
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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A külföldi csoportok közül a vrbovi „Tatranka" népi együttes — vezetője: Márta 
Chamilova — felejthetetlen éneklési módjával emelkedett ki. A „Játék, ének, tánc a 
virágos réten . . . " c. kompozícióban pedig átütő erejű játékos előadásmódnak lehet-
tünk tanúi. Az eszközök oly szellemes felhasználására is ritkán van példánk, ahogy 
a koreográfus pl. a padokat: kocsiként, hídként, hintaként, vagy mint a botokat a 
körhintánál alkalmazta. Mindez hallatlanul természetesnek hatott, nem volt érezhető, 
hogy a színpadon történik. 

A Fesztivál értékes programja volt az Országos Úttörő Elnökség által rendezett 
tanácskozás, amelyen Herceg Ferenc a Párt nemzetiségi politikájáró1 Szabó Ferenc 
pedig az úttörők között folytatandó nemzetiségi tevékenységről tartott beszámolót. A 
szakmai tanácskozást Kamarás Rezső, a Népművelési Intézet igazgatóhelyettese, a 
zsűri elnöke vezette. 

Az I. Országos Nemzetiségi Úttörő Fesztivál maradandó élményt adott a részt-
vevő gyermekeknek és hasznos szakmai tapsztalatcserét a csoportok vezetőinek. Buz-
dítólag hatott a még élő folklónkincs — különösen az eddig elhanyagoltabb terület: a 
nemzetiségi gyermekjátékok — gyűjtésére és betanítására. Ebben komoly segítséget 
adna egy nemzetiségi gyermekjáték-pályázat meghirdetése. Fontos lenne megtalálni 
annak a módját, hogy az „utánpótlás" gyermekegyüttesek tagjai is részesülhessenek 
a-játék nyújtotta örömben. Felmerült az a kívánság, hogy úttörők fesztiválján soha ne 
légyen veresny! 

A rendező és támogató intézmények körültekintése arra is kiterjedt, hogy jutal-
mak adományozásával a szereplő csoportok számára emlékezetesebbé tegyék e Fesz-
tivált. 

Reméljük, hogy az Országos Nemzetiségi Úttörő Fesztivál a jövőben hagyománnyá 
válik! 

Keszler Mána 

Nemzetiségi néprajzi vándorgyűlés Tatán 
A Magyar Néprajzi Társaság Nemzetiségi Szakosztálya június 10-én tartotta első 

vándorgyűlését Tatán. Az egésznapos tanácskozáson a tudományos intézetek munka-
társai és a nemzetiségeink népi kul túrája iránt érdeklődő önkéntes gyűjtők vettek 
részt. Az ülést Steiner Tibor, a Komárom megyei Tanács VB elnökhelyettese és 
dr. Balassa Iván, a Magyar Néprajzi Társaság ügyvezető alelnöke nyitotta meg. Az 
eseménynek Komárom megye adott otthont, tekintve, hogy 1973-ban a megyei mú-
zeum részlegeként, német nemzetiségű bázismúzeum nyílt meg Tatán. A tá j nemzeti-
ségi hagyományainak és népességének figyelembe vételével német és szlovák vonat-
kozású előadások és korreferátumok hangzottak el a vándorgyűlésen. 

Fatuska János, a tatai német bázismúzeum vezetője a Komárom megyei örök-
szerződéses német községekről tartott előadást. A XVIII. században érkező német 
földművesek jogi, politikai és gazdasági helyzetét rögzítő szerződéseket vizsgálta. 
Ezek a szerződések egy ideig a telepeseknek az őslakosokénál viszonylag kiváltságo-
sabb helyzetet biztosítottak, de ezeket később semmisnek tekintették és terheiket a 
magyar jobbágyokéhoz hasonlóan állapították meg. 

Sperl Vilmosné két Komárom megyei német község gyermekjátékai alapján ki-
tűnő szemléltető anyaggal bizonyította a különböző nemzetiségű gyermekdalok köl-
csönhatását; egybefonódását. Dr. Manga János, a Néprajzi Társaság Nemzetiségi 
Szakosztályának elnöke előadásában a pilisi szlovákok népköltészetének történeti vo-
natkozásaival foglalkozott. A vizsgált balladák anyagán keresztül bizonyította azok 
cseh-morva rokonságát vagy szlovákiai eredetét, illetve azt, hogy a magyar területen 
is közismert dallamok a betelepülés után hogyan épültek be a hazai szlovákok 
folklórjába. Dr. Kálmánfy Béla, az esztergomi tanítóképző tanára a német és a 
szlovák népdalokban mutatkozó kölcsönhatásokról szólt. Mondanivalóját gazdagon 
illusztrálta saját, Komárom megyei gyűjtéséből való dallamokkal. 

Boross Marietta, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum munkatársa, a Moson megyei 
németek kéziratos énekesikönyveinek illusztrációina hívta fel a figyelmet vetített ké-
pes előadásban. (A reneszánsz képeskrónikák XVIII. századbeli, paraszti utódaiból 
mindössze kettő ismeretes a Pannonhalmi Apátság könyvtárában.) 

Az előadók a nemzetiségi folklór-rétegek mélyéről tártak fel „kövületeket", azo-
kat megtisztítva a feledés iszapjától, rusztikus szépségükben illesztették vissza az 
egységes magyarországi népi kultúrában őket megillető helyre. A hozzászólók: 
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