
TÉKA népművészeti tábor, 1984 
1964 nyarán már második alkalommal hívta táborozásra, közös táncolásra, zenélésre az örségi 

Vadása tó par t jára híveit a Téka együttes. Ezúttal a múlt évi kétszáz fö a duplá jára növekedett , 
olyanokkal bővült a létszám, akik soha táncházban nem jártak, csak hallották, hogy ebben a tá-
borban hasznosan, sokat tanulva, szép környezetben lehet eltölteni tíz napot. 

A táborba érkezéskor mindenki kezébe kapott egy kőnyomatos, gondosan szerkesztett útika-
lauzt, Koczpek I rén és Hamar József munkáját . Ez a kiadvány bemutatta a tábor környékét , 
a vidéket; sok hasznos tanácsot adott a kézműves-műhelyekbe dolgozóknak, a különböző szak-
mák fortélyaiból. A táborban ugyanis a tíz nap alatt lelkes nemezelés, bőrözés, szövés, agyagozás, 
gyékényezés és vesszófonás folyt. 

Kitűnő ismertetést olvashatunk a kis kalauzban, az ő r s é g történetéről, az itt élő emberekről, 
viseletükről, építkezésükről, de még a tájnyelvröl is. Tájékoztatott bennünket arról is, hogy hova 
érdemes kirándulni. A vidék nevezetességeinek felsorolásával és Csoóri Sándor szavaival zárul 
az ismertető: 

Népi kultúránk nemzeti kultúránk része, 
Nem rozmaringla, nem tulipánla 
Hanem az idő mögül megszólaló erdő. 

A tábor célja, amiért a Téka-együttes és fáradhatatlan segítőtársuk, Beszprémi Katalin a szerve-
zéshez hozzá fogott, az azt hiszem az volt, hogy ne szakadjon meg a folyamatosság az egész évi 
táncház után, a nyári szünettel, hanem legyünk együtt tíz napig. Táncoljunk, énekeljünk, beszél-
gessünk, ismerjük meg egymást. 

ö k is, ahogyan én is, mint népdaltanulást vezető résztvevő, hiszünk a zene, a tánc és az ének 
jobbító, közösséget formáló, összetartó erejében. Az esték és a tíz nap igazolták elképzelésünket. 
A közös tánctanuláson 2—300 ember botladozva, de lelkesen — egyetlen mozdulatát el nem mu-
lasztva — figyelte Nagy Zoltán, Juhász Katalin és Szabó Szilárd lábát, és hallgatta intelmeiket. Az 
esti, hajnalba nyúló éneklések olyan élményeket hagytak bennünk, hogy azt mondhatjuk, sajnál-
hat ják akik nem voltak velünk. 

Az időjárás nem volt hozzánk kegyes, de ezt alig-alig vettük észre. A szabadtűzhelyen esőben is 
főtt a lecsó, s élő zeneszóra mozdult a lányok keze a krumpli pucolásakor. Néha még a lábuk is, 
ilyenkor táncoltak egy sor széki csárdást és folytatták tovább a főzést. 

Igazi, nemes vigadalomban telt el a tíz nap. Sokszor jár tak fejemben Kodály szavai: ,,A kultúrát 
nem lehet örökölni. Az elődök kul túrá ja egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg 
ú j ra meg nem szerzi magának." 

Ügy vélem méltán érezhettük magunkat jogos örökösöknek. Sokat hoztunk haza magunkkal, ki 
a lábában egy-egy figura, egy mozdulat formájában, ki egy-egy dallamot a fejében és a szívében, 
ki pedig a szövés és más mesterségek titkait. És azt talán mindnyájan, hogy csak így érdemes 
táborozni. 
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