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„Aki ebben a táborban egyszer is volt, az legyen 

büszke, hogy bekerülhetett, hiszen az évek alatt 

olyan művészek kerültek ki, akikre most a negyed-

századot megért tábor büszke” –  mondta Balázs 

József festőművész a 25. Kárpát-Medencei Bor-

sos Miklós Alkotótábor megnyitóján.

A gyergyócsomafalvi Borsos 
Miklós Művészetéért Ala-
pítvány, akárcsak 25 év-

vel ezelőtt, most is a Kárpát-me-
dencében élő gyerekeknek hir-
dette meg az alkotótábort. Idén 
a Gyergyószárhegyi Kulturá-
lis és Művészeti Központtal kö-
zösen szervezték a közel har-
minc táborozót vonzó egyhetes 
programot. Bancsi Edit tábor-
szervező kedden este a szárhe-
gyi Böjte-otthonban köszöntöt-
te a Magyarországról, csángó-
vidékről, illetve Gyergyószékről 
érkező gyerekeket és az ünnep-
ségre meghívott szülőket, egyko-
ri táborozókat, oktatókat és tá-
mogatókat.

Úgy tanulnak, 
hogy észre sem veszik

Balázs József alfalvi festőmű-
vész, a tábor állandó művésze-
ti vezetője a kezdetekről, a tábor 
céljáról is szólt, illetve kiemelte, 
hogy a Borsos Miklós szobrász-
művész emlékére szervezett tá-
bor az évek alatt folyamatosan 
követte az eredeti elképzelést, 
melynek köszönhetően a Kárpát-
medencében élő gyerekek szóra-
kozva megismerték egymást, al-

kottak. „Ez egy nagyon szép já-
ték, ami mögött egy határozott 
politikai, társadalmi eszme van, 
amit az alapítvány, annak veze-
tője Borsos Géza képvisel. Ez a 
tábor egy olyan hely, ahol a gye-
rekek együtt lehetnek, alkothat-
nak és nem is veszik észre, hogy 
mit tanulnak. A mai iskolában 
a tudományt a gyerekek fejébe 
töltik, vállon felül kapják, olyan 
lúdtöltés formában, erőszakkal, 
nem teszik kíváncsivá. Ebben a 
táborban vállon alul, a szív kör-
nyékére próbálunk hatni. Itt ba-
rátságok kötődnek, jól érzik ma-
gukat a gyerekek, alkotnak, a tá-
jat megismerik. És fontos, hogy 
a Kárpát-medencéből érkezők 
megtapasztalják, hogy itt is ma-
gyarok laknak” – mondta, hoz-
zátéve: „A sok éves tapasztalat 
azt mutatja, hogy évek múlva ér-
zik meg, veszik észre a gyere-
kek, hogy mi mindent kaptak e 
tábortól.”

Borsos Géza, az alapítvány el-
nöke székely zászlóval ajándé-
kozta meg a táborlakókat, és há-
zi feladatként hagyta, hogy a tá-
borzáróra tanulják meg a szé-
kely himnuszt, és olyan tábor-
ban alkossanak, melyre még hu-
szonöt tábort lehet építeni. 

Mátyás, az igazságos

Mint minden évben, most is egy 
jól meghatározott témát dolgoz-
nak fel a táborlakók. A szervezők 
a Mátyás király emlékévhez iga-
zították a programot, és e témá-
ban hirdették meg a tábort, így 
érkeztek a pályamunkák is, me-
lyeket ki is állítottak a megnyitón. 
Balázs József az ünnepség kere-
tében rendhagyó történelemórán 
mesélt Mátyás királyról, uralko-
dásáról, a nemzetét, népét szere-
tő, féltő igazságos királyról, tör-
vényeiről. 

A Borsos Miklós Művészetéért 
Alapítvány kiadvánnyal is emlé-
kezik az elmúlt negyedszázadra, 
a zenével és verssel színesített tá-
bornyitón az emlékoklevelek mel-
lett a 25 évet összefoglaló köny-
vecskével is köszöntötték az egy-
kori oktatókat, táborvezetőket és 
táborozókat, akik közül többen is 
megosztották tapasztalataikat.

Az idei tábor vezetői Biró Zsu-
zsa képzőművész és Sikó Dorottya 
díszlettervező, a záróünnepségen 
az egy hét alatt készült alkotások-
ból terveznek kiállítást létrehozni.

BARICZ-TAMÁS IMOLA

A Kárpát-medencei Borsos Miklós Alkotótáborban

Alkotni, játszani huszonötödszörre

A negyedszázados tábor megnyitóján házi feladatot is kaptak a gyerekek

Kérdésünket egy kiállítás kap-
csán tettük fel: a Tarisznyás Már-
ton Múzeumban most is megte-
kinthető az Anna címet viselő tár-
lat, amely egy teherbe esett lány 
képzetében lehetséges életútja-
it mutatja be a múlt század dere-
kától kezdődő időktől. Manap-
ság „megesni” nem szégyen – vé-
lik a válaszadók. Többen úgy gon-
dolják, a lehetőségek korszaká-
ban semmi sem számít szégyen-
letesnek.

Szégyen, hogy nincs szégyen

Minden szégyenletes, ami az er-
kölcsösséggel, a tisztességesség-
gel, a becsületességgel ellenke-
zik, ennek ellenére ma már szin-
te elfogadott a legnagyobb botlás, 
szándékos „félrelépés” is – mu-
tatnak rá a válaszadók. „Szégyen 
manapság? Esetleg főhír egy tévé-
adásban! Szinte éhes a nép, hogy 
gyilkosságokról, rémtörténetek-
ről halljon. Akkor miért csodálko-
zunk, hogy kihalt az emberekből a 

szégyenérzet?”; „Nem csoda, hogy 
manapság semmi sem szégyen, 
mert a legfelsőbb vezetők mutat-
nak jó példát: lopnak, csalnak, ha-
zudnak”; „Ma már nincs szégyen, 
sajnos, de szerintem a lopás, csa-
lás, kizsákmányolás a legnagyobb 

becstelenség. Ilyenekből még bő-
ven van manapság”; „Ami nem be-
csületes dolog, az mind szégyen 
kellene legyen, de amilyen vilá-
got élünk, semmiért nem kell ku-
koricán térdepelni”; „Régebb vol-
tak szégyenletes dolgok, ma vi-

szont nincs szégyen, ami viszont 
szégyen”; „Ami régebb szégyen 
volt, most dicsőség”; „A mai fiata-
loknak semmiben sincs szégye-
nük, sajnos.”

A kérdésfelvetésből kiindulva 
van, aki azt írja: „Oda vagyunk ke-
rülve, hogy ma már az szégyen, ha 
a lány nem esett meg”; „Most szé-
gyen nincs, pedig nem becsüle-
tes dolog, hogy a lányok szinte pu-
céron járnak, mindenkivel össze-
fekszenek”; „Ma nagy szégyen, ha 
egy nagylány szűz.”

Kettőn áll a vásár

Szintén a felvetéshez kötik vá-
laszaikat, akik ezt írják: „Hallás-
ból tudom, hogy régebb szégyen 
volt, ha egy lány megesett, de ma 
ez már természetes. Szerintem 
szégyen, ha a férfi nem ismeri el 
az apaságot, mert ahogy monda-
ni szokás: kettőn áll a vásár”; „Ré-
gebb is volt fajtalankodás, és ma 
is van. Különbség, hogy most nem 
csinálnak akkora problémát belő-

le. Érdekes, hogy mindig a lányo-
kat okolják, pedig épp úgy kérdőre 
lehetne vonni a férfit is, aki miatt 
megesik egy lány”; „Egy új életet 
felvállalni sem régebb nem kellett 
volna szégyen legyen, sem most, 
de a vallási és társadalmi szabá-
lyok miatt mégis az. Az az igazi 
szégyen, ha valaki nem vállalja a 
gyermeket.”

Azért vannak szégyenletes dolgok

Csak néhányan fogalmaznak 
meg konkrétumokat, ami miatt 
manapság szégyenkezni kellene 
valakinek. „Szégyen, ha a lány ci-
gizik, iszik, és rendszeresen úgy 
marad ki, hogy a szülők nem tud-
ják követni, hogy hol jár”; „Ha vén-
lány marad”; „Ha nincs gyereke”; 
„Ha hazudik a szüleinek”; „Én res-
tellem, hogy a 36 éves lányomnak 
még nem sikerült férjhez mennie” 
– olvasható a szelvényeken. Egyik 
olvasónk megjegyzi: „A régi erköl-
csi értékrend ma is jó lenne.” Hoz-
záteszi: „Szégyen? – Nem tudom.”

Anna-kiállítás. Egy megesett lány lehetséges életútjait „meséli el” a tárlat
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Megkérdeztük olvasóinkat
A régi időben nagy szégyen volt egy lánynak, ha megesett. Ön szerint ma mi a legnagyobb szégyen?

A tábor létrejöttét támogatták

A 25. Kárpát-medencei Borsos Miklós Alkotótábor létrejöttét tá-
mogatja Hargita Megye Tanácsa, a Communitas Alapítvány, a 
Gyergyócsomafalvi Közbirtokosság, Török Éva Cecília Svédországból 
és az F&F Nyomda. 




