Tóth Ildikó
TÁBORÉLET – ÉNEKÓRA
Egyik legfontosabb és legjobban működő tevékenységünk az
énektanulás. Tolcsvay László: Csak egy kék színű virág című éneke az évek során
az összetartozásnak, az évente meg-megismétlődő találkozásnak mintegy
jelképévé vált, a tábor himnusza lett. Petőfi, Kányádi, József Attila megzenésített versei mellett egyre több népdalt tanulunk. Vannak kedvencek, például
József Attila szomorkás, sejtelmes szerelmes verse: Rejtelmek, ha zengenek, őrt
állok, mint mesékben… domm, domm, domm, dana domm, dúdolják a refrént az
óvodás és gimnazista korúak egyaránt az udvaron jártukban, ebédre terítés,
vagy a csendes ebéd utáni foglalkozás alatt. Weöres Sándor: Rózsa, rózsa,
rengeteg… befejezését olyan lelkes átéléssel éneklik, hogy az ember szinte látja
maga előtt amint a dalbeli lánynak messze libben a haja, nevetése itt marad, nevetése itt
marad, mint kendő a szék alatt.
A két szál pünkösdi rózsa is hajladozik vidáman, és a kis juhászt is kikérdezik naponta: merre jár? Ugyancsak juhászének a pattogós dallamú A bundának
nincs gallérja, többszöri eléneklése után már csak meg kell magyarázni annak a
juhnyájnak, merre legelésszen:
– Szélről legeljetek, fának ne menjetek, mert ha fának nekimentek, fejeteket
beveritek, szili kút, szanyi kút, szentandrási sobrikút.
A helyes dallam, szövegtanulás mellett az oktatók nagyon odafigyelnek a
pontos szövegértésre is. Így a gyerekek az énekléssel egybekötve megtanulnak
olyan tájjelegű szavakat is, melyekkel nincs alkalmuk találkozni a mindennapi
életben. Bizony, ez nem csak a gyermekekre vonatkozik, sok felnőtt is csak
énekli a népdalokat anélkül, hogy tudná például, hol van a dalban megénekelt
helység. A táborban tanultam meg én is, hogy a csitári hegyek valóban léteznek,
méghozzá a Felvidéken, a mai Szlovákia területén. Ugyanitt, méghozzá
Csitárhoz egészen közel vannak Szil, Szany és Szent András községek.
Mikor a legutóbb említett éneket kezdtük tanulni, első alkalommal
megbeszéltük, mit jelent a „szélről legeljetek” kifejezés. Sok gyerek tudta már
ezt az éneket, nem magyaráztunk tovább, de én azért kíváncsi voltam,
emlékeznek-e a tavalyi magyarázatra, és ebédnél megkérdeztem az
asztaltársaimtól:
– Lányok, tudjátok-e, mit jelent az, hogy szili kút?
Az egyik elsőtáboros kislány azonnal válaszolt:
– Hát persze. Ez az az izé, amit a nagylányok beoperáltatnak maguknak,
ha kicsi a cicijük.
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PÁLINKAFŐZÉS
B. Szabolcs feleségével és két gyermekével látogatóban voltak a
nagymamánál. A Duna TV-ben egy falusi bácsival készített riportot
közvetítettek, a felnőttek beszélgettek, csak fél füllel figyeltek a műsorra. A
gyermekek, az öt éves Bíborka és öccse látszólag elmerülten játszottak.
A riportalany mesélt az életéről, munkájáról, elsorolta, kis gazdaságában
mikor milyen tennivalója van: tavasszal szánt-vet, nyáron arat, kapál, gyomlál,
ősszel betakarít, leszedi a gyümölcsöt, aztán jöhet a pálinkafőzés.
Erre Bíborka felkapta a fejét, csodálkozva csapta össze kis kezeit:
– Jaj, de buta ez a bácsi! Hát nem tudja, hogy a pálinkát nem főzik,
hanem isszák?
KIRÁLYSÁG
T. Anna unokája, Róbert kérdezte meg öt éves korában, hogy lesz valaki
király?
– Abba a méltóságba általában beleszületnek.
– Aha – mondta Róbert, s mint aki most már teljesen biztos a trónhoz
vezető út felől, folytatta –, tehát polis (rendőr), államelnök, aztán király.
RECEPT
T. Anna lányaival és unokáival egyik nyáron sorra látogatták a
magyarországi rokonokat, ismerősöket. Az unokákat előre kioktatták, hogyan
viselkedjenek, ne finnyáskodjanak, ne válogassanak. Nem is volt velük semmi
baj, mindenütt jól érezték magukat, minden rokon igyekezett a gyermekek
kedvében járni, jó magyar szokás szerint mindenütt terített asztal várta őket.
Andrea, Anna legnagyobb lánya el is kérte rendre a finom fogások
receptjét. Egyik alkalommal az egyik rokon kelkáposzta-főzeléket főzött. A
gyermekek ették, s mivel kissé túl csendben voltak, Anna megkérdezte az öt
éves Róbertet:
– Ízlik az étel, Róbert?
– Igen – mondta, majd sóhajtva folytatta: –, de nem kell semmi recept.
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SVÁJCI GYEREK
Magyarországi nagymama meglátogatta Svájcban élő lányát és családját.
Hosszabb időt töltött náluk. Egyik nap a négyéves kis unokája forrón
megölelte, és mélyen a szemébe nézve mondta:
– Én nagyon szejetlek téged, mert te olyan kedves vagy. Mit szólsz,
hozzád szokjam?
PIROSKA ÉS A FARKAS
B. Zsuzsa, dél-svédországi magyartanárnő egyik órán a Piroska és a farkas
című mesét mondta el tanítványainak. A következő órán ugyanezt a mesét a
gyermekek mondták el. Az egyik kislány ügyesen elmondta, így fejezve be a
mesét: „… és akkor a vadász a farkas hasát telerakta kövekkel, aztán megszűrte.”
A gyermek elfelejtette a magyar kifejezést, és svédül varratta be a
vadásszal a farkas hasát: varr = syr (olvasd: szűr).
TÖRTÉNELEMÓRA
V. László feleségével és két gyerekével Budapest nevezetes helyeit
keresték fel. Sétájuk során eljutottak a Nemzeti Múzeumhoz. László kapva az
alkalmon mesélt az 1848-as forradalomról, megmutatta, hogy a feltételezés
szerint hol szavalta el Petőfi a Nemzeti dal-t, és hogy egyuttal ellenőrizze is a tíz
éves Péter tudását megkérdezte:
– Tudod, ki volt Petőfi?
– Persze, egy költő – jött a magabiztos válasz.
– És tudod-e, mit csinál egy költő?
– Verset ír - válaszot Péter kissé unottan a fölöslegesnek vélt kérdésre.
– Igen, de Petőfi nem csak költő volt, nem csak verset írt, nekünk valami
mást is jelent az ő neve – folytatta László az oktatást. – Meg tudnád
mondani, mit tett még?
– Harcolt. – Jött a tömör válasz.
– Mit gondolsz, miért harcolt?
Péter, aki a „szabadság” fogalmát csak mint munkaszüneti alkalmat
ismerte, emígyen válaszolt:
– A munka ellen.
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ÁLOM
A három éves Olivia keservesen felsírt álmában. Reggel az édesapja
megkérdezte, mi történt, miért sírt éjjel? Fájt valamije, vagy talán rosszat
álmodott?
– Azt álmodtam, hogy az ágyamra mászott egy nagy pók. – mondta a
kislány.
– De drága gyermekem, hát miért nem szóltál nekem? – kérdezte az apa.
– Hogy szólhattam volna? – kérdezte a kislány csodákozva - Te nem
voltál benne az álmomban.

SZEMETES VERS
– Mama, mondd el a szemetes verset – kért kis unokám.
– Milyen szemetes versre gondolsz?
– Azt, Balázskával.
– Aha …Lehunyta kék szemét az ég, lehunyta sok szemét a ház…

ŐSMAGYAROK
Az idei tábor témája az Ősmagyarság élete volt. A téma nemcsak a
gyermekeknek volt érdekes, a felnőttek is élvezték a régmúlt felidézését. Az
ismereteket a csoportvezető tanárok a gyermekek életkorának megfelelő
módon tálalták, minden korcsoport tagjai megismerték a magyar
eredetlegendát: Emese álmát, Hunor és Magor vadászatának történetét.
Keveredett kicsit a mese, a legenda és a tudomány. A kicsik eljátszották a
legendát, a nagyobbak elemezték azok valóságalapját. Olyan, eddig ismeretlen
fogalmakat, szavakat tanultak meg, mint sámán, vérszerződés, csodaszarvas,
turulmadár.
A tanultak elmélyítéséhez a kézműves foglalkozásokon sámándob
gyanánt kis pergődobokat készítettünk, hajpántot, karkötőt szőttünk az ősi
eredetű kis szövőkeret segítségével. A könyvtárban a rajzlapok megteltek
harcoló lovasokkal, íjazó ősmagyarokkal, szálló turulmadarakkal, és ezekhez a
rajzokhoz természetesen a frissen megtanult rovásírással készült a magyarázat.
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Az új, frissen szerzett ismeretek, az eddig idegen szavak néha nem
rögződnek azonnal. Hiszen a tanulnivaló sok, a rendelkezésre álló idő pedig
kevés. Egyik nap az egyik gyermek gondterhelt arccal fordult csoportvezető
tanárához:
– Gyöngyi, kérlek, mutasd meg, hogy is kell azt a … vérszerveződést
leírni rovarírással!
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