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Gáspár Attila 
 

Citeratábor Szilágysomlyón 
 
  

Idén, 2011. július 11-e 
és 15-e között ötödik alka-
lommal szerveztünk citeratá-
bort a szilágysomlyói Báthory 
István Alapítvány által patro-
nált Szederinda citeraegyüt-
tesnek. Ahány éves a kis 
együttes, annyi táborban vet-
tek részt, sorrendben: Szilágy-
perecsenben (2007), a Maros 
megyei Somosdon (2008), 
majd a Szolnok megyei Tisza-
földváron (2009), a Csongrád 
megyei Szentesen (2010) és 
idén a szilágysomlyói Magura gyönyörű és munkára-pihenésre egyaránt alkal-
mas hegyoldalán. A táborozást a Báthory Alapítvány, a szilágysomlyói Kadarka 
KFT, valamint a szilágyperecseni Polgármesteri Hivatal támogatta. Három cite-
racsoport vett részt az oktatásban, a Szederinda 12–15 éves serdülői, a Kis-
Szederinda 8–10 éves kisiskolásai, az „utánpótlás”, valamint a szilágyperecseni 
Hagymás-citerások kezdő, 9–12 éves hangszeresei. A tananyag a korosztálynak 
megfelelő magyar gyermekdalokat, népdalokat, genfi zsoltárokat, a református 
énekeskönyv dicséreteit ölelte föl, valamint a Szederinda haladó citerásai a ró-
mai katolikus hozsánna-éne-
keiből tanultak meg egy mi-
sére alkalmas válogatást, lé-
vén, hogy a csoportban egy-
aránt vannak római katoli-
kus, református és baptista 
gyermekek, és már minden 
felekezet templomában cite-
ráztunk istentiszteleteken. Az 
a csoport pedig, amelyik nem 
citerázott, népművészetet ta-
nult, varrást-szabást, hímzést, 
fafaragást, népi bútorfestést 
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Széman Rózsa, Bara Jusz-
tina, Sallay Brigitta, Kovács 
Pali Ferenc és mások irányí-
tásával.  

Nemrég a Vendégség-
ben Magyarországon, Kül-
honi Magyar Fiatalok talál-
kozóján lépett fel többször is 
a Szederinda: A budai vár 
Palotaszínpadán, a gödöllői 
Királyi Kastélyban és a Vá-
rosházán, majd Budakeszin, 
a Makkosmária úti Kegy-
templomban játszották először nyilvánosan a Magurai citeratáborban (meglepő 
könnyedséggel) megtanult hozsánna-énekeket. 

A haladó citerások fejlődését öröm volt nyomon követni. Hogyan váltak 
a kis megszeppent 7–8 éves zenei analfabéta gyermekek már két-háromévi 
együttgyakorlás után népdalszerető, hangszerüket egyre szebben és igényeseb-
ben megszólaltató, kottaolvasó, a színpadon biztonságosan mozgó, világot lá-
tott serdülőkké (miközben osztálytársaik – enyhén szólva – nem ezt a műfajt 
kedvelik, esetleg nem is hallottak a Bicinia Hungaricaról, amelyeket már több 
helyen is élményszerűen mutatott be a kis együttes). A gödöllői Városháza előt-
ti szabadtéri színpadon – az augusztus 25-i előadásra készülve – a Szederinda 
citerásai a Dániában született, a magyar nyelvet csak a családjában beszélő 
lánynak, Varga Júliának tanítottak népdalt: a szálláshelytől a színpadig, a 15 
percig tartó gyaloglás ideje alatt. Nyílnak, nyílnak a mezei virágok… A legnagyobb 
gondot nem a magyar dallam, hanem az archaikus népi kifejezések jelentették, 
amelyeket abban a környezetben nem tanulhatott meg. A népdal formáját, a 
dallamfordulatokat, a hangközöket, a magyar ritmusokat, a prozódiát és a 
hangsúlyokat a legnagyobb 
természetességgel sajátította 
el – gyaloglás közben –, és a 
szilágysomlyói Bacsadi Blan-
kával, meg a debreceni diák-
lánnyal, Varga Judittal, a dá-
niai Varga Júlia szépen, ért-
hetően, élményszerűen adták 
elő. Mint ahogyan az 1848–
49-es szabadságharc után 
Uruguayba távozott honvé-
dek magyarul már alig beszé-
lő ükunokái is a legnagyobb 
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természetességgel táncolták a csárdást, a bokázót, legényest. Tehát a nyelvet 
beszélő vagy már nem beszélő külhoni magyarok, azok leszármazottai maguk-
ban hordozzák a magyar népművészet szeretetét, amelyet a hozzáértő pedagó-
gusok akármikor sikerrel tudnak ismét felszínre hozni. 

Ilyen képzést tűzött ki a citeratáboraink elé a Báthory Alapítvány Széman 
Rózsa által alapított és vezetett Játékkuckója, a citeracsoportok patronálója. 
Megismerni, megszerettetni és megtanítani minél több magyar gyermek- és 
népdalt, zsoltárt, hozsánna-éneket, dicséretet, ünnepi népszokást, névnapi kö-
szöntőt. Régi igazság, hogy minden gyermeket kell nevelni és meg lehet tanítani 
(szinte) mindenre, és főleg: a gyermek azt tanulja meg, amit tanítanak neki, és 
úgy, ahogyan tanítják. Immár több tucat népdalt, több műfajt ismernek és szó-
laltatnak meg szeretettel, élményszerűen, hangszerükön kisérve éneklésüket. 
Rengeteg meghívásunk van, bejártuk egész Erdélyt, Kézdivásárhelytől Magyar-
országon át eljutottunk Bécsig. Visszahívják az együttest, mert hitelesen tolmá-
csolják örökségünket. Ezért is ajánljuk minden gyermeknek, serdülőnek, fiatal-
nak és örök-fiatalnak, tanulja, szeresse, énekelje egyedülállóan szép népdalain-
kat, tanuljanak meg népi hangszereinken játszani – a mi nyári citera-ének-
táborainkban is –, meglátják, megéri. Ezt az érzést pedig csak az tudja megíz-
lelni, aki tényleg megtanul énekelni, népi hangszereinken játszani. Megláthatja: 
mennyivel több, nagyobb, műveltebb lett azzal a megszerzett tudással, amely 
esztétikai élményeket nyújt sorozatosan, mint azelőtt volt. 

Tehát úgy szervezzük meg nyári vakációnkat, hogy beleférjen egy 7–10 
napos citeratáborban való részvétel – a Szederinda szervezett táborban is. 

Vegyék fel ez ügyben a kapcsolatot a Őrszavak szerkesztőségével, lesznek 
javaslataik. 
 
Zilah, 2011. augusztus 29. 

 
 
 

 
A fényképek a Szederinda 
Együttes magyarországi látoga-
tása alkalmával készültek. 


