
36

Lajtha László megemlékezés 
 

Lajtha László, Kossuth-díjas magyar népzenekutató-gyűjtő,
zeneszerző és zenepedagógus tiszteletére, ünnepi megemlékezést  

és koszorúzást tartottak a Hagyományok Háza szervezésében 
2019. június 29-én

Lajtha László (1892–1963) tiszteletére rendezett ünnepség a zeneszerző 
emléktáblájának megkoszorúzásával kezdődött Budapesten a Váci utca 
79-es számú ház előtt. A zeneszerző 1923-ban költözött ide családjával 
és egészen 1963-ban bekövetkezett haláláig ez volt az otthona. Itt alkot-
ta meg művei nagy részét, és itt nevelte fel két nemzetközi hírű tudóssá 
lett fiát is. 

Lajtha Lászlót a népzene, és általában a népi hagyományok iránti 
szenvedélyes szeretete és elhivatottsága vezérelte. Még csak 18 éves volt, 
amikor Bartók nyomán népzenegyűjtő útra indult, Erdélybe, édesanyja 
szülőhelyére. Számos elismerésben részesült már életében is, többek kö-
zött – Liszt Ferenc után másodikként – a Francia Szépművészeti Aka-
démia tagjává választották. Népzenekutatóként főként a hangszeres 
népzene és a vallásos népének gyűjtésével vált kiemelkedővé, emellett 
az 1972-ben megindult magyar táncház moz galom alapvető forrásanya-
gául is Lajtha széki gyűjtése szolgált.

Az emléktáblánál Lajtha László munkásságát, a Hagyományok Háza 
főigazgatója, Kelemen László méltatta.

„A névadó mindig példa volt számomra. Személyében nemcsak a 
nagyformátumú zeneszerzőt tiszteltem, hanem a zenéhez kötődő alázatát 
is becsültem. Szóbeszédből tudom, hogy amikor Bartókék 1916-ban fel-
vették Lajthával a kapcsolatot, tulajdonképpen egy zenéhez értő szolgát 
kerestek – nos ez volt Lajtha. Szolga volt a szó legnemesebb értelmében. 
Emellett felnézhetünk kimagasló egyéniségére: a francia zene frissességét 
hozta el a magyar népzenei világba. Habitusa is példamutató, a háború 
után egy sikeres angliai életszakaszból érkezett haza, felvállalva az üldöz-
tetést és nélkülözést. Szívós munkával hozta létre a Lajtha-csoportot: 
kiemelkedő munkát végeztek Tóth Margittal, Erdélyi Zsuzsannával. Ke-
vésbé köztudott, de a Kossuth-díjjal járó összeget is megosztotta a rászo-
rulókkal. Büszke vagyok arra, hogy a Magyar Örökség-díjjal kitüntetett 
zeneszerző hagyatékát a Hagyományok Háza gondozhatja.” 

Ezt követően Mátyus Bálint, Belváros-Lipótváros önkormányzati kép-
viselője tartott beszédet, méltatva Lajtha jelentőségét, kiemelve, hogy a 
kerület értékeli nagyszámú, neves zenész lakosainak jelenlétét, támogat-
ja a jól működő Ének-zenei Iskolát és Zeneiskolát.

A beszédeket megelőzően és befejezésként Nyitrai Tamás és a Tükrös 
zenekar játszott népzenét Lajtha gyűjtéséből. Az arra haladó közönség 



37

is szívesen megállt hallgatni a 
jól szóló muzsikát. Innen az 
ünneplők – a zenekar vezeté-
sével – közös zenés sétával in-
dultak Lajtha László Károlyi-
kerti szobrához. 

A Károlyi-kertben 2014 jú-
nius 30-án Lajtha László szü-
letésének évfordulóján, avatták 
Gálhidy Péter szobrász művész 
alkotását, így – régi hiányt pó-
tolva – első alkalommal állítva szobrot a zeneszerzőnek. Közös összefo-
gás eredményeként került sor akkor az ünnepélyes szoboravatásra.  
A Hagyományok Háza, a Magyar Művészeti Akadémia, a Fővárosi Ön-
kormányzat és Belváros-Lipótváros Önkormányzata támogatásával va-
lósulhatott meg, dr. Lajtha Ildikó jogörökös kezdeményezése, aki sajná-
latos módon azt már nem érhette meg. Jelen volt a zeneszerző, neves 
agykutató fia Dr. Lajtha Ábel, aki 1948 óta él Amerikában.

A Zenetudományi Intézetben 2013. február 13-án avatták fel az akkor 
50 éve elhunyt Lajtha László emlékére rendezett kiállítást és a Lajtha - 
Emlékszobát. Ekkor a hagyomány egy része is a Zenetudományi Intézet 
gondozásába került, ahol a továbbiakban is a kutatók rendelkezésére áll, 
hogy újabb részleteket tárjanak föl zeneszerzői és népzene kutatói mun-
kásságából. 

A Károlyi kertben ez alkalommal Gyurkó Csilla, Lajtha jogörököse 
emlékezett a zeneszerzőre, és dr. Berlász Melinda, az MTA BTK Zene-
tudományi Intézet nyugalmazott tudományos főmunkatársa mondott 
beszédet.

Márkusné Natter-Nád Klára


