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KETTŐS ÜNNEPE

A Járdányi Pál Zeneiskola, Tapolca

2018. november 7-én ünnepelte Tapolcán a Járdányi Pál Zeneiskola
névfelvételének és az új épület átadásának 30. évfordulóját. A jubileumi
rendezvényen részt vett Dobó Zoltán, Tapolca város polgármestere, Kendeh
Gusztáv, a zeneiskola egykori igazgatója, és a névadó, Járdányi Pál családja is.
A megemlékezés az Iskola épületének falán lévő Járdányi dombormű
megkoszorúzásával és a Haga Kálmán vezette Tapolcai Protestáns kórus
éneklésével kezdődött, majd a díszteremben tartott ünnepi koncerttel
folytatódott. A hangversenyteremben Péni Béla igazgató köszöntötte a
vendégeket és átadta a szót Kendeh Gusztávnak, aki hiteles és megható
szavakkal emlékezett a múltra.
„Amikor eldőlt és elkezdődött az épület felújítása, azon kezdtem gondolkozni,
hogy nevesíteni kellene majd ezt a szép környezetben működő zeneiskolát.”
„Ismerőseim, barátaim személyesen is ismerték a Járdányi Családot és így
jutottam el Járdányi Pál özvegyéhez, Devescovi Erzsébet hárfa művésznőhöz,

akinek elmondtam elképzelésemet és kértem a család hozzájárulását tervem
megvalósításához. 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 előkészítést, majd
a hivatalos névfelvételi kérelmet is elindítottam.”…
„Sándor Judit Kossuth-díjas operaénekesnő a Veszprém megyei kulturális
folyóiratban emlékezett meg a pályatárs Járdányi Pálról halálának 20.
évfordulója alkalmából, egy kicsit reflektorfénybe hozva a róla egyre halványuló
képet.”…
„Lényeg, hogy 1988. október 21-én, az épület átadásának, felavatásának
napján minden engedéllyel rendelkeztünk és így a Járdányi Családdal együtt
örvendezhettünk, hogy egy nagyszerű zeneszerző, népzene kutató 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…”

A tapolcai Zeneiskola kegyelettel őrzi és ápolja a zeneszerző emlékét, jó kapcsolatot tart
özvegyével és gyermekeivel, rendszeresen koszorúzza az iskola falán elhelyezett, Bányai
József szobrászművész által készített, a zeneszerzőt ábrázoló domborművet.

Ezúton is szeretnénk hálánkat kifejezni az iskola egykori igazgatójának, aki 30
évvel ezelőtt bátran és kitartóan vitte végig elhatározását, Járdányi Pál nevének
felvételét.

A névadó ünnepség koncertjén a Járdányi család tagjai valamint a Zeneiskola
tanárai és növendékei közreműködésével Járdányi Pál művei csendültek fel. A
hangversenyt Péni Béla igazgató köszönő szavai zárták.
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