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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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elburjánzása ellen közösen lépnek fel. Közzéteszik minő
sítésre felkérhető szakértőiknek egyeztetett listáját, vala
mint megállapodnak abban, hogy milyen elnevezést (re
gionális, nemzetközi stb.) mikor jogosult egy-egy fesztivál 
használni. Hasonló kérdések merültek fel a nagyszámban 
szerveződő versmondó versenyek számát és összehangolt
ságát illetően is, amelyek szintén megoldásra várnak. 

A szekcióülésen jelenlévők megállapodtak abban, hogy 
a Magyar Művelődési Intézet koordinálásával összehívnak 
egy egyeztető m&gbeszélést a. fesztivál- és versenyszer
vezők, valamint, a civil szervezetek részvételével, és igye
keznek konszenzusra jutni fentiek ügyében - miközben 
nem szabályozni akarnak, csak laza szervezettségbe szán
dékoznak hozni a rendezvényeket. 

— Vitát indukált a szekcióvezető felvetése, miszerint 
törekedni kellene arra, hogy a pályáztatók, támogatók 
olyan fajta rendszereket működtessenek, amelyben a már 
bevált, jól működő rendezvények és munkák nem szorul
nak minden alkalommal az újrakezdés stádiumából indul
ni . A tervezhető és biztonságot nyújtó támogatási rend
szer az, ami a megkezdett munkáknak folyamatosságot 
adna. Ráadásul az utólagos finanszírozás lehetetlen hely
zetbe hoz mindenkit, különösen a civil szervezeteket, 
amelyeknek nincs módjuk tartalékot képezni, és abból 
pótolni a költségeket a kifizetések megtörténtéig. Hiá
nyosságként lett kiemelve, hogy a folyamatos tevékeny
ségek és a műhelymunka támogatása szinte valamennyi 
pályáztató kiírásaiból kimarad. 

Az ellenvetéseket megfogalmazók ugyanakkor állítot
ták, hogy senki nem adhat biztonságot, hiszen maga a 
költségvetési rendszer az, ami bizonytalan - vagyis a 
probléma túlnő az amatőr művészeti területeken. Vég
eredményben azonban megfogalmazódott, hogy az igény 
a kiszámíthatóságra erős, sőt, visszajelzésekre is szükség 
lenne. A jelenlegi rendszer életidegen, sem a civileket 
nem vonják be kellőképpen a döntéshozásba, sem a kiírá
sokban nem fogalmazódik meg a valóságos/szükséges tá
mogatások iránti igény. 

(Ilyen a már említett műhelymunka, a fesztiválokra 
utazás költségei, stb.) Igen sokszor nincs eldöntve és meg
határozva a cél, hogy milyen stratégiálcát kell egyáltalán 
támogatni. 

— Nagyobb vitát, heves „összecsapást" eredményezett. 
az oktatás kérdése. A jelenlévők többsége tudomásul vette, 
hogy a régi művészeti oktatási rendszer (csoportvezetők 
képzése, működési engedélyek kiadása) megszűnt, hogy a 
pedagógus és közművelődési akkreditációk révén új to
vábbképzési lehetőségek jelentek meg, és a művészeti is
kolák is tovább „színezik" a terepet. Néhányan azonban, 
főként akiket ez hátrányosan érint - hiszen éppen a ve
zetők és képzők képzése esetén érezhetők erősen a jogo
sítványok körüli anomáliák - a szakmásított képzést sze
retnék elérni, az OKJ-s képzéstől remélve a helyzet meg
oldását. Konszenzust nem sikerült elérni - noha a prob

lémát valamennyien lényegesnek érezzük. Kimondatott 
azonban, hogy a kérdéssel foglalkozni kell, egyeztetést 
kérve a minisztériumok illetékeseitől, tárgyalási lehetősé
geket teremtve. Felvetődött az is, hogy a drámapedagógi
ai szakirányú továbbképzések főiskolákra akkreditált ki
helyezéseihez hasonlóan a kidolgozott tantervekkel ko
pogtassunk bizonyos felsőoktatási intézményekben, és 
bizonyítsuk, hogy „nekik" miért is fontos ez. Megfelelő 
fogadtatására és elutasítására pozitív és negatív példák 
egyaránt akadtak.. E l kell érni, hogy a művelődési intéző-
menyek „gerjesztő erővel" hassanak a főiskolákra, gya
korló intézményként, a közösségeket befogadó jelleggel. 
(Miután a főiskolákon, egyetemeken alig akad lehetőség 
a közösségi művészetek gyakorlására, az alkotó közössé
gekben való munkálkodásra.) 

Abban valamennyien egyetértettünk, hogy képzések
re, folyamatos és valódi ismereteket nyújtó képzésekre 
éppúgy szükség van, mint a megfelelően elismert jogosít
ványokra. (Külön probléma a művészeti iskolákban való 
tanítás, ott jelenleg bizonytalan a helyzet, mást mond a 
jogszabály, és mást a gyakorlat.) 

- Jelentőségteljes kérdésként vetődött fel a kiadvány
ok ügye. Területünkön jószerivel csak a drámapedagógiai 
és gyermekszínjátszás központú kiadványozás tekinthető 
megoldottnak, egyrészt a Magyar Drámapedagógiai Tár
saság, másrészt éppen a veszprémi illetőségű VEGYEDE 
jóvoltából, miközben minden területen szükség volna 
friss irodalomra, legyen az előadható darab, versgyűjtemény 
vagy szakmai folyóirat. Előrelépés csak a megfelelő pályá
zati kiírások segítségével, összehangolt munkával érhető 
el. (Ezen a területen is fontos volna a konszenzus.) 

Az eredeti művek mellett pályázatokat kellene kiírni 
fordításokra is, és le kellene „porolni" a már meglévő, bár 
sok vonatkozásban elavult Színjátékos/Bábjátékos Kis
könyvtár sorozatokat. (Erre a felvetésre a szekcióvezető 
elmondta, hogy ez a terv már munkatervben is megfo
galmazódott, megfelelő anyagi háttér hiányában azonban 
nem valósulhatott meg.) Tervek több oldalról is vannak 
a megfelelő drámatár kialakítására - interneten is. 

Szóba került a dráma-mellékletek, a klasszikus művek 
kiadása - miközben tény, hogy a megfelelő támogatás 
nélkül lassan halódik, bármilyen színvonalas és fontos is 
- a Versmondó, amelynek megmentése valamennyiünk 
érdeke lenne. A kiadványok kapcsán is alkalmat kell 
keresni a tárcák (oktatási és kulturális), valamint a 
terület szakemberei közötti párbeszéd megteremtésére, 
illetve keresni kell a lehetőséget a pályázati alapok jó 
szándékú és irányú befolyásolására. 

A z igen tartalmas beszélgetés résztvevői - noha sokak
ban bennszakadt a szó - egyetértettek abban, miszerint a 
konferencia záródokumentumaként meg kell fogalmazni 
azokat a fent jelzett, fontos problémákat, amelyekkel ta
lálkozva a döntési helyzetben lévők jobban megismerhetnék 
az amatőr színjátszás, versmondás, bábozás résztvevőit, 
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alkotóluit és irányítókat egyaránt. Ha mindenki többet tud
na erről a területről, valószínűsíthető, hogy a ránk irányuló 
figyelem is rtagyobb hitetne. Remek alkalom a megjelent 
„Alkotó emberek" című könyv, amelyhez csatolni lehet
ne - kéne - az elkészülő írásos összefoglalót. 

A dokumentum elkészítésében megegyeztünk, abban a 
többi művészeti terület gondjait is összegezni igyekszünk. 

Napirendi pontokba nem foglalhatóan, de felmerült: 
- Hogy a szegedi versmondók egyesületbe tömörülve 

ápolják tovább nemes tevékenységüket, várva az érdeklő
dőket, keresve a szakmai képzés/továbbképzés lehetősé
geit. 

- Hogy egyes területek - Borsod-Abaúj-Zemplén és 
Jász-Nagykun-Szolnok megye - példája alapján a „Ki mit 
tud?" rendszerű találkozókat, versenyeket is szorgalmazni 
kellene (a „Kultúrával a Nyugat kapujában"-hoz hasonla
tosan). 

- Hogy az egyes településeken szolgáltató jelleggel mű
ködő szakmai házak megoldhatnának sok problémát; a 
civil szervezetek és amatőr csoportok számára kedvezmé
nyesen használható fénymásoló, fax, a többi telekommu
nikációs eszköz, próba-, fellépő- és raktározási lehetősé
gek, konkrét segítség a pályázatok készítésében és elszá
molásában, stb. - komoly támogató és megtartó erőt je
lenthetnének a kisebb-nagyobb településeken működő 
amatőr művészeknek. 

- Hogy valamelyik főiskolának fel kellene vállalni 
végre a középszintű „szakmunkás-képzést", folytatva pl. a 
drámatagozatos gimnáziumokban a színházi ismeretek te
rén elkezdett képzést, visszaállítva a rendezői speciálkol
légiumok intézményét. 

- Es felmerült még sok más, töredékben maradt gon
dolat. Azon leszünk, hogy további alkalmakat teremt
sünk közös dolgaink megbeszélésére. 

A szekciót meglátogatta Kovácsné Bíró Ágnes, a Nem
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma főosztályvezető he
lyettese. 

Tóth Zsuzsanna, szekcióvezető 

Hagyományőrzés szekció 

A z ülés első szakaszában előadást hallottunk a Laczkó 
Dezső Múzeum hagyományápoló programjáról. A múze
um felkereste a térség településeit, a lakosság aktív köz
reműködésével valósította meg a programot, élővé vará
zsolva a helyi hagyományokat. Használati tárgyakról, 
viseletekről állandó kiállítás látható a múzeum épületé
ben. 

Az előadás arra igyekezett rámutatni, hogy az ember, a 
kisközösség a hagyományőrzés alapja. Kihelyezett rendez
vényeik céljai az anyanyelv ápolása (szlovák, német), 
egymás megismerése, a regionális kötődés, identitástudat 

erősítése, az élményszerzés, és természetesen a kulturális 
attrakció. 

A felszólalók az alábbi problémákat vetették fel: Ne
héz a művészetoktatás és a művészeti együttesek, civil 
szervezetek elkülönülése, a művészeti iskolai rendszer 
kiforratlan, nem minden esetben felel meg a jogszabályi 
előírásoknak, gyakran a szakmaiaknak sem. A gazdag 
művészeti iskolák és a szegényebb kistelepülések rendez
vényei, lehetőségei közti különbségeket kellene hosszú 
távon áthidalni. A fesztiválok más-más feltételrendszerrel 
működnek - ha egyáltalán vannak. Ezek egyensúlyba ho
zásában nagy szerepet játszhat a Hagyományok Háza. 

A népi játék és kismesterség szakterületen nincs kifor
rott módszertani együttműködés a Hagyományok Háza és 
a vidéki civil szervezetek között. 

Több kérdésre válaszolva Héra Éva bemutatta a Ha
gyományok Házát: 18 fővel működik, jogfolytonosan 
folytatva a Magyar Művelődési Intézet programjait, kép
zéseket, szolgáltatásokat megtartva. Pedagógus tanfolya
mokat bonyolítanak a Hagyományok Háza tematikája 
alapján 6 megyével karöltve, emellett további tanfolyam
ok akkreditálását tervezik fesztiválszervezők, zenészek és 
kistelepülések népművelői számára (hagyományismeret). 
Székhelyükön önálló képzéseik is vannak, műhelyrend
szer kiépítését tervezik. Továbbra is megjelentetik mód
szertani kiadványaikat, jelenleg öt anyag vár kiadásra. A 
kézművesség területén oktatási CD-sorozatot állítottak 
össze. Nagy az érdeklődés az oktatók képzésére, melyet 
szintén folyamatosan végeznek. Működtetik a Táncház 
Archívumot, mely a néptánc mozgalom jelenlegi törté
néseit dokumentálja, a néptánc és népzenei médiatárat, 
mely az oktatók, gyakorló táncosok, zenészek számára 
nyújt módszertani segítséget. Az anyagokat később az In
terneten is hozzáférhetővé teszik. Az intézmény helyet ad 
az országos szakmai szervezeteknek, munkájukat segíti, 
anyagilag támogatja (ez évente 5-5 millió forint). 

A további beszélgetések során felvetődött a művésze
teknek az élet más területei között betöltött szerepe, rang
ja. Kérdés, hogy milyen helyen van a népművészet a fia
talok értékrendjében. Erre igazán a jövő adhatja meg a 
választ. Probléma, hogy nem kellő mértékben foglalkozik 
a média a népművészettel. 

F. Tóth Mária, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisz
tériuma Közművelődési Főosztályáról megerősítette a 
minisztérium pozitív hozzáállását a népművészeti kutató
hagyományőrző munkához. Ez évben 35 millió forintot 
fordítottak országos szakmai rendezvények támogatására. 
Felhívta a figyelmet a módszertani anyagok készítőinek, 
terjesztőinek felelősségére. 

Kary József felszólalásából kiderült, hogy az NKA-hoz 
benyújtott pályázatok költségvetése még mindig többszö-
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