
 
 

„Aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az életnek olyan kincsét 

kapja ezzel, amely átsegíti sok bajon. A zene tápláló, vigasztaló elixír, és az élet szépségét, s ami benne 

érték, azt mind meghatványozza.” (Kodály Zoltán) 

 

 

 

Népzenei oktatás a Kodoba Béla Zenei Tankörben 

-szöveges összefoglaló és fényképes dokumentáció- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Csoóri Sándor Alap támogatásával 

 



A Kodoba Béla Zenei Tankör új csoportja Koncz Gergely és tanítványai. Koncz Gergely a saját 

házában tanít hetente 7 embert. Magyarpalatkai zenét és zenekari játékot tanulnak, folyamatos 

az oktatás.  
 

„2020 szeptember 22 óta minden kedden délután háromtól este hétig tanítok Nemesvámoson. 

Négy fővel indult, egy akkor 16 éves bőgős, egy 43-, egy 17- és egy 15 éves kontrás. Ehhez 

csatlakozott még egy 63 éves kontrás, és egy 49 éves hegedűs, és alkalmanként néha mások is. 

A legfiatalabb kontrást külön tanítom hegedülni is. A cél, hogy a magyarpalatkaiak zenéjét 

abban a stílusban közelítsük meg, ahogy annak idején ez a felállás muzsikált: Kodoba Márton 

(1941-2003) prímás; Kodoba Béla (1944-1999) prímás, kontrás; Moldován Imre (1924-1994) 

kontrás; Radák Mihály (1938-1992) kontrás; Kodoba Károly (1924-2000) bőgős. 
Abból, amit a palatkai zenekaroktól ismerünk, szerintem ez volt az ő zenélésük csúcsa. 

Fontosnak tartom, hogy olyan részletekbe mélyedjünk, ami ezeknek a kontrásoknak, ennek a 

bőgősnek volt igazán jellemzője, és hogy együtt felfedezzük, miben, és mitől voltak ők mások 

annak idején ahhoz képest, amivé a kilncvenes évek óta vált fokozatosan a palatkai zene. 

A hegedülésben elsősorban Kodoba Márton játékát próbáljuk megfejteni. 

A tanítás privát helyszínen folyik, és az egyéni fejlesztés, fejlődés mellett a másutt szokásosnál 

nagyobb hangsúlyt helyezünk a lehető leghitelesebb együttzenélésre, amivel aztán a lehető 

legjobban lehet majd – tánc alá is – zenélni. Ehhez az 1969-1989 közt lehető legjobban sikerült 

helyszíni, funkciós felvételeket használjuk, hallgatjuk, tanuljuk.” 

 

 
 

 



   
 

https://www.youtube.com/watch?v=rj80yeFzAks 

https://youtu.be/qbjaSa7aUhI 

 

Halmos Attila tanítványai: 

Tinnyén és Piliscsabán 29 fővel indult a szeptember, Tinnyén a kultúrházban, Piliscsabán a 

Hauck és a Páduai iskolákban. Péntek kivételével mindennap tanít. 2020. novembere óta a 

Hauck iskolába nem tudott órát tartani a járványügyi szabályok miatt. Ott előképzősöket oktat 

csoportban, de ahogy lehetett, pótolta az elmaradt órákat. Tinnyén a kultúrház sem fogadhatott 

látogatókat, át kellett költöznünk egy magánházba, ott folyamatos az oktatás. Akik a Páduaiba 

jártak hangszeres előképzőre, rendben folyt a tanítás. „Nagyon komolyan fejlődnek a csoportok. 

Most már három szinten tartok zenekari órát. Ezenkívül a pázmándiak és a tinnyeiek önállóan 

is összejönnek zenélni. Januárban félév záráskor csináltunk videós koncertet.” 

Félévi vizsgák: 

https://szfvar-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/halmos_attila_paduai_hu/Eshiln9N7SFHmIdmjcChtHwBK

nuli1WHhIwJG0G8LOl_nA?e=d0iuZa 
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Kalász Máté tanítványai: 

„A tanítást szeptember elején elkezdtem, a szüneteket a rendes iskolai szünetekhez igazítottam. 

Kilenc tanítványomnak szerdai és csütörtöki napon van az órája, amiket fix óra beosztással 

tartok. Egy tanítványom a munkája miatt (vasút vezető) minden héten más beosztásban tud 

dolgozni, ezért minden héten más időpontban tartjuk előre egyeztetve az órát.  

A tavaszi digitális oktatás után az a tapasztalatom, hogy szükség esetén lehet az online órákkal 

is haladni, de az élő tanítást nem pótolja semmilyen "technika", ezért a jövőben a 

körülményektől függően igyekszek élőben tartani ezeket az órákat. 

Az idei tanévet végig kísérte a járvány, ennek ellenére pozitív észrevételként tekintek arra, hogy 

szeptember óta senki sem hagyta abba a tanulást. Sőt, évközben még egy kisfiú is csatlakozott 

tanítványaimhoz. A nehezítő körülmények ellenére arra törekedtem, hogy minél több órát 

tartsak meg élőben, mert a hangszeres tanítás egyik tapasztalata számomra, hogy élőben sokkal 

könnyebb átadni a tudást. A dallamok tanításán túl a hangok tisztítása, a melódiák ritmusa és 

díszítése, az együtt zenélés lehetősége miatt állítom határozottan az élő oktatás melletti 

véleményemet, mert a felsorolt példák a digitális térben kevésbé kivitelezhetőek. Egyedül a 

márciusi és áprilisi időszakot tartottam digitálisan hosszabb ideig, mert az országos aggasztó 

járványadatok miatt ezt a reális döntést hoztam. 

A tanítványok összetétele mind lakhelyileg, mind korosztályban vegyes. Jelenleg hat általános 

iskoláskorú és négy felnőttkorú tanítványom van, ebből egy brácsás, a másik kilenc hegedűs. 

Ketten vannak lakóhelyemről (Pázmánd), ketten a környékről (Kápolnásnyék, Velence) és 

négyen messzebbről (Érd, Diósd). 

A célok a jövőre: a több éve nálam tanulók ne csak a „négy fal közti” tanításban találkozzanak 

a népzenével, hanem használják életszerűen. Ennek egyik alapja a táncházak: álljanak be, 

tudjanak rögtönözni, figyeljék meg a zene és tánc kapcsolatát, gyűjtsenek közösségi élményt 

ezekről az alkalmakról. Az elmúlt bő egy évben nem voltak táncházak a vírus terjedése miatt, 

ezért nem lehetett kivitelezni ezt a gyakorlatot, de a jövőben (ha a vírus engedi), leszenek 

táncházak Pázmándon, ahova szeretném bevonni tanítványaimat.” 

 



 
 

Kalászné Fuják Zsuzsanna: 

„A Szellőrózsa Népdalkör 4 éve kezdte meg közös munkáját. A tagok - összesen 7 fő - mind 

többgyermekes anyukák, akik hetente egyszer szabad idejükben összegyűlnek magyar 

népdalokat tanulni. 

A 2020/2021-es tanévet a szokásos rendben kezdtük, hetente 1 alkalommal 1,5 órás 

foglalkozásokat tartottunk. Szeptemberben az eddig tanult dalokat ismételtük, újként pedig 

Somogyból választottunk dalokat. Októberben folytattuk a somogyi dalokkal, mellette 

elővettük az előző évben tanult buzai, szováti dalokat. Novembertől a COVID járvány 

súlyosbodásával az élő foglalkozásokat szüneteltettük, emailben küldök anyagot otthoni 

feldolgozásra. Tavasszal-nyáron újra tudtunk találkozni, és folytatni a már elkezdett munkát.” 

 

 
 

Czakó Péter: 

„Ez az év sajnos a jelenlegi járványhelyzet miatt átírta az előre megtervezetteket. A szeptember 

jól indult, mivel sok gyerek jelentkezett az iskolánkban meghirdetett népzenei kurzusokra. 



Ennek oka a tavalyi évben megszervezett számtalan bemutató, valamint jelenlét a falu kulturális 

megnyilvánulásain, ünnepein. 

A tanév kezdetekor megszólítottam a muzsikáló gyerekeket, megszerveztem a vonós kurzus 

működését: beosztást, hangszert, helyszínt. Az oktatást az iskolánk építése miatt csak a 

katolikus parókián lehetett megvalósítani, s mivel a tanulók nagy része első, második osztályos, 

ezért minden alkalommal kisértem a gyerekeket. 

Az iskolában a járványi előírások miatt nem lehet zárt térben énekelni, ezért amíg lehetett, a 

szabadban énekeltünk, tanultunk új dalokat heti egy alkalommal. Az időjárás változásával a 

terembe szorultunk, ahol szintén heti egy órában feldolgoztuk a magyar lakta területek 

népzenéjét, előadással, illetve zenehallgatással. A foglalkozásokon alkalmanként 23 fő volt 

jelen. Heti kétszer másfél órában közreműködök nagybőgőn a Halmos Attila által vezetett 

zenekari összejátszáson.” 

 

   
 

Sáfárné Földi Mária: 

„A 2020/2021 – es tanévben 50 gyermek vett részt a citeraoktatásban Perbálon.  

Idén a járványügyi helyzetre való tekintettel kezdő szakkört nem állt módomban indítani. A 

gyerekekkel hat csoportban dolgoztam együtt a tanév során, kezdőtől a haladóig. Legnagyobb 

büszkeségem az ifi csapatunk, akik jó része tavalyelőtt elballagott az iskolából, a citerázást 

mégis folytatják. A járványügyi helyzet ellenére is működött a szakkörünk. Ősszel a szabadban, 

novembertől pedig online formában gyakoroltunk, tartottuk a kapcsolatot egymással. Videókat, 

felvételeket küldtem a csoportoknak, létrehoztam egy citerás facebook csoportot és messenger 

csoportot, amikbe hangfájlokat küldtem a gyerekeknek a gyakorláshoz.  

A citerák hangolása folyamatosan zajlik, mivel személyesen nem próbálunk – csoportosan - , 

így ez egy kicsit nehezítő körülmény. Egy – két kisebb szereplése is volt néhány citerásunknak 

a vírushelyzet ellenére. Pl.: karácsonyi fellépés, ének órán gimnáziumban hangszerbemutató, 

valamint az általános iskolában adventi gyertyagyújtáson való szereplések – mindez egyéni 

formában. Ezekre a fellépésekre a citerás gyerekekkel külön próbáltunk, hangoltunk, felvettük 

a fellépésre készült dalokat az otthoni gyakorláshoz.  

Büszke vagyok kis népzenészeimre és főleg arra, hogy a járványügyi helyzet ellenére is 

hatalmas lelkesedést mutatnak a népzene, népdal, citera tanulása iránt.” 



 

Szilágyi Márton: 

„A március közepén kezdődő online időszak és a nyári szünet után a régi, szokásos módon 

indult a tanév szeptemberben. Az előző tanévben hegedűt tanulni vágyó gyermekek száma több, 

mint kétszeresére gyarapodott, és jelenleg is 17 főből áll a perbáli iskola népzenei "tanszaka". 

Emellett külön nagy öröm, hogy minden gyermek számára biztosított az otthoni gyakorlás 

lehetősége, ugyanis mindegyik növendék hangszerrel rendelkezik. Különösen fontos ez ebben 

a nehéz időszakban, hiszen gyakrabban előfordul hiányzás, kötelező karantén, stb., azonban a 

gyermekek számára kiadott otthon végzendő feladatok gyakorlásával fenntartható a fejlődés. 

Jelenleg az elsős gyermekekkel a hangszer ismerete, tartása, kezelése a téma, mely egyszerűbb 

gyerekdalok muzsikálásával egészül ki, az idősebbek repertoárjában viszont megtalálhatóak 

különféle falvak dallamai is. Az órákon gyakori az improvizáció, amely alatt nem kizárólag a 

zenei improvizációt értem, hanem az oktatási folyamatban spontán felhasznált eszközöket is, 

hiszen az óra témáját legtöbbször a gyerekek érdeklődésétől teszem függővé. Igyekszem azokat 

az értékeket ösztönözni és hangsúlyozni, amelyeket minden egyes gyermek hozhat a közös 

munkába.” 

 

   
 

Krajcsó Bence: 

A pusztaszabolcsi Harmónia Nyugdíjas Énekkar a vírus miatti időszakban felfüggesztette 

működését. Idős emberekről lévén szó, érthető volt félelmük. Koruknál fogva az on-line oktatás 

sem aratott sikert náluk. A művelődési ház májusi nyitásával egy időben kezdték el újra 

próbáikat Krajcsó Bence citeraművész vezetésével. Hamar megtalálták a közös hangot, a 

kihagyások után már augusztus 20-án új énekcsokorral mutatkoztak be a település lakói előtt. 

 

   



 

 
 

A Kodoba Béla Zenei Tankör működésére a 2020/2021-es tanévre 3.000.000,- Ft támogatást 

kapott, melynek legnagyobb részét az oktatók és a közös zenélésben részt vevő népzenészek 

díjazására fordítottunk, a fennmaradó összeget pedig a hangszerek javíttatására. 

 

A szakmai beszámoló (szöveges és képes) feltöltésre került a pusztaszabolcsi Könyvtár és 

Művelődési Ház honlapjára. Megtekinthető: https://muvelodesihaz-pusztaszabolcs.hu – 

Pályázataink – Csoóri Sándor Alap menüpontban. 

 

https://muvelodesihaz-pusztaszabolcs.hu/

