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MEDINAI TAMBURA ZENEKAR TEVÉKENYSÉGE 

A szívhez szóló muzsika 

 

Zenekar tagjai és a hangszerek Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be.” – 

írta Kodály Zoltán. 

A Medinai Tamburazenekar zenei tehetséggel megáldott és zenélésre született medinai tagjait 

rokoni szálak fűzik egymáshoz. Két generáció is játszik benne, akik a népzene világából 

érkeztek és a szekszárdi Bartina néptáncegyüttest éveken át kísérték különböző felállásban.  

A zenekar repertoárjának alapötlete Barta Zalán gondolataiban fogant meg először, aki régi 

dalok, magyar nóták és sanzonok hallgatásával töltött idő után fogalmazta meg azt, hogy ez a 

zenei anyag lassan feledésbe merül, így védendő értékké vált. A zenekar ennek felelevenítésén 

dolgozik. A hanganyag összeállítása és rendszerbe foglalása után javaslatot tett arra, hogy 

gyakorolják. A közös zenélés eredményeként a több húron pendülő, szláv hangszerek sokszínű 

hangzásából jön létre a tamburák jellegzetes hangja. Jelenleg 11, a tambura hangszercsaládjába 

tartozó hangszer képviselteti magát koncertjeiken.  

 

 
A Medinai Malom vendégházban 



 Medinai Települési Értéktár 

 

2 

 

 

Barta Zalán prímtamburán játszik. Szabó Dávid hangszere különös szerepet tölt be a 

hangszercsaládban,  tambura csellóval kíséri a prímás által kiválasztott dalt. A prímáshoz képest 

a dallamot egy vagy két oktávval lejjebb játszó hangszere a közös tambura játékot szebbé teszi, 

és egyben díszíti is azt, harmóniákat támogatja kettős-hármas hangzatokkal. Dávid sok dalban 

énekel is. 

 
Barta Zalán és Szabó Dávid a medinai református templomban zenél 

 

A zeneszerető faluvezető, Vén Attila elmondása szerint a prímás választja meg a dalokat, a 

zenekar többi tagja kíséri azt. A nagybőgő és a  tömör akkordokat adó tambura brácsa adja a 

prímtamburához a kíséretet. A nagybőgő adja az egyeket, a hangszermester által készített két 

éves tambura brácsa felel rá, ezáltal is telítődik a  zene és megszépül. A zenélő polgármester 

énekkel is kíséri a zenekart. 

Szabó József népzenész a tambura hangszercsalád legkisebb hangszerén, a prím tamburán 

játszik, énekel.  

A zenekar egyik kedvenc tagja, Debreceni István, Talpi, a zene alapját adó népi ritmus 

hangszert, a száz éves nagybőgőt - tamburabőgő - a húrok keménysége miatt bőrrel szólaltatja 

meg és énekel is hozzá. A húrok egyenes vonalban helyezkednek el.  

Repertoár Koncertjeik repertoárjában több műfaj ismert dallama csendül fel. Zenéjükkel egy 

új műfaj és stílus születésének tanúi lehetünk.  

A megpendített többféle tambura húrjain ízelítőt hallhatunk a 20.századi régi kávéházak, kuplék 

zenei világából és hangulatából. A mai kor számára  is aktuális, szívhez szóló dalok szövegében 

megzenésített verseket, nótákat, szerb zenét, foxokat, csárdást, keringőt, tangót, katonadalokat  
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és népzenét  is megtalálhatunk. Repertoárjuk sokszínűségével minden társadalmi réteget 

megszólaltatnak.  

 

 
Jó hangulatban 

 

Az egyre nagyobb ismertségre szert tevő zenekar fellépéseik alkalmával újra utat tapos 

magának a szívekhez a könnyed, dallamos tambura zenéje.  

 

  
Medinai fellépés 

Egy pályázatnak köszönhetően nyolc Sió menti települést átölelő, nagy sikert arató 

programsorozat  keretében a zenekar jeles napokhoz kapcsolódó  interaktív foglalkozásokkal  

igyekezett kedvet csinálni a zenéhez óvodásoknak és általános iskolásoknak. A Dalárdával a 

nótázás hagyományát erősítették és a közös éneklés örömét idézték fel a résztvevők. A 

rendezvénysorozat sokszínű zenei sokadalommal zárult. Fellépéseik alkalmával mindig tetszést 

aratnak közönségük körében.  
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„Hej, Sióról fúj a szél” - Jeles napokhoz kapcsolódó óvodai foglalkozás Harcon és Medinán 

  

Táncház és interaktív foglalkozás a Medinai Tambura zenekarral  

a Cselekvő Közösségek projektben 

 

Fellépéseik Több nívós rendezvény megbecsült zenekaraként népszerűsítik a tambura 

muzsikát. A 2017 őszén a budapesti  Magyar Értékek Napján Tolna megyét képviselték. A 

rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a hazánkban és határainkon túl fellelhető mindazon 

szellemi, kulturális, természeti és tárgyi kincseket, melyek hozzájárulnak annak megéléséhez, 

hogy magyarnak lenni, magyarságunkra büszkének lenni, itt élni jó érzés. 

 

Magyar Értékek Napján a budapesti Szent István  bazilika előtti tér színpadán, 2017-ben 
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A Medinai Művészeti Napok állandó fellépőiként mindig nagy sikert arattak a hallgatóság 

körében.  

 

Fellépés a Medinai Művészeti Napokon 2018-ban 

A Medinai Ízőrzők televíziós gasztronómiai műsorában nemcsak háttérzenekarként, hanem az 

ételek elkészítése közben is közreműködtek.   

 

„Medinai Ízőrzők” műsorában a medinai Szabó tanyán  

A tavalyi és az idei paksi tömbbelső koncertek hallgatói örömmel fogadták őket, megszínesítve 

a koronavírus kapcsán kialakult nehéz pillanatokat.  

 

Koncert pillanatok 
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A Babits Mihály Kulturális Központ „Kultúrpercek” sorozatot indított, ahol már két alkalommal 

is megdobogtatták a hallgatóság szívét.  A Zene SzombatON programsorozaton is nagy sikerrel 

szerepeltek. 

     

Kultúrpercek és a Zene SzombatON a Babits Mihály Kulturális Központban 

A Medinai imázsfilm és Gasztromegye medinai kulturális program aktív szereplőiként is részt 

vettek. 

  

Pillanatkép a Medinai imázsfilmből a Szabó család tanyáján 

 

Gasztromegye medinai forgatásán is szerepeltek 
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Évek óta a Tengelici Kolbásztöltő Fesztivál oszlopos tagjává váltak.   

 

Tengelici Kolbásztöltő Fesztivál 

Vidám szív  a legjobb orvosság” A medinai református templom egyházi-kulturális 

programjai ékes képviselői voltak.  A történelem viharait átélt, 230 éves református templom  

kiváló akusztikájú épületében medinai zenészek a 150 éves Úr asztalánál lírai tartalmú 

dalokat hoztak. A tambura húrjai megtöltötték a belső, magas teret és a közönség szíveinek 

húrjain játszottak csodálatos dallamokat. A zenészek keretet adtak fellépésüknek, hiszen 

áldással kezdték és áldással fejezték be a programot. 

  

Fellépés a medinia református templom 150 éves Úr asztalánál  

 

A környező települések és hazai városok sokszínű kulturális programjain,  borversenyeire is 

meghívást kapnak, ahol kitüntetett figyelemmel hallgatják őket. Sokan vigasztalást nyernek az 

együtt éneklés és nótázás során.  

TEOL írása …” Közben egy másik formáció is létrejött, mégpedig a Medinai 

Tamburazenekar, mely borversenyeken, falunapokon szokott közreműködést vállalni. Ennek öt 

tagja van: Barta Zalán, Szabó József, Szabó Dávid, Debreceni István és Vén Attila. 

– A népzene mellett a múlt századi kávéházi zene és hangulat is kezd a múltba költözni – 

mondja a zeneszerető faluvezető –; az is védendő értékké vált. A tamburazenekar ennek  
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felelevenítésén ügyködik. Tavaly kiadtunk egy CD-t, s már készítjük a másodikat. Az elfelejtett 

slágerek, sanzonok világába repítjük a hallgatóságot, a harminc-ötven-száz évvel ezelőtti 

időkbe. Ha meghívnak bennünket, megénekeltetjük a nyugdíjasklubokban, a kisebb-nagyobb 

rendezvényeken jelenlevőket. 

…„Az élőzene az emberhez idomul, a gépzenéhez viszont  az ember alkalmazkodik. Ezt az 

egyszerű, de nem jelentéktelen megállapítást tette két zenész, Debreceni István, azaz Talpi és 

Vén Attila, akit Medina polgármestereként is sokan ismernek. Mindketten tagjai a Medinai 

Tamburazenekarnak, amelyet tavasztól az év végéig legalább háromezren láttak zenélni. – 

Három-négy korosztály nőtt fel az első világháború óta úgy, hogy nem ismerte ezt a hangszert. 

Sőt, maguk a dalok, a megzenésített versek is eltűntek – mondja Vén Attila. Hozzáteszi, ezeket 

most a megyei önkormányzat egy pályázatának köszönhetően visszatanítanak. És magát a 

stílust is, állítja Debreceni István. És, hogy milyen ez a stílus? Könnyed, dallamos, a kockás 

terítős kisvendéglők világát idézi. És bár ezt a pengetős hangszert sokan elsősorban déli 

szomszédaink hangszerének tartják, ma használatos változata Magyarországon alakult ki, ebből 

pedig az következik, hogy nálunk szintén népszerű volt. A medinai zenekar pedig nemcsak 

népzenét játszik, de tangót, de még a Beatles Yellow submarine című számát is hallhatta már 

tőlük a közönség. Az olyan dalokkal, mint „Az ember egy léha” pedig rendszerint könnyeket 

csalnak a hallgatóik szemébe. 

Nem felejtik az elődöket a mai muzsikusok, megőrzik a tanultakat, emlékeket. 

Összegzés A Medinai Tamburazenekar zenekari munkája nemcsak Medina, hanem a 

környékbeli települések, valamint Tolna megye jó hírnevéhez és azok kulturális 

felvirágoztatásához, jobb életminőség kialakításához és a kulturális turizmus megalapozásához 

is hozzájárult. Hazai konferenciákon több alkalommal képviselte településünket. A gazdag 

zenei hagyomány megőrzéséért, a zenei értékek népszerűsítéséért és  átadásáért méltó helyet 

foglal el a Medinai Települési Értéktár helyi értékei között. A hazai zenei kulturális örökség 

megóvásában, továbbadásában elért eredményei, munkássága és a generációk közötti 

tudásátadásban szerzett tapasztalatai méltóvá teszik a Tolna Megyei Értéktárba történő 

felvételre. 

 

 

 


