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Szakmai beszámoló 

 

A projekt  célkitűzése  

 

Projektünket 2018. július 1. és 2019. június 30. között valósítottuk meg az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelő támogatásával. 

Zenekultúránkban a népzene roppant gazdag forrásanyag, a projekt legfontosabb feladata tehát 

egyrészt ennek a területnek a zeneoktatásba történő nagyobb mértékű bevonása volt, másrészt a 

zenélést – túllépve a hagyományos zeneórai kereteken – közösségben, népi zenekari formában 

megvalósítani. 

„Népi dallamokkal bánni tudni: egyike a legnehezebb feladatoknak” – fogalmazott Bartók Béla egy 

1931-es előadásában. 

„Oly kevés írott emlékünk van a régi magyar zenéről, hogy magyar zenetörténeti koncepció nem 

lehet el a népzene nélkül. Mint a népnyelv sokban azonos a régi nyelvvel, úgy a népzene kénytelen 

pótolni a hiányzó történeti emlékeket. Művészi szempontból többet jelent nekünk, mint azoknak a 

népeknek, amelyek már századok előtt alkottak önálló zenestílust” – hívta fel a figyelmet Kodály 

Zoltán is. 

Projektünk során a fentieket szem előtt tartva valósítottuk meg a vállalt tevékenységeket. 

 

Oktatás  

A 2018/2019-es tanévben Szakszon Andrásné, Csoóriné Kálna Natália és Csoóri Sándor  

népzeneokatók 10 hónapon át heti 1 alkalommal tartottak (egyéni és kamarazenei – népi 

zenekari) népzenei foglalkozásokat a Symphonia Alapfokú Művészeti Iskola Budapest, III. Zápor 

Utcai Feladatellátási Helyén tanuló gyermekek számára. A célkitűzés az volt, hogy a zeneórák 

keretein túllépve, diákjainkkal egy népi zenekar tagjaiként megszerettessük a népzenét, 

alaposabban megismerjék mélyre és szerteágazó gyökereit a magyar és Kárpát-medencei zenét 
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formáló motívumoknak, hogy megtanítsuk őket a hangszerek zenekarban való használatára, és a 

közösségi zenei élmény eredményeként erősítsük elköteleződésüket e csodálatos terület iránt. 

A tanév első felében tanítványaink elsajátították a hangszerek zenekarban történő 

megszólaltatásának különböző módjait, a zenekari hierarchiát, a szólamvezetés funkcióját, az 

egyéni órákon tanultakra alapozva kialakítottuk a zenekari hangzást, illetve megismerték a 

vonószenekar és a népi zenekar hasonlóságait és különbözőségeit, az improvizáció helyét és 

mozgásterét, melyre népi zenekarban olykor lehetőség nyíilk. E tudás birtokában a második 

félévre a népi zenekari muzsikálás, a kamarazenélés már egyre nagyobb örömforrást is jelentett 

a számukra: az egyszerűbb dallamkíséretek elsajátítása, a lehetséges technikai fogások kellő 

alaposságú ismerete, az ütemmutató-váltások egységessé válása, az üres húrok használatában 

rejlő lehetőségek egyre tudatosabb kihasználása révén igazi népi zenekarrá kovácsolódtak. A 

eszköztárba igyekeztünk a rendelkezésre álló lehető legtöbb hangszert bevonni, így időről időre 

előkerültek és megszólaltak fúvós hangszerek, sőt tangóharmonika is, hogy minél színesebbek és 

élménydúsabbak legyenek a foglalkozások. 

 

Szakmai tábor  

2019. június 24–28. között Sepsiszentgyörgyön szerveztünk népzenei szakmai tábort 15 gyerek 

és 5 tanár részére.  
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Az iskolából kilépve oktatóink diákjaikat – a javarészt városi környezetben született és élő 

gyerekeket – így ténylegesen is közelebb vitték az élő forráshoz, a népzenéhez, hiszen inspiráló, 

autentikus környezetben töltöttek 3 népzenei és kulturális élményekben gazdag, érzelmileg is 

intenzív napot. 

A táborban nyert értelmet a sok befektetett évközi munka, kirándulás, kulturális programok, 

táncház, és igazi örömzenélések alkották a szakmai program gerincét. 

 

Új hangszereink  

A pályázat adta lehetőségeket kihasználva hangszereket is beszereztünk: 

hegedűket, klarinétokat. 
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A tanév lezárása  

A tanévben megvalósított oktató munka során a határainkon belüli és túli népzenei értékekre, 

területekre egyaránt fókuszáltunk. Fontosnak tartjuk a közös zenélést, nem csupán szakmai, de 

szociális (társadalmi modell) szempontból is, így a gyerekeket arra is felkészítettük, hogy 

közönség előtt is mutassák be a projekt végén a tanultakat. 2019. május 28-án az Symphonia 

Alapfokú Művészeti Iskola Budapest, III. Zápor Utcai Feladatellátási Helyén adtak számot 

tudásukról egy igazán jó hangulatú szereplés révén. 

   

 

A tervezett tevékenységek sikerrel megvalósultak, melyeknek méltó megkoronázása volt az év 

végi népzenei-szakmai tábor, hiszen kilépve az iskolai keretek közül, autentikus és inspiráló 

környezetben tapasztalhatták meg, hogy zenei gyökereink messzire nyúlnak, hogy a népzene 

valóban élő forrás, és hogy értékeinket, hagyományainkat őrizni, ápolni, továbbvinni kell. 

 


