
14 Szent Kereszt Szent Kereszt 15

Keresztény mûvészekKeresztény mûvészek

B
irinyi József foglalkozását tekintve népze-
nekutató, népzenész, a Magyar Kórusok
és Zenekarok Szövetségének alelnöke. Ve-

gyészetet, közgazdaságot tanult és néprajzos
diplomát is szerzett, 1985 és 1995 között a Nép-
rajzi Múzeum Népzenei Osztályát vezette és
hangszeres kutatással foglalkozott, a Duna Tv

indulását követõ idõszakban két évig a mû-
velõdési és zenei fõszerkesztõség munká-
ját irányította. Televíziós mûsorkészítõ cé-
ge fõként népzenei mûsorokat, összeállí-
tásokat készített és készít ma is a gazda-
sági, közéleti mûsorok mellett több mint
húsz magyar történeti és népi hangszer
avatott megszólaltatója. Szóló hang-
szerbemutató mûsorain a zengõ eszkö-
zök kultúrtörténetérõl, eredetérõl,
használatáról, jellegzetességei-
rõl, hiedelmeirõl beszél
és minden egyes
hangszeren,
hangkel -

tõn jellegzetes dallamokat muzsikál. Szóló és
zenekari koncertjeivel már több, mint negyven
országban turnézott, több tucat rádió-, televízió-
felvételt, lemezt, kazettát, filmet készített, ame-
lyekre nívódíjakat, fesztiváldíjakat kapott.

Az 1000 darabból álló hangszergyûjtemény
a maga nemében Magyarországon a legna-
gyobb, de nemzetközi vonatkozásokban is je-
lentõs magángyûjtemény. Népzenekutatói tevé-
kenysége elsõsorban a hangszeres népzenére
és a hangszerekre koncentrál. Kutató gyûjtése-
ket, dokumentálásokat már több mint harminc
éve végez a Kárpát-medence magyarnyelvû,
szomszédos és távolabbi területein egyaránt.
Feldolgozta a magyar néprajzi hang- és képrög-

zítés történetét, módszerta-
nát, összefoglaló kiad-
ványt, filmsorozatot ké-
szített a magyar népi
hangszerekrõl, publikál-
ta 2 CD-n egy írásos ta-
nulmánnyal Bartók Béla
Anatóliai fonográfos
teljes gyûjtését. Birinyi

József szerezte és ze-
nélte a Millecentenáriumi
szignált, valamint az
Ópusztaszeri Nemzeti
Emlékparkban fel-

állított Feszty-körkép zenéjét, valamint az Ele-
fántkirály c. film (Balázs Ádám) zenéjének elõ-
adásáért Zenei Nagydíjat kapott az USA-ban.

Édesapjával és testvérével Táborfalván ké-
szítenek hangszereket: citerát, tekerõlantot, bõr-
dudát, nádsípot, pánsípot, facimbalmot, xilo-
font, lopótök-citerát, furulyákat, ütõgardont,
töktamburát, köcsögdudát, hólyagsí-
pot, flótát és különbözõ hangkeltõket,
játékhangszereket. Termékeik a világ
minden részére eljutottak már. – „Apám
lakodalmas zenész volt, de háznál is muzsi-
káltak, kedvükre mulattak. Ez a hagyomány
éltetõ ereje, a tapasztalat, hogy ezt láttuk, erõ-
szakolni nem lehet a hagyományápolást. De az
az erõ is mûködik, hogy akkor szeretnénk meg-
ismerni nagyapáink szokásait, amikor már kel-
lõen eltávolodtunk tõle” – mondja Birinyi Jó-
zsef. A családi zenélésekkel, az otthoni hang-
szerkészítéssel meghatározó élményt nyújtó
apa akaratlanul állította pályára két fiát. Birinyi
András lakodalmi zenekarnak volt vezetõje, he-
gedûs prímása, jól citerázott, szájharmonikázott
és ezermester parasztember módjára hangsze-
reket is készített.

Ha valami igazán míves kidolgozású és tet-
szetõs, gyakran mondjuk rá, hogy olyan, mint
egy ékszer. A szép régi zeneszerszámokat néze-
getve is ez juthat eszünkbe, már ha egyáltalán
találkozunk néhány valóban értékes, antik pél-
dánnyal. Mert az ilyenek valódi ritkaságok, és
különös értéküket csak fokozza, hogy egy hang-
szergyûjtemény megalapozásához kevés egy
emberöltõ: családok, generációk megszállottsá-
ga kell ahhoz, hogy létrejöjjön egy jelentõs

hangszergyûjtemény. Az idõsebb Birinyi meg-
alapozta a gyûjtõ munkát, fiai pedig méltóan
folytatták – ki-ki a maga módján. Az idõsebb

testvér András, szintén hangszerkészítõ népi
iparmûvész, a Népmûvészet Mestere. 

Az 1975-ben alapított Táborfalvi Népzenei
Együttes hangszerei már a Birinyi család mû-

helyében készültek. Zeneszerszámaik nagy
számban jutottak el – Magyarországon és

külföldön egyaránt – az óvodáktól a ze-
neiskolákig, szakköröktõl a hivatásos

zenészekig. Arspoeticaként vallják,
hogy a hagyományos stílus jellegze-

tességek megtartása mellett, zenei-
leg tökéletes hangszereket kell ké-

szíteni, hogy a hangszer él-
ményszerûen közvetít-

hesse ma is a

múlt üzenetét. Szlogen: „Birinyi Hangszer: A
tiszta hang” 

A családi összefogásban gyarapodó gyûjte-
mény restaurálását, mentését, elhelyezését az
apa és két fia oldotta meg. A családi ház és mû-
hely mérete már alkalmatlan a hangszerek mél-
tó, áttekinthetõ, mások számára is hozzáférhetõ
elhelyezésére, bemutatására. Így a 70-es évek
közepétõl rendszeresen vándorkiállítás soroza-
tot szervez a család, amelyen ma már települé-
senként 3-4 hétig, kb. 400 hangszer kerül a
nagyközönség elé. Minden kiállítást a „Síppal,
dobbal…” címû hangszerbemutató mûsorral
nyitnak meg, amelyben több mint 50 történeti és
népi hangszerünk készítésével, használatával,
hiedelmeivel és koncertszerû megszólaltatásá-
val ismerkedhetnek meg, interaktív módon az
érdeklõdõk.

A Birinyi Gyûjteményt már sok helyen cso-
dálhatta a közönség. Külföldön, sõt több világ-
részben is jártak már hangszereikkel, és vitték el
a hírét a magyar szónak és a magyar népzené-
nek. A gyûjtemény és a kapcsolt elõadások, be-
mutatók, koncertek, foglalkozások országunk,
kultúránk hírnevét öregbítette. Birinyi József
elõadómûvészi, néprajz-, népzenekutatói, okta-
tói és filmrendezõi tevékenységért 2007. márc.
15-én a Magyar Köztársasági Érdemkereszt ki-
tüntetést kapta. A Birinyi testvérek a legnagyobb
szakmai alázattal és szeretettel ápolják a hagyo-
mányt. Birinyi József hallatlanul sok hangsze-

ren játszik. „Ez csak úgy jött magától, hiszen a
hangszercsaládokból elég egyet ismerni, a töb-
bire ráérez az ember” – mondja a mûvész. 

A következõ hangszereken játszik: Citera,
koboz, tambura, tökcitera, mandolin, ütõgar-
don, tekerõlant, trombitahegedû, bõrduda, fúj-
tatós duda, nádsíp, töröksíp, hólyagsíp, klarinét,
tárogató, hosszúfurulya, kettõsfurulya, pásztor-
furulyák, fafuvola, peremfurulya, tilinkó, kaval,
okarina, körtemuzsika, cserépsípok, pánsíp, do-

romb, facimbalom, hangkeltõk, hangszerpótló
eszközök.

– „Egy Tradíció Ház tervem megvalósításán
dolgozom, amely komplex intézmény, zeneház
lesz. Állandó hangszerkiállítással, hang-
szerkészítõ mûhellyel, foglalkozások-
kal, koncertekkel, táncházakkal, film-
vetítésekkel, tv- és hangstúdióval,
közvetítéssel, szakmai bázissal,
kutatósarokkal, alkotóházzal, táj-
házzal, közmûvelõdési térrel, archí-
vummal, értékes szórakozási lehetõ-
ségekkel, online szolgáltatásokkal,
amelyben lehetõsége
nyílhat mindenkinek,
hogy a XXI.
század

esz -
k ö z e i

segítségé-
vel szerezhes-

sen élményt, isme-
retet hagyományaink-

ból.” Összeállította: 
Kuruczleky Ilona
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Birinyi József
népzenész, hangszeres szólista, népzenekutató,

a Népmûvészet Mestere, 
televíziós vállalkozó


