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A L K O T Ó EMBEREK - AMATŐR MŰVÉSZETEK 

A Népművelők Vándorgyűlésén, Egerben az egyik szek
ció a következő elnevezést viselte: 

Az amatőr művészetek helyzete. 
Érdekes, hogy ebben az évben, mintha középpontba 

került volna a kérdés, mintha több felől, több oldalról, 
többen érdeklődnének iránta, mint az elmúlt időszakban. 
Ha csak a tényekre szorítkozunk: májusban megjelent az 
Alkotó emberek című könyv, a Nemzeti Kulturális Örök
ség Minisztériuma Közművelődési Főosztálya jóvoltából -
évek óta dédelgetett terv vált ezzel valóra. A könyv meg
jelenéséhez kapcsolódott egy azonos című konferencia, 
amelyet a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet és a 
Magyar Művelődési Intézet rendezett, s amelynek tanulsá
gaira a későbbiekben visszatérünk. Csak hogy folytassam 
a sort, amelyben a téma visszatérését „igazolom"; valószí
nűleg ennek a konferenciának is köszönhető, hogy az ama
tőr művészetek helyzete napirendre került a Vas megyei 
népművelők tanácskozásán éppúgy, mint a Szabolcs Szat-
tnár-Bereg megyei népművelő találkozón is. Legutóbb a 
fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Dózsa Művelődési 
Házban, a B M K és a Budapesti Népművelők Egyesülete 
szervezésében került sor olyan találkozóra, ahol szintén -
Az amatőr művészetek helyzete - volt a téma, az előadók 
pedig a könyv szerzői voltak, Kovácsné Bíró Ágnes főszer
kesztő vezetésével. 

Az érdeklődés mindenütt nagy volt a téma iránt, talán 
ennek köszönhető, hogy Egerben is programra tűzték, 
meglehetősen népes résztvevői tábort ígérve a szekciónak. 
Az, hogy a helyszínen ez nem teljesen így alakult, több 
tényezőnek tudható be - a jelenlevők azonban itt is sok 
mindent bizonyítottak. Az érdeklődés és a téma fontossá
ga mellett azt is, hogy bizony nagy szükség volna kibeszé-
lésekre - közös dolgaink szabad elmondására. Mindannyi
unknak vannak örömei és gondjai a témával kapcsolat
ban, főként azért, mert a művészet alapú tevékenységek 
megítélése sohasem lehet olyan, mint a sporté; nem lehet 
centikben, kilókban, másodpercekben mérni az abszolút 
teljesítményeket. Az amatőr művészek mögé mindig oda 
kell látni az alkotó körülményeit, környezetét, ott elfog
lalt helyét, a közösséget, amelyben és amelyért dolgozik. 

A helyzetkép felmérésekor ezeket a körülményeket 
mindig figyelembe kell vennünk. 

A májusban megjelent könyv, az „Alkotó emberek" 
olyan összegzést kíván nyújtani, a teljes amatőr művészeti 
terület feltárásának szándékával (noha, persze, ez most is 
hiányos maradt!), amelyre jószerivel még nem volt mód. 
A terjedelem okozta határok okán persze gátat kellett szab
ni az érdeklődésnek, s a fejlődéstörténetet kutató, leíró 
áradásnak. Az elmúlt tíz év lett az, ami végül nagyító alá 
került. Tendenciákat és általánosságokat kíséreltünk meg 

összegezni - számos kérdést nyitva hagyva. Nem került, 
nem kerülhetett sor - megfelelő adatok híján - olyasféle 
összegzésekre, amit a statisztikai mutatók birtokában le
hetett volna megtenni; kik művelik a tevékenységet, há-. 
nyan vannak, mit játszanak, hol működnek, stb. Néhány 
kísérlet ez irányban is történt, de teljesnek a kép semmi
képpen nem nevezhető. Általános ismereteink szinte min
den területről vannak (bár, kétségtelenül nem esik szó az 
amatőr írókról, könnyűzenészekről, noha ezen a területen 
is találhatnánk jellemzőket), de konkrétumok kevés he
lyen adottak. 

A szociológiai vetület szintén elmarad; csak kísérletek 
történtek arra nézvést, hogy feltérképezzenek egy-egy mű
vészeti ágat,- művelői foglalkozása, életkora, lakóhelye, 
iskolai végzettsége, stb. alapján. 

A szerkesztők nevében elmondhatom, hogy noha egye
netlennek ítéljük meg a létrejött mű színvonalát, örülünk, 
hogy azok az emberek, szólaltak meg, akik a gyakorlatban 
is élik az amatőr művészeteket - vagyis a terület gondozói, 
oktatói, elemzői, részesei. Elvitathatatlan tevékenységi 
részük van abban a folyamatban, amely jelzi, hogy az el
múlt tíz évben milyen lehetőségek nyíltak és melyek csu
kódtak be az alkotó emberek előtt. Mindenképpen meg
mutatja azokat a tendenciákat, ha csak nagyvonalakban is, 
amelyek az amatőr művészetek társadalmi fontosságát 
jellemzik. 

Igyekeztünk volna az elméleti összegzéseket úgyneve
zett megyei tükörrel kiegészíteni - Egerben elhangzott, 
hogy ez mennyire hiányos. A lehetőség mindenki számá
ra nyitott volt, minden megyei intézmény többször ka
pott levelet, telefont, kértük szép szóval és majdnem kö
nyörögve is, hogy ugyan már, írjatok. De nem mindenki 
élt a lehetőséggel. Köszönet annak, aki ismereteit és vé
leményét a jobbítás, a pontos kép rögzítésének szándéká
val közzé adta. Elnézést, hogy nem tudtuk az anyagokat 
teljes terjedelemben, nevesítve közölni. 

Az egységesítés szándéka sajnos mindig jelent egyfajta 
csonkítást is. 

Az Alkotó emberek című kötetről nem szándékom most 
tovább írni, beszéljen önmagáért, hiszen alapvetően diag
nózis, nem pedig használati utasítás a kezelésre. 

A hozzá kapcsolódó, megjelenésére időzített konferen
ciáról elmondható, hogy a jól szervezett és jó hangulatú 
találkozók közé sorolható. Igazolta azt a hitet, hogy szük
ségünk van a diskurzusokra, találkozásokra. Az elhangzott 
felszólalások mind adtak valamit, aminek a gyakorlatban 
is hasznosítható értéke van. Ha más nem is, a felismerés, 
hogy szükség van a munkánkra. 

A konferencián nem csupán plenáris ülésekre, előadá
sokra került sor, de szekció megbeszélésekre is. Ezek összeg-
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zéseit mellékelem. A szekcióvéleményeket egy záródoku
mentumban próbáltuk olyan formába önteni, amely kon
szenzuson alapuló, mindenki által vállalható véleményt 
tartalmaz, és amely eljuttatható a döntéshozókhoz, pályá
zati kuratóriumok tagjaihoz is. Az áttekintés kedvéért ezt is 
közzé tesszük. 

Szólni kellene még arról a beszélgetésről is, amelyet 
Adácson, a VI: Országos Falusi Színjátszó Találkozó és 
Konferencia kapcsán szerveztünk, s amelynek a követke
ző címet adtuk: Kerékasztal a színjátszás szüliséges voltá
ról... A diskurzus vezetője Kiss László, a NKÖM vezető 
főtanácsosa volt, aki maga amatőr színjátszóként, rende
zőjükként, versmondóként és „mozgalmárként" egyaránt 
a gyökereikben érintettek közé tartozik. 

Terjedelmi okoknál fogva a teljes beszélgetés anyagát 
nem, csupán kivonatát tesszük közzé. 

S ha már áttértünk saját szakágamra, a színjátszásra, 
itt kellene helyet kapnia az adácsi fesztivál értékelésének is, 
amely a késő őszi időszak mindig jelentős eseménye. Bár 
idén mozgalmas novemberünk volt. így az adácsi beszá
moló - tekintettel a csoportok nagy számára - csak a hon
lapunkon olvasható. A találkozóról röviden annyit - idén 
is „otthon-melegben" éreztük magunkat. Különösen nagy 
öröm volt, hogy a mindig zsúfolt színházteremben olyan 
előadás is csöndet parancsolt, mint az újvidéki Uj T e n 
denciák csoport komoly hangütésű, abszurdba hajló elő
adása, En vagyok az, aki nem jó címmel. Az erős szimbó
lumokkal dolgozó csoport ugyan úgy érezte, nem a megfe
lelő közegben játszik, ám a közönség nagy része pontosan 
megértette az előadás üzenetét. Remekül szórakoztunk a 
hajdúnánási N a N á Színház játékán, amely a rátóti csikó
tojás - avagy az emberi esendőség körül (is) kalandozott. 
Fergetes jókedvvel komédiázó színészei közül többen is 
kiemelkedőt alakítottak. Nem maradt el a friss erőkkel 
gazdagodott helybeli V é r h a s Színpad megérdemelt sikere 
sem. Bál a Savoyban című zenés komédiájuk zsúfolásig telt 
házban, remek hangtechnikával (sajnos, ugye play black, 
mondjuk mi, majdnem hivatásos nézők kicsit fanyalogva, 
de az igazi nézők gyönyörűen hallottak mindent... és örül
tek ennek!) magával ragadta a közönséget. Néhány remek 
alakítás „kiragyogott" a sorból ebben az előadásban is. 

Szép teljesítményt nyújtott a csoportok többsége. Igazi 
meglepetést azonban a rúzsai Kesztyű K ö r előadása oko
zott, amely tőlük kissé szokatlan, fanyar stílusú produkció 
volt, s mozgáselemeivel, kidolgozott effektjeivel meglepő 
frissességű darabnak bizonyult. 

És még essék néhány szó legutóbbi színjátszós élmé
nyemről is. Mátészalkán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me
gyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet és Továbbképző 
Központ, valamint a Városi Művelődési Központ szerve
zésében november végén színjátszó találkozó volt, amely 
ismét azt bizonyította, hogy ahol az amatőr színjátszást 
művelők aktívak, ott a település élete is kicsit pezsgőbb. 

A z aktív emberek a helyi társadalom szószólói. Ők mű
ködtetnek folyamatokat, s hiszem, hogyha ezek egyúttal 
színjátszók is, akkor ott, azon a településen emberibb élni. 

Mátészalkán olyan produkciókat láttunk többségében, 
amelyek az adácsi fesztivál tanulságait is igazolták; közös
ségteremtő erejében nagyszerű, ám esztétikai megformálá
sában „kishibás" előadásokat. A kivétel itt is erősíti a sza
bályt. Láttunk olyan hagyományőrző együttest, amelynek 
többnyire szépkorú tagjai hihetetlen életvidámsággal, 
pezsgő jókedvvel és remek énektudással, karikírozó képes
séggel játszottak nekünk, több mint egy órán át. A hétköz
napi történet, a pletykás asszony esete szinte átszellemült, 
önmagán túlmutatóvá vált, egy falu közösségi életét, a 
valóban égető problémákat, a valóságból vett figurákat 
megmutatva. A csoport vezetője, Bodó Jánosné ösztönös 
dramaturgiai érzékkel állította színre az alapmesét, Meg-
tojott az ember, avagy megáll-é Sárában a szó? címmel. 
Jól eltalált ritmusú, magával ragadó előadást láttunk, 
amelynek szereplői noha mindenfajta színészmesterség
beli tudásnak híján vannak, saját magukat vállalva és 
karikírozva nyújtottak élvezetes játékot. 

A másik kiemelkedő előadás a Vona Éva rendezte Se
gítség volt, amelynek eredeti címét leírva mindenki rög
tön tudja, hogy Schwajda nagysikerű darabjáról van szó: 
Himnusz. 

Az iskolapadból épphogy kinőtt fiatalok - a nyírbátori 
Talán Teátrumban tanulnak színészmesterséget, s ha jól 
tudom, a debreceni Ady gimnázium drámatagozatán kap
ták az alapokat — torokszorítóan hitelesen ábrázolták a 
számukra, remélhetően, teljesen idegen világot. A szín
padi valóság, amelyet láttunk, pontos volt, a játékok ki
dolgozottak, az eredmény magas színvonalú. 

Ám számomra az egyik nagy élmény a helyiek előadá
sa volt, A szabin nők elrablása, Tóth Tibor rendezésében. 
Jól emlékszem, 1996-ban találkoztam először a plakáttal, 
amely őket és előadásukat hirdette, s akkor ugyan nem 
sikerült megnéznem az előadást - a megyei Ki mit tud? 
(talán ez volt az utolsó?) zsűrizésén voltam, és haza kellett 
jönnünk Pestre - , de már akkor örömmel konstatáltam, 
hogy a város minden évben létrehoz egy előadást, amely
ben egyrészt az értelmiség színe-java, de mások is játsza
nak. A művelődési ház igazgatója, a tanítónő, a múzeum 
igazgatója, az újságírónő, a karmester és mások mutatkoz
tak be a város közönsége előtt, aki nyilván jól ismeri őket, 
de most még „közelibb" ismeretségbe kerülhet velük, más, 
komédiázó arcukat látva. A 2002-es novemberi előadás 
annak a hajdaninak a felújítása volt. Szinte mindenki a 
régi - bár, ahogy önironikusan fogalmaztak, néhány 
kilóval több az összsúly a színpadon ebben az előadásban. 
A könnyed bohózat remek énekbetétekkel, magánszám
okkal kerül színre - a nagyterem zsúfolásig telve - , a kö
zönség igazán hálásan fogadja az előadást, magam szinte 
megrendülten a minden sallang nélkül előadott érzelgős 
kis dalocskát az elrontott életről (Láng Károly énekelte). 
És ismét bizonyítva látom, hogy mennyivel masabb ez a 
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színjátszás, mint a „hivatásos" - ott sokszor, nagyon sok
szor kilóg a lóláb, itt pedig az összetartozás érzése elíödi a 
hibáitat is. 

Ne higgyék, hogy a fenti, a színjátszás szükséges voltát 
eró'sítő mondatok távol állnak a teljes témától, az amatőr 
művészetek jelenlegi helyzetétől. Úgy vélem, minden szak
ág hasonló jelenségeket mutat, mindegyik eredményeit 
ezért lenne érdemes állandóan regisztrálni, gondjaikat is 
rögzítve. Ezért kell, ezért szükséges, hogy az All<otó embe

rek bővített, átdolgozott kiadása ismét nyomdába kerül
hessen - talán már jövőre. Csak kívánni tudom a világ
nak és magunknak, hogy ne a passzivitásra kényszerítő 
televíziózás, de a közösségi amatőr művészeti tevékenysé
gek gyakorlása irányába tolódjon el a hangsúly, még ak
kor is, ha tudom, hogy ez szinte lehetetlen. De sokszor a 
lehetetlenségekért a legszebb dolgozni. 

S teendőnk mennyi lenne. 

>TAS J O G A 
A veszprémi „Alkotó emberek" című Országos Amatőr Művészeti Konferencia 

zar tuma 

2002. május 7-8-9-én került megrendezésre - Alkotó 
emberek címmel - az a konferencia, amely az amatőr mű
vészetek helyzetének áttekintését tűzte ki céljául, s amely
nek aktualitását az azonos címmel megjelent könyv indo
kolta. A z „Alkotó emberek - amatőr művészetek az ezred
fordulón" című tanulmánykötetet a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumának Közművelődési Főosztálya 
gondozta, s kiadásával hiánypótló munkát végzett. 

A konferencia megszervezését a Veszprém Megyei Köz
művelődési Intézet vállalta, a Magyar Művelődési Intézet 
operatív részvételével, a NKÖM Közművelődési Főosztá
lya támogatásával. A meghívott előadók részben a könyv 
alkotói közül kerültek ki , részben az amatőr művészetek
kel foglalkozó legrangosabb szakemberek köréből. 

A plenáris üléseken és a szekcióbeszélgetéseken számos 
olyan kérdés merült fel, olyan igény fogalmazódott meg, 
amelyre válaszokat, megoldási javaslatokat a kulturális 
tárca és a művelődésügy irányítóin túl a kulturális élet-
jelentős fórumaitól és a szféra anyagi feltételeit megte
remtő támogatói körtől várhatunk. (Ideértjük az Ország
gyűlés Kulturális Bizottságát, az Oktatási Minisztériumot, 
a Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztériumot, a Nemzeti 
Kulturális Alapprogramot és más alapítványokat, stb.) 

A megjelent könyv címe az amatőr művészetek jövőjé
re nézve önmeghatározó, melyben az értékteremtő, alko
tó ember, az alkotás elemzése, vizsgálata lehet: az egyedül 
helyes gondolkodási, cselekvési irány. Értékekről, eredmé
nyekről a könyv ismeretében bőven beszélhetünk, annak 
ellenére, hogy az alkotók nem a tevékenység nagyságának, 
az ország kulturális életében betöltött szerepükhöz méltó 
súllyal kapnak elismerést. 

E sokszínű művészeti és közművelődési tevékenység 
fennmaradása, továbbfejlesztése, valamint az alkotói te
vékenység kellő támogatottsága érdekében fogalmazódtak 
meg az alábbiak. 

A K O N F E R E N C I A G O N D O L A T A I N A K Ö S S Z E G E Z É S E 

- Az amatőr művészettel foglalkozók, alkotók, szervező 
közművelődési segítők, módszertani szakemberek és nem 

utolsó sorban a civil szervezetek munl<atársai egyaránt fontos
nak, társadalmi szempontból rendkívül hasznosnak ítélik meg 
területűim, amelyet alulfinanszírozottnak látnak, és amely
nek erkölcsi elismerése is elmarad a kívánttól. 

- Úgy gondolják, hogy a pályáztatási lehetőségeidet kevés
bé bürokratikus eljárásokkal, a szakmai igényekhez jobban 
igazodó kiírásokkal, átgondoltabb elosztással, életliözelibb tá
mogatássá kell. tenni,. 

— A civil szervezetek, a kultúraközvetítő intézmények, a 
fesztiválszervezők, az. önkormányzatok összefogásával keresni 
l<ell az együttműliödést a minőségbiztosítás és a megfelelő 
koordináció érdelében — a. terület valamennyi bemutatl<ozási 
leltetőségét telántve. 

— Az illetéltes minisztériumok teremtsenek olyan támoga
tási lehetőségeket, amelyek az amatőr művészeti terület lúad-
ványozási, továbbképzési és liépzési feladataira vonatl<oznak. 

- Elvárható volna, hogy az igen értélces nevelő funkciót is 
betöltő gyermek- és ifjúsági amatőr művészeti l<özösségel<et az 
Oktatási Minisztérium és a Gyermek, Ifjúsági és Sportmi
nisztérium az eddiginél magasabb támogatásban részesítse. 

- Miközben az amatőr művészeti csoportok és egyéni alko
tók számos országos és nemzetközi silcert aratnak, s ezzel jelen
tős szerepet játszanak a magyar kultúra és művészet külföldi 
megismertetésében — a nemzetközi megjelenés biztosítására 
nincs megfelelő forrás. Ezeket, a jövőben elő liell teremteni. 

— A Magyar Művelődési Intézetnek erősítenie kell az 
amatőr művészeti életben játszott l<oordinációs, módszertani 
segítő szerepét. 

Az „Alkotó emberek" című könyvet és a mellékletben 
kicsit bővebben kifejtett problémahalmazt azért küldjük, 
hogy az amatőr művészetekkel, és a területen dolgozók prob
lémáival és eredményeivel jobban megismerkedhessen. 

A Z „ A L K O T Ó E M B E R E K " K O N F E R E N C I Á N E L H A N G 

Z O T T A K ÖSSZEGEZÉSE, K Ü L Ö N Ö S T E K I N T E T T E L A M E G 

O L D A N I ) Ó N A K Í T É L T P R O B L É M Á K R A 

Elsőként merültek fel a jelenlegi pályázati rendszer
rel kapcsolatos kérdések, problémák. A csoportok, alko
tók többsége csak a pályázati úton szerezhető támogatá-
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