
Kerek egy esztendő 
Csillebérc-
Magyarországon 

A „szekértábor-szervezés" volt a jellemzője az 1982. évi immár negyedik csillebérci országos 
népművészeti úttörőtábornak. A táborozás tartalmát meghatározó lényegi elem volt ez: ugyanis a tábor 
hat altábora ezúttal a haza hat táját, vidékét jelképezte. Elsősorban néprajzi vidékek, de nem utolsósorban 
a táborba jelentkezett gyerekek lakhelye szerint osztottuk el az 1200 gyermek és 200 felnőtt tábor-
lakót. (Hogy kik lehettek a tábor lakói? Azok a gyerekközösségek - honismereti körök, művészeti cso-
portok, kézművesszakkörök, néptánc- és népzenei gyerek együttesek, úttörőőrsök, napközis klubok, 
úttörőházi, művelődési házi gyerekkollektívák - , melyek a Magyar Úttörők Szövetsége középtávú 
programjának megfelelően a táborozást megelőző szeptemberben kinyilvánították táborozási szándékukat, 
és kiválóan megoldották a felkészülés pályázati feladatait melyek elsősorban felkészülést és szorgalmat 
kívántak. Ilyen táborozásra és a megelőző pályázat meghirdetésére minden két évben kerül sor.) 

A „regionális" táborszervezést lehetővé tette az a folyamat, mely - részben a korábbi hasonló 
csillebérci szaktáborok hatására is - a gyermekközösségekben, az úttörőmozgalomban kibontakozott. 
Nevezetesen az, hogy megerősödött, fokozódott a figyelem a gyerekek iskolai és iskolán kívüli 
művelődése, igényesen aktivizáló szórakoztatása iránt - s ez a figyelem karöltve járt a néphagyomány, a 
népművészet felerősödő kultuszával úgy, ahogyan ezt a folyamatot a Népművelési Intézet szép 
kiadványából, a Nomád nemzedékből megismerhettük. 

Nos. ennek a kibontakozásnak az eredményeként tekinthető, hogy akadt hat „végvára", központja, a 
csillebérci tábor előkészítésének, ahol volt „táborviselt" hozzáértő szakvezető, valamint a honis-
mereti-népművészeti munkát támogató elkötelezett szakember vagy intézmény, akik vállalkoztak egy-egy 
altábor életének megtervezésére-megszervezésére. Ilyen végvárnak tekinthetjük a szekszárdi úttörőházat, a 
kaposvári Ifjúsági és úttörőházat, a békéscsabai 9. számú Általános Iskolát, a nyíregyházi Bessenyei 
György Tanárképző Főiskola 1. számú Gyakorló Általános Iskoláját, a budapesti XVI. kerületi Georgina 
úti Általános Iskolát, illetve a veszprémi úttörőházat, az egri úttörőházat, valamint a parádi Általános 
Iskolát. E központok köré gyülekeztek szervező-és tervezőmunkájukkal a jelentkező csoportok vezetői, a 
tájegység fiatal és idősebb népművészeti, néprajzi szakemberei. Ha nem is feltétlenül azonos színvonalon, 
mégiscsak helyi alapon készüli el az altáborok programja, ígéretéül annak, hogy ezek a bázisok képesek 
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arra is, hogy a csillebérci táborok közötti időszakban - elevenen tartva az egymás közti és a 
segítőtársakkal kialakult kapcsolataikat - szervező erejévé váljanak a honismereti tevékenységgel, játékkal 
átitatott gyermekmunkának. 

A „végvárak" híven tükrözik a táborba jelentkező csoportok sűrűsödési pontjait. Tolna megye 
jóformán egy egész altábort kiállított 17 jelentkező közösségével, hasonlóképp gazdag volt táborba 
készülőkben Somogy, Baranya, a Palócföld, valamint a Viharsarok. Sajátos adat, hogy Vas megye évek óta 
nem küld táborozót. Fejér, Pest, Győr és Bács-Kiskun megyék képviselete is roppant csekély, nem 
beszélve a fővárosról, ahol mindössze a XX., a XVI. és a XI. kerületből akadt egy-egy csoport. így hát 
avatott néprajzi szakember bizonyára talál kifogásolnivalót az ország önkényes hat részére darabolásában 
- Északnyugat-Magyarország, Déldunántúl, Sárköz, Palócföld, Északkelet-Magyarország, Dél-alföld 
nekünk azonban a valóságos jelentkezők megrajzolta mai térképet kellett tekintenünk. 

Miért tagadjuk, a tájak által toborzott friss helyi erők feltalálására azért is szükség volt, mert az 1965. 
óta szövetségesül szegődött szakmai közösségek tevékenységében bizonyos apály mutatkozik: 1982-ben a 
Fiatalok Népművészeti Stúdiója már nem volt képes egy emberként vállalni a kézművesprogramok 
egységes szemléletű megvalósítását, a Balettintézet néptánc tagozatos növendékeinek intézményük nem 
engedi, hogy a gyerekek csillebérci táncházi foglalkoztatását szervezzék, a táncházi mozgalom alakulása 
bizony a neves zenekarok részvételi lehetőségeit is korlátozta. Holott a kétévenkénti csillebérci tábor ma is 
olyan erő és lehetőség, mely mégiscsak a folyamatosság ígérete. Több mint 100 szervezet, intézmény 
küldte el kis közösségét a táborba. 

Felkészült, s várakozással teli sereg érkezett tehát 1982. augusztus 15-én Csillebércre. 
A játék már az első nap, augusztus 15-én délután megkezdődött: a tábor rétjére rajzolt Magyarország-

térképen vidám határjárással keresték meg helyüket a kis közösségek, s a megnyitó ünnepség utolsó 
perceiben tizenkettőt ütött a tábori harang, jelképesen megkezdődött a „csillebérci kerek esztendő ". 

Mert ez a kettős keret fogta egybe a tábor tartalmát meghatározó foglalkozásokat, a kézművességet -
fazekasságot, fafaragást, szövést, kézimunkát, kosárkötést, tojásfestést, főzést, bőrművességet, bábkészí-
tést és így tovább - , a tánctanulást (minden tájegység a maga jellegzetes táncát tanulta a táncházi 
programokon), a daltanulást, a népszokások megismerését. 

Fontos alapelve volt a tábori tevékenységekben, hogy a népszokások megjátszása kerüljön a 
középpontba. Ez korántsem csorbította, sőt gazdag tartalommal ruházta fel a korábbi táborok fontos 

Folyóiratunk szerkesztő bizottságának tagjai és a Lapkiadó Vállalat Olvasószolgálatának vezetői 
Honismeret-ankéton találkoztak a csillebérci úttörőtábor pajtásaival (MTI-fotó) 
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módszertani elvét, a kézművesség primátusáét. Ez utóbbi tevékenységek jó része a szokásjáték szolgálatába 
volt állítható - ahogyan példának okáért ez természetes a tojásfestés vagy a bölcsőfaragás esetében, de 
bonyolultabb helyzetekre is könnyen volt található megoldás. Minderről hűséggel tudósított a tábor 
„napilapja", a Kalendárium. 

Ahogy teltek a napok, azaz elképzelésünk szerint a hetek, hónapok, úgy követték egymást a jeles 
napok, a munkás hétköznapok a gyerekek játékában. Az elképzelés igazolódott. A népszokások átélt, 
alkotó újrajátszása tábori körülmények között alkalmas módszernek bizonyult arra, hogy egybefogja, 
összegezze a gyerekek különböző irányú érdeklődését és tudását a néphagyományokról, s hogy ez az 
érdeklődés majd magasabb szintre emelve határozza meg a művelődő gyerekközösségek otthoni 
tevékenységét. 

De nemcsak az intenzív ismeretszerzés volt a célunk a szokások játékos felelevenítésével. Legalább 
annyira az is, hogy próbára tegyük: a néphagyományok mennyire képesek arra, hogy napjaink 
gyermekközösségeinek életét is átszőjék, példának okáért érdekesebbé tegyék az iskolai ünnepségeket 
(melyeknek szürkeségéről alkalmunk van gyakorta meggyőződni). Az élmények sokasága megannyi 
variációban mutatta meg az elképzelés igazságát. Kíváncsian figyelték egymást az altáborok - helyesebben 
szólva a „falvak " - lakói. Például a sárközi keresztelő résztvevői az izményi székely keresztelőt, a 
kelet-magyarországiak szüreti bálózói a palóc búcsú hangulatát. Augusztus huszadikán valóságos országos 
kirakodóvásár kerekedett a tábor népművészeti játszóterén. (Felállítása a miskolci fafaragó műhely nevét 
teszi emlékezetessé). Sorolhatnánk még a példákat, a katonabúcsúztatót, a regösök, lucázók, betlehemesek 
házról házra jártát, de több más, ennél meghittebb, néphagyomány meghatározta közösségi élményt is. 

Magyarország helységnévtára erre a tíz napra kibővült. 
Hol keressük a térképen Sárközfalvát? Hol Szőlőskét? Hol Mesterszert? Hol Palócföldet? S hol az 

újjászületett Gyűrűfűt? Ha másutt nem, hát szerte az egész országban. Ahol Csillebércet megjárt 
gyerekek, fiatalok, inasok és mesterek, pedagógusok, úttörővezetők, művészek, népművelők, dalosok, 
táncosok, muzsikusok, bojtárok, vőfélyek, fazekasok, szövők, fafaragók és még ki tudja, hányféle 
mesterséget űzők, népszokást gyakorlók élnek. S feltehetőleg készülnek közösségeik újabb kalandjaira -
saját házuk táján, szomszédságukban - s 1984-re újból Csillebércen. 

Nem titkolt és nem is csalóka reményünk ugyanis, hogy a páros években sorra kerülő központi 
táborozások köré a páratlan évekre megerősödik a megyei, helyi táborok mozgalma - tartalmában és 
szervezeti erejét illetően is. Ahol meg táborra kevés az erő, ott is több alkalom nyílik találkozóra, 
tapasztalatcserére a jó szomszédok között. 

Hiszen az igazi Magyarország valódi kilométerei is gyorsabban bejárhatók a csillebérci barátság 
Járművein". 

A népművészeti úttörőtábor vezetősége nevében Papp György-Trencsényi László 

Szakmunkástanulók 
Országos Honismereti Tábora 

1982. július 13-24. között Szegeden immár ötödik alkalommal gyülekeztek táborba azok a 
szakmunkástanulók, akik az ország szakmunkásképző intézeteiben honismereti munkával foglalkoznak. 
Az idei tábor is - akár az előzőek: az Ajkán, Szombathelyen, Győrött és Salgótarjánban megrendezettek 
- igyekezett megismertetni a tanulókkal a szakmatörténeti, helytörténeti, munkásmozgalmi és néprajzi 
kutató- és feldolgozómunka alapelveit. 

Táborozó tanulóink (mintegy 380-400 fő) az öt esztendő alatt szinte az ország összes szakmunkás-
képző iskolájából érkeztek. Kezdetben a résztvevőknek kb. csak ötven százaléka végzett iskolájában 
honismereti tevékenységet. Ez megnehezítette az első táborok vezetőinek dolgát. Később igyekeztünk a 
résztvevőket tudatosabban, gondosabban kiválasztani. Erre kétféle módon nyílt lehetőség: egyrészt az 
iskolák vezetői, szakkörvezető tanárai készséggel segítettek abban, hogy a táborba elsősorban olyan 
tanulók jussanak el, akik e területen már otthon is tevékenykedtek, legalábbis akikben megvan az 
érdeklődés, a belső igény e tanórán kívüli szép és hasznos munkálkodásra. A két utolsó évben pedig a 
résztvevők nagy része meghívással, pályázatokon, versenyeken való eddigi szereplése jutalmaként került a 
szaktáborba. 
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