
Úttörő-népművészeti tábor 
Ny íregyháza- Sóstón 

Nyíregyháza Városi Tanácsa Művelődési Osztálya és a Városi Úttörő Elnökség támogatásával egyhetes 
népművészeti tábort szerveztünk 1982. június 21-től 27-ig Sóstón, 60 gyermek részvételével. A tábor 
célja a különböző szakkörökben tevékenykedő, és a népművészet egy-egy ága iránt érdeklődő gyermekek 
közötti munka segítése volt a Csillebérci országos népművészeti táborhoz hasonló élményszerű foglalkoz-
tatással. Feladatul tűztük ki azt is, hogy a „Barátunk a népművészet" közművelődési játék elindításához 
segítséget adjunk az őrsöknek, szakköröknek. Munkánkat a Megyei-Városi Művelődési Központ 
munkatársai és a díszítőművész-stúdió lelkes szakemberei segítették. A programban a különböző 
kézművesmunkák gyakorlása mellett daltanítás, néptáncoktatás, diavetítés is szerepelt megyénk népmű-
vészetéről, valamint sportjellegű népi gyermekjátékok tanítása. Felkészültek a gyerekek egy, a tábor vé-
gén megrendezett vetélkedőre is, amelyhez felhasználták Kósa-Szemerkényi: Apáról fiúra c. könyvét. 

Ezek mellett megtanultuk és népi színjátékként berr- u'attuk a Danes Lajos által gyűjtött és feldolgo-
zott „szabolcsi aratóünnepség" hagyományanyagát. A gyerekek játékos komolysággal alakították az 
aratóünnep szerepeit, alkalmazták rögtönözve a tanult néptáncmotívumokat szüleik gyönyörűségére. 
Ugyanis a szülőket is bevontuk a tábor programjába: június 26-án, szombaton nekik mutattuk be arató-
ünnepségünket a Múzeumfalu (Megyei Szabadtéri Néprajzi Múzeum) jánkmajtisi házának udvarán, vasár-
nap, 27-én pedig velük együtt néztük meg a Művelődési Központ előtt a megyei hagyományőrző együtte-
sek bemutatóját és a népművészeti vásárt. Ezzel ért véget a tábor. A gyermekek érdeklődéssel és szí-
vesen vettek részt a programokban, amit a vetélkedőn tapasztalt felkészültségük is bizonyított. 

A tábor programjából a vetélkedő forgatókönyvét eljuttattuk valamennyi megyei iskolába, átdolgozva 
évközi használatra, ez szolgálja a ..Barátunk a népművészet" játék elindítását. Bízunk abban, hogy a kö-
vetkező évi táborozásra jelentkezők ismerni fogják, mint alapkövetelményt. 

Tompa Éva 

A VI. Nyári 
Művelődési Tábor 

az Ipoly mellett 

Ünnepélyes emlékoszlop-állítás örsújfalun 1981. 
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A VI. Nyári Művelődési Tábor 
emblémája 
(Katona László alkotása) 

Akik figyelemmel kísérik a szlovákiai magyarság kulturális eseményeit, azok nagyon jól tudják, milyen 
megkülönböztetett jelentősége van az évről évre megrendezett honismereti kerékpártúráknak, és az ahhoz 
szervesen kapcsolódó művelődési táboroknak. Valóban fontosak ezek az összejövetelek, egyrészt mert 
rendszerint itt adnak számot a szlovákiai magyar nemzetiség nevezetesebb kulturális eseményeiről, 
valamint a különböző tudományterületeken elért eredményekről, de itt fogalmazódnak meg és hangzanak 
el nagyobb vagy szűkebb körben az ezekkel kapcsolatos igények, gondok is, közülük jó néhány 
esztendőről esztendőre azonos formában. De legalább ilyen fontosak ezek a találkozók azért is, mert itt 
találkozik a felvidéki magyar szellemi élet színe-java Csallóköztől Bordrogközig, továbbá az érdeklődők 
túlról és innen, hogy az előadások és a rendezvények szüneteiben, az esti tábortüzeknél s számtalan más, 
kötetlen alkalommal kicseréljék véleményüket, ismerkedjenek, híreket halljanak. Vagyis ízig-vérig találko-
zók ezek, táborok a szó legteljesebb értelmében, s bár az előkészítés és a szervezés ezúttal sem volt 
problémamentes, végül is érvényesült a művelődési táborok eredeti célkitűzése, s összességében több mint 
kétszáz - zömében fiatal - résztvevő kapott érzelmi töltést, de legalábbis gondolkodnivalót egy egész 
esztendőre. 

Az augusztus elején induló Honismereti Kerékpártúra színhelye ezúttal a Csallóköz volt, a résztvevők 
Somorja mellett gyülekeztek, és onnan karikáztak kisebb-nagyobb kitérőkkel a Komárom melletti 
örsújfaluba, az első művelődési táborok színhelyére. Itt rendezték meg ugyanis a komáromiak a „kis" 
tábort, amely tulajdonképpen a nyugat-szlovákiából jövők gyülekezőhelye lett, innen azután együtt 
mentek tovább Ipolyságra, a „nagy" táborba, örsfalun több érdekes előadás hangzott el, kiemelkedett 
közülük Mácza Mihályé Komárom helytörténetéről, Püspöki Nagy Péteré boldogfalvai kutatásairól és 
Liszka Józsefé a két világháború közötti idők szlovákiai magyar néprajzkutatásairól. 

Az Ipolysági VI. Nyári Művelődési Tábor (augusztus 8 -14 . ) rendezvényeit és előadásait úgy állították 
össze, hogy lehetőségekhez képest áttekintést adjon a szlovákiai magyar néprajzkutatás közelmúltjáról és 
jelenlegi helyzetéről. Meg kell mondanunk, hogy ezt a célkitűzést csak részben sikerült elérni, mert bár a 
téma számos jeles művelője jelent meg és tartott előadást, mégis igen sokan hiányoztak, a hivatásos és az 
„önkéntes" néprajzkutatók köréből egyaránt. így a témakör számos fontos területével megismerkedhet-
tünk ugyan, de a teljes keresztmetszetet mégsem sikerült áttekinteni. Pedig így töredékében is 
meggyőződhettünk róla, hogy a szlovákiai magyar néprajzkutatás - a körülmények számos nehézsége 
ellenére komoly eredményeket ért el és ma sokkal több eredményt tud felmutatni, mint 10-15 
esztendővel ezelőtt. Egyre több egyetemet végzett néprajzkutató dolgozik - ha meglehetős elszigeteltség-
ben is - , növekvő számban kapcsolódnak be a munkába az ún. önkéntes, társadalmi gyűjtők - ha nem is 
kapják meg mindenhonnan a szükséges szakmai és társadalmi segítséget, sokszorosított és nyomtatott 
formában közölhetik írásaikat - ha szűkösen és rendszertelenül is jelennek meg ezek a kiadványok. Méry 
Józsefné, Takács András, Ág Tibor, Jókai Mária, Budai Endre néprajzi témájú, színvonalas előadásai 
mindenesetre azt mutatják, hogy nem a néprajzi kutatók lelkesedésén és felkészültségén múlik, ha a 
munka nem olyan szervezetten és eredményesen folyik mint kellene. 

Zömében a néprajzhoz, a nép életéhez kapcsolódtak a tábor többi előadásai (csillagképek a nép 
hiedelemvilágában, népi gyógymódok, a népi írók mozgalma, a szociográfia a csehszlovákiai magyar 
irodalomban, a népmesék világa), valamint az esti kulturális műsorok is. 

Nagy érdeklődés kísérte Sidó Zoltánnak, a CSEMADOK ez év tavaszán beiktatott új elnökének 
előadását, aki a szervezetnek a XIII. országos közgyűlést követő feladatairól, lehetőségeiről és korlátairól 
beszélt. Szavaiból az derült ki, hogy alapvetően elégedett a CSEMADOK tevékenységével, számos fontos 
témában azonban a kívánatosnál lassabban, nehezebben és körülményesebben tudnak csak eredményeket 
elérni. 

Mind az örsújfalusi, mind pedig az ipolysági tábor programja - a hagyományokhoz híven - szépen 
megfaragott emlékfa állítással zárult. Ezek a kopjafaszerűen megfaragott emlékek közös munka gyümöl-
csei: jószerivel a tábor apraja-nagyja faragott rajtuk valamit. Nemcsak az egy-egy hétig tartó hasznos és 
jóízű együttlétre emlékeztetnek tehát ezek a táborhelyeken sorjázó faragott oszlopok, hanem arra is, hogy 
a szlovákiai magyar nemzetiség kultúrája csak mindnyájunk közös munkája, erőfeszítése eredményeként 
élhet és virágozhat. 

Halász Péter 
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