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Jár dá nyi Pál ha lá lá nak 50. év for du ló ján mi vel tisz te leg het nénk mél tób ban a nép -

ze ne tu dós em lé ke elôtt, mint tu do má nyos élet mû vé nek leg fon to sabb ré szét je len tô

népdalrendszerezési mun kás sá gá nak össze fog la lá sá val? Ez zel nem csak Kodály és

Bartók ha son ló mun ká i nak foly ta tó ja, ha nem ve lük együtt je len tôs ré sze van ab ban,

hogy a ma gyar nép ze ne ku ta tás ma is a tu do mány ág nem zet kö zi él vo na lá ba tar to zik.

1. Jár dá nyi Pál von zó dá sa a nép ze ne ku ta tás e sa já tos gon dol ko dást igény lô te rü -

le té hez már tu do má nyos pá lyá ja ele jén meg nyil vá nult. A Ze ne a ka dé mi át, majd a

böl csész kar nép rajz sza kát el vé gez ve, a hu szon egy éves dok tor je lölt dol go za tá val

Kide, egy Kolozs me gyei zsák fa lu vi lá gi nép dal anya gá nak mo nog ra fi kus fel dol go zá -

sá ra vál lal ko zott 1941-ben és 1942-ben vég zett nép dal gyûj té sé vel.1 Kide éle té ben

a ze ne nem ját szott nagy sze re pet, de a fa lu re per to ár ja így is sok fé le stí lus meg -

lé tét mu tat ta. Jár dá nyi – aki mes te rei nyo mán a dal lam köz lést csak va la mi lyen ze -

nei rend ben tud ta el kép zel ni – nem ju tott ki elé gí tô ered mény re a rit mus, a hang sor

és a for ma mint dal lam al ko tó elem ren de zô elv vé té te lé vel. Vé gül, több fé le ren de -

zô el vet ér vé nye sít ve, a re per to árt vol ta kép pen stí lus kö rök sze rint ren dez te, amely

a va ló di nép da lok tól a leg ke vés bé nép dal nak te kint he tô dal la mok fe lé ha ladt.

2. 1949-tôl Jár dá nyi ze ne aka dé mi ai ta ná ri mû kö dé se mel lett tisz te let dí jas ként a

Kodály ve zet te, ak ko ri ban szer ve zô dô MTA Nép ze ne ku ta tó Cso port ja mun ka tár sai

kö zött dol go zik. Ala pí tó tag ként kez det tôl részt vesz A Ma gyar Nép ze ne Tá ra mun -

ká i ban, már jó val 1953 – a cso port hi va ta los meg ala ku lá sa – elôtt. A köz lés ze nei

rend jé nek me gol dat lan sá gát lát va a cso port ban ön ként vál lal ja A Ma gyar Nép ze ne

Tá ra I. Gyer mek já té kok kö tet mun ká la ta i ban va ló rész vé telt 1950 tá ján. Sok fé le kí -

sér le te zés után az ütem pá ros gyer mek da lo kat egyet len ren de zô elv, a dal la mok

mag va sze rint ren dez te va ri áns cso por tok ba. A dal lam mag fo gal ma Jár dá nyi meg -

ha tá ro zá sá ban: „... egy-egy jel lem zô dal lam kép let, mely rend sze rint meg ha tá ro zott,

töb bé-ke vés bé vál to zat lan rit mus kép let tel tár sul.”2 A dal lam ma gok sor rend jét te -

kint ve el öl van nak a leg sa já to sabb, ti pi kus gyer mek da lok. Az elv itt is a kideihez

ha son ló: a tí pu sok sor rend je a leg né pi e sebb tôl a leg ke vés bé né pi es, ide gen ere de -

tû fe lé ha lad.3
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1 JÁR DÁ NYI Pál: A kidei ma gyar ság vi lá gi ze né je. Ko lozs vár, Minerva, 1943

2 A Ma gyar Nép ze ne Tá ra I. Gyer mek já té kok. Szerk. BARTÓK Bé la, KODÁLY Zol tán. Kodály Zol tán elô sza -
vá val (1951. ok tó ber). [A dal la mok rend sze re zé se Jár dá nyi Pál, a já té kok rend sze re zé se Kerényi György
mun ká ja.] Saj tó alá ren dez te és a be ve ze tô ta nul mányt ír ta KERÉNYI György. Mun ka tár sak: Rácz Ilo na, Jár -
dá nyi Pál, Kiss La jos, Ker tész Gyu la. A kot ta raj zo kat id. és ifj. Nekolny Re zsô ké szí tet te. 1. ki a dás. Bp., a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia és a Nép mû ve lé si Mi nisz té ri um meg bí zá sá ból ki ad ja a Ze ne mû ki a dó Vál la lat,
1951, XXVII.

3 Vargyas La jos meg jegy zé se: „Ezt a mun kát be ug rás ként, ön ként vé gez te, a kö zös mû ku dar cá tól fél ve,
s ne vé nek el hall ga tá sát is vál lal va.” VARGYAS La jos: Jár dá nyi Pál, a nép ze ne ku ta tó = Uô: Ke le ti ha gyo mány
– nyu ga ti kul tú ra. Bp., Szé pi ro dal mi, 1984, 405.



3. Jár dá nyi kö vet ke zô rend szer al ko tá si mun ká ja A Ma gyar Nép ze ne Tá ra IV. Pá ro -

sí tók kö te té nek dal lam rend je.4 Ezt a kö te tet ja va részt négy so ros, strofikus dal la mok

al kot ják, ame lyek szö ve ge ik alap ján ke rül tek egy be, ezért a rend sze re zô fe la da ta

egy dal lam szem pont já ból he te ro gén anyag op ti má lis ze nei rend jé nek meg ta lá lá sa.

Vargyas La jos meg em lí ti, hogy Jár dá nyi szá má ra „ez a mun ka olyan volt, amit in -

kább kö te les ség bôl vég zett, sem mint iga zán ked ve sze rint”.5 Rend sze ré vel komp ro -

misszu mot kel lett ke res nie a kö tet te ma ti kus tar tal ma, a so ro zat nép ze nei jel le ge

és a strofikus da lok össze fog la ló ze nei rend je kö zött, amin már idô köz ben kí sér le -

te zett. Ki in du lás ként a fô ként pá ro sí tó szö ve gû, és ez ál tal ti pi kus nak tar tott dal la -

mo kat a fô szö veg be emel te, majd vol ta kép pen er re az 51 tí pus ra (az az en nek 884

vál to za tá ra) dol goz ta ki rend sze rét. A ti pi kus és nem ti pi kus pá ro sí tó kon be lül ér -

vé nye sí tett egy dal lam szem pon tot is: mind a két ka te gó ri án be lül elô re tet te a va -

ló di nép da lo kat, mö gé jük pe dig a mû dal- és ide gen ele me ket hor do zó kat. Az így

nyert ka te gó ri á kon be lül ren dez te szó tag szám, majd to váb bi ze nei je gyek sze rint a

dal la mo kat.

4. A Pá ro sí tók kö tet meg je le né se után Jár dá nyi nak volt még egy rend sze re zé si ja -

vas la ta, amely re a Rajeczky Benjamin ál tal 1956-ban meg je len te tett, kö zép ko ri ma -

gyar him nu szo kat és szek ven ci á kat tar tal ma zó Monumenta Monodica I. kö te té nek

1959-es recenzeálása adott al kal mat. Jár dá nyi – aki ek kor már a strofikus nép da -

lok rend sze ré nek meg ol dá sán dol go zott – Dal lam ren de zés, for ma elem zés a grego riá -

numban cím mel6 köz re adott írá sá ban elô ször fo gal maz za meg a kö vet ke zô ket:

„Merész, de nagy ered mé nyek kel ke cseg te tô kí sér let vol na ka te gó ri ák fel ál lí tá sa a

so rok dal lam raj za alap ján, ép pen mert a rit mus oly meg fog ha tat lan: a rajz szin te

hiány ta la nul ki fe jez né a dal lam so rok egyé ni sé gét; a kü lön bö zô raj zok kö zül dal lam -

sor-tí pu sok ki kris tá lyo so dá sát re mél het nénk.”7

5. Kodály 1958 jú ni u sá ban bíz ta meg Jár dá nyi Pált az al ka lom hoz nem kö tött dal -

la mok rend sze ré nek, tí pu sa ik köz lé si sor rend jé nek ki dol go zá sá val, amely ak kor még

a kí sér le te zés stá di u má ban volt. Jár dá nyi – mi u tán ze ne aka dé mi ai ál lá sá ból po li ti -

kai okok ból el tá vo lí tot ták – Kodály jó vol tá ból 1959 ôszé tôl az MTA Nép ze ne ku ta -

tó Cso port já nak fô ál lá sú, tu do má nyos osz tály ve ze tô je ként mû köd he tett, egy nép -

dal rend sze re zés sel meg bí zott mun ka cso port élén. En nek tag jai Rácz Ilo na, Olsvai

Im re, Sá ro si Bá lint, Víg Ru dolf, Pál Má té, ké sôbb csat la ko zik hoz zá juk Szendrei Jan -

ka, Hal mos Ist ván, majd Szom jas-Schiffert György. El sô kí sér let ként a kez dô so rok
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4 A Ma gyar Nép ze ne Tá ra IV. Pá ro sí tók. Szerk. BARTÓK Bé la, KODÁLY Zol tán. KODÁLY Zol tán elô sza vá -
val. Saj tó alá ren dez te KERÉNYI György. (A dal la mok rend sze re zé se Jár dá nyi Pál mun ká ja.) A be ve ze tô szö -
ve gek rôl szó ló ré szét (9–24.) Kerényi György, a dal la mok ról szó ló részt (25–55.) Jár dá nyi Pál ír ta. Fô mun -
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ta raj zo kat id. és ifj. Nekolny Re zsô ké szí tet te. Bp., Aka dé mi ai, 1959, 905.

5 Lásd VARGYAS: i. m. (1984), 405.

6 JÁR DÁ NYI Pál: Über Anordnung der Melodien und Formanalyse in der Gregorianik = Acta Ethnographica,
8 (1959) 3–4, 327–337. Ma gya rul: Dal lam ren de zés, for ma elem zés a gregoriánumban = Jár dá nyi Pál össze -
gyûj tött írá sai. Köz re ad ja BERLÁSZ Me lin da, Bp., MTA ZTI, 2000, 135–147.

7 Uo., 140.



szó tag szá ma sze rint ren dez ték az anya got, és mi u tán az nem ho zott meg ol dást, rá -

tér tek a dal lam so rok ma gas ság vi szo nyai sze rin ti, és azon be lül a ma ga san kez dô dô

dal la mok tí pu sa i nak ki ala kí tá sá ra. Te hát a dal lam rajz – mint ren de zé si alap elv gon -

do la ta – ek ko ri ban, 1959 tá ján ölt he tett konk rét for mát.

A hi va ta los do ku men tu mok sze rint Jár dá nyi 1959 vé gén az MTA Ze ne tu do má -

nyi Bi zott sá ga elôtt szá molt be a dal lam vo nal sze rin ti rend sze re zé se ered mé nyé -

rôl, és azt a bi zott ság jó vá hagy ta, mint A Ma gyar Nép ze ne Tá ra al ka lom hoz nem kö -

tô dô „tu laj don kép pe ni” nép da la i nak köz lé si rend jét. A cso por tot még 1959 áp ri li sá -

ban vizs gá ló aka dé mi ai bi zott ság szó vá tet te az al ka lom hoz nem kö tött nép da lok

ki a dá sá nak me gol dat lan sá gát, és egyút tal hi á nyol ta a szín vo na las, is me ret ter jesz -

tés re szánt nép dal gyûj te mé nyek ki a dá sát. Ek ko ri ban szü le tett dön tés egy há rom -

kö te tes, egy szer re nép sze rû sí tô és tu do má nyos gyûj te mény ki a dá sá ról, amely nek

el sô kon cep ci ó já ban Jár dá nyi ne ve még nem sze re pelt.8 1960 nya rá tól azon ban

vál to zik a hely zet. Jár dá nyi lesz a ké sôbb Hármaskönyv né ven em le ge tett Ma gyar

Nép dal tí pu sok 1–2. kö te té nek a szer kesz tô je, amely az el sô olyan hi va ta los, önál ló

szer kesz tôi mun ká ja, ahol a ne ve a mun ká já nak meg fe le lô mó don sze re pel.9 E kö te -

tek ben je le nik meg elô ször az ál ta la ki dol go zott, a nép dal so rok ma gas ság vi szo nya -

in ala pu ló rend sze ré nek rész le tes le írá sa. A két kö tet Jár dá nyi rend sze ré ben olyan,

konk rét gyûj tés bôl szár ma zó nép da lo kat tar tal maz, ame lyek mind egyi ke az adott

tí pus rep re zen tán sa is egy ben, az az to váb bi vál to za tai is mer tek. E kö te tek a ma guk

ne mé ben egye dül álló ak, mert nép dal gyûj te mény ként és a ma gyar nép da lok tí pu sait

ze nei rend szer ben meg je le ní tô szak könyv ként is szol gál nak.

A Hármaskönyvhöz Jár dá nyi a dal lam anya got há rom rész re osz tot ta. 1. va ló di

nép dal je gye ket mu ta tó dal la mok ra, ame lye ket kot tá val kö zölt az 1–2. kö tet ben. 2.

a nép da lok és a né pi es da lok kö zött ál ló kép zôd mé nyek re, ame lye ket ti pi kus szö -

veg kez de tük kel és szol mi zált dallamincipittel a 2. kö tet füg ge lé ké be tett. A né pi es

da lok a Kerényi György ál tal szer kesz tett 3. kö tet be ke rül tek.

Jár dá nyi az 1960-as pub li ká lást kö ve tô en sem te kin tet te be fe je zett nek dallam -

vo nalrendjét. A kö te tek Kodály ál tal ja va solt né met nyel vû ki a dá sa már né mi leg el -

tér a ma gyar tól, Jár dá nyi újabb ke le tû is mer te té sei pe dig A ma gyar nép da lok új

rend je cí met vi se lik. Te hát rend sze re zé se a Ma gyar nép dal tí pu sok meg je le né sé vel

egy fo lya mat kez de tét je len tet te. El vei nem vál toz tak, de a tí pu sok sor rend je to vább

fi no mo dott. Az újabb ál lo más Jár dá nyi nak a Nem zet kö zi Nép ze nei Ta nács 1964-es

bu da pes ti kon fe ren ci á ján e té má ban tar tott elô adá sa, amely olyan si kert arat, hogy

a lel kes kül föl di kol lé gák még a hely szí nen meg ala kít ják a Nem zet kö zi Nép ze nei
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8 1. kö te té ben „ér té kes ré gi nép da lok”, a 2.-ban „je len leg is éne kelt, köz is mert nép da lok”, a 3.-ban né pi es
mû da lok (vagy ahogy Kodály ta ná csá ra ne vez ték: né pi es da lok) ta lál ha tók. Az 1. kö tet szer kesz tô jét nem
ne ve zi meg a jegy zô könyv, a má so di ké Olsvai (ak kor még Vavrinecz) Im re, a 3. kö te té Kerényi György. Bor -
sai Ilo na is részt vett e mun ká ban, a kö te tet cso por ton be lü li hasz ná lat ban „Kak tusz” név vel, az elô zô leg
meg je lent „Vi rá gos so ro zat” nem egy for ma szín vo na lú kö te te i nek mint egy el len té te ként.

9 Ma gyar nép dal tí pu sok 1–2. 1. ki ad. Szerk. JÁR DÁ NYI Pál. (KODÁLY Zol tán be ve ze tô jé vel.) Mun ka tár sak
Pál Má té, Olsvai Im re, Rácz Ilo na, Sá ro si Bá lint, Víg Ru dolf, Bp., Aka dé mi ai, 1961 (Nép ze nei Könyv tár I–II.
Ma gyar nép da lok és né pi es da lok. 1–2. Szerk. KODÁLY Zol tán). 2. ki ad. Bp., Editio Musica, 1977; Né me tül:
Ungarische Volksliedtypen. Bp., Aka dé mi ai, 1964 Né pi es da lok. Szerk. KERÉNYI György, Bp., Aka dé mi ai, 1961.
255 p. (Nép ze nei Könyv tár III. Ma gyar nép da lok és né pi es da lok. 3. Szerk. KODÁLY Zol tán). Né me tül: Volk -
stüm liche Lieder. Bp., Aka dé mi ai, 1964



Tanács (International Folk Music Council, IFMC) rend sze re zé si szek ci ó ját, és az el sô

ülést spon tán meg is tart ják. A ren de zés ál lo má sa i nak vég pont ja a Po zso nyi jegy zék,

va gyis az 1965-ös po zso nyi szek ció ülé sen be mu ta tott tí pus jegy zék. Ez az elô adás

Jár dá nyi éle té ben csak né met nyel ven ke rült nyil vá nos ság ra.10 Újab ban a jegy zé -

ket és az új ren de zé si kon cep ció is mer te té sét a Do mo kos Má ria, Olsvai Im re, Paksa

Ka ta lin szer zô hár mas hoz ta nyil vá nos ság ra.11 A Po zso nyi jegy zék tar tal maz za azt a

tí pus sor ren det, amely nek élén már nem a Zö rög a ko csi dal lam csa lád ja, ha nem az

egy ma gú Pá va-dal la mok gaz dag csa lád ja áll, amit a rend sze re zés ben ta nít vá nya,

Olsvai Im re a ma gyar dal lam gon dol ko dás egyik prin cí pi u má nak te kin tett.

6. Míg a szö ve gek alap ján lét re ho zott Pá ro sí tók kö tet a ze nei anyag he te ro gén

volta mi att, ad dig az 1966-ban meg je lent A Ma gyar Nép ze ne Tá ra V. Si ra tók kö te -

te12 a dal la mok ne he zen meg ra gad ha tó recitatív-improvizatív jel le ge mi att je len tett

ne héz sé get. A kö tet kéz ira ta nem Jár dá nyi rend sze ré ben ké szült el. Vargyas La jos

vissza em lé ke zé se sze rint Jár dá nyi Pál „lek tor volt, aki nek csak vé le ményt mon da -

ni volt kö te les sé ge; de ô töb bet tett, be állt mun ka társ nak és se gí tô nek”.13 Ugyan is

Jár dá nyi lek tor ként rá jött, hogy a Rajeczky Benjamin és Kiss La jos szer kesz tet te

kö tet dal la ma it föld raj zi ala pon cso por to sít va a ze nei je gyek is ro kon vo ná so kat mu -

tat nak. Ész re vet te azt is, hogy az ad dig is mert kis- és nagy for ma mel lett to váb bi

for mai sa ját sá gok is el kü lö nít he tôk, ame lyek még szem be tû nôb bek, ha ese ten ként

sza kít az azo nos g-alap ra va ló le jegy zés sel. A meg elô zô évek nagy mennyi sé gû új

gyûj té sé vel gaz da go dott kö tet utol só pil la nat ban va ló át dol go zá sa Jár dá nyi új ze -

nei rend je alap ján va ló sá gos ro ham mun ka volt.

1965-re Jár dá nyi már hat fé le, tel je sen el té rô prob lé má kat fel ve tô ze nei anyag

rend sze re zé si kér dé se i nek meg ol dá sán ju tott túl, és mind egyik re ta lált meg ol dást.

Szem pont ja min dig ugyan az volt: le he tô leg egy sé ges ze nei ren de zô elv ke re sé se,

amely a vál to za to kat, ze nei ro kon sá got tí pu son ként mi nél in kább meg je le ní ti; a tí pu -

sok sor rend jét te kint ve pe dig az, hogy a ze nei anyag le he tô leg össze füg gô fo lya mattá

ren de zôd jön. Pre kon cep ci ó ról azon ban egyik eset ben sem be szél he tünk, mi vel a

rend sze re zô mun ká ja min dig a konk rét ze nei anyag ból in dult ki, en nél fog va min dig

más és más, az adott anyag ra leg job ban il lesz ke dô ze nei rend szert ered mé nye zett.
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10 JÁR DÁ NYI Pál: A ma gyar nép da lok új rend je = JÁR DÁ NYI: i. m. (2000), 73–82. El sô meg je le nés. Bô veb -
ben Methoden der Klassifikation... 1969. (Jár dá nyi rend sze ré nek utol só vál to za ta.)

11 DO MO KOS Má ria – OLSVAI Im re – PAKSA Ka ta lin: Jár dá nyi Pál nép ze nei mun kás sá gá nak utol só sza ka -
sza = Ze ne tu do má nyi dol go za tok 2003. Ta nul má nyok az MTA Nép ze ne ku ta tó Cso port meg ala ku lá sá nak 50.
év for du ló já ra. I–II. Bp., MTA ZTI, 2004, I., 219–328.

12 A Ma gyar Nép ze ne Tá ra V. Si ra tók. = Laments. Szerk. BARTÓK Bé la, KODÁLY Zol tán. Kodály Zol tán elô -
sza vá val. (A dal la mok rend sze re zé se Jár dá nyi Pál mun ká ja.) Saj tó alá ren dez te RAJECZKY Benjamin és KISS
La jos. A be ve ze tô ta nul mányt (15–75.) és a Si ra tó dal la mok ro kon sá ga cí mû részt Rajeczky Benjamin, a Dal -
la mok át te kin té se (132–144.) cí mû részt Jár dá nyi Pál ír ta. Lek to rál ta Jár dá nyi Pál. Bp., Aka dé mi ai, 1966,
1139.

13 VARGYAS: i. m. (1984), 405.



Jár dá nyi szel le mi tel je sít mé nyét lát va fel tû nô, hogy Kodály igen tar tóz ko dó an

em lí ti a köz re mû kö dé sét. Az el sô kö tet ben csu pán egyik mun ka társ ként ne ve sí ti; a

IV. kö tet elô sza vá ban a mun ka tár sak fel so ro lá sá nál meg em lí ti: „Az I. fe je zet dal la -

ma i nak ren de zé se és mély re ha tó elem zé se dr. Jár dá nyi Pál egyé ni mun ká ja.” Az V. kö -

tet elô sza vá ban pe dig annyi áll: „A két szer kesz tô mel lett kü lö nö sen Jár dá nyi Pál

buz gól ko dott a dal la mok ren de zé sé vel.” A tar tóz ko dás egyik oka – tud juk – az idôs

Ko dály gyen ge sé ge volt, aki egy ré gi kol lé ga szak mai fél té keny sé gé vel szem ben in -

kább a fi a tal Jár dá nyi be lá tá sá ra apel lált. A má sik ok az le he tett, hogy Kodály szem -

lé le té ben a kö tet szer kesz tés el sô sor ban kö zös sé gi mun ka, így min den kö tet Kodá -

lyén kí vül a fô szer kesz tô ne vé hez kö tô dik. Te hát a tar tóz ko dó em lí tés a mun ka kö -

zös sé gi jel le gé bôl kö vet ke zett, to váb bi oka az egyé ni ri va li zá lá sok meg gá to lá sa le -

he tett, de benne volt a kor szak der mesz tô po li ti kai lég kö re mi att a tá mad ha tó ság

fe lü le té nek csök ken té se is. Ugyan is a fe le lôs sé get el sô sor ban Kodály vi sel te, és a

nem egy eset ben po li ti kai pri usszal ren del ke zô ta gok kö zös ség ben na gyobb erôt

kép vi sel tek. Azon ban mind ez együt te sen sem in do kol ja a Jár dá nyit ért mél tány ta -

lan sá go kat a kö te tek kap csán.

Jár dá nyi 1951 és 1965 kö zött ki dol go zott nép dal rend sze re zé se i vel sok mun ká val

já ró és je len tôs szel le mi tel je sít ményt nyúj tott. Kodály min den bi zonnyal fi a tal kol lé -

gá ja és re mélt utó da ko ráb bi hát tér be szo rí tá sát is igye ke zett el len sú lyoz ni, ami kor

1960 és 1963 kö zött min den év ben aka dé mi ai el nö ki ju ta lom ra ter jesz tet te fel. Elô -

ször 1960 szep tem be ré ben Olsvai Im ré vel, 1961 feb ru ár já ban Jár dá nyit egye dül,

ki emel ke dô tu do má nyos mun ká já ért, 1962 ja nu ár já ban Kerényivel, a Hár mas könyv
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Rendszerezési Megjelenés Minekarendszere? Miszerint?

munka

1941–1943 Akideimagyarságvilágizenéje,1943 erdélyinépdalok stíluskörök

1951 AMagyarNépzeneTáraI. kötetlenszerkezetű, adallammagva

októbereelőtt Gyerekjátékok,1951.október ütempáros

1958 AMagyarNépzeneTáraIV. párosítószövegűnépdalok, szótagszám

májusaelőtt Párosítók,1959 műdalok ritmus

1959 Járdányi:Dallamrendezés középkoristrofikus dallamrajz

ésformaelemzés…,1959 gregoriánhimnuszok, szerintlehetne

(Rajeczkykönyve1956-ban) szekvenciák

1965 AMagyarNépzeneTáraV. kötetlenszerkezetűrecitatív földrajzi=dallamiis

júliusaelőtt Siratók,1966

1958.július– MagyarNépdaltípusok1–2.kötet, alkalomhoznemkötött dallamsorok

1960.,1965 1966 négysorosnépdalok magasságviszonyai

1960–1965 Pozsonyitípusjegyzék ua. ua.

konferencia-előadás,1965



má sik szer kesz tô jé vel meg osz tott II. fo ko zat ra.14 1963-ban pe dig is mét egye dül, el -

nö ki ju ta lom ra ja va sol ja. Kodály in dok lá sa Jár dá nyi mun kás sá gá nak ké sôi, új te rü -

le té re is fényt vet, a szá mí tó gé pes rend sze re zés re.

Jár dá nyi Pál sok ré tû mun ká ja so rán a nép ze ne egy re bô vü lô kö ré re néz ve dol -

goz hat ta ki rend sze re zé si szem pont ja it, s így las san ként a ma gyar vo ká lis nép ze ne

leg több stí lus ré te gé hez hoz zá tu dott ren del ni egy olyan mo dellt, amely nek rend -

sze ré ben az adott anyag sa já tos sá gai, lo gi kai és ge ne ti kai-tör té ne ti össze füg gé sei

min den ko ráb bi nál vi lá go sab ban raj zo lód tak ki. Ne vét még is leg in kább a strofikus

dal la mok ra ki dol go zott dal lam vo nal rend sze re tet te is mert té nem zet kö zi té ren is,

ide ha za pe dig meg ala poz ta a ma gyar strofikus nép da lok kri ti kai ki a dá sá nak má ig

ér vé nyes dal la mi rend sze rét.

Mit kö szön he tünk Jár dá nyi rend sze re zé si mun kás sá gá nak? Dallamvonalrendje a

ko ráb bi, Bartók és Kodály ál tal ki ala kí tott ren dek elô nye it ér vény re jut ta tó szin té -

zis. Az övé az egyet len, amely nek ze nei rend sze ré ben nem a dal lam egyik-má sik

jel lem zô je, ha nem a dal lam egé sze sze re pet ját szik. Szét vá lasz tot ta a dal la mi ro kon -

ság és a szó tár sze rû ség funk ci ó it, ez utób bit a mu ta tók me cha ni kus rend sze ré be

utal va. Rend sze ré nek vá zát már nem a vál to za tok ra, ha nem a tí pu sok ra épí tet te,

ez zel a tá vo lab bi vál to za tok is a fô-tí pu suk közelébe ke rül het tek; vé gül a nem négy -

so ros és egyéb, a bar tó ki C-osz tály ba so rol ha tó dal la mok is a négy so ro sak kö zé ke -

rül tek. Sze rin te ugyan is egy dal lam egyé ni sé gét két do log ha tá roz za meg: egy részt

a ki sebb dal lam ré szek raj za, vo na lá nak jel le ge, más részt az egyes na gyobb ré szek,

so rok egymáshoz va ló vi szo nya – s a lé nyeg ez utób bi ban van. Te hát a dal lam lé -

nye gét hang ja i nak raj za, az egyes so rok egymáshoz va ló ma gas ság vi szo nya je lö li

ki. Ez egy más mel lé ren de li a vál to za to kat, tí pu so kat hoz lét re, és bi zo nyos tör té -

ne ti sé get is tük röz. Ez a vi szony a Jár dá nyi-rend alap ja.

Mun kás sá gá ban nem csak a kri ti kai össz ki a dás dal lam köz lé si rend jé nek meg ol dá -

sát ér té kel jük. Ne ki kö szön he tô az is, hogy a nép ze nei rendszerezômunka fo lya mata

is a tu do má nyos mun ka ré szé vé vált, hi szen rend jé ben az egyes dal la mok tu do má -

nyos mér le ge lé se, ze nei he lyük nek el dön té se ma gas szin tû, elô ze tes nép ze nei is -

me re te ket igé nyel. Ugyan ak kor a rend sze re zés rôl va ló gon dol ko dás mód ja, prob lé -

ma lá tá sa, szem pont jai alap ján el mond ha tó, hogy ô a tu do má nyos nép dal rend sze re -

zés mód szer ta ná nak meg al ko tó ja is.

Jár dá nyi Pál a mun ká já nak ba bér ja it nem arat hat ta le. Rend sze re zé sé nek, kü lö -

nö sen dallamvonalrendjének ered mé nyei, ér té kei, igaz sá gai mel lett már nem állt

mód já ban sem ki áll ni vagy ér vel ni. Ezért is for dul ha tott elô, hogy dallamvonalrend -

jét alig több mint tíz év re rá olyan rend sze re zés vál tot ta fel, amely is mét fel ad ta
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14 „A nép ze nék dal lam rend jé nek meg te rem té se, a nép dal gyûj te mé nyek ze nei ren de zé se a nép ze ne tu do -
mány egyik leg fon to sabb, leg al ap ve tôbb fe la da ta. Év ti ze d e ken át folyt a vi ta ar ról, hogy ré geb bi ze nei ren -
dek ben jelenjék-e meg az al ka lom hoz nem kö tött ma gyar nép da lok mint egy öt ven ezer nyi ha tal mas tö me -
ge. E ren dek nek vol tak elô nyei, hát rá nyai. Jár dá nyi Pál nak si ke rült olyan dal lam ren det ki ala kí ta nia, amely
szin té zis be hoz za e két rend elô nye it. A nem zet kö zi vi szony lat ban is új rend a dal la mok leg fon to sabb ele -
mé re: a dal la mok ra, a dal lam vo nal ra épül. Egy sé ges el vû, ugyan ak kor a ma gyar nép ze ne két leg na gyobb
stí lus cso port ját is ki dom bo rít ja. Mi u tán e rend ter ve ze tét a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Ze ne tu do má nyi
Bi zott sá ga meg vi tat ta és egy han gú lag jó vá hagy ta, a Ma gyar Nép ze ne Tá ra to váb bi (VI. stb.) kö te te i ben en -
nek alap ján je len nek meg a dal la mok” (Az 1962-es el nö ki ju ta lom ra va ló fel ter jesz tés szö ve ge = Kodály Zol -
tán le ve lei. Szerk. LEGÁNYI De zsô, Bp., Ze ne mû ki a dó, 1982, 297., 1078. sz.



az ál ta la olyan fon tos nak tar tott egy el vû sé get, rend sze re zé si el ve i nek hi e rar chi á -

já ban kü lön bö zô (és nem csak ze nei) szin tek ke ve red nek egymással. Jár dá nyi Pál

mun ká já nak, szem lé le té nek – mond hat nánk is ko lá já nak – azon ban akad tak ér tô

foly ta tói, hi szen a ma gyar népdalösszkiadásban még min dig ez ér vé nye sül. El gon -

do lá sa i nak mél tó ér té ke lé sét bíz zuk az idô re. Em be ri, mun ka tár si, er köl csi ér ték -

rend jé nek meg íté lé se azon ban nem le het az idô kér dé se.

61

Szalay Olga: JárdányiPálnépzeneirendszerei


