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HEGYHÁTI TOBORZÓ

G. Szakály Georgina – Gergye Rezső
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A Hegyháti Toborzó előzményei: Béri Balogh Napok – 
Közkincs – Toborzók
Vasváron 1952-ben emléktáblát helyeztek el a Kos-
suth Lajos utcában egy épület falán. Az emléktábla 
felirata emlékeztet bennünket arra, hogy az 1706. 
november 5-6-i győrvári kuruc diadal vezérét, Béri 
Balogh Ádámot sebesülése után itt ápolták. Vasvár 
is részt kért a diadalból.

Az ezredfordulótól Béri Balogh Napok címen 
a Művelődési Ház (ma NGKK) és a Vasvári Színi 
Egylet szervezésében a naphoz kötődően kiállítá-
sok, rendezvények zajlottak. A koszorúzás civil 
közösségek aktív részvételével és egy szabadtéri 
Verbunkos Toborzó tánccal zajlott rendszeresen. 
A 2008-2009. évi Közkincs Kerekasztal sorozatban 
megszületett a Hegyháti Toborzó. Vagyis egy szer-
ves fejlődési folyamat eredményeként közösen ta-
láltak rá a Hegyhát falvai a létező Kincsre. A múlt-
ban gyökeredző értékre építve találkoztak a falvak 
közösségei, hogy egymás számára bemutassák a 
jelenben születő és meglévő értékeiket.

Így jutottunk el a 2011-es, a harmadik rendez-
vényhez.

A harmadik Hegyháti Toborzó közeledtével 
megvontuk az eddigi mérleget, s a megszerzett ta-
pasztalatok fi gyelembe vételével várjuk az újabb 
rendezvény megvalósulását.

A Hegyháti Toborzó elsősorban a kistérség 22 falu-
jának közösségi tevékenységeire alapozott, de be-
fogadó és nyitott mind földrajzi, mint műfaji, mind 
pedig a közösségi működési forma tekintetében. 
A generációs együttműködések erőteljesek, haté-
konyak, példaértékűek voltak a rendezvény meg-
valósulása során. Az együttműködések erősítették 
a program szereplőinek toleranciáját, szolidaritását.

Az eddigi toborzók programjait, a rendezés ta-
nulságait, az utánkövetés módszereivel a Hegyháti 

Kulturális Kerekasztal résztvevőivel is megvitat-
tuk. A közös gondolkodás és értékelés eredmé-
nyeként megállapítható, hogy a megfogalmazott 
céljaink nagyban megvalósultak, életképesek, és 
továbbfejleszthetőek.

Minden tekintetben találó volt a program el-
nevezése, a névválasztás, a Hegyháti Toborzó. 
A hívás egyaránt eredményezte a Hegyháti Kis-
térség települései, a határainkon túliak, a földrajzi 
közelségben élő magyar közösségek összefogását, 
a helyi értékek számbavételét és bemutatását, az 
amatőr és profi  előadók, a különböző korosztályok 
együttműködését. Megerősítette a térség kis cso-
portjaiban, közösségeiben „dolgozó” civilek hasz-
nosságtudatát, módot kínált társadalmi elismeré-
sükre, segítette a generációk közötti összefogást.

A különböző társadalmi összetételű települé-
sekről érkezők a közösség fejlesztői tapasztala-
taikat, rendezvényszervezéssel kapcsolatos isme-
reteiket is kamatoztathatták (és bővíthették is) a 
„sikeres” rendezvény megvalósítása érdekében.

A program jó alkalom volt arra is, hogy tapasz-
talatokat szerezzenek hivatásos és amatőr művé-
szeti alkotó tevékenységek közös, s egymástól jól 
elkülönülő elemeiről. Az egész napos rendezvé-
nyeken módszertani ismeretekkel is gazdagodtak 
azok a helybéli csoportvezetők, helyi koordináto-
rok, akik a saját településeiken dolgoznak, s akik 
természetesen a háttérből minden professzionális 
segítséget megkaptak a Nagy Gáspár Kulturális 
Központ munkatársaitól is. És ugyanezt mondhat-
juk el mi is: a települések mindenben igazodtak ké-
réseinkhez.

Az idei év falu napi rendezvényein már erőtel-
jesen tapasztaltuk, hogy a Hegyháton elindultak 
a kulturális programcserék, amik költséghatéko-
nyan, ugyanakkor szakmailag színvonalas módon 
szolgálták a közönséget. A toborzó nem csupán 
csak az előadóművészet terén kínál „termékeket”, 
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hanem valódi, megkóstolható, megízlelhető helyi 
tájtermékeket, a településre jellemző tárgyi örök-
ség elemeket is bemutat.

A falvédő gyűjtés, az arató képek bemutatása, 
a lekvár főzés, s az idei évben a régi sparheltek 
bemutatása, a templomi koncert, mind közösségi 
összefogásban valósultak meg. Szándékosan nem 
írok település neveket, mert az együttműködés so-
rán ki-ki tehetsége, akarata szerint kapcsolódott be 
a dolgok menetébe, s mivel a Hegyháti Toborzó be-
mutatkozó rendezvénye mögött a fent leírt jellem-
zőkkel, egy folyamatos közművelődési tevékeny-
ség zajlik, ezért bármikor lehet csatlakozni.

Az első Hegyháti Toborzón 18 előadó-művésze-
ti produkcióval neveztek a hegyháti települések. 
Mind a 23 település bemutatkozott, aki nem mű-
sorszámmal, az fotótörténeti anyaggal, népi hasz-
nálati eszközök bemutatójával, helyi termékkóstol-
tatással.

A második Hegyháti Toborzóra 23 különböző mű-
fajú produkció érkezett. Mind tartalmi, mind mű-
vészi megjelenítésben (díszlet, kosztüm) érzékel-
hető volt a csoportok fejlődése.

A Toborzón bemutatkozó csoportok, a műkö-
désüket segítő civil vagy intézményi háttér és a 
nézőközönség létszáma a két év alatt megközelíti 
az 1000 főt.

A dolgok rendjéből adódóan természetesen van-
nak még együttműködési nehézségek a Közkincs 
Kerekasztal életében, de elmondhatjuk, hogy több 
a biztos pont, ami reményt ad arra, hogy akár ju-
bileumi éveket is megérjen a Hegyháti Toborzó – 
akkor is, ha a közigazgatási határok, elnevezések a 
jövőben esetleg változnak.

Továbbra is az együtt munkálkodás és a találko-
zás örömét tudjuk kínálni egymásnak.

A Kerekasztal működése, a működés eredmé-
nyei a vidékfejlesztés látványos elemei, mindenki 
számára hozzáférhetőek.

A III. Hegyháti Toborzó
Vasváron, a Nagy Gáspár Kulturális Központ 
munkatársai mindenkit szeretettel vártak, hogy 
ismerkedjenek a Hegyhát értékeivel, amiből a te-
lepülések ízelítőt adtak a III. Hegyháti Toborzó be-
mutatkozó rendezvényén, a vasvári Nagy Gáspár 
Kulturális Központban, 2011. november 5-6-án.

A harmadik Toborzó vasárnapra esett. Beigazo-
lódott a feltevés, hogy ha a falvak közösségei fon-

tosnak tartják bemutatkozásukat, és kíváncsiak a 
többiekre, akkor minden időpont alkalmas lehet.

A vasárnapot megelőző napokban – telefonon 
és e-mailen – éjjel-nappal kérdéseik voltak a részt-
vevőknek. Leginkább a szűk időkorlátok okoztak 
már előzetesen vitát. Épp ezért a szervezők ügyel-
tek rá, hogy minden apró momentum kialakítása, 
minden döntés a lehető legszélesebb körben, az 
érintettek bevonásával történjen.

A csoportok vezetői jártak az intézményben, 
megnézték a termeket, minden részletet aprólé-
kosan megbeszéltek. A csoportok speciális gond-
jainak a kezelése nélkül sosincs zökkenőmentes 
lebonyolítás.

A szervezők – a helyi szervezőkkel kialakult 
(több éves) személyes kapcsolatnak köszönhe-
tően – meg tudták beszélni a személyes gondokat:
 – hogy miért kell egyik csoportnak már előtte nap 

próbálni
 – hogy az idős népdalosok között kinek kell haza-

sietni falujába, a beteg élete-párjához
 – hogy kik mennek tovább vendégszereplésre
 – hogy …

A rendezvény kezdése mindenfajta protokollt 
mellőzött. Nem volt (kötelező) udvariassági kö-
szöntő, meghatározó a jelenlévők jó érzete volt. 
A közösségi együttlét, mint a Toborzó fő értéke, 
mindenki számára adott volt. Az első pillanattól 
érvényesült.

A résztvevők otthon érezték magukat. Nem ke-
resték a helyieket felesleges kérdésekkel (Ki húzza 
el a függönyt? Van-e kottaállvány? Ki kapcsolja fel 
a villanyt? Ki hozza be az asztalt?). Megoldották a 
felmerülő problémákat. Tudták tenni, mert a hely 
szelleme segítette őket.

A nap végéig sokat tanultak a csoportok.
Megnézték egymást a csoportok.
Nem lehetett látni unatkozó arcot.
Nem volt feszes fi gyelem.
Az unoka megnézte a nagymamát, és fordítva.
Egész délután folyamatosan zajlott a Toborzó.
A koszorúzás a nap szerves folytatása volt. Nem 

kötelező aktusként élték meg, akik azon részt vet-
tek. Szinte minden faluból volt képviselője az utcai 
megemlékezésnek. Tóth Zsanett Lászlóffy Aladár: 
Az idők jele c. versét, majd Balaskó Tibor emlékező 
gondolatait hallgatta végig a közönség. A nap szép 
pillanataként a szónok megénekeltette a közönséget.

„Te vagy a legény, Tyukodi pajtás…”
A közönség pedig pillanatokra közösséggé vált, 

amíg együtt énekelte a kuruc nótát…
Az emlékező együttlét után a koszorúkat he-

lyezték el, majd az esti áldomás következett.
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Az intézmény Galériáján, az alkalomhoz illő 
ételekből és italokból, terített asztalok várták a To-
borzó résztvevőit. Késő estébe nyúlt a rendezvény. 
Nem sietett haza senki. Ráértek a csoportok. Be-
szélgettek egymással. Koccintottak, és meghívták 
egymást a rendezvényeikre. Süteményeikkel kínál-
ták egymást.

Gondolgatások és kérdések
A lehető legeklektikusabb volt a műsor, de ez így 
volt rendjén. Nem kérte senki számon a művészi 
színvonalat, de nem volt mégsem oda nem illő.

Orosz István Kossuth-díjas grafi kus kiállítása a 
rendezvény része lett. Integrálták a Liszt és a Szent 
Család képet. Igen természetesen.

Az információs helyiségben, zsúfolt körülmé-
nyek között öltöztek az idős hölgyek. Zsebkendő-
nyi helyen elfértek. Hogy is van ez? Máskor meg 
külön öltözőben nem fér el két énekes.

Mitől is van ez? Ez a közösségi együttlét?
Generációk együtt. Falvak együtt. Látja az egyik 

falu, hogy a másikból van fi atal is. Vagy éppen 
öreg. Eszébe jut, hogy náluk miért nincs.

Következtetések
Legyen egy Vasvári Bemutatkozás a kistájak egy- 
egy falujában. (A Toborzót megelőzi a Portya.)

A kistérségen kívüli falvakban megszólítottak 
bennünket a Toborzó után. Ki lehet használni az 
emelkedő presztízst.

Generációk fi gyeltek és fi gyelnek egymásra. 
Erősíteni lehet az egyéb rendezvényeket is.

A gasztronómia szerves része és értéke volt a 
rendezvénynek. Folyamatokat indított el.

A fellépők bátran mérettetik meg magukat a To-
borzó után, egyéb szakmai fesztiválokon is. (Nép-
dalos Fesztiválra készülnek, helyi dalokat és nép-
szokásokat gyűjtenek.)

Számon tartják egymást a csoportok tagjai. (Be-
tegség miatt hiányzó ember a többiektől telefon-
hívásokat kapott. Mi ez, ha nem gyógyítási folya-
mat?)

A falvak vezetői együtt drukkolnak a csoport-
nak, és már tervezik a látott előadások meghívását.

Egyszeri és megismételhetetlen
A fényképek, fi lmek, marketing és minden tudósí-
tás képtelen a Toborzó lényegét visszaadni. Nem 
volt színpad és nézőtér és előtér és utca. Minden 
egy volt. Az első pillanattól nem volt színpad. 
Együtt lélegzett mindenki. Aki ott volt, tudta, hol 
van és miért. Ő is tudta és a másik ember is. És a 
közösség is. A közösségekből a nap folyamán háló 
szövődött, összegyűjtve mindenkit. Így lett az 
egész Toborzó egy közösség. Mely – a koszorú-
zásnál kitapinthatóan – egység volt. A délutánba 
belesimultak a hónapok, amikor otthon dolgoztak 
a csoportok. Benne volt a verejték, az egymásnak 
feszülés, a kín, a bánat és az öröm.

Valami újra meg újra sikerül Vasváron, ezért kér-
dezik többen is, más alkalmakkor is, mitől megy 
ez így.

Mitől?
A Nagy Gáspár Kulturális Központ olyan be-

fogadó-házigazda, amely szeretettel van a vendé-
gek iránt. Munkatársai nem munkaként élnek meg 
egy-egy rendezvényt. Ebben van az erejük. Ezért 
térnek vissza Beregszászról és Nánáról, Telekesről 
és Rumból a vendégek. Sipos Mihály és Orosz Ist-
ván (Kossuth-díjasok), Erzsi néni és a rajzos Milán, 
helyükön kezelve, ugyanolyan fontosak a számuk-
ra. Erő és tartalék keletkezik a helyzetekből, min-
denkinek jut belőle, a helyiek még az akkumuláto-
raikat is fel tudják tölteni belőle.

És most a süteményekről még nem beszéltünk, 
ne is, azokról külön történeteket kell írni. Minden 
egyes sütemény: tudás, alkotás, élet.

Hát így lehet a Hegyháti Toborzóval csodát tenni. 
Csodát, ami mi vagyunk.

Akik ismerik a láthatatlan lényegét, azok szá-
mára ez a csoda természetes.


