
is magába foglaló — s rendszerint a legnagyobb hatást kiváltó — műfaj t ez alkalom-
mal az érsekvadkertiek képviselték egy Fonóval, valamint a bánkiak és az egerbak-
taiak egy-egy Lakodalmassal. 

A betanított koreográfiákból általában éppen az elemi erő, az átéltség és az eredeti íz 
szokott hiányozni. Az ilyen jellegű műsorok közül kiemelkedett a kisterenyei, a mikó-
falvi, a karancskeszi, s néhány nemzetiségi tánccsoport — különösen nagy sikerrel 
szerepelt a mátráverebélyi cigány együttes. A rendezőség szép elgondolása szerint 
ugyanis ezúttal a palócság között élő szlovák és cigány lakosságot is képviseltették 
mind a felvonulásban, mind pedig a műsorokon; sőt, Komárom megyéből vendégül 
hívták a kitűnő kecskédi német táncegyüttest is. 

A hangszerkíséretben a német csoporton kívül néhány Nógrád megyei csoportnál 
is feltűnt egy-egy gombos- vagy tangóharmonika, az esetek többségében azonban stí-
lusosabb hangszerekkel találkoztunk: hegedű, brácsa, bőgő, cimbalon, klarinét — oly-
kor tárogató, fuvola — és számos esetben citerák. Citeraegyüttesek önállóan is több-
ször felléptek: legrangosabb műsorral és legjobb technikával még mindig a felnémetiek 
(a fiatal Eged András szóló-számaival), de jók voltak az andornaktállyaiak és a kere-
csendiek is. Kitűnő nagyvisnyói furulyásunk, Sütő Gyula, az írott műsorban benne volt 
ugyan, de a valóságban nem hallhattuk. Sajnálatosan hiányoztak a valamikor oly 
híres palóc dudások is. 

Az egész nap nagy pozitívuma volt, hogy mind a felvonuláskor, mind a műsorok 
folyamán érezni lehetett a résztvevőkön annak örömét, hogy saját magukat adhatták. 
Számos esetben nem is elégedtek meg a műsor keretébe iktatott 5—10 perces dalolás-
sal, táncolással, hanem szereplésük után tovább folytatták azt, a maguk örömére, ked-
vére. (Éppen ezért nagy kár volt a műsor befejezése után a Népkertben hangszórókon 
keresztül ál-népi hangszeres zenét sugároztatni!) 

Amikor újságaink, folyóirataink a „Röpülj páva" körökről, vagy a népdal, nép-
tánc újraéledéséről írnak, rendszerint a városi fiatalság magatartását elemzik, akik 
részben kiadványokból, jobb esetben lemezekről, hangszalagokról, még jobb esetben 
személyes élmények alapján tanulják el egyik vagy másik — lehetőleg minél távo-
labbi — vidék dalkincsét. Viszont alig kap hangot a sajtóban az a hatalmas megmoz-
dulás, amellyel a falusiak nagy tömege fordul saját hagyományai felé, boldogan ta-
pasztalva, hogy ezek értékét most már ,,fentről" is elismerik, nem kell szégyenkezve 
szabadulni tőlük, vállalhatja teljes öntudattal. A Palóc-napok nagy jelentősége éppen 
abban van, hogy ezt az öntudatra ébredést segíti elő egyik leggazdagabb hagyományo-
kat őrző népcsoportunknál. Szervezőiket, kivitelezőiket ezért a legnagyobb elismerés 
illeti, ahhoz azonban, hogy a kitűzött célt valóban elérhessék, elengedhetetlen a mi-
nél szorosabb együttműködésük azokkal a szakemberekkel, akik segíthetnek meg-
különböztetni a néphagyomány értékeit a felszínes selejttől. 

Borsai Ilona 

Palóc színekben 
Korunk rohanó tempójában minden változik, alig születik meg, s már az elmúlás 

küszöbén áll, hogy átadja helyét a feltörő újnak. Századunk viharos gyorsasággal to-
vatűnő, állandó mozgásban levő mindennapi életében van mégis valami viszonylag 
állandó tényező, amely fontos szerepet játszik az ember humanizálódási folyamatá-
ban, s ez a művészet, különösen a népművészet, amely a belső változások ellenére is 
nagyfokú állandóságot hordoz magában. Nyilvánvaló képtelenség volna azt állítani, 
hogy a népművészet nem változott, s nem változik ma is. A társadalmi változások 
nem hagyták érintetlenül ezt a területet sem, de változatlanul megőrizte az egyszerű 
ember őszinte kifejezési vágyát, tisztaságát. 

Az erősödő urbanizációs folyamat nem kedvez a népművészet hagyományos for-
máinak, mert felbomlik az a zárt közösség, amelynek összetartó ereje létrehozta, közös 
művelődési szokásai pedig alkalmat teremtettek a népművészeti alkotások megszüle-
tésének. Meg kell tehát találni a népművészet helyét és szerepét az ú j társadalmi ke-
retben, ki kell alakítani azokat az új formákat, közös művelődési szokásokat, amelyek 
lehetőséget adnak a népművészet tartalmi és formai értékeinek átmentésére, tovább-
fejlesztésére. A nép alkotóművészetének területe igen gazdag, s vannak már jó úton 
haladó próbálkozások, amelyeik a gyakorlatban igyekeznek megvalósítani a vázolt el-
képzeléseket. Elég megemlítenünk a Röpülj páva-körök mozgalmát s ide kell sorol-
nunk a díszítőművészeti mozgalmat is. 
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1971 júniusában a Hazafias Népfront Heves megyei Bizottsága első ízben próbál-
kozott a szakkörvezetők összehívásával és továbbképzésével. Ezzel az akcióval kezdő-
dött az a folyamat, amely ma már maga mögött tudhat egy-két jelentős eseményt, 
s amely — remél jük — a jövőben egyre jobban kiszélesedik majd . Nem sokkal ezután 
a Heves megyei Művelődési Központ is pártfogásába vette a mozgalmat, s rövid ideig 
két vonalon futot t a Heves megyei díszítőművészet irányítása, támogatása. 

1972 tavaszán megállapodás jött létre a HNF Heves megyei Bizottsága és a 
Megyei Művelődési Központ között, amelynek értelmében egyesítettük anyagi erőin-
ket és megosztottuk a munkát . A szakmai irányítás a Megyei Művelődési Központ 
kezébe került , a mozgósító tevékenység pedig a NHF feladata lett. Ennek ered-
ményeként 1972 júniusában először rendeztünk közös továbbképzést Pa rádfürdőn a 
már működő és a még csak „potenciálisan" létező szakkörök vezetőinek. Az volt a 
célunk, hogy megismertessük velük szűkebb pátr iánk díszítőművészeti hagyományait , 
ízelítőt ad junk számukra a néprajz szépségéből, s eev kis művészettörténettel fűsze-
rezzük a programot. A tanfolyamon résztvevők megismerkedtek a Heves megyei motí-
vumokkal és elsaját í tot ták a különböző hímzéstechnikákat, elsősorban a recski szál-
húzásos, vagdalásos fehér hímzést. 

1972. nyarán először tet t kísérletet a Megyei Művelődési Központ, hogy kiállí tá-
son mutassa be a díszítőművészet értékeit. Ez a kiállítás elsősorban muzeális ér tékű 
anyagokat vitt a közönség elé: az érdeklődés felkeltése, s nem utolsó sorban a palóc 
hagyományok értékeinek megmutatása volt a cél. Mint a későbbiek igazolták, a ki-
állítás teljes sikerrel töltötte be hivatását. 

Az egyhetes továbbképzés után nem fordí tot tunk különösebb gondot a szakkör-
vezetők évközi képzésére. Ennek oka egyrészt a tapasztalat lanság volt, másrészt időt 
akar tunk hagyni, hogy megemésszék a sűrített program tanulságait, s maguk dön-
gessék a kapukat a továbbképzés miatt . Az alkotó tevékenység serkentésére pálvázatot 
í r tunk ki (a HNF és a MMK. a Megyei Tanács Művelődésügyi Osztályával karöltve), s 
a beküldött anyagokból 1973 júliusában kiállítást rendeztünk. A kiáll í tásra került 
darabok az országosan elismert 'Szakemfcereikből álló zsűri egybehangzó véleménye 
szerint a legjobb hagyományokat elvenítették fel. Beérett a fáradtságos munka gyü-
mölcse: a kiállítás egy-két darabja , az ismeretlenség homályából előbányászott palóc 
motívumok, s a recski szálhúzásos hímzés szinte tökéletes a lkalmazásával igazolta, 
hogv a kitűzött célt elértük. A (lelkesen dolgozó asszonvok felfedezték a népművészet 
igazi értékeit, szűkebb hazánk, Heves megye díszítőművészeti ku l tú rá j ának gazdag 
kincsestárát. 

Azt hiszem nyugodtan megfogalmazhatom, hogv még ennél is nagyobb eredmény-
ként. könyvelhettük el azt a tényt, miszerint egészséges folvamat kezdődött a szakköri 
tevékenységben. Talán az sem mellékes, hogy a pálvázat értékelésekor kiemelten dí-
jaztuk a szakköri munkát , ezzel is aláhúzva célunkat : a díszítőművészet mozgalmi jel-
legének erősítését. 

1973 szeptemberétől havonkénti rendszerességgel továbbképzést indítot tunk a szak-
körvezetőknek. 1974 nyarán pedig már a szakkörvezetői vizsgára való előkészület állt 
a nyári egyhetes továbbképzés középpontjában. 

A közművelődés területe ma még igen sok szektorú. Nem egy esetben a szétfor-
gácsolt erők külön utakon történő befektetése terel holtvágányra egy-egy sikeresnek 
induló akciót. Jogos büszkeséggel mondhatom, hogy nálunk éppen a közművelődési 
intézmény, a társadalmi szervezet és a termelőüzem (háziipari szövetkezet) összefo-
gása jelentett kedvező lehetőségeket, e m á r szén eredményeket fe lmutató mozgalom 
számára. S lehet-e nagyobb öröme bármelyik mecénásnak, mint látni, hogyan szorul 
ki a falusi lakásokból az értéktelen giccs, hogy á tad ja helyét az igazi, nemes művé-
szet alkotásainak. 

Hogy valóban termékeny ez a talaj , azt mi sem bizonyítja jobban, mint a már igazi 
közösséggé kovácsolódott szakkörök kialakulófélben levő közös művelődési szokásai. 
Ma m á r van olyan szakkörünk, ahol értelmiségi és ipari vagy mezei munká t végző 
asszonyok dolgoznak együtt kölcsönös megbecsülésben, s ameiynek tagjai rendszere-
sen já rnak közös múzeum- és színházlátogatásokra. Nemrégen még álmodni sem mer-
tük, hogy a falusi asszonyok önként menjenek el az Állami Operaházba, Bartók 
Csodálatos mandar in já ra . Természetesen ez még nem általános jelenség, de jelzi, hogy 
helyes úton járunk. A jól működő szakkörök már kezdik átvenni környezetük ízlés-
irányító szerepét s a jövőben egyre több figyelmet és egyre nagyobb szerepet követel 
magának ez a közművelődési forma. 

Tóth Béla. 
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