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A megyei értéktárban is szerepel a medinai népzenész, szabó József munkássága. 

 

A hetvenes évek elején, táncosként kezdett a szekszárdi Bartinában, majd ő lett a 

kísérő zenekar brácsása. Bejárta a fél világot. Alaphangszere a citera, amit tanít is. 

Nyugdíjba készül a 64 éves Szabó József. Ennek következtében a mindennapjai szinte 

semmit sem változnak. A népzene volt és a népzene marad az élete. Munkássága már a 

helyi – medinai – és a Tolna megyei értéktárban is szerepel. 

Pályáját gépi forgácsolóként kezdte, és tíz évet dolgozott abban a szakmában. Később a 

Szekszárdi Húsipari Vállalathoz került anyaggazdálkodási előadónak. Közben, már 

tizenéves korától, 1972-től táncolt a Bartinában, s amikor a kísérő zenekarban üresedés 

történt, ő lett a brácsás. Sokat jártak fellépni, külföldre is, úgyhogy a munkahelyén 

választás elé állították: döntse el, mit akar csinálni, azt vagy ezt. Döntött, és 1986-ban 

fejest ugrott a bizonytalanságba. Az akkor még igencsak szokatlan, fix 

jövedelemnélküliséget bevállalva. Szabadúszás, kényszervállalkozás, fellépések, 

hangszeroktatás. Így teltek napjai, évei. 

 
 

‒ Az eredeti hangszerem a citera – mondja. – Ezen könnyű megtanulni játszani, s utána 

könnyű továbblépni, más hangszerek felé. Brácsázni is így, teljesen autodidakta módon 

tanultam meg. Aztán bejártuk a fél világot, mert nemcsak a Bartinát kísértük, hanem 

volt, amikor tizenhárom táncegyüttessel utazgattunk. Ausztrália kivételével minden 

kontinensen megfordultunk, Egyiptomtól Mexikóig, Tajvantól Dél-Afrikáig. Ez az időszak 

tíz-tizenöt éve ért véget, amikor már soknak éreztük a dolgot, és a Csurgó zenekar 

átvette. 



Azóta a Kovács Gábor, Szabó József, Szabó László és Vén Attila alkotta Bartina 

zenekar a táncegyüttestől függetlenül, önállóan működik. De a piciknek, az óvodásoknak 

még muzsikálnak hetente egyszer a szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. 

Citerázni tengelici és szekszárdi diákokat tanít most Szabó József. Oktatóként a 

leghosszabb időt, huszonkilenc évet a szedresi iskolában töltötte. Növendékei mindig 

szép eredményeket értek el, például a Cinegemadár népzenei versenyeken. Fiával és más 

rokonokkal nemrég megalapította az öttagú Medinai Tamburazenekart. Azzal is sokfelé, 

már a fővárosban is felléptek. 

Kiváló borász, már kétszer is elnyerte a falu bora díjat 

Szabó József 1955-ben született Medinán. Gépi forgácsoló szakmunkás képesítést 

szerzett Szekszárdon, később levelezőn leérettségizett, és más vizsgákat is letett, 

melyek a különböző munkáihoz kellettek. Elvégezte például a citeraoktatáshoz 

szükséges, C kategóriás tanfolyamot. Ismert népzenész, a Bartina zenekar és a Medinai 

Tamburazenekar tagja, brácsán, citerán, valamint tamburán játszik. Házas, két gyereke 

és három unokája van. Fia is zenész, lánya adminisztratív munkakörben dolgozik. 

Szívesen szőlészkedik, borászkodik. Helyi borversenyeken már kétszer elnyerte a falu 

bora díjat. 
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