
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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A táborok létszáma 50 és 100 fő között változott. A táborvezetés tapasztalata szerint 75-80 fővel 
lehet a leghasznosabb szakági képzést megvalósítani, örvendetes tény, hogy a két utolsó táborban már 
több olyan tanulóval is találkozhattunk, akik másodszor, sőt harmadszor (a szakmunkásvizsga után) tértek 
vissza táborunkba. 

A táborok programja - az első év tapogatódzó kísérlete után - megfontolt és célszerű. A tanulók 
találkozása és közvetlen hangú beszélgetése egy-egy vidék jeles honismerőjével olyan ismereteket jelentett 
számukra, amelyekkel nemcsak önmagukat, hanem otthoni munkájukat, velük együtt dolgozó társaikat is 
gazdagíthatták. Említésre méltó találkozások voltak Ajkán Süle Sándor bácsival, Szonbathelyen dr. 
Bándy Gábor mizeológussal, Bárdosi János és Pungor Zoltán néprajzkutatókkal, dr. Horváth Ferenc 
levéltárossal; Győrben dr. Timaffy László néprajzgyűjtővel, Salgótarjánban dr. Zólyom József múzeum-
igazgatóval, végül Szegeden dr. Juhász Antallal és ifi. Lele Józseffel. 

A tájon, a múzeumokon, a levéltárakon kívül a vidék üzemeivel és munkásaival is - Ajkán a Jókai-bá-
nya, az Üveggyár, Szombathelyen a Latex és a Cipőgyár, Győrben az EVIRT gyári híres Stádel brigád, 
Nógrád székhelyén az Üveggyár és a Vasöntöde, Szegeden a Márka-üzem s a vásárhelyi Majolikagyár -
megismerkedtek a tábor résztvevői. 

A házigazdák minden alkalommal a helyi szakmunkásképző intézetek és azok kollégiumai voltak. 
Általában a vendéglátók felelősségteljes szolgálatával s az egy-egy tájegységre jellemző vendégfogadással 
teremtették meg azt a barátságos légkört nyújtó környezetet, amelyet nem nélkülözhet egyetlen nyári 
szaktábor sem. 

Simon Károly 

Helytörténeti vetélkedő 
Budapest XIV. kerületében 

A helytörténet részismereteit nem tanítják min-
denütt képesített tanárok, az ismeretek átadásának 
módja is eltér az iskolai gyakorlattól, ezért az 
anyag elsajátításának mértékét is az iskolai vizsgák-
tól eltéiő módon, célszerűen vetélkedők segítségé-
vel lehet ellenőrizni, illetve elbírálni. A helytörténe-
ti vetélkedőnek azonban csak egyik célja a résztve-
vők tudásszintjének felmérése, az is feladata, hogy 
megkedveltesse a résztvevőkkel a szűkebb értelem-
ben vett haza szeretetét, erősítse a hozzá való ra-
gaszkodást és kötődést. 

Jómagam Budapesten a Hazafias Népfront XIV. 
kerületi Bizottságának Hely- és Üzemtörténeti Bi-
zottságában működöm. Bizottságunk mindössze 
10-12, zömmel veterán nyugdíjasból áll és pró-
bálja Zuglóban elhinteni a honismeret magvait. Ez 
elég nehezen halad, aminek egyrészt az az oka, 
hogy Zugló (Budapest XIV. kerülete) lakosságának 
mintegy fele a felszabadulás óta nagyrészt máshon-
nan költözött ide, másrészt pedig az iskolákban 
sem sikerült megfelelő honismereti aktivitást te-
remteni, a tanerők itt is erősen túlterheltek, és 
részben nem is a kerületben laknak. Vagyis kevés 
az igazi ,.lokálpatrióta". 

1981 őszén a kerületi tanács oktatási osztályán 
sikerült elérnünk, hogy hozzájáruljanak régebbi 
kezdeményezésünkhöz, miszerint rendezzünk egy 
kerületi helytörténeti vetélkedőt az általános isko-
lások között. Kérésünkre a tanács oktatási osztá-
lyának vezetője körlevelet küldött az általános is-
kolák igazgatóihoz, hogy válasszák ki azt a négy tanulót, aki egy helytörténeti vetélkedőn az iskolát 
képviseli. Ezeknek 6 alkalommal részt kell venni előkészítő előadásokon és közösen meg kell oldaniuk 
otthoni feladatokat is. 

Helytörténeti totó 
Kérdés Válasz 

1. Ii fúratta a Vároaligeti ar-
tézi kutat? 

Széchenyi 
István 

11 pár Zsigmondi 
Ignác Vllgos 

2. Melyik Táros Zugló testvérvárosa? Szeged Szolnok Szentes 
3. Milyen hőfokú Tolt as *tézi viz 

az elaő furáé után? 
73.8 C° 71,5 C° 78,3 C 

4. Hány museum ran Zuglóban? 4 1 2 
5. Hol volt a VASASOK azékháza? Czobor u. Thököly ut Ilka utoa 
6. Melyik lengyel királynak van 

szobra 2u^roban? 
Bocskai 
István 

Bethlen 
Gábor 

Báthory 
István 

7. Mi volt a Népstadion helyén? szántó-
föld 

lóveraeny- lakóhá-
pálya zak 

8. Ki volt az a himzónő, akiről 
Zuglóban utcát neveztek el? 

Kaffka 
Margit 

Martos 
Flóra 

Vjwoe 
Ilona 

9. Ml Tolt eredetileg Nylastor 
György foglalkozása? 

fóldmup- eszter-
gályos 

lakatos 

10. Melyik hiree eaber lakott 
egy nyáron át a aai Pártfőis-
kola tenlletén? 

Kossuth 
Lajos TeTehc 

Arany 
Jáaoa 

11. Melyik utcában irta József 
Attila "A város peremén" c. 
•ersét? 

Komócsy 
utca 

Kalapács 
utca 

Korom 
utca 

1?. Melyik évben alakult meg a 
XIV. kerUlet? 1872 1935 1945 

15. Mikor «abadult fel Zugló tel-
jesen a II. világháborúban? 

1945. 
1.1. m 

1945. 
1.30. 

14. Hány vasúti megálló van Zuglóban? 1 3 1 
15. Milyen utcában «n a Kalapgyár? Ilka 

utca 
Hungária 

krt. 
Gizella 

16. Hol van a Heil Efcil Kórház? Kerékgyár- Uzsokl 
tó utca utca 

Kassai 
ut 

17. Hány utca és tér van hozzáve-
tőlegesen a XIX. kerületben? 152 540 

18. Melyik utca van a három közül 
Zuglóban? 

Mester 
utca 

Mozsár 
utca 

Mosztár 
Utca 

19. Melyik évben épült Budapesten 
as első földalatti vasút? 

1896 1946 1970 

20. Ki van eltemetve a Városliget-
ben a "7UIT" feliratú alrban? 

Horváth 
Jakab 

Molnár 
?erenc 

Zsivora 
György 

Megjegyzés: A három válasz közül ceak agy a helyes. Ezt úgy kall Jelöl-
ni , hogy a téglalapnak, amelyben a felirat sterepei, meg-
húzzuk vaatagon mind a két átlóját. Ahány halyaa falalat 
•an megjelölve, annyi pontot ér a megfejtés. 

versenyző 
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