
I Az Éneklő Rajok II. Országos Találkozója 
Néhány napon keresztül (1974. április 3. és 7. között) lelkes, éneklő csoportokkal 

találkozhattunk Szentes utcáin. A város belső utcáin, a Kossuth és Köztársaság téren 
és környékén sohasem szűnt meg ez idő alatt az énekszó. Másodszor adott otthont 
Szentes az Éneklő Rajok Országos Találkozójának. A szélrózsa minden irányából 
érkezett úttörő pajtások három napig vették birtokukba a Tóth József színházat, hogy 
egymást s hallgatóságukat gyönyörködtessék dalolásukkal. 

Közel 600 úttörő sorakozott fel a Tolbuchin téren április 4-én délelőtt 10 órakor 
az Éneklő Rajok II. Országos Találkozója megnyitására. A rajok bemutatkozására 
pedig április 5-én került sor. 

A bemutatón 22 raj t hallottunk. Köztük 2 ra j — egy kisdobos és egy úttörő — 
a házigazda szerepében köszöntette a bemutató résztvevőit. 18 ra j megyéjük. 2 ra j 
Budapest képviseletében szólaltatta meg gazdag, színes programjában szülőföldje 
hangját. A 20 rajból két kisdobosraj volt. 17 ra j szülőföldjük, tájegységük dalaiként 
számontartott népdalokból állította össze dalcsokrát. Feljegyzéseim tanúsága szerint, 
ezek közül 4—5 olyan népdal volt, amelyik általános iskolai énekes könyveinkben 
szerepel. Csodálatos volt hallani a közel 110 népdalt. Egyik ra j sem ismételte a mási-
két. A népdalcsokrokban 4—9 dal kapcsolódott egymáshoz. Legtöbbjük általános nép-
dal, de hallottunk balladát is. A rajok programjában körülbelül 50-szer hangzott el 
úttörődal, egy-egy ra j kettőt, hármat énekelt. 25-re tehető a mozgalmi dalok száma. 
E körbe sorolom a munkásmozgalom dalait, a jelen politikai élet megmozdulásait 
kísérő lelkesítő, tiltakozó, a szolidaritás hangját megszólaltató dalokat. Az utóbbiak 
híven tükrözték a csoportok politikai mozgékonyságát, reagálását napjaink nemzetközi 
politikai eseményeire. 

Igazi feszitivál-hangulat uralkodott mindenütt a városban. A közös foglalkozások 
lendületes éneklése hatalmas éneklő közösséggé kovácsolta a találkozó minden részt-
vevőjét. Találkozó volt, nem verseny. A közös éneklés vágya, a közös éneklés élménye 
fölébe kerekedett a versengés feszültségének, egymásnak énekeltek a pajtások. 

Az Éneklő Rajok II. Országos Találkozója ugrásszerűen magasabb szinten bizo-
nyította az éneklő osztályközösségek fejlődését a közös éneklésben. Bizonyította a ra-
jok elé kitűzött program életszerűségét, a mozgalmi munkában való létjogosultságát, 
közösséget nevelő jellegét. 

Ha az idei találkozó tapasztalatait összevetjük az 1971-es találkozó tapasztalatai-
val elégedettek lehetünk. Elégedettek, de nem megelégedettek. A mostani szim 
magában hordja a közösségi éneklés még színvonalasabb megvalósítasának lehe-
tőségét, mozgalommá terebélyesedésének lehetőségét. A rajok énekes programja 
tartalomban, előadásban, anyagválogatásban egyaránt gazdagabb lett, jobban alkal-
mazkodott a csoportok életkori sajátosságaihoz. Jól megfigyelhető volt a kötött, sta-
tikus kórus-éneklési forma feloldására való törekvés, a mozgalmi jellegnek megfele-
lőbb, természetes formák keresése. Játék, játékos mozgás-elemek, egyszerűbb tánc-
lépések társultak a bemutatott énekek, dalok egyikéhez-másikához. Szinte új elem-
ként társult a különböző, könnyen kezelhető, könnyen megszólaltatható, vihető hang-
szereknek sora a közös éneklések egyik-másik dalához. 17 féle hangszer szólalt meg 
a dalok kíséretében, színessé, változatossá téve azok előadását, a furulyától a citerán 
keresztül a köcsögdudáig. 

Örömmel tapasztaltuk a fiúk részvételi arányának növekedését. 1971-ben a be-
mutatón résztvevő 17 ra j közül 6-ban voltak fiúk, igen kis számban, most mind a 20 
ra j elhozta a fiúkat is. Részvételi arányuk összességében 31 %-os volt, majd egy-
harmada a bemutatókon éneklő pajtásoknak. 

Szinte elbűvölt bennünket a két kisdobos ra j csengő, üde, tiszta, őszinte, átélt 
éneklése (Pápa, Zalaegerszeg). Éneklésükben gyermeki természetességgel önmagukat 
adták. Hit, meggyőződés sugárzott énekükből és az, hogy teljes szívvel magukénak 
vallják azt, amit énekelnek. Ügy érezzük, hogy a seregszemle programjában meg-
hirdetett éneklő rajok vetélkedője nagy lépéssel vitte előre az éneklő közösségek 
pozitív irányú fejlődését. Az Országos Találkozó énekes légköre kisugárzó hatással 
lehetne és termékenyítőleg hathatna a Találkozók közötti időszakok rajközösségi 
éneklésére. 

A bemutatók sora arról győzött meg bennünket és a fejlődés abban mérhető le 
leginkább, hogy a megyéjük képviseletében éneklő rajok mindegyike felnőtt az 
1971-es találkozón legjobban éneklő rajok szintjéhez. Igen nehéz volt a jók közül 
kiválogatni azt a 10 rajt, amelyik résztvevője lett a díszbemutatónak. Amikor szám-
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bavesszük a Találkozó eredményeit, nem feledkezhetünk meg azokról a lelkes mun-
katársakról, akik az eredmények, teljesítmények mögött állnak. Nem feledkezhetünk 
meg a nevelőkről, akik a zene, a dalolás szeretetétől áthatva vették és veszik ki ré-
szüket az ének-zenei munkából. Lelkes, odaadó, közösséget formáló munkájuk el-
ismerést érdemel. 

Szentesre készülve kovácsolódtak össze az Éneklő Rajok. Talán még a következő 
időszak felkészülésének is a szentesi találkozó lesz a motiválója, de hiszem, hogy e 
mozgalom túlnő a jelenlegi szinten, szerves részévé válik egy szűkebb és tágabb 
raj és iskolai közösségnek s a dalolás mindennappi élményével gazdagítja közösségi 
életüket, színesebbé teszi hétköznapjaikat és segíti harmonikus fejlődésüket. 

Végül azokról a rajokról, vezetőikről, nevelőkről sem feledkezhetünk meg, akik 
nem jutottak el a szentesi találkozóra. Az ő munkájuk, odaadásuk is benne van a 
most tapasztalt eredményekben. Köszönet érte. Várjuk a következő találkozót, a har-
madikat, amelyre két év múlva, az Úttörőszövetség fennállásának 30. évfordulóján 
kerül sor. A házigazda újra Szentes lesz. 

Molnár István 

Az I. Országos Nemzetiségi Úttörő Fesztivál 
A Fesztivált Békéscsabán, 1974. április 4—7 között rendezte meg a Városi Tanács 

és a Városi Úttörő Elnökség a Magyar Úttörők Szövetsége Országos Elnökségének 
megbízásából. 

Szabó Ferenc, az Országos Úttörő Szövetség főtitkára nyitotta meg a Fesztivált. 
A hazánkban élő nemzetiségek kimagasló^művészi színvonalú csoportjai szerepeltek 
itt, valamint a meghívott csehszlovák, jugoszláv és szovjet gyermekcsoportok léptek fel. 

A műsor méltó módon tükrözte nemzetiségeink sokszínű népművészetét. A gyer-
mekjátékoktól az önálló zenekarokig szinte minden művészeti ág képviselve volt. Be-
mutatkozott a hercegszántói délszláv és a budapesti szerb-horvát általános iskola 
tánccsoportja; a szászvári német fúvószenekar és a máriahalmi gyermekcsoport; a 
román méhkereki tánccsoport és a bedői citerazenekar, valamint á miskei szlovák 
gyermekegyüttes. Mint meghívott külföldi együttes szerepelt a zranjanini (nagy-
derecskei) gyermekegyüttes, a vrbovi „Tartranka" népi együttes, valamint a kecskeméti 
általános iskola szovjet tánccsoportja. Délszláv és román énekszólók, kettősök tarkí-
tották a műsort. Új színt jelentett, hogy először magyarul, majd a négy nemzetiség 
nyelvén szavalta el egy-egy pajtás Petőfi Sádor: „Egy gondolat bánt engemet" c. 
versét. 

Kár, hogy a műsorban kevés olyan számot mutattak be, amely valóban megfelelt 
volna a gyermekek életkorának. 

Hazai nemzetiségeink csoportjai közül a miskei gyermekegyüttes szerepelt olyan 
gyermekjáték-feldolgozással, mely leginkább megfelelt a Fesztivál jellegének .(Vezető: 
Tegzes Mihályné). Régi gyermekjátékokat, kiolvasókat, még élő népszokásokat ját-
szottak, énekeltek őszinte átéléssel, stílusos, életkoruknak megfelelő, gondos színpadi 
öltözetben. A játékok színpadra komponálása is igényes volt. Osztatlan sikert aratott 
a „Hodariska, Mariska . . . " összeállítás mozgalmas, táncos fináléja. 

A szászvári fúvószenekar, Aunt Vilmos vezetésével, igen magas színvonalú tel-
jesítményt nyújtott. Műsoruk repertoárjuk színességét tükrözte. Az előadott kilenc 
számot dinamikai és hangulati árnyaltsággal játszották. 30 perces műsoruk sikerét nem 
kisebbítette volna, ha egy-két — nem elég igényesen válogatott — számot kihagynak. 

A budapesti szerb-horvát általános iskola úttörő csoportja Kricskovics Antal ve-
zetésével — az ének-zene-tánc harmonikus egységének jegyében állította össze mű-
sorát. Szereplésük egyúttal tükrözte, hogy ez a csoport a Magyarországi Nemzetiségek 
Központi Táncegyüttesének utánpótlását is adja. Az énekesek és a táncosok stílusos, 
gondos népviseletben jelentek meg a színpadon. Szépen énekeltek, a táncokat hangu-
latosan, jó stílusérzékkel adták elő — sok csoport által megirigyelhető — kiváló zene-
kari kísérettel. 

Sajátos színt jelentett a bedői citerazenekar (vezetője: i f j . Barabás Ferenc). Már 
stílusos öltözetükkel és színpadi megjelenésükkel kedvező benyomást keltettek. Bár a 
román népzenében általában ritkán használatos a citera, jó érzékkel olyan stílusú 
népdalokat válogattak, melyeknek citerán való megszólaltatása meggyőző volt. 
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