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A Tapolcai Járdányi Pál Zeneiskola
jubileumi hangversenye 

a névfelvétel és az épületátadás 30 éves évfordulóján
  2018. november 7-én

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Megjelentek!

Két, harminc évvel ezelőtt történt jelentős eseményre emlékezünk ma, 
úgy is mondhatnánk, hogy egy születésnapra és egy keresztelőre.

Egyrészt a régóta várt és remélt önálló elhelyezés valósult meg  
a 17 évnyi „társbérlet” után egy nagyszerűen felújított épületben a város 
főutcáján.

Másrészt ezen az ünnepélyes átadáson vette fel a Tapolcai Zeneiskola 
Járdányi Pál zeneszerző, népzenekutató és zenepedagógus nevét. Mind-
két eseménynek nagy jelentősége volt és nagyon emlékezetes számunk-
ra, akik átélhették.

A felújított épület átadásáról és egy kicsit az előzményekről:
1971-ben indult Tapolcán az állami zeneoktatás, Borsányi Gábor ve-

zetésével. Először a Batsányi Gimnázium délután szabadon álló termei-
ben, majd az l-es számú Általános Iskolában ugyan úgy a délutáni órák-
ban. Indulásnak ez nagyon jó volt. De a létszám folyamatos gyarapodá-
sával egyre szűkebbnek bizonyult ez a lehetőség. Szerettünk volna saját 
épületben, saját teremben tanítani. Ott, ahol a terem megfelelően kiala-
kított dekorációja segíti annak légkörnek a megteremtését, ahol minden 
a zenetanulást szolgálja.

1986-ban amikor ez az épület felszabadult, – mivel elkészült az új 
szakképzési központ – kezdődhetett el az előkészítés, a tervezés az épü-
let átalakításáról. A közel 100 éves épület abban a formában és azzal a 
szerkezettel nem volt alkalmas iskolai funkció betöltésére. Nagyon ko-
moly átalakításokat kellett végezni. A fa födémes gerendázatot teljes 
egészében ki kellett váltani beton szerkezettel. Az elavult, beázó tető-
szerkezetet fel kellett újítani. A korábbi nagy tantermeket fel kellett szab-
dalni, hogy az egyéni oktatáshoz megfelelő kicsi termeket lehessen ki-
alakítani. Az elég magas belmagasságú padlásból szintén oktató terme-
ket lehetett kialakítani a gerendázat adta lehetőségek szerint.

Így végül 17 tantermet sikerült kialakítani és mellette még maradt 
egy kis lehetőség egy zenei könyvár-kottatár létesítésére is.

Az épület alatt húzódó hajdani borospince pedig egy megfelelő mé-
retű hangverseny terem lehetőségét biztosította. Azt lehet mondani, hogy 
ideális lehetőséget kapott a zeneoktatás ezzel az átalakított és szépen 
felújított épülettel. Itt szeretnék 30 év után ismételten is köszönetet mon-
dani azoknak, akik ezt lehetővé tették, biztosítva ennek anyagi fedezetét. 
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Annak a tervezőnek, aki álmain-
kat, elképzeléseinket megrajzolta, 
papírra vetette és a kivitelezők-
nek, akik ezt megvalósították.

Természetesen szeretném eze-
ket a személyeket megnevezni is, 
méltó, hogy az utódok zenetaná-
rok és zeneiskolai növendékek 
tudják, ismerjék ezeket a szemé-
lyeket legalább névről, akik ezt a 
nagyszerű lehetőséget a mai napig 
biztosították a zeneoktatás céljára.

A Városi Tanács részéről Baski 
Sándor elnök urat és Pontyos  
István osztályvezető urat szeret-
ném kiemelni. Erre az építkezésre 
1986-1988 között Tapolca városa 
több mint 13.000.000.- Ft-ot for-
dított. Ez akkor egy hatalmas ösz-
szeg volt. Ma is csodálattal és hálával emlékezem, hogy a Város ezt akkor 
a zeneoktatás ügyéért vállalta és megvalósította.

A tervezést Dr. Kotsis Iván építészmérnök úr végezte, aki már koráb-
ban tervezett Cegléden egy új zeneiskolát. Tehát ismerte, tudta a speci-
ális igényeket és a régi épület adta lehetőségekhez alkalmazkodva igye-
kezett minden igényünket kielégíteni. A szép esztétikus, világos termek 
az ő gondos tervező munkáját dicsérik. A kivitelezést a város építőipari 
vállalata végezte Vidosa János vezetésével. Szép emlékként őrzőm a ve-
le való együttműködést.

Ez volt az épület megszületésének rövid története. És most tekintsük 
át röviden a másik eseményt is, a keresztelőt.

Amikor eldőlt és elkezdődött az épület felújítása, azon kezdtem gon-
dolkozni, hogy nevesíteni kellene majd ezt a szép környezetben működő 
zeneiskolát. Természetesnek tartottam, hogy a legnagyobb zenei intéz-
mények választják a legnagyobb magyar muzsikusukat névadóként. Pl. 
Kodály Zoltán, Bartók Béla, Liszt Ferenc stb. Kit választhat méltó pél-
daképként egy dunántúli kis város zeneiskolája? Ismerőseim, barátaim 
személyesen is ismerték a Járdányi Családot és így jutottam el Járdányi 
Pál özvegyéhez, Devescovi Erzsébet hárfa művésznőhöz, akinek elmond-
tam elképzelésemet és kértem a család hozzájárulását tervem megvaló-
sításához. Nagy örömmel fogadta kezdeményezésemet, de mindjárt 
hozzátette, hogy nem nagyon bízik a pozitív eredményben, mivel pár 
évvel korábban már volt egy ilyen jellegű kezdeményezés, amit a hatóság 
– a pártbizottság – megakadályozott. Ennek ellenére elkezdtem az elő-
készítést, majd a hivatalos névfelvételi kérelmet is elindítottam.
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Ennek előkészítéseként hívtuk meg iskolánkba Szokolay Sándor zene-
szerzőt, egyetemi tanár urat egy zenés beszélgetésre, aki nagy tisztelettel 
és szeretettel beszélt Járdányi Pál munkájáról és emberi tartásáról.

Sándor Judit Kossuth-díjas operaénekesnő a Veszprém megyei kultu-
rális folyóiratban emlékezett meg a pályatárs Járdányi Pálról halálának 
20. évfordulója alkalmából, egy kicsit reflektorfénybe hozva a róla egy-
re halványuló képet.

Elértük, hogy 1988. október 21-én, az épület átadásának, felavatásának 
napján minden engedéllyel rendelkeztünk és így a Járdányi családdal 
együtt örvendezhettünk, hogy egy nagyszerű zeneszerző, népzenekuta-
tó és népzene tudós nevét viselheti egy magyar zeneiskola. 

Kodály Zoltán így vallott Járdányi Pál halálakor 
szeretett tanítványáról, munkatársáról: 

„Senki sem pótolhatatlan’ – mondják. De Járdányi 
Pál korai halála akkora űrt hagyott hátra, amelyet a 
magyar zeneélet még sokáig érezni fog. Kutatói, zene-
szerzői és tanítói hármas tevékenységét három speci-
alista sem pótolhatja, mert minden munkájára éppen 
a három funkció egysége nyomta rá sajátos bélyegét.”

Tudtuk, hogy ez a névfelvétel kötelezettségekkel 
is jár. Igyekszünk ennek a zeneiskolai színvonalon 

eleget is tenni. A tanulmányi időszak alatt előforduló pedagógiai művei-
nek tanításánál természetesen megemlékezünk iskolánk névadójáról.  
A megyei négykezes találkozóra többször is kötelező műként szerepel-
tettük közkedvelt négykezesét.

2000-ben, születésének 80. évfordulóján ünnepi tanácskozást rendez-
tünk iskolánkban. Berlász Melinda zenetörténész itt mutatta be Járdányi 
Pál összegyűjtött írásai c. tanulmányát. Este pedig rangos vendégművé-
szek közreműködésével emlékhangversenyen szólaltak meg Járdányi Pál 
művei. Az est fővédnöke Göncz Árpád köztársasági elnök úr volt, aki 
sajnos betegsége miatt nem tudott személyesen részt venni az ünnepi 
alkalmon. Levélben köszöntötte az ünnepséget.

Tisztelt Hölgyeim, Uraim! Kedves Megjelentek!
Tudom, hogy egy kicsit hosszú ideig vettem igénybe figyelmüket és 

türelmüket, de kérem szíves megértésüket, hiszen ennek az intézmény-
nek az egyik legjelentősebb eseményére emlékezünk. Ez az alkalom ha-
tározta meg az elmúlt 30 év szakmai lehetőségét és reméljük, hogy még 
hosszú ideig ilyen pozitív hatása lesz. Legyenek büszkék arra, hogy  
Tapolcán ilyen körülmények között, ilyen színvonalon működik a zene-
oktatás. Nagyon örülök, hogy annak idején ennek kialakításában tevé-
kenyen részt vehettem!

Kendeh Gusztáv
a zeneiskola volt igazgatója


