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Dudaiskola Somogyban 

Hidat verni a régi és az ú j közé, átmenteni és meggyökereztetni népművészeti ér-
tékeinket, nagy erőfeszítést követel közművelődési szakembereinktől. A „csak tiszta 
forrásból" jelszó — ma már mozgalom — azt a célt tűzte ki elénk, hogy tájegysé-
günk gazdag foklór- és tárgyi emlékeinek gyökerei közül keressük meg, emeljük ki, 
dolgozzuk fel, fejlesszük és mutassuk be azokat, amelyek a korszerű művelődéspoliti-
kai elvek szerint alkalmasak népi kul túránk fejlesztéséhez. Ezek az elvek ösztönöz-
nek bennünket abban, hogy mozgósítsuk a dunántúli zenei nyelvjárás körébe tartozó 
megyék szakembereit a részben még élő és részeiben fellelhető, vagy a már csak em-
lékeiben található archaikus népzenénk, népi hangszereink felélesztésére. Elsősorban 
dudára, hosszúfurulyára, furulyára gondoltunk. 

Elképzeléseink megvalósításához Olsvai Imre zenetudós, zeneszerző támogatását 
kértük. Vállalta a dudaiskola szakmai irányítását, népzene-elméleti előadások tartá-
sát. Javaslatára megnyertünk két f iatal népzeneművelőt, i f j . Csoóri Sándort a duda-
részleg, Juhász Zoltánt pedig a furulyarészlegek vezetésére. A havonta egyszer — min-
den hónap első vasárnapján — sorrakerülő, egésznapos foglalkozásokat lát tuk célra-
vezetőnek. Körlevélben tájékoztattuk szándékunkról megyénk és a társmegyék mű-
velődési intézményeit, iskoláit. 

Indulásunk évében — 1978/79 — nem állt rendelkezésre teljes anyagi támogatás, 
ezért az évközi foglalkozásokat önköltségesen szerveztük. Az előadások dí ja i t a társ-
megyék, a gazdasági bonyolítást pedig a TIT Somogy megyei Szervezete vállalta. 
Helyiségeket a Magyar Néphadsereg Helyőrségi Művelődési Otthonának vezetője — 
ellenszolgáltatás nélkül — bocsátott rendelkezésünkre. Az első foglalkozásokra So-
mogyból, Tolnából és Baranyából jöttek hallgatók. A duda és a furulya tanulása mel-
lett mind erősebb igény merül t fel a tambura, a vonósok, a töröksíp és a klarinét ok-
tatására is. E célból felkértük Balázs István hegedűművészt a vonósok és a tam-
bura, Oláh József t anár t a hangszerelés, Bakos Rezső népzenészt pedig a töröksíp és 
a klarinét oktatására. Ezzel ugyan szétfeszítettük a dudaiskola képzelt kereteit, mégis 
meghagytuk a nevét, bár most már magában foglalta a népzene-elméletet, a duda, a 
furulya, a vonósok, a tambura, a töröksíp, a klarinét és a hangszerelés tagozatokat. 

Meglepődve tapasztaltuk, hogy a 37 résztvevő kétharmada nem a népzenészek, 
hanem a néptáncosok közül került ki. Dudaiskolánk híre gyorsan terjedt, országos és 
helyi lapok, a rádió és a televízió foglalkozott törekvéseinkkel. Hírverésük nyomán 
az ország más tájairól is kérték felvételüket. Bár a dél-dunántúli megyék számára 
kívántuk működtetni a dudaiskolát, nem zárkóztunk el az elől sem, hogy Körmendről, 
Szombathelyről, Érdről, Budapestről is jöhessenek hozzánk a lelkes hallgatók. 

Az eredményes évközi foglalkozások a lapján határoztuk el a kéthetes bentlakásos 
nyári tábor szervezését. Ezzel is lehetőséget kívántunk teremteni a közös munkára, 
egymás jobb megismerésére, továbbá, hogy előadások, műsorok rendezésével szélesebb 
körben megismertessük és megszerettessük népművészetünknek ezt a részét. 

Nyári táborunkat július második felére, két hétre terveztük. Az első héten Szenna 
község vendégszeretét élveztük. A jellegzetes zselici település teljesen magáénak te-
kintette táborunkat, szeretettel vették körül gyakorolva sétálgató zenészeinket. Vi-
szonzásképpen műsorokat adtunk a Szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteményben. Fe-
lej thetet len élmény volt a Kardzsali Üttörőház énekkarával kialakult közös műsorunk. 
Következő hetünket Balatonföldvár—Gönyetetőn töltöttük. Foglalkozásainkat nyolc 
órakor kezdtük és megszakításokkal este 10—11 óráig tartottuk. Műsorainkat balaton-
parti rendezvényeken, művelődési házakban és szabadtéren tartottuk, hangulatkeltő 
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csoportokat alakítottunk és ezzel is felhívtuk a figyelmet, nagyobb népművészeti ren-
dezvényeinkre. 

Szerepléseink számát azonban túlméreteztük. Bár a fellépéseket örömmel fogad-
ták, a sok felkészülés feszített, koncentrál t munkatempót kívánt, s a tábor végére hall-
gatóink láthatóan elfáradtak. A rádió és a tv tájékoztatásának hatására többen felke-
restek bennünket táborunkban. Az érdeklődők később barátokként kötődtek hozzánk, 
mint például az a két f inn kislány, akik Karjelajnenből jöttek Balatonföldvárra üdül-
ni. Minden reggel megjelentek a kis elemózsiájukkal és lelkesen résztvettek minden 
foglalkozásunkon, elkísértek bennünket szerepléseinkre. De említhetem a svéd gyógy-
szerész házaspárt is, akik azzal vál tak el tőlünk, hogy dudát és tekerőlantot fognak 
vásárolni. A sok külföldi és magyar látogató mellett különböző csoportok is felkeres-
tek bennünket. Nem maradt megválaszolatlan kérdésük, mindenkinek szorítottunk he-
lyet a foglalkozásainkon. Számtalanszor elhangzott a kérdés, miért nem bővítjük ki 
tevékenységünket országos méretekre, miért nem tá r juk ki kapuinkat a nemzetközi 
érdeklődők számára. 

Tanáraink, hallgatóink egyaránt jól dolgoztak. Eredményeik a lapján meghívást 
kaptunk a nyugat-magyarországi néptáncos találkozó gálaműsorára, ahol sikerrel sze-
repeltünk. Nemcsak dudásokat vagy furulyásokat, de zenészeket neveltünk: aki du-
dált az tanuljon furulyát is meg talán még a vonósok közül valamit. A résztvevők 
megszerették egymást, szerettek együtt lenni. Októbertől ismét vá r juk dudaiskolá-
sainkat, közben szervezzük hozzájuk öccseiket: az úttörőket; ad ják át nekik is ügy-
szeretetüket, lelkesedésüket, tudásukat . 

Csikvár József 
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