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Ézsiás Anikó – Fehér Miklós  
Budapest 

 
„Magyarnak lenni nem a szó,  
A név, az ősök, az élet, 
Magyarrá szív tesz és a lélek, 
Nyelvében él a nemzet.” 

(Széchenyi) 
 

Csak egy kék virág… 
 

Véget ért a nyár, és véget ért a Kék Virág Anyanyelvi Tábor Tångagär-
dén, a fiataloknak elkezdődött az új tanév. Az elmúlt hetek, hónapok, a nyári 
szünet, az anyanyelvi tábor emlékké színesednek, reméljük nem porladó, 
hanem maradandó emlékké.  

A nyár csodás időszak. Itt a szabadság, végre jut idő a családra, a bará-
tokra, az utazásra, a nyaralásra. Az ember ilyenkor már csak az évszak okán is 
derűs és gondtalan. Letéve a terheket frissen és energiával telve vetjük bele 
magunkat a nyaralásba, a nyári mulatságokba. És ilyenkor jön el az ideje a na-
gyobb utazásoknak is, a családok meglátogatják távol élő rokonaikat, barátaikat. 
Mindez remek időszak arra, hogy a fiatalok is feltöltődjenek a magyar szavakkal, 
ízekkel, illatokkal, érzelmekkel. És nemcsak Magyarországon, hanem Svéd-
országban is, hiszen immár hagyományosan augusztus első felében tárt karok-
kal várja őket az anyanyelvi tábor. Ha nyár, akkor Tångagärde? Igen, sokak 
számára ez már összekapcsolódott fogalom. De miért is jó Tångagärdén? Mert 
családias, mert baráti, mert hangulatos, mert lehet igazi karikás ostort készíteni 
és használni, de lehet nemezelni, rajzolni, festeni, mert lehet jókat játszani (a 
maffiás játékot és a kidobósat), énekelni, megismerni az erdőt, a botanika 
alapjait, és ahol a magyar nyelv használatán túl számos hasznos és szórakoztató 
ismerettel is lehet gazdagodni. Ebből a szülők – a záróműsor keretében – 
maguk is részesednek. És kinek ne csillanna fel a szemében a könnycsepp, ha 
azt hallja, látja, hogy gyermeke a magyar nyelv nehézségeivel megküzdve ősei 
anyanyelvén mesél Álmosról, édesanyjáról Emeséről, vagy énekli a gyermekda-
lokat, mondókákat, szavalja a verseket. 

Idén, a 14. alkalommal megrendezésre került tångagärdei táborban au-
gusztus 6-tól 14-ig 50 táborozó, köztük négy, már ifjúkorú segítő és több mint 
20 felnőtt töltötte együtt az idejét. Az összetétel változó volt, hiszen péntektől 
a hétvégéken, további önkéntes segítőkkel, a hétköznap dolgozó szülőkkel 
bővült a létszám. Mind a gyerekek, mind a felnőttek között sokan voltak a 
visszatérők. De természetesen többen voltak az újoncok is. Mi magunk nem is 
tudom minek számítunk, hiszen jómagam 7 éve jártam itt utoljára, a feleségem 



 2

pedig most volt itt először. A várakozásunk tehát majdnem olyan volt, mintha 
most lennénk itt az első alkalommal. Megható volt mind a felnőttek, mind a 
gyermekek részéről, hogy milyen nagy szeretettel fogadták egymást a rég nem 
látott ismerősök, barátok, és hogy milyen könnyen, pár óra alatt ismerősökké 
váltak a most először látot-
tak is. A barátságok a cso-
portok, a hálótársak kivá-
lasztásával, kijelölésével már 
meg is köttettek. És 9 nap 
múltán már mindenki ba-
rátként búcsúzott a társak-
tól. Tångagärde ismét megé-
rintett bennünket, és vissza-
vár. Gyermekként, ifiként, 
felnőttként.  

A tábor minden ko-
rosztályt szívesen fogad. Az 
idei legifjabb táborozó még 
nem volt 3 éves, az ifivezetők pedig már lassan felnőttkorba lépnek. És az is 
megoldható volt, hogy néhány szülő is itt lehessen a gyermekével. Bár min-
denki nem jöhetett el, hiszen a tábori férőhely véges, de azért ez jó hír is, mert 
azt mutatja, hogy van igény a táborra. Részben pedig rossz, mert mégsem tudott 
a tábor minden jelentkezőt fogadni, bármennyire is szerették volna a szervezők. 
Az időjárás talán lehetett volna kissé kegyesebb is hozzánk, de az eső sem szegte 
a kedvét senkinek, pezsgett az élet a táborban. Fő mottó lett a programok ter-
vezésénél: „Márpedig holnap jó idő lesz!” És ebben Bálint Levente csodálatos 
iPhone-ja is partnerünk volt, hiszen mindig tudott számunkra biztató időjárás-
jelentéssel szolgálni. 

A nagy korkülönbségek ellenére remek csapatok alakultak ki a táboron 
belül, és a legkisebbek ugyanúgy megállták a helyüket, mint az idősebb társaik 
akár a sorversenyekben, akár az akadálypályán, akár a játékos vetélkedőben, a 
Ki mit tud?-on, a számháborúban, az erdei felfedező sétán vagy az egyéb prog-
ramokon. A helyhiány persze nehezítette a dolgunkat, de megküzdöttünk a hely 
szűkössége miatti nehézségekkel. Egyes csoportfoglalkozásokat lakószobákban 
tartottunk meg, azaz hálószobából csoportszobát varázsoltunk, és persze vissza. 
De a legtöbbet az étkezdét pakoltuk. Naponta bizony többször is. Hiszen eb-
ből csináltunk foglalkoztatót, ahol a daltanítás és a bibliaismereti beszélgetés 
zajlott. És így alakítottuk ki a diszkót, a mozit, a játékos vetélkedő terét és esz-
közrendszerét is (hangfalak, erősítők, számítógépek, eredményjelző tábla stb.), 
hogy utána visszapakolva a bútorokat és kitakarítva a helyiségeket ismét az ét-
kezdénkben lehessünk. Mindezek persze a gyermekek számára „láthatatlanul” 
történtek, így ők minden időt maradéktalanul kihasználhattak a tanulásra, szó-
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rakozásra. Ezért is volt jó a sok felnőtt, mert megoszthattuk magunkat, volt egy 
csoport, akik együtt élve a tábori eseményekkel előkészítették, lebonyolították, 
majd a befejezést követően a helyére tették mindazokat az eszközöket, bútoro-
kat, melyek az adott foglalkozáshoz szükségesek voltak, miközben mások fog-
lalkozhattak a gyerekekkel a következő program részeként. Persze a gyermekek 
„munkára nevelését” sem hanyagoltuk el. Két dologban kértük a segítségüket 
és kaptuk is meg azt. A szobarendről, a hálótakarításról maguknak kellett gon-
doskodni, és voltak naposok, akik az étkeztetés előkészítésében, a megterítés-
ben segítettek. A szobarend megtartása idén is nagy kihívás volt, részbeni sike-
rekkel, de hála Istennek a naposi feladatok ellátása már majdhogynem kiváltsá-
gos feladattá minősült. Akik megkapták a lehetőséget az asztalok terítésére és 
az étkezés utáni rendbetételre, azok a gyerekek felelősen el is látták ezt. Ez 
mutatja, hogy a gyerekek – a felnőtt vezetése mellett – szívesen és örömmel 
végeznek házimunkát, csak bátornak kell lennünk a nekik illő feladatok kiosztá-
sában. 

A tábor a ha-
gyományokhoz híven 
ismét megismertette 
egy történelmi idő-
szakkal a fiatalokat. 
Az idei téma a magyar 
nép eredete, őstörté-
nete volt, Szent István 
király uralkodásáig. Az 
ifjak előadásokat hall-
hattak a magyarság 
honfoglalás előtti tör-
ténelméről, és lehe-
tőség volt korabeli 
ruhák és fegyverek készítésére is. Csodás nemezsüvegek, tegezek, tarsolyok és 
egyéb kiegészítők születtek a tábor ideje alatt. Készültek kések, pallosok, íjak is. 
És úgy tűnik, hogy az ostorfonás – ami már tavaly is kedvenc foglalatosság volt 
– idén is olyan népszerűségre tett szert, hogy nem maradhatott el. Van még 
valaki, akinek nincs ostora? Ha igen, a jövő évi táborban hozzájuthat. Csak idő-
ben jelentkezzen. De emellett voltak egyéb foglalkozások: szövés, karkötőké-
szítés, nemezelés, üvegfestés is. Amikor pedig az időjárás megengedte, levonult 
a tábor apraja-nagyja a tó partjára. Ki-ki napozott, fürdött, kenuzott. A délelőtti 
istentisztelet és daltanulás a tábor hagyományos és fontos programja, minden 
táborozó közösen vesz részt ezen. Tábori lelkészünk idén is Palcsó Attila volt, 
aki a Felvidékről érkezett. Segítségére voltak a tábor ifjú segítői, akik jelmezt 
öltve játszották el az Attila által mesélt Noé történetét. A daltanítás, közös 
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éneklés vezetője pedig Császár Sándor táborvezető volt, aki gitárkísérettel színe-
sítette ezt a fontos délelőtti programot. 

Idén járt először a táborban Lampert Bálint, aki Győrből érkezett, és az 
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskola tanársegédje, a Ravaszdi Erdei Iskola 
tanára. Bálint a természet-
tel, a természeti értékekkel 
ismertette meg a fiatalokat. 
A gyermekek bejárták ve-
le délutánonként a tábor 
környékét. Gyógyhatású, 
fogyasztásra is alkalmas 
vagy éppen ártani is képes 
(pl. csalán) növényekkel 
ismerkedhettek, rovarokat 
figyelhettek meg, és sok-
sok érdekességet tanulhat-
tak a természetről. Ki hal-
lott már ilyet, hogy valaki 
örül egy szúnyogcsípésnek? Márpedig most ez történt, hisz megvan a szúnyog-
csípésre való természetes gyógymód, a megrágott széleslevelű útifű. Mon-
danunk sem kell, a fél tábor zöld feltétekkel díszelgett a kirándulás másnapján. 
A délutáni szabadidős tevékenységek közül kiemelkedően fontos volt a métá-
zás, focizás, számháborúzás, tollaslabdázás. Ezeken a fizikai aktivitásokon túl 
idén is megrendezésre került a hétpróba, ráadásul két alkalommal is, a második 
hétpróbát az ifik szervezték és bonyolították le. A résztvevők között pedig volt 
egy felnőtt csapat is! Egy esős délutánon az ebédlőben került megrendezésre az 
elméleti-ügyességi vetélkedő, ahol a vegyes csapatok apraja-nagyja egyaránt 
kapott testhez illő feladatot. Az idén is volt mindenkinek „Titkos barát”-ja, 
akinek írhatta, rajzolhatta a névtelen leveleket. A titkos láda meg is telt 
rendszeresen, sok üzenet készült. A tábor zárónapján fény derült arra is, hogy 
kinek ki volt a „titkosa”. Szerencsére megmaradt az izgalma a játéknak, sokan 
nem jöttek rá az ünnepélyes leleplezésig, hogy kitől is kapták az üzeneteket. A 
tábor további hagyományának számít még az álarcosbál és a Ki mit tud? 
vetélkedő is. Sokan már úgy érkeztek, hogy a táskájukban lapultak a megfelelő 
kellékek, és már alig várták, hogy megcsillogtathassák tudományukat, vagy épp 
bemutathassák a jó előre eltervezett maskaráikat. Az esős idő kiváló volt a 
videózásra, a projektor és az erősítő segítségével a hozzáértők remek mozit 
varázsoltak az ebédlőből. Volt mesefilmvetítés (Magyar népmesék), és az 
érdeklődők megnézhették A Pál utcai fiúk című magyar filmet is. És ha már a 
technikánál tartunk, kihagyhatatlan egy ilyen típusú beszámolóból a táncház és 
a diszkó. A táncházban néptánctudásukat csiszolhatták az érdeklődők, az azt 
követő diszkóban pedig hódított a „szabad stílus”. 
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Minden tábor láthatatlan lelke a konyha. Nem volt ez másképpen az 
idei táborban sem. Erzsike és Jucika nemcsak ételt főzött, „megfőzték” ők a 
gyermekeket és a felnőtteket is. Gyakran csapatostul ’lógtunk’ a konyha előteré-
ben. Reggel a felnőttek a kávé miatt, délelőtt inkább a kicsik, este, a takarodót 
követően pedig az ifik vették birtokba a gyomor számára oly kedves helyet, 
hogy egy kis pótkaja mellett tölthessenek el egy kis időt.  

A napi ötszöri étkezés mindenki számára bőséges volt és finom. Az utób-
bi mindennél fontosabb. Hiszen a jóízűen fogyasztott finom étel mindenki 
hangulatát pozitívan befolyásolja. Itt is nagyon fontos volt annak a sok „látha-
tatlan” munkának az elvégzése, amivel a konyha ellátása járt. Hiszen naponta 
ment a kocsi a boltba, és intézte a friss áru beszerzését. Nem is volt hiány sem-
miben, hála Tompa Andreának! 

Abban, hogy ez a tábor ilyen remekül zajlott elévülhetetlen érdemei 
vannak Tompa Annának, a tábor szervezőjének és segítőinek. Kevesen értik, de 
ha értik is, kevesen élik át, hogy a tábor 9 napja valójában a főszervező számára 
már a legkevesebb feladatot adó időszak. Hiszen addigra már minden megvan, 
minden sínen van. Eddig eljutni, ez az igazán nagy kihívás. Előteremteni a for-
rásokat, pályázni, elszámolni a lezajlott pályázattal, biztosítani a felnőtteket, át-
gondolni a programot, a témákat, a foglalkozások jellegét, hogy mindig legyen 
valami újdonság, hiszen a visszatérők sem unatkozhatnak, de legyen állandóság 
is, hiszen ez szolgálja a biztonságérzést és a kötődést, nos ezek az igazán nagy 
dolgok. Megszervezni a gyermekeket, partnernek lenni a családok apró-cseprő, 
de nagy odafigyelést igénylő egyedi igényeiben (ki mikor érkezik, esetleg mikor 
megy el, mit ehet, mit nem, milyen gyógyszert szed, mire érzékeny és még so-
rolhatnánk), ez a nagy kihívás! Hogy utána a hazatérő gyermekek tényleg csak 
mesélhessenek. Néhányan a felnőttek közül a tábor zárása után még ott alud-
tunk Tångagärdén. Így természetes volt, hogy a táborzárást követő nagytakarí-
tásban, ami bizony a tábor életének nagyon fontos, és sokak számára bizony 
nem is ismert része, részt vettünk. Ekkor került sor a hálószobák, a közös 
helyiségek, a konyha, a fürdők, a WC-k kitakarítására, az egész udvar lomtalaní-
tására, az elhullajtott papírok és egyebek összeszedésére, a kenuk felhozására és 
elhelyezésére, a zászlók levonására és elhelyezésére, a bútorok, a szerszámok és 
a használt eszközök elrakására. Egy egész napon át folyt a kemény munka. Alig 
győztük. De készen lettünk. Legalábbis így gondoltuk. Aztán másnap kirándul-
ni mentünk, csak Anna maradt a táborban. Mire estére visszatértünk vacsora 
várt. És az Otthontól kölcsönzött valamennyi ágynemű ki volt mosva. Mert 
még ez is hozzátartozik a rendhez. Hát igen, ahogy minden anyuka elvégzi 
otthon a láthatatlan házimunkát, úgy volt anyukája Anna idén is a tábornak. 
Minden vonatkozásban. Köszönet érte Neki, és köszönet a SMOSZ-nak, és 
köszönet a tábort támogató minden jóakaratú segítőnek.  

Végezetül szóljunk az ifik szerepéről, arról, hogyan váltak segítőinkké a 
tudásörökítésben, hogyan viselik a felelősséget, ami például a telefonok össze-
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szedésében és kiosztásában is megjelent. (Tapasztalatunk szerint a gyermekek 
tábori nyugalmát elősegíti, ha nincs velük a telefonjuk. Egyrészt erre vigyázni 
kell, másrészt sokan játékeszközként használva vonták ki vele magukat a közös-
ségből, harmadrészt ha ott a telefon, akkor mindig hiányzik az apu, az anyu, aki 
miért nem telefonál? Ha pedig valakit már hívtak, engem pedig nem, az sem 
egy jó érzés. Ezért döntöttünk a telefonok egységes összeszedése és egy rövid 
időre kiosztása mellett.) Ugyanakkor azt is tapasztaltuk, hogy a fiatalok még 
elsősorban az azonnali eredményt hozó feladatokba vonhatók be. A háttér-
munka, a sokszor sikert nem hozó, avagy sikertelenséggel is járó előkészítés, 
esetenként konfliktuskezelés majd később bízható rájuk. De öröm az, ahogy 
felnőtté válásukat, a felelősségük kiteljesedését mi magunk és talán ők maguk is 
megtapasztalják. Emberré ugyanis közösségben válik az ember. Így felnőtté is a 
közösség teszi a tagjait. És nem mindegy, hogy milyen felnőttjeink lesznek. Mi 
a mieinkre büszkék lehetünk. 

Tångagärde. Egy szó, és mégis mennyi minden. E sokmindenbe most a 
féltés, az aggodalom is beletartozik. Lesz-e még tábor Tångagärdén? Kérni kell 
a Jóistent, segítse Tångagärdét, ezt a szellemiséget, ezt a tábort tovább. És ha 
bárkinek van módja többet tenni a tábor Tångagärdén maradásáért, hát lépjen. 
Csak egy kék virág. Írásunk elején ez a cím szerepel. Mert ez a tábor dala, a 
tábor indulója. Csak egy kék virág, ennyi a jelünk, ezt énekeltük, szinte minden 
nap. Tényleg nincs másunk, csak egy kék virág, ennyik vagyunk. Ha bárki tud 
tenni valamit Tångagärdéért, akkor kék virág lesz maga is. Hozzánk tartozó, a 
tábor szeretetét megkapó kék virág. 

 
Befejezésül mutassuk be a „nagy csapatot” … 
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… és a legkisebbeket: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2010. augusztus 27. 


