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SZÁZÉVES A PENYIGEI BALLADA 
Emlékünnepre készül Penyige, a szatmári balladás falu. 100 

éve, 1905. május 5-én tragikus baleset töttént a Szenke vízén: 
egy csónak utasai a mély vízbe botultak, közülük kilencen ott 
lelték halálukat. A kilenc fiatal, 13 és 17 év közötti, helybeli 
áldozat emléke, emlékezete élő a kis településen. Erről gondo
zott sírjuk, emléktáblájuk, emlékoszlopuk is tanúskodik. Élő 
hozzátartozójuk ma már kevés van, ők is idősek, személyesen 
már nem ismerhették a kilenc kislányt. Hiszen száz év nagy idő. 

A tárgyi emlékek mellett egy eleven élő dal, egy históriás 
ballada is őrzi emléküket. E népköltészeti alkotás a 20. század 
ritkaságai közé tartozik. Dal lami , szövegi változatai szép szám
ban megtalálhatóak a régi haza területén, de Penyige szomszé
dos településein is. A sok versszakos, eredetinek tekintett stró
fák közül kiválasztott öt versszakos balladánk ma már ismert 
szerte a hazában, mert a szép számmal idelátogatók magukkal 
viszik, terjed szájhagyomány útján és írott szövegben is. A mé
dia szintén sokat segít elterjesztésében. Penyigén mindenki is
meri, éneklik is sokan. A z iskolai énekórák tananyaga, a ha
gyományőrző csoportok is rendszeresen műsorukon tartják. 

Hogy miért fontos nekünk a ballada? A 100. évfordulóra 
készített Emlékkönyv-ben is feltettem e kérdést néhány penyigei 
embernek. Szinte meglepődtek, hogy ez egyáltalán kérdés le
het. Hiszen az eltelt 100 év alatt Penyige, a Szenke, a tragédia, 
a ballada eggyé vált, részévé lett az életünknek, történelmi 
tény, korkép, dokumentum egy letűnt korszaktól, életmódról, 
emberi világról. Emellett egy olyan népköltészeti, folkloriszti
kai érték, mely a maga nevében egyedi, élő volta szemléletesen 
mutatja be egy népdal születését, csiszolódását, s nem utolsó 
sorban a megőrzés fontosságának tudatát. A magyar irodalmat, 
az egyetemes kultúrát szolgáljuk azzal, hogy megőrizzük, meg
becsüljük, életben tartjuk a penyigei históriás balladát. Mer t 
egy népdal csak akkor él, ha éneklik. 

A ballada bánatban születik, de a gyógyító idő segít túllépni 
a bánaton, hogy átvehesse illendő helyét a megőtző dal, ese
tünkben a penyigei ballada. Fontos nekünk, mert a mienk, a 
sots minket, penyigeieket részesített abban a feladatban, hogy 
gazdái, gondozói lehessünk, hogy általunk hagyományozódjon 
az utánunk jövőkre. Ez lehetne mondanivalója a 100. évforduló 
emlékező ünnepélyének. 

FELHÍVÁS ORSZÁGOS BALLADAMONDÓ V E R S E N Y R E 
P E N Y I G É R E 

A Magyar Művelődési Intézet, 
a Magyar Versmondók Egyesülete, 

a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 
Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési Intézete, 

Penyige Önkormányzata 
m e g h i r d e t i 

„A V E R S É V E " 
keretében 

a 
Penyigei kilenc kislány 

országos népballadamondó versenyt. 

A nevezés feltételei: 
1. A versenyre amatőr versmondók jelentkezését várjuk 14 

éves kortól. 
2. A jelentkezők a magyar népköltészetből választott két 

népballadával jelentkezhetnek. 

Jelentkezési határidő és cím: 
2005. április 10. 
Magyar Művelődési Intézet 
1011 Budapest, Corvin tér 8. 
Fax: 06-1-201-5053 
E-mail: tothe@mmi.hu 

Az előválogatok időpontjai és helyszínei: 
2005. április 23. 

Szeged — Csongrád Megyei Közművelődési Tanácsadó 
Központ 

2005. április 30. 
Veszprém — Városi Művelődési Központ és Könyvtár 

2005. május 7. 
Nyíregyháza — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkor
mányzat Megyei Pedagógiai, Közművelődési és Képzési 
Intézete 

2005.május 14. 
Budapest — Magyar Művelődési Intézet 

A jelentkezők értesítést kapnak az előválogatok tudnivalói
ról (kezdési időpont, pontos helyszín) 

Az országos döntő időpontja: 
2005. május 21. szombat 
Helyszíne: 
Művelődési Ház, Penyige 
A rendezők biztosítják a döntőbe jutott versenyzők ellátását 

(étkezés), a távoltól érkezőknek május 20-21-én szállástól gon
doskodnak. 

A kísérőknek külön kérésre, térítés ellenében biztosítják a 
szállást és étkezést. 

A z országos döntő szervezői: 
Magyar Művelődési Intézet 
1011 Budapest, C o r v i n tér 8. tel. 06/1-2015053, 
fax: 06/1-201-5764, e-mail:tothe@mmi.hti 
Penyige Önkormányzata 
4941 Penyige, Kossuth u. 31. tel: 06/44-362-901. 
e-mail:penyige@mailbox.hu) 

Nevezési lap a Penyigei kilenc kislány országos népballada
mondó versenyre lapunkban mellékelve. 

A nevezési lapot 2005. április 10-ig kérjük elküldeni az 
alábbi címre: 

1011 Budapest, Corvin tér 8. 
A borítékra kérjük ráírni: Penyigei kilenc kislány 
Fax: 06-1-201-5764, e-mail: tothe@mmi.hu 
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