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A népmesék mint a népi furulyaórák lehetséges kerete 
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Absztrakt 

A magyarországi intézményes népzeneoktatás nagyjából 4 évtizedes múltat tudhat maga 

mögött. Ebből következik, hogy az egyes népi hangszerekhez kapcsolódó szakmódszertani 

kiadványok száma elenyésző. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy a népi furulya a népi 

hangszerek között kivételes helyzetben van, hiszen tanításának mikéntjét több publikációban 

is olvashatjuk. 

Zenei nevelési koncepciónk alapját az adja, hogy az óvoda és iskola közötti váltás élességét 

hogyan lehet tompítani, lágyítani a művészetoktatás segítségével. Mindezt olyan keretben 

képzeljük el, ahol a népdal és a gyermek is otthonosan mozog. A keret, mely a természetes 

környezetéből kiragadott népdalnak természetes közeget tud létrehozni – szellemi síkon 

értendő – nem más, mint a népmese, pontosabban annak azonos nyelvezete, szókincse, 

irodalmi gyökerei. A népmese nevelő szerepéről sokat tudunk az óvodai nevelésből. Ezek 

ismeretében – továbbra is szellemi síkon értve – a népmesére úgy tekinthetünk, mint a 

gyermek számára biztos, óvó, építő közeg. 

Az esztétikai nevelést szem előtt tartva meg kell említenünk a népmesék esztétikai tartalmát, 

finomra csiszolódott kifejezésmódját, archaikus szókincsét stb. A népmesék – azon belül is a 

tündérmesék – kiváló lehetőséget nyújtanak új funkciók megélésére a nevelő munkában. A 

mesében megjelenő hős a gyermek, a hőst segítő (például: többnyire ősz hajú öregember) 

pedig a tanár. Ha ezt a funkciót megéljük, létrejöhet az a tevékenység, amit Carl Rogers a 

tanulás facilitálásával ír le. Tehát a tanár (a hőst/gyermeket segítő) a facilitátor szerepét 

töltheti be. 

A népmesék a régi időkről, a népről, annak bizonyos szokásairól, életkörülményeiről… és 

még sokáig folytathatnánk a felsorolást, árulnak el sokat ismerőjének. És éppen ez az, ami a 

népzenét tanítók számára kívánatos, hiszen a furulyázás zenei élményén túl a megfelelő 

néprajzi háttérismeretekről is gondoskodik. Mindezt úgy teszi, hogy nem alkalmaz műgondot, 

mentes a mesterséges fogásoktól. 

A népzenetanulás első két, előkészítő évfolyamán a gyermekdalokkal ismerkedik meg a 

gyermek. Ez a megállapítás akkor nyer igazán értelmet, ha visszautalva a fentebb olvasottakra 

megemlítjük, hogy az óvodai zenei nevelés is a gyermekdalokra épül. Tehát a gyermek 

formai, szerkezeti, hangkészletbeli jártassága már a rendelkezésünkre áll vokális formában. 

Koncepciónk lényege éppen ebben keresendő: a gyermek számára már vokális formában 

ismert népdalt formálja át hangszeres változattá. Ezzel megvalósul a paraszti társadalomban 

jelen lévő hagyományos tanulási forma, miszerint a furulyások az általuk vokális formában 

ismert dallamot „keresik meg” hangszerükön. Ezáltal hangszeres képzésünk legmagasabb 

szintű tanulási formája már a zeneiskolai évek első éveiben is megvalósulhatnak. 

Természetesen a gyermek saját zenei kultúráján belül értelmezve mindezt, ami jelen esetben a 

gyermekdalok zenei világát jelenti. 

Elképzeléseink szerint az új módszerrel tanuló gyermekek óvodai évei – a tanulás formája 

szempontjából – kitolható, óvodaszerűbbé alakítható az iskolai zenei foglalkozás első két 

évében. A népdalokban szereplő ismeretlen szavak száma jelentős mértékben csökken, hiszen 

a népmesék szókincse és történetbe ágyazottsága kellő ismeretet nyújt, magyarázatra kevésbé, 

vagy egyáltalán nem szorul. A gyermek nem dallamokban gondolkozik, hanem azokat a 

dallamokat, melyeket vokális formában képes megszólaltatni, hangszerével is képes 

újrafogalmazni. 
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