
páva-mozgalmat érintő zenei szakkérdéseket tárgyalták meg, de megjelölték a to-
vábbi kibontakozást segítő fontosabb konkrét teendőket is. (Ezekre a Honisme-
reti Híradó hasábjain később még visszatérünk.) 

A márciusi tanácskozáson elhangzottak tehát nem maradtak „papíron" . (Bár, 
ugy hisszük, hasznos volt biztosítani, hogy az ott ismertetett eredmények, nehéz-
ségek, elhangzott kívánságok, javaslatok és útmutatások - a Termelőszövetkeze-
tek Országos Tanácsa megértő támogatásának köszönhetően - papíron is rögzítőd-
jenek, s így szélesebb körben is hathassanak.) A honismereti mozgalmat patronáló 
és irányító intézmények összefogása, tevékenységük összehangolása máris kézzel-
fogható, értékes gyümölcsöket termett. Biztosítéka ez annak, hogy a honismereti 
mozgalom és a népdal-ügy támogatásában „érdekel t" - mostani beszámolónkban 
nem említett - valamennyi intézmény (így a KISZ, a SZOT, a TIT , s még mások) 
„népf ron t j a" továbbra is segíteni fogja a páva-mozgalom kibontakozását. 

Mozgalmunk új orgánuma, a Honismereti Híradó, és minden bizonnyal a Kó-
rusok Országos Tanácsának szintén most indult tájékoztató folyóirata, a K Ó T A is 
igyekszik majd kivenni a részét ebből. 

Szerk. 

Felszállott a madár 
- Nemzetiségi szövetségeink népdal-vetélkedője -

Szép madár a páva. Annak a népdalmozgalomnak sikere, melyet ez a madár 
szimbolizált, joggal tollának káprázatos színeihez mérhető. A tv képernyője előtt 
milliókkal együtt a hazai nemzetiségek is jóleső érzéssel látták a magyar népdal új 
virágzását. Sokakban merült "fel azonban akkor a kérdés: „nem lett volna-e még 
színesebb ennek a pompás 'madárnak a tolla', ha közte helyet kapnak a hazánkban 
élő nemzetiségek dalai is?" Igaz, hogy induláskor a körzeti versenyeken itt-ott 
még felbukkant egy-egy szlovák, délszláv énekes, de megyei szinten már hírüket 
sem hallottuk. 

Pedig hazánkban megközelítően 500000 nemzetiségi él: kb. 220 ezer német, 
110 ezer délszláv (horvát, szerb, szlovén), 120-125 e z e r szlovák, 25-30 ezer román. 
Szolnok megye kivételével az ország minden megyéjében találhatók szétszórtan 
nemzetiségiek. Évszázadokkal ezelőtt több hullámban érkeztek Magyarországra 
földművesek, bányászok, iparosok, kereskedők. Kik jószántukból jöttek, kik nagy-
urak telepítései során kerültek ide, másokat a történelem viharai űztek idáig. Ma 
nagyobb részben, 80 százalékban falun élnek, termelőszövetkezetben, iparban 
keresik - és tegyük hozzá - meg is találják boldogulásukat. Magyarországot tekintik 
hazájuknak, munkájuk, sorsuk azonos a magyarokéval. Mindabban, amire ebben az 
országban büszkék lehetünk részük van verítékükkel, egy-egy téglával a nemzeti-
ségeknek is. 

Folklór-anyaguk olyanféle periférikus szerepet tölt be a nagy nemzeti nyelv-
területükhöz képest, mint a magyarban a csángóké. Nyelvük, dallamkincsük és 
szokásanyaguk elszigeteltségüktől függően, nagyrészt azon a fokon konzerválódott 
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- s magán viseli annak a kornak kulturális emlékeit mely korban anyanemzetük-
től elszakadtak. Nemrég pl. egy N D K - b ó l való folklór-kutató a Komárom megyei 
Kecskéden olyan 300 éves német népballadát talált, amely már mindkét Német-
ország területén ismeretlen, csak a Friz-szigetek egyikén énekelik még. Hasonló ősi 
elemekre bukkantak a szlovéniai kutatók hazai szlovén vidékünkön; jugoszláv 
nyelvészek számára a XVI. sz. nyelvemlékeit őrizte meg a Vas és Győr-Sopron 
megyében élő gradistyei horvátok nyelve; de ugyanez vonatkozik a hazai szlovákság 
és románok balladáira, táncaira stb. is. Évszázadokon át a nemzetiség talán tudat 
alatt érezte azt is, hogy nemcsak nyelvében őrizheti meg nemzetiségi mivoltát, 
hanem népzenei, népszokás, népviseleti ,,anyanyelve" együtt jelenti számára szár-
mazása meghatározóit, s így féltőbb gonddal őrizte azokat. így lehet aztán, hogy 
hazánkban a nemzetiségi folklór viszonylag ma is oly mélységesen gazdag, és a népi 
szellemi hagyatékok új „kincskeresőinek" vonzó területe. 

Természetesen, nemzetiségeink kultúrája ezer szállal kapcsolódik a magyarhoz, 
kölcsönösen gazdagítva egymást. Magyar pentaton dallamokra énekelnek horvátul 
Zalában; Nógrádban, Pest környékén és másutt a szlovákok; ugyanakkor egy csomó 
magyar népdalunk magán viseli a szlovák népdalvilág motívumait . A német népi 
táncok között Dunántúlon előkerül egy-egy „ungarischer verbunk"; hasonló a 
viselete a Galga-völgyi palóc és szlovák menyecskének. A látó szem az élet minden 
területén felderítheti könnyen azokat a kapcsolatokat, melyet a Kárpát-medence, 
mint a többnyelvű népek hatalmas műhelye ötvözött egybe a századok grádicsain. 
Jó az embernek, jó a népeknek, ha belénk sújt a felismerés: a kölcsönös hatások 
gazdagítottak bennünket, összekötnek és nem elválasztanak. 

A magyarországi nemzetiségeknek a ragaszkodása is intenzívebb saját népdal-
hagyományaik iránt, mint általában a nagyobb nyelvi közegé, amelyben élnek. 
Lakodalomban és más társas összejöveteleken a közös éneklés tematikája túlnyomó-
részben a hagyományos népdal, hiszen azt nem, vagy csak kevésbé szorítja ki az 
„anyaországból" gyér csatornákon érkező műdal. 

A nemzetiségi szövetségek kulturális megmozdulásainak, előadókörútjaik mű-
sorainak, de a nemzetiségi művészeti csoportok helyi repertoárjainak is állandó és 
jelentős része szintén a népdal. 

Az első népdal- és népdalos tehetségkutató versenyt 1968-ban a Délszláv Szövet-
ség rendezte. Az országos döntőre 1969. január végén, a Nagy Délszláv Kultúresten 
(Velike Juznoslovenske Vece) került sor Budapesten, a Magyar Néphadsereg Köz-
ponti Klubjában. Már ez a vetélkedő is megmozgatta az ország különböző vidékein 
élő délszlávokat, Békéstől Győr-Sopron megyéig. Akkor kb. 200 énekest szervezett 
be. (Első díj az Orion Gyár a jándéka volt, egy legmodernebb tv-készülék.) A sike-
res vetélkedő nyomán már akkor felmerült a gondolat hogy időközönként ezt a 
versenyt meg kell ismételni. 

Aztán jött az országos ,,Röpülj páva" mozgalom felszabadulásunk jubileumi év-
fordulóján. Sajnáltuk, hogy akkor nem illett bele a nemzetiségek programja. A 
„Páva" sikere azonban egy sor nemzetiségi községben is életrehívta a pávaköröket . 
Azokból néhányat a tv-ben, Vass Lajos és Lengyelfi Miklós gondozásában jóleső 
érzéssel már viszont is láthattunk. 

Az általános nemzetiségi népdalmozgalom azonban 1971 őszéig érlelődött. Az első 
határozat a Nemzetiségi Szövetségek főti tkárainak 1970. szeptember 10-i értekez-
letén született, a Művelődésügyi Minisztériumban. Ezt támogatta a Pest megyei 
Tanács és a H N F felhívása a nemzetiségi „pávamozgalom" jegyében. A különböző 
szövetségek aztán kisebb-nagyobb időeltéréssel, nagy lendülettel láttak immár hozzá 
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a hazánkban élő délszlávok, németek, szlovákok és románok országos népdalvetél-
kedőjének megszervezéséhez. Célja: a nemzetiségi anyanyelv és népi kultúra to-
vábbi kutatása, ápolása és fenntartása, az öntevékeny kulturális munka fellendí-
tése. 

Mind az M M Nemzetiségi Osztálya, mind pedig a nemzetiségi Szövetségek ezt a 
mozgalmat széleskörű társadalmi támogatásra és felhívásra alapozták. Az MSZMP 
bizottságok, a megyék művelődésügyi osztályai, a H N F , a KISZ, a tsz-ek, a helyi 
tanácsok erkölcsi és anyagi támogatásával lehetséges csak mindezt megvalósítani. 
Hozzá kell tennünk: a segíteniakarás, a jószándékú támogatás egyetlen megyében 
sem késett. Sőt! Ennek a kérdésnek ilyen mértékben még soha nem tapasztald lel-
kes támogatása azt bizonyítja, hogy a korábbi évekhez képest pár tunk és kormá-
nyunk nemzetiségi poli t ikájának megvalósítását egyre több intézményünk és nem 
nemzetiségi ember tekinti őszinte internacionalista kötelességének. (A sok példa 
közül csak néhány: Város'lődön 8000, Pilisvörösváron 10 000, Tatán 15 000 Ft-tal 
járultak hozzá a rendezés költségeihez.) 

I. A Magyarországi Németek Demokratikus Szövetsége 1971. április 9-én elsőnek 
bocsátotta ki a felhívást a Neue Zeitung hasábjain, „Reicht brüderlich dic H a n d " 
- Nyúj tsd baráti kezed! - címmel. Céljuk kissé túlnőtt a népdal keretein. Ugyanis 
a népdal és népi muzsika mellett helyet kaptak a versmondók és a mesélők is. 

A jelentkezés minden várakozást felülmúlt. 11 megye 90 községéből 3000 jelent-
kezés érkezett. Ebből kb. 2600 a népdal és a népi hangszerek művelője. Legnagyobb 
számban Baranya, Tolna és Bács-Kiskun^megyékből érkezett a benevezés. 

A helyi selejtezők még szeptember- október hónapban lezajlottak. Nagy sikere 
volt a mohácsi, székelyszabari (Baranya m.), mázai (Tolna m.), városlődi (Veszprém 
m.), pilisvörösvári (Pest m.), hajósi (Bács-Kiskun m.) 'körzeti versenyeknek, de 
ezek egy része még hátra van. Komlón január 9-én, Mohácson január 16-án, Sop-
ronban január 30-án lesz a megyei döntő. Tolna megyében Györkönyben rendezik a 
körzetit, és Gyönkön a megyei vetélkedőt, Fejér megyében február 6-án, Szár köz-
ségben összevont versenyre kerül sor. 

A tervek szerint a Német Szövetség nem Budapesten, hanem a nagy létszámra 
való tekintettel az országban 2 - 3 helyen tar t ja meg országos döntőjét , ugyanennyi 
I—II. díjjal. Az első díjasokra kéthetes N D K jutalomutazás vár. 

Milyen meglepetést tár tak fel ezek a vetélkedők? Edd ig ismeretlen, a betelepí-
tésekkel magukkal hozott ősi népdalok, bal ladák kerültek elő Har tán , Hajóson, 
Majosról, Mecsekjánosdiról stb. Gannáról , Városlődről dramatikus esküvői népszo-
kások; Nemesnádudvarró l a tél és a nyár küzdelmét megelevenítő, maszkos, énekes 
játékot idéztek fel öreg svábok a feledés homályából. 

A mozgalom sikeréről tanúskodik az is, hogy a szigetcsépi németek kórusában 
szülők és gyerekek együtt zengték a még sehol fel nem jegyzett , ,bauerl iedeket ' \ 
Vértessomlóról egy egész család, a Krüppl-familia állt a világ elé, hogy a család-
ban apáról-fiúra hagyományozott és őrzött német dalaikat közkincssé tegyék. Egyéb-
ként ennek a nemzetiségi vetélkedőnek internacionalista eredményeit is bizonyítja 
pl., hogy a Tatán rendezett , Komárom megyei döntőn és másutt , a német vetélke-
dőkre magyar fiatalok is beneveztek - németül! 

Kik jutottak eddig országos döntőbe? Természetesen a Krüppl család, a tarjáni 
gyermekegyüttes, a Tafferner házaspár különleges alpesi énektechnikájukkal, a 
kecskédi, csolnoki ének- és zenekar stb. Ezenkívül még .majd sokan mások, hiszen e 
nagy megmozdulásnak még csak felénél tar tanak a németek. Palotabozsok, Nagy-



nyárád, Töttös, Bóly, Nádudva r , Bácsbokod, Gyönk, Izmény, Mórágy, Brennberg-
bánya, Ágfalva, Dunabogány, Solymár, Etyek, Kőszeg, Kercseliget stb., stb. -
még hátra van. E cikk keretében semmiképpen nem nyílik lehetőség valamennyi 
benevezett község felsorolására, ahonnét további ősi népdalok és ú j tehetségek 
várhatók. 

II. A Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége 1970. szeptember 
22-én hirdette meg a Narodne Novinében a délszláv dalok fesztiválját. A korábbi 
tapasztalatokból kiindulva a feltételeket módosítot ták: a jelentkezést 12 éves kor-
tól felső korhatár nélkül elfogadták, de az énekes szólistákon kívül (14-es létszámig) 
csak duók, triók és kamarakórusok jelentkezését, szólóhangszerek és népi zeneka-
rok benevezését fogadták el. 

A drávasztárai horvát asszonykórus az elődöntőn 

A felhívás nyomán 496-án jelentkeztek a nemes vetélkedőre, ami a korábbinak 
2 1,2-szerese. A legnagyobb érdeklődést a szlovénlakta vidéken váltotta ki a fel-
hívás. Felső- és Alsószölnök, Szakonyfalu, Apát is tvánfalva, Kétvölgy, Orfa lu köz-
ségekből, a szentgotthárdi gimnázium szlovén szakkörével együtt 140 versenyző 
nevezett be. A jelentkezési arányszámban ezután a Vas megyei horvát községek 
következnek: Szentpéterfalva, Felsőcsatár, Narda , Horvátzsidány, Peresznye, Győr-
Sopron megyébő Kópháza és Und. Mindez szinte várható is volt, hiszen egyúttal a 
magyarországi délszlávok közt ezeken a területeken van a legnagyobb múltja a tu-
datos népi kóruskultúrának. 
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Természetesen, szép számmal érkezett benevezés Magyarcsanád, Szőreg, Csiké-
ria, Katymán, Gara , Hercegszántó, Baja, Dusnok, Bátya, Kátoly, Versend, Kásád-
Drávasztára , Felsőszentmárton, Tótújfa lu , Szentborbár, Szalánta, Pécsudvard, Áta , 
Pécs, Murakeresztúr, Tótszerdahely, Pomáz, Tököl helységekből is, képviselve min-
den délszlávlakta tájegységet. 

A helyi döntők már novemberig lezajlottak. A területi-megyei döntőknek még 
a közepében tar tanak. Rábatótfa lun december i i - én , Peresznyén december 12-én 
(Vas m.), Szalántán december 18-án, Felsőszentmártonban december 19-én (Ba-
ranya m.) már lezajlott. Baján és Tökölön január 16-án kerül sor a középdöntő ese-
ményeire. 

Az országos döntőt márciusra tervezik Budapesten. Az eddigi eredmények vára-
kozáson felüliek. A ,,Jacka, pjesma leti i razveseli srca!" - Száll a dal és örvendez-
teti a sziveket! - címmel Vas megyében tartot t vetélkedők pl. oly nagy tömegeket 
mozgósítottak, hogy Peresznyén a 300 néző fogadására készült új művelődési ház-
ban hatszázan szorongtak. Néhány tucat f iatalnak már csak az ablakpárkányon ju-
tott hely. Nem csoda hát, ha a lelkesedés a szó valóságos értelmében szétrúgta a 
terem fa lá t : egy csoport fiatal ablakostól, párkányostól kiesett az utcára. (Sérülés 
szerencsére nem történt, csupán az ijedelem után még tovább erősödött a taps.) 

Edd ig kik jutottak nagy reményekkel tovább? Tehetségével' meglepetést keltett 
a 17 éves Korpocs László (Szakonyfalu), aki szlovén dalait saját maga kísérte har-
monikán; ugyancsak a szlovének között tűnt ki Glantz Lászlóné és Barbér Istvánné 
kitűnő duet t je (Alsószölnök). Kiváló teljesítményt nyújtott rusztikus hatásával a 
peresznyei kamarakórus, a kópházi és nfTrdai trió, Molnár Ambrus szólóénekes, és 
a , ,Dráva Együt tes" népi zenekara (Tótújfalu) , valamint Rádity Márk, harmonika-
szólójával (Pécsudvard). Elbűvölően szépen énekeltek a zöldelő dombokról, sze-
relemről, bánatos évekről Haz.udiacz Mária (Kátoly), Zdenácz Anica (Kásád) , 
Viljevác Vinkó (Drávasztára) is, akik a drávasztárai asszonyok ősi szláv többszó-
lamúságát életre keltő kórusával együtt szintén méltóan kerültek országos dön-
tőbe. 

A Délszláv Szövetség vetélkedőjén már érződött a rutin. Másodízben rendeznek 
ilyet. Míg az első alkalomkor, 1968-ban a többségükben a jugoszláv rádiók által 
sugárzott divatos és érzelgős „gradske pjesme"-ket, műdalokat (ugyanaz, ami a 
magyarban a népdal mellett a magyar nóta) hallottuk, addig a mostani versenye-
ken műdal ritkán fordult elő. A nyugati megyékben egyáltalán neon, Baranyában 
és Bácskában 1 - 2 esetben. Az énekesek, legtöbb helyen ma is élő pompás népvi-
seletükben, az emlékezet mélyéről sok-sok évszázados bordalt , balladát, szokásdal-
lamot hoztak felszínre. 

III. „Vyletel v t ák" - Felszállott a madár címmel a Magyarországi Szlovákok 
Demokratikus Szövetsége 1971. október 15-én bocsátotta ú t jára a Ludové Noviny 
szlovák nyelvű hazai lap hasábjain az első szlovák népdalvetélkedőt. A szlováklakta 
megyékben a megyei tanácsoknál, a HNF-né l , KISZ-nél, tsz-eknél stb. a kezdemé-
nyezés szintén megértő támogatásra talált. 

Még nagyobb a visszhang és buzgalom a szlovák községekben. Összesen 45 köz-
ségből neveztek be (a szlováklakta községek fele), legnagyobb számban Pest me-
gyében 11 községből. A felhívás már a kezdetben általános sikert hozott: új mű-
vészeti csoportok születtek, régiek szerveződtek újjá. 

A Szlovák Szövetség az országos döntőt megelőzve csak körzeti versenyt tart 
(helyi és megyei döntőt nem). Az első vetélkedőre Nógrádban került sor decem-
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berben, 164 aktív részt vevő énekessel. Abonyból, Erdőkürtről , Kétbodonyból, Le-
géndből, Nézsáról és Nógrádsápról . 

Innét országos döntőbe jutott Szabó Ferencné (Nógrádsáp), aki tiszta népi egy-
szerűséggel interpretálta dalait az otthonról, hazáról, sorsról. Ugyancsak tovább-
jutott Proháza János erdőkürti énekes, a nézsai Á F É S Z asszonykórus, a legéndi 
népdalcsoport és Blaskó János nógrádsápi tanító, aki kórusán kívül magánszámai-
val is nagy sikert aratott . 

A további körzeti döntők helye Pest megyében Sári, Püspökhatvan és Sóskút köz-
ségekben lesz februárban (Nagytarcsa, Maglód, Csővár, Sződ, Acsa, Csornád, Pi-
lisszentkereszt, Tárnok részvételével). Borsodban Répáshutára és Alsóregmecre 
Bükkszentkereszt, Komlóska, Vágáshuta, Nagyhuta, Füzér ós a sátoraljaújhelyi-
szlovák iskola tanulóit várják versenyre január 16-án. Komárom megyéből Bánhi-
dán találkoznak január 22-én Piliscsév, Kesztölc, Tardosbánya, Sárisáp, Oroszlány, 
Esztergom szlovák énekesei. 

A békésiek természetesen Békéscsabán tervezik a nemes versenyt, ahol Szarvas, 
Kondoros, Örménykút , Tótkomlós és Békéscsaba szlovákjai mérik össze népdalte-
hetségüket. 

Kevesebbet lehet elmondani a Magyarországi Románok Demokrat ikus Szövet-
ségének népdalvetélkedő)érői, amely még szervezési s tádiumban van. A felhívást 
ez év februárjában teszik majd közzé a Foaia Noastra-ban. (Hazai román hetilap.) 
A tervek szerint a versenyeket március-ápri l isban bonyolítják le. A Békés me-
gyei Kétegyházán Méhkerék, Elek, Pusztaottlaka, Kötegyán dalosai találkoznak. 
(De ide jönnek Csongrádból a magyarcsanádi román amatőr énekesek is.) Ha jdú-
Bihar megyében Körösszakáiion vagy Körösszegapátin rendezik meg Bedő, Vekerd, 
Nagyléta, Pocsaj és más románlakta helységek népdal- és hangszerszólistáinak ve-
télkedőjét. A továbbiakban a tervek szerint 1 megyei bemutatót rendeznek Gyulán. 

A román nemzetiségű vidéken nagy szükség van erre a megmozdulásra, ugyanis 
itt kórusmozgalomról szinte egyáltalán nem lehet beszélni. Remélhetőleg nemcsak 
tehetséges román énekeseket sikerül felbátorítani, hanem a többi nemzetiséghez ha-
sonlóan mindez lendületet ad általában más öntevékeny román megmozdulások-
hoz is. 

Összegezve: A „Röpülj páva" mozgalom gondolata a hazánkban élő nemzetisé- • 
gek közt is nagy visszhangra talált. Ha azzal nem is szinkronban, de nemzetiségi 
színeit is bontogatja már ez a szép „madár" . Bár a megindult mozgalomnak még 
a közepében vagyunk, az eddigi eredmények is feljogosítanak arra, hogy bizonyosak 
legyünk annak országos és talán határainkon túli sikereiben is. Mindezt nagyban 
elősegíti majd a négy nemzetiség gyűztesei számára tervezett nagy, közös gálaest a 
Madách Színházban, felszabadulásunk évfordulóján, melyet a Magyar Rádió és 
Televízió is közvetít. 

Nagy kár azonban, hogy a vetélkedők során, a gyakran évszázadok mélyéből fel-
bukkanó nemzetiségi népdalok mindegyikét (függetlenül az énekes személyes hang-
tehetségétől) a Szövetségek nem örökítik meg magnószalagon. Talán soha vissza 
nem térő alkalom ez a Szövetségek és a tudomány számára^ 

A nemzetiségi népdalvetélkedőnek, hagyományápoló és tudományos eredményein 
túl van még egy más, nem kevésbé fontos vonása is. Gyakorlatilag része marxista-
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leninista nemzetiségi polit ikánknak, erősíti a magyarok és a nemzetiségek barátsá-
gát, melyet a magyar hazáról szóló német bányászdal fejez ki találóan: „Reicht 
briiderlich die Hand - Nyúj tsd baráti kezed!" 

Dr. Eperjessy Ernő 
a Délszláv Szövetség osztályvezetője 

Röpülj Páva-körök 

Győr-Sopron megyében 

Mikor a Megyei Tanács Művelődésügyi Osztálya felhívást bocsátott ki Röpülj 
páva körök szervezésére, 17 kör alakult tüstént. Kapuvár , Vitnyéd, Farád, Sobor, 
Kópháza, Csorna, Rábapatona, Rábaszentmihály, Árpás, Tényő (férfi és női kör) 
Pér, Koroncó, Tét , Szany, Bősárkány és Darnózseli. 

Ezek a körök nemcsak megmaradtak azóta, hanem számuk egyre gyarapodik. 
Az 1971. november 21-i tv-közvetítés után csak a csornai járásban még 12 kör ala-
kult meg. Ezekhez csatlakozik még két aémet nemzetiségi kör Brennbergbányán és 
Sopronbánfalván. A köröket többnyire általános iskolai énektanárok vezetik, de 
van olyan kör is, ahol nem énektanár, csak dalkedvelő a vezető. 

Gyökerek 

Bizonyára feltűnik a megye, jelenleg működő 31 Röpülj páva körével, s felve-
tődik a kérdés, mi az oka, hogy ilyen nagy itt az érdeklődés a mozgalom iránt? Sok 
mindenből tevődik össze ez az eredmény. D e legdöntőbb az a tényező, hogy mély-
renyúló gyökerei vannak itt a népdaléneklésnek, a hagyomány ápolásának. Nem-
csak a vidék gazdag folklórban, hanem a tudatos hagyományápolásnak is tradíciói 
vannak. Kapuvár , Szany, Vitnyéd népi együttesei a hagyományápolásnak is rég-
óta vonzó példái. 

Sokat lendítettek a hagyományápolásban a megye rendszeressé vált tájünnepsé-
gei: a csornai Rábaközi Napok, a kapuvári Honismereti Napok , s a Szigetközi Na-
pok Mosonmagyaróváron. Ezek műsorai kitűnő alkalmat adtak s adnak a népitánc, 
a népdaléneklés bemutatására. Ma, amikor a falusi élet gyökeresen átalakul, s a 
szokások megváltoznak, megszűnnek, igen nagy szerep jut a hagyományok fenn-
maradásában a színpadi bemutatóknak. Az itt fellépők alkotó módon művelhetik a 
népzenei, népitánc hagyományt. A néző pedig saját hangjára talál benne, s szűkebb 
hazája iránti szeretete is erősödik vele. 

A tv ugyan látszólag visszaszorítja az ilyenfajta produkciók iránti érdeklődést, 
elvonja a közönséget, de ha fórumot biztosít neki, óriási tömegmozgató erő válhatik 
belőle. 

Ma már elősegíti a népdalok továbbélését, tanulását, a velük való élést az írásos 
terjesztés is. Nagy segítség a megyei Röpülj páva köröknek, hogy két tájjellegű 
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