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jain enyhítsen, illetve tegye lehetővé az interneten való 
folyamatos megjelenést, akár híranyag, akár virtuális ga
léria stb. formájában. 

A népművészetről 
- A terület maga is újabb kihívásokkal kényszerül 

szembenézni, hiszen a művészeti iskolák megjelenésével, 
a művészeti együttesek civil szervezetekké alakulásával a 
hagyományos keretek megszűntek, átalakultak. 

- A népművészet az elmúlt időszakban ugyan kiemelt 
támogatásokban részesült, de a kistelepülések még így is 
h á t r á n y b a n érzik magukat. (Ezen a területen ugyanak
kor - a másik oldalról nézve - a megtelelő támogatások 
l ehe tővé teszik a képzések, a kiadványozás, a minősíté
sek, a fesztiválok, a működés olyan feltételrendszerét, 
amelyre a kortárs művészetek művelői csupán vágyakoz
va tekinthetnek.) 

- A hagyományőrző mozgalom erős, sikerágazat. A z 
intézményrendszer képes kiszolgálni, segíteni a mozgal
mat. Fontos megtalálni a Hagyományok Háza összefogó 
szerepét, a művészeti iskoláit fejlődési lehetőségeit, haté
kony szakmai és jogi érdekképviseleti rendszert kell ki
dolgozni. 

- Erősíteni kell a médiában való megjelenést. 
- A népművészeti szekció szintén a hosszú távra szóló 

pályáztatási rendszer mellett voksolt - a tervezhetőség 
érdekében. 

- Fontosnak tartják a naprakész adatbankok működte
tését. 

A konferencia résztvevői úgy gondolják, hogy a két 
tevékenység, a népművészeti és a kortárs amatőr művé
szeti tevékenység egyre élesebben elkülönül egymástól, 
noha összefogásukra szükség lenne. 

A KONFERENCIA SZEKCIÓINAK ÖSSZEFOGLALÓI 

Zenei szekció 
A zenei szekció munkáját Bodnár Qábor, a Magyar 

Művelődési Intézet szakreferense, az E L T E Tanárképző 
Főiskola zenei tanszékének adjunktusa vezette. 12 részt
vevő aktív segítségével beszéltük meg a szakterület aktu
ális kérdéseit. 

Bevezetőjében Bodnár Gábor ismertette a Magyar 
Művelődési Intézet új feladatait, jövőbeni terveit, ezen 
belül kiemelten említette az ifjúság zenei nevelésének 
kérdését, és az átfogó, koordináló tevékenység szükséges
ségét. 

Első témaként a jelenlegi pályázati rendszer igen sok
rétű tapasztalatai és problémái merültek fel. így a késői 
elbírálás és kifizetések, utófinanszírozás, érthetetlen soro
zatos sikertelenség, teljesíthetetlen követelmények, kö
töttségek, kényszertársulások, stb. A hozzászólások során 
az egész kulturális terület finanszírozási helyzetének bi
zonytalanságai, esetlegessége és megoldatlansága rajzoló
dott ki . 

Több kérdés is felmerült ezzel kapcsolatban: 
- Hogyan találhatják meg a szervezők a tevékenységük

höz a leginkább sikerrel kecsegtető pályázati forrásokat? 
- Miképpen lehet lépést tartani az egyre szigorodó és 

egyre bonyolultabbá váló pályázati adminisztráció köve
telményeivel? 

- H o l tudna szert termi a sokoldalú, ám többnyire túl
terhelt magyar népművelő erre az új , fontos tudományra, 
amely talán a sikeres pályázat alapfeltétele lesz a jövőbeni 

A kollégák szerint konkrét területekre rendelt, elkü
lönített országos anyagi keretekre volna szükség, amely 
kiküszöbölné azokat a kényszerszülte „partizánakciókat", 
melyeket a pályázatok egyre szigorodó követelményei , 

sűrűsödő korlátozásai tesznek szükségessé. A pályázatírás 
a jövőben egyre inkább speciálisan erre kiképzett, egész 
embert kíván, olyat, aki csak ezzel foglalkozik. A nyugati 
országokban ma ez már így működik. A másik gondolat, 
hogy a régóta rendszeresen megvalósuló programok szá
mára célszerű lenne több évre szóló kiírást készíteni, így 
rengeteg időt, energiát spórolhatna mindkét fél. 

A következő témánk az információtengerben való 
eligazodás, a megfelelő hozzájutás problémáira tért ki . 
Számtalan példát hallhattunk a rendezvények egymásra 
szervezésére, s az információhiányos helyzetek egyéb kel
lemetlenségeire egyaránt. Felmerült egy olyan időben 
előre tervezett, rendezvénynaptár jellegű „regionális 
társkereső"1 létrehozásának igénye, amely nyomtatott 
vagy elektronikus folyóirat formájában segíthetné infor
mációival a szervezők munkáját. 

Beszéltünk még a változékony, n é h a mostoha körül
mények közt működő, többnyire önfenntartó művésze
ti q»yüttesek helyzetéről is. Ezeknek a csoportoknak az 
önmenedzselése, s így elismertsége is nagyon gyenge, 
amit feltétlenül erősíteni kell! 

Hosszútávú cél, hogy ne csak használja őket a környe
zetük (társadalmi, egyéb rendezvények során), de a helyi 
igényekhez alkalmazkodva nemcsak elfogadott, hanem 
megbecsült, sőt nélkülözhetetlen értékké váljanak kör
nyezetük számára. Ezen a területen is szükség lenne olyan 
képzések szervezésére, ahol a csoportvezetők elsajátíthat
nák az ehhez szükséges hatékony stratégiát. 

Végül visszatértünk a zenei oktatás, nevelés kérdésé
re, ahol egybehangzóan megfogalmazódott, hogy a keret
tanterv a zenei képzéssel igen m o s t o h á n bánik. Míg a 
pedagógiai szaktanácsadás és a minős í tő zsűrizés egyik 
oldalon határozot t e lvárásként jelentkezik, a másikon 

46 



I l i i l i l l i s i i i i i i i 
hiányzik az anyagi feltételek megteremtése. Ez a helyzet 
így ellentmondásos és tarthatatlan, mely a zenei nevelés 
eddig elért eredményeit is veszélyezteti. Itt elhangzottak 
különböző külföldi példák a már kialakult „vészhelyzetek" 
kezelésére, de amint a betegségeknél, úgy itt is inkább a 
megelőzésre kellene koncentrálni! A megoldást szintén a 
megfelelő nagyságrendű, elnyerhető központi támogatási 
alap létrehozásában látják az érintettek, valamint ennek 
kezelésére egy plusz státuszban dolgozó pályázati admi
nisztrátor alkalmazásában, legalább a nagyobb intézmé
nyekben. 

Befejezésül áttekintettük a különböző zenei műfajok 
együttműködésének lehetőségeit, amit nemcsak a nehe
zen és ritkán megvalós í tható többfunkciós fesztiválok 
keretében, hanem regionális vagy helyi zenei tanácsok 
létrehozásával is segídietnénk. Ezáltal fokozatosan meg
valósulhatna a különböző zenei műfajok közeledése, ösz-
szefogása, amely új szakmai lehetőségeket feltárva másfáj
ta, teljesebb élményeket nyújthatna a hallgatóságnak. 

Bodnár Gábor, szefaióvezető 

A szekcióvezető köszöntötte a résztvevőket - a jelen
léti ív tanúsága szerinti 33 főt —, majd ismertette a terve
zett napirendi pontokat. 

Röviden beszélt az „Alkotó emberek" könyv vonatko
zó fejezeteinek keletkezéséről, a szerzők illetékességéről, a 
tervekről - és arról, ami a kötetből mégis kimaradt. 

Majd azt ajánlotta, hogy a konferencia előremutató 
jellegének megfelelően a következő pontokról induljon 
véleménycsere: 

- a civil szervezetekkel való kapcsolatok, a kapcsolat
tartás milyensége 

- a minősítések és fesztiválok kérdése 
- oktatás 
- kiadványok 
- támogatás. 
A jelenlévők a felvetett kérdésekkel egyetértettek, és 

támogatták annak a levélnek megfogalmazását is, ame
lyet, a problémákat összegezve, az 1989-es „Tihanyi levél
hez" hasonlóan fogalmaznának meg, összegezve és feltárva 
a legégetőbb problémákat. 

A tanácskozás közel négy órája alatt a következőkben 
született valamiféle konszenzus. 

- A jelenlévők megfogalmazták, hogy az amatőr művé
szeti mozgalmak közül a színjátszás, versmondás, bábozás 
nem kapja meg a súlyának megfelelő anyagi és erkölcsi 
támogatást, szemben a felkapottabb — „zászlóra tűzhető' 
népművészeti tevékenységekkel. Ugyan altkor megálla-
D í t h a t ó , hogy ezen művészeti tevékenységek alkotó jelle
je igen erős, segít az egyéni és társadalmi identitás megte-
•emtésében, mindenféle drogmegelőzés helyett nemzeti 

mentálhigiénés programot nyújtva. Elmondható, hogy a 
hagyományos mozgalmi jelleg eltűnt, erősen átalakult; ma 
már a művészetekkel foglalkozók igen sokszor komoly ál
dozatokkal teremtik meg tevékenységük kereteit. Éppen 
ezért érdemelne meg nagyobb odafigyelést és támogatást 
munkájuk. 

Örömmel várják a jelenlévők, hogy megvalósul az a 
közel egy éve már felröppent hír, miszerint végre méltó 
elismerése lesz az amatőr művészetek művelőinek. Igaz, a 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó csoportok és vezetők díja 
— a Csokonai-díj - egyelőre még elfogadtatásra vár az éppen
átalakuló minisztériumban, de türelem.. . (Előzőszámunk
ban hírt adtunk az új miniszteri kitüntetésről, a Csokonai 
Vitéz Mihály alkotót- és közösségi díjról. A szerk.) 

- Tovább kell ápolni a művelődési intézmények civil 
szervezetekkel való kapcsolatait, emellett erősíteni kell 
magukat a szervezeteket is. Megfelelő infrastrukturális 
háttér , fizetett munkaerő nélkül a civil szervezetek több
sége képtelen a vállalt feladatokat kifogástalanul intézni. 
A művelődési intézmények ugyan sokszor és sokat segíte
nek - de orientáltságuk okán nem adhatnak meg minden 
támogatást. Ellenvetésként felmerült, hogy amennyiben a 
civil szervezetek megkapnák a szükséges infrastrukturális 
hátteret , a megfelelő anyagi támogatást - már intézményi 
alapító oklevelet is kaphatnának. A helyzet anomáliáit a 
szorosabb és összehangoltabb munkával lehetne enyhíte
ni , maximálisan támogatva a civil szakmai szervezetek 
önszerveződési és önérvényesítő törekvéseit. 

- Rendet kellene teremteni a burjánzó fesztiválok, 
versenyek és a hozzájuk kapcsoló minősítések tengerében. 
Megállapítható - a jelenlévők közül sokan felemlegették 
—, hogy miközben a rendszerváltás után a minősítési rend
szer az elsők között volt, amit felrúgtak, azóta a csoportok 
alulról jövő kezdeményezése nyomán újra felerősödött az 
igény a minősítések visszaállítására, s ez meg is történt. 
Mindez - központi minősítés nem lévén - azt eredmé
nyezte, hogy számtalan, korántsem egyforma súlyú minő
sítés születik. Megállapodtak a résztvevők abban, hogy 
szorgalmazni fogják a szigorú minősítési rendszereket, 
hogy azok valóban értéket: jelentsenek, esetleg „helikoni 
arany", „mosonmagyaróvári ezüst" stb. megjelölésekkel. 

A z országos csúcstalálkozókon meg kell teremteni a 
minősítési lehetőséget, esetleg külön e célból is lehetne 
találkozókat szervezni. 

Ta lán nem ártana visszahozni a „Kiváló együttes" cí
mei sem, amelyet folyamatos kiemelkedő munkával le
helne elnyerni. (Kérdés, hogy ez a Csokonai-díj mellett 
létezzen-e?) 

A Magyar Színjátékos Szövetség, a Szabad Színjátszás
ért Egyesület és a Magyar Művelődési Intézet munkatár
sai fentebb nevezett témában már megfogalmazták és 
közzétették nyílt levelüket a Színfolt 2002/3-as számában. 
A levelet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumá
nak Közművelődési Főosztályára is megküldték, s ebben 
leszögezték, hogy- a különböző fesztiválok és minősítések 
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