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Emlékezés a 100 éve született  
Járdányi Pálra 

 Tisztelt Járdányi Család! Tisztelt Rektor Asszony, Főpolgármester 
Úr, Polgármester Urak! Tisztelt Emlékező Közösség! 

A 20. századi magyar zenekultúra 
kimagasló alakjának, Járdányi Pál ze-
neszerző, népzenekutató és zenepeda-
gógus születésének centenáriumára 
emlékezni gyűltünk ma össze, itt az 
ünnepelt lakásánál. Zeneszerzői, ze-
neművészi munkásságát még életében 
kétszer Erkel-díjjal, majd Kossuth-díj-
jal is elismerték, de az életműnek épp-
olyan hangsúlyos és fontos része volt 
az oktatás és a tudományos munka, a 
népzenekutatás. Járdányi a zenei ta-
nulmányai mellett elvégezte a néprajz 
szakot is. Egy időben diplomázott 
1942-ben a Zeneakadémián, ahol töb-
bek között Kodály Zoltán, Bárdos  
Lajos és Zathureczky Ede tanítványa 
volt, és a Pázmány Péter Tudomány-
egyetemen. Egy évvel később szerezte 

meg néprajzból a doktorátusát. 1946-tól a Zeneakadémián népzenét ok-
tatott, ahonnan az 1956-os forradalomban vállalt szerepe és politikai 
nézete miatt 1959-ben eltávolították. 

Ha a magyar népzenekutatás meghatározó és nagy hatású 20. századi 
korszakát áttekintjük, azt látjuk, hogy a tudományág legjelesebb kép-
viselői néhány kivételtől eltekintve mind kiváló és nagyműveltségű zené-
szek, kiváló zeneszerzők voltak: Kodály Zoltán, Bartók Béla, Lajtha László, 
Veress Sándor, és ebbe a sorba illeszkedett Járdányi Pál is. Kutatói és 
zenész mivoltuk miatt már a kezdetektől fogva nagy hangsúlyt kapott  
a néphagyományból gyűjtött anyag zenei értelmezése, zenei alapú elren-
dezése és értékelése. Zeneszerzőként teljes biztonsággal ismerték fel a 
művészi értéket, mely egyúttal kutatói értékítéletüket is jelentette. Így 
ismerték fel a zeneileg viszonylag egyszerűen szerveződő, kevés eszközt 
használó népdalok és népzene művészi értékét, és világítottak rá általá-
nosságban koruk könnyű zenéje és a 19. század használati zenéje, a népi-
es műdalok, a magyar nóták művészi minőségének alacsonyabb színvo-
nalára, vagy színvonaltalanságára. Szemben a magasrendű műzenével és 
a népzenével ez utóbbi zenéknek a célja, ahogyan Bartók fogalmazott, 
„hogy alacsonyabb rendű zenei igényeket elégítsen ki.” Járdányit is  

foglalkoztatta kora társadalmának és a zenének a viszonya. 1963-ban így 
írt erről a Kortárs októberi számában: 

A régi paraszti kultúra konzerválása értelmetlen, hiú ábránd. Igaz, 
akik hallották, hallják a régi népdalt a maga eredeti, való mivoltában, akik 
érezték egy falusi közösség életének áhítatát: tudják, hogy a régi kultúra 
eltűnésével drága kincsek hullanak ki az idő rostáján. Ezért szeretnék, 
szerették volna, ha a régi helyett új kincseket kapott volna a városiasodó 
vagy városlakóvá váló falusi ember. Ha a mélyből egyszerre a magasba 
emelkedett volna. 

Nem így történt. Elkerülhetetlen volt-e – nem tudjuk, de az átlagos 
városi polgár zenei ízlése, zenei igénye (illetve igénytelensége) mint ragály 
terjedt és terjed nemcsak az ipari munkások, a faluból városra vándorlók, 
de a falun maradtak körében is.” 

Járdányi nemcsak egyszerűen a szocialista kultúrpolitika csődjét írta 
meg. Ennél mélyebb vallomásról van szó, az értelmiség, beleértve a há-
ború előtti és utáni, magát a társadalom alakítójának gondoló értelmiség 
kudarcáról. A logikusnak és helyesnek tartott társadalmi, szociokulturá-
lis modellre az élet, a valóság cáfolt rá. 

Járdányinak a népzene révén szerzett tapasztalatai alapvetően vissza-
hatottak műzenei tevékenységére, kortársai, a korabeli zenei irányzatok 
megítélésére, zene- és egyben társadalom-filozófiájára, mely szerint: 

A szép jobbá teszi az embert. […] a jobb, a másokért is élő embert ki-
alakítani a jobb, szebb művészet is segíti. Hogy az erkölcsi én nem füg-
getlen a művészi éntől. Egyszóval: hogy igaz művészetre oktatni az ifjú-
ságot nem öncélú művészetterjesztő művelet, hanem az erkölcsös embert, 
a teljes embert felnevelő pedagógia egyik nagy ága. [...]

Az igaz művészetre oktatás pedig feltételezi a zenék közötti minőségi 
különbségtételt, egy nagyon szilárd széles körű ismereten, műveltségen 
alapuló zenei értékrend elsajátítását. Járdányinak és kortársainak mind-
ezt a magyar zene 20. századi csodája, egyben a világ csodája is, Bartók 
és Kodály, valamint művészetük és az általuk feltárt ősi kincs, a magyar 
népzene, a parasztzene jelentette. Társadalomformáló erővé növekedtek, 
a lélek jó hajlamainak táplálékává. 

Járdányinak a 100. születésnapjára emlékezünk, de esetében sajnos 
nem tekinthetünk el attól a szomorú ténytől, hogy 46 évesen, fiatalon, 
ereje teljében távozott el. Járdányi, akit Kodály 1948-tól vont be A Magyar 
Népzene Tára kritikai összkiadás sorozat munkálataiba, az MTA Népze-
nekutató Csoport hivatalos megalakulásától kezdve, 1953-tól, egészen 
haláláig a Csoport munkatársa, később osztályvezetője is volt. Járdányi 
már A kidei magyarság világi zenéje című disszertációjával megalapozta 
népzenekutatói hírnevét. Munkájával a magyar népzenekutatás fontos, 
ha nem a legfontosabb alapfeladatához, a települési, vagy kistáji zenei 
monográfiák elkészítéséhez járult hozzá. Már Bartók és Kodály szorgal-
mazta a falumonográfiák létrejöttét, és tudjuk, hogy viszonylag kevés 
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ilyen született meg. Az 1940-es években Járdányié mellett Vargyas Áj 
faluról, a háborút követően inkább csak monográfia jellegűek, 1959-ben 
Halmos István Kérsemjénről szóló kötete, majd napjainkig még néhány 
kiadvány, többek között Szomjas-Schiffert, Ág Tibor, Barsi Ernő, Tari 
Lujza és Pávai István közreadásában. Pedig e falumonográfiák alapján 
lehetne (lehetett volna) pontosan megrajzolni a zenei hagyomány táji 
tagolódását, és az egyes dallamok, dallamtípusok elterjedtségének határ-
vonalait. 

A későbbiekben, az MTA Népzenekutató Csoportban Kodály méltán 
látta utódját Járdányiban. Ennek előfeltétele volt Járdányi különleges 
elemzőkészsége, képessége, amely már rögtön megmutatkozott, miután 
Kodály behívta műhelyébe. Kiváló tanulmányai jelentek meg a magyar 
népzene, népdal hangnemi, hangsorbeli kérdéseire, azok elemzésére vo-
natkozóan. A magyar népzene főbb hangnemtípusait először a Kodály 
Zoltán 70. születésnapjára kiadott Zenetudományi Tanulmányok I., 1953-
ban megjelent kötetében Hangnemtípusok a magyar népzenében, majd 
később az 1956-ban napvilágot látott A hangnemek meghatározása és a 
szolmizáció a magyar népzenében című tanulmányában tárgyalta. Még 
1960 előtt ő szerkesztette és rendszerezte A Magyar Népzene Tára 1951-
ben megjelent I. és 1959-ben kiadott IV. kötetének anyagát. Végül Járdányi 
volt az, aki a ’60-as évek elejére a népdaltípusok zenei alapon rendezett 
kiadásának elveit kidolgozta. Ekkor nyílt meg számára a nemzetközi tu-
dományos életben való részvétel, a megismerés és az elismerés is. 1964-
ben a népzenekutatás nemzetközi szervezete a Nemzetközi Népzenei 
Tanács (International Folk Music Council), amelynek akkoriban Kodály 
volt az elnöke, Magyarországon tartotta konferenciáját, amelynek témá-
ját a rendszerezések adták. Ebben a zenei alapokból kiinduló magyar 
kutatás Járdányi rendezésével az élen járt. Járdányi ekkoriban szakmai 
életútjának erőteljesen felfelé ívelő szakaszán tartott, de nyugodtan vé-
lelmezhetjük, hogy a csúcsot még nem érte el. Nem tudjuk, végül hová, 
meddig jutott volna el, de egészen bizonyos, hogy népzenekutatásunk, 
népzenei kiadványaink, benne a kritikai összkiadás-sorozattal ma más 
képet mutatnának, ha az akkor 40-es éveinek elején járó kutató hasonló 
lendülettel tovább tudott volna dolgozni. Azt viszont tudjuk, hogy a nem-
zetközi etnomuzikológia Járdányi halálát követően, az elmúlt 50 évben 
szinte teljesen elfordult a zenei alapú kutatásoktól, a zenei értékek feltá-
rásától az értéksemleges antropológiai kutatások felé. A nemzetközi szak-
mai közbeszédben a magyar népzenekutatói műhely, a magyar kutatók, 
köztük Járdányi jelentőségének, eredményeiknek méltatása és felmutatá-
sa, életművük ápolása, a zenei elemzések, rendszerezések létjogosultsá-
gának igazolása a mindenkori magyar szakma feladata és kötelessége, a 
digitális korszakváltást követően pedig a mai fiatal kutatónemzedékre vár.

Richter Pál

Nyíregyházán a 10 éve elhunyt  
Tarcai Zoltánra emlékeztek

„Hisszük, hogy az emberiség boldogabb lesz, ha megtanul a zenével 
méltóképpen élni. S aki valamit is tesz ez irányban, már nem élt 
hiába.” /Kodály Zoltán/

Tarcai Zoltán kicsivel több, mint 50 
évig tevékenykedett Nyíregyházán a „ze-
ne szolgálatában” – ez a címe is a 2018-
ban megjelent könyvének: Emlékeim  
– fél évszázad a zene szolgálatában –, 
s az Ő életművére ráillik a fenti Kodály-
tól idézett gondolat.

Tarcai Zoltán 1930. január 5-én szü-
letett Miskolcon és 2009. december 26-
án hunyt el Nyíregyházán, kevéssel 80. 
születésnapja előtt. Nyíregyházára 1958-
ban került friss Zeneakadémiai diplomá-
val és haláláig hű maradt a városhoz. 
Tanított középiskolákban, a Tanító kép-
zőben, majd a Bessenyei György Tanár-
képző Főiskolán, tanszékvezető docens-
ként, nyugdíjazásáig. Kórusokat veze-
tett, előadásokat tartott, egyházzenei tevékenységet végzett, jelen volt 
közreműködőként, szervezőként, résztvevőként a város, a megye majd 
minden fontos kulturális eseményén. Megalakította, majd vezette a Kodály 
Társaság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tagcsoportját, tagja volt több 
szakmai és kulturális szervezetnek.

Abban a szerencsés helyzetben vagyok /vagyunk, testvéremmel 
együtt/, hogy gyermekeként mellette, Vele lehettem és megtapasztalhat-
tam azt a jóságot, szeretetet, türelmet, bölcsességet, kitartást, magas 
szintű szellemi műveltséget, felelősségteljes szakmai elhivatottságot, mely 
belőle áradt. Nála szerényebb emberrel, aki oly alázattal szolgálta a taní-
tás, a zene, a kultúra szent ügyét, nem sokkal találkoztam. Ha élne, 90 
éves lenne. Halálának 10 éves évfordulója most volt karácsonykor.

Nyíregyházi utazásaim során, ismerősökkel találkozva, mindig meg-
tapasztalom, milyen nagy szeretettel emlékeznek Rá és emlegetik tiszte-
lettel, sokszor meghatottan a közös emlékeket.

Halálának 5. évfordulóján volt már egy szerevezett megemlékezés, 
most a 10 éves évforduló is alkalmát adta, hogy a Rá emlékezni szándé-
kozók egybegyűljenek.

A megemlékezés szervezésének nem kis feladatát a Magyar Kodály 


