti 
szegletéből, Csíkrákosról, egyszerű családból származó fiatalember Eöt-
vös kollégiumi élményeiről, az otthonról hozott, a falusi létből eredő tudás 
és a magas műveltség közötti széles szakadékról, amelynek áthidalására 
az idegen környezetben hihetetlen erővel és elszántsággal törekedett. 
Igazi székely konoksággal, ahogyan még 85 éves korában is kemény mun-
kával kaszált a nyári forróságban, hegyoldalban lévő hétvégi telkükön. 

Középiskoláit Csíkszeredában végezte, majd 1944-től iratkozott be az 
ELTE elődje, a Pázmány Péter Tudományegyetem magyar-román sza-
kára. Miután szülőföldje a II. világháborút követően ismét Romániához 
került, egyetemi tanulmányai befejeztével Budapesten maradt, és 1951-
ben jelentkezett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola akkoriban indult 
zenetudományi képzésének etnomuzikológia szakára, és így Kodály 
növendéke lett. Általánosságban a zene, függetlenül a műfajától, tehát a 
népzene is, mint alkotó folyamat érdekelte. Ezért a zeneszerzés szakot 
is felvette, amelyet Szervánszky Endre tanítványaként 1958-ban fejezett 
be. De a zenei előadásban éppúgy az alkotó erőt kereste, vizsgálta és 
csodálta, mint egy zeneműben. A cigányzenészek múltját a korabeli sajtó 
tükrében bemutató két kötetes összefoglalásában így ír erről:

„[...] zenének hangjait, versnek, drámai műnek szavait jól reprodu-
kálni – előadni – csak alkotó módon lehet. Az előadónak a szerzőéhez 
hasonló tehetséggel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a művet az alkotói 
szándék szerint tudja megszólaltatni.”

Népzenekutatói diplomával a zsebében Kodály Zoltán javaslatára 
kezdte meg a hangszeres népzene kutatását. A korábban elnagyolt, 
periferiálisnak tekintett, lényegében feltáratlan terület, a hangszeres 
népzenekutatás az ezredfordulóra a magyar népzenetudomány fontos, 
dinamikusan fejlődő területévé vált. Az 1950-es évek végétől összegyűj-
tött nagyszámú adat alapján a Sárosi által végzett kutatások tudományos 
eredményei úttörő jelentőségűek, és hangszeres népzenekutatásunk alap-
vetéseinek számítanak. Számos kiváló könyvében és tanulmányában jó 
tanítómesterként részletesen leírta újra meg újra a cigányzene és a cigány-
zenészek szerepét, elmagyarázta a magyar zenekultúra számára oly fon-
tos jelenség lényegét, vázolta korszakait, a befogadó társadalmi közeget, 
a zenekarok repertoárjának a nemzetközi divatok szerinti bővülését.  
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A külföldiek által gyakran félreértett cigányzene megnevezés tisztázá-
sához angol nyelven is megjelent írásai nagyban hozzájárultak.

Tudományos pályája a Magyar Tudományos Akadémia keretein belül 
ívelt fel: 1958–68 a Népzenekutató Csoport munkatársa, 1968–74 főmun-
katársa, 1974–88 a Zenetudományi Intézet hangszeres népzenei osztá-
lyának vezetője, az MTA Zenetudományi Bizottság és a Doktori Tanács 
Zenetudományi Szakbizottságának tagja volt. 1966-ban védte meg kan-
didátusi értekezését, 1990-ben nyerte el a zenetudományok doktora cí-
met, 1991 óta címzetes egyetemi tanár. Számos előadást tartott nemzet-
közi konferenciákon, 1985–86-ban meghívták az Innsbrucki Egyetemre 
vendégprofesszornak, 1994-ben a Göttingeni Egyetemen oktatott, 1969–
88 ismeretterjesztő sorozatot vezetett a Magyar Rádióban. A sorozat 
kezdetén e rádióadások vezették rá Sebő Ferencet és Halmos Bélát, hogy 
a népzenével komolyabban elkezdjenek foglalkozni, a rádióból hallott 
felvételek alapján igyekeztek a széki banda hangzásvilágát visszaadni, a 
mezőségi tánczenét hitelesen megszólaltatni. Közvetve, katalizátori sze-
repet betöltve tulajdonképpen Sárosinak és előadásainak köszönhető a 
táncházmozgalom megszületése. Ugyanakkor kezdettől fogva szigorú 
kritikával szemlélte a városi fiatalokból lett népzenészeket, falun felnőtt 
emberként a „műparasztság” jelenségétől ösztönösen irtózott, és szóki-
mondó stílusával sok mindenben segítette az évtizedek során egyre te-
rebélyesedő revival mozgalmat.

Hangszeres és énekelt népzenét egyaránt gyűjtött, bejárta a teljes magyar 
nyelvterületet, de távoli országokban is készített felvételeket: Etiópiában, 
Örményországban és Kuvaitban. Írásaiban megállapításait, tudományos 
tételeit gazdag helyszíni tapasztalatai hitelesítik. Életműve több önálló 
kötetből, számtalan tanulmányból és hanglemez kiadványból áll, melyek 
közül a legismertebbek: Die Volksmusikinstrumente Ungarns (Leipzig, 
1967), Cigányzene (Budapest, 1971), később németül és angolul is megje-
lent, Zenei anyanyelvünk (Budapest, 1973), Folk Music . Hungarian Musi-
cal Idiom (Budapest, 1986, németül 1990), hanglemez antológia Magyar 
hangszeres népzene (Hungaroton, 1980, átdogozott kiadás 1998). Munkás-
ságának eredményeit összegző művek sora jelent meg az 1990-es évek 
második felétől: 1996-ban adták ki a hangszeres népzene tárgyában ed-
dig megírt legátfogóbb tanulmánykötetét A hangszeres magyar népzene, 
majd 2008-ban javított és bővített változatát A hangszeres magyar nép-
zenei hagyomány címmel. 1998-ban a Hangszerek a magyar néphagyo-
mányban és 1999-ben a Sackpfeifer, Zigeuner musi kan  ten: Die instru men-
tale ungarische Volksmusik, 2004-ben és 2012-ben A cigányzenekar 
múltja I . 1776–1903, II . 1904–1944, 2010-ben Nótáskönyv és 2014-ben vá-
logatott írásait tartalmazó Népzenei tájakon című könyveit.

Munkásságát a szélesebb közvélemény 2014-ben eddig egyedüliként 
a magyar zenetudományban Príma Primissima díjjal ismerte el.

Richter Pál


