
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 

36 



daloskönyv ad anyagot, s eligazítást abban a fontos kérdésben, hogy mit énekelje-
nek. A Daloló Rábaköz és a Daloló Szigetköz. 

Végül, de nem utolsó sorban igen sok fordul meg azon, hogy biztosítottak-e a 
Páva körök vezetésére a személyi feltételek. Talán ez magyarázza, hogy a hagyo-
mányokban gazdag Szigetközben mindössze egyetlen kör működik (Darnózseli) ; a 
súlypont a Rábaközre esik. 

Tervek, további lépések 

A Művelődésügyi Osztály szeretné, ha a Zenei Szakbizottság a Páva köröknek 
is adna támogatást, akárcsak a megyei kórusoknak. Főleg abban kellene segítenie, 
hogy mit is énekeljenek. 

Jó lenne, ha a helyi községi és tsz vezetőség több támogatást adna a Páva kö-
röknek - amiként az Farádon történik. I t t a tanácstitkár, sőt esedékes vizsgázása 
után a tanácselnök részt vett a Röpülj páva körben. Persze, Farádon is azóta 
ilyen jó a kapcsolat a vezetőséggel, mióta a Rábaközi Napok alkalmából kivitték 
Farádra a honismereti tanácskozást. Az ország távoli részeiből is neves emberek 
jöttek el, nemcsak tanácskozni, de megnézni a farádiak szép, gazdag helytörténeti 
kiállítását, s meghallgatni Röpülj páva körük énekét, gyermekcsoportjuk népi já-
tékait. Ekkor látta meg igazán a helyi vezetőség, hogy milyen nagy jelentősége van 
a mozgalomnak, s azóta sokkal többet áldoz támogatására. 

Az egyes járások is állandóan szerveznek járási bemutatókat . Január 16-án a 
Győri járás, majd ezt követően a Csornai járás tart bemutatót Röpülj páva kö-
reik produkcióiból. 

Jó volna, ha a községek hivatalos ünnepségei helyet adnának Röpülj páva körük 
szereplésének. Sőt ez az igény meg újabb kör alakulására is vezethet. Az egyik tsz 
ilyen műsort igényelt a községtől. A szereplés jól sikerült, s az együttes tovább is 
együtt maradt , mint Páva kör. 

A Rábaközi Napok alkalmából ismét lesz Cornán, sőt Kapuváron is bemutató. 
(Milyen jó volna több faluba is kivinni ezeket!) S a megyei Röpülj páva körök ké-
szülnek arra, hogy helyi zsűrizés után legjobbjaikat elküldjék ez év augusztus 20-án 
a Páva körök I. Országos Bemutatójára. 

Barsi Ernő 
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