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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-

49 



lllIÍÍM;ÍISlÍllilÍl 
rösen meghaladja a pályázatok reális költségigényeit. Pá
lyáztatói és pályázói kultúrának kell kialakulnia, hogy az 
igények és a lehetőségek közeledjenek egymáshoz. Felve
tette, hogy érdemes volna feladat-ellátási szerződést kötni 
az említett országos szakmai' szervezetekkel, biztosítva ez
zel támogatottságukat, és a megfelelő színvonalat. Problé
mának tartja, hogy a települések népművelőire egyre több 
szakterület jut, így nem fordídiatnak egyikre sem teljes 
figyelmet. Megjelentek a kulturális vállalkozók, akik nem 
minden esetben szakmai szempontokat helyeznek előtér
be, érdemes munkájukra figyelni, szükség szerint segíteni, 
együttműködni. 

Összegezve: A hagyományőrző mozgalom erős, mond
hatjuk, hogy a többi területhez viszonyítva sikerágazat. 
Az intézményrendszer lehetőségei szerint ki tudja még 
szolgálni a mozgalmat, mely ma is nagy tömegeket vonz 
és mozgat meg. Erősíteni kell a művészeti oktatást, a helyi 
hagyományápolás szerepét, tovább fejleszteni a művészeti 
iskolai rendszert. Jó volna elérni, hogy a média az ügy je
lentőségének megfelelő mértékben foglalkozzon a nép
művészeti eseményekkel. Fontos, hogy a Hagyományok 
Háza betöltse összefogó szerepét, új feladatokat kell talál
ni, több területet gondozni. Az új típusú művészeti isko
lák még nem találtak helyet az oktatási rendszerben, 
megfelelő érdekképviseletet, de hatékony szakmai és jogi 
ellenőrző rendszert is ki kell építeni. Érdemes volna át
gondolni a pályázati rendszert, ne csak attrakciók, hosszú 
távú folyamatok is támogathatók, finanszírozhatók legye
nek. Össze kell hangolni a központi és a vidéki módszer
tani munkát. Talán a legfontosabb a szakmai, gazdasági 
kapcsolatok építése, naprakész, állandóan használható 
adatbankok létrehozása. Fontos még az emberség, a barát
ság, a közös érdeklődés összetartó ereje. 

Héra Éva, szekcióvezető 

Vizuális művészeti szekció 
A szekció helyszíne a veszprémi Művészetek Háza volt. 

Csoportunkban egyéni alkotók, megyei közművelődési 
intézmények vezetői, intézményi szakreferensek, galéria
vezetők, tulajdonosok, szakmai szervezetek képviseltették 
magukat, több mint 30 fővel. 

Lehetőséget teremtettünk arra, hogy a szekció tagjai 
megismerhessék egymást, s mindjárt a bemutatkozás so
rán megfogalmazzák kötődésüket a területhez. Egy-egy 
mondatban már ekkor megjelentek azok a problémakö
rök, melyek szekciónk tagjait érdekelték, érintették. 

A plenáris ülésen a fotó területet nem érintette előa
dás, ezért Győri Lajos, a Magyar Művelődési Intézet szakre
ferense összefoglalta a fotóművészet jelenlegi tendenciáit. 
Álláspontja szerint a fotóművészetben alkotók státusza kü
lönbözik a többi vizuális művészeti ág résztvevőitől, mert 

az amatőrség és a profizmus nem különül el egymástól. 
Vitaindítójában a terület művészeti mecenatúráját 

problematikusnak ítélte, mivel a mozgalom 80 %-a vidé
ken dolgozik, alkot, ugyanakkor a támogatások 80 %-a 
Budapest centrikus. 

A mozgalom szempontjából az alkotó embert helyezte 
központba, aki alkotó munkájával „közhasznú" tevékeny
séget folytat. 

Szólt a fotó terület dokumentációs tevékenységéről, 
mely alapján állításai igazolhatók. 

A. problémakörben felvetett megállapításai általános 
érvényességet nyertek a vizuális művészetek területén. 

A szekció résztvevői egyetértettek abban, hogy az 
amatőr - profi szembeállítása több évtizede csak termé
ketlen vitákat szült. A megjelent könyv címe a jövőre 
nézve önmeghatározó, melyben az értékteremtő, alkotó 
ember, az alkotás elemzése, vizsgálata lehet az egyedül 
helyes gondolkodási, cselekvési irány. 

A vizuális terület valamennyi szakágára érvényes az, 
hogy nem megkerülhető a szakmai ismeretek elsajátítása, 
a folyamatos tanulás, önképzés, a művészeti ág korábbi, s 
mai alkotásainak ismerete. 

Ezért fontos mindnyáj unk számára a közösségeket veze
tő szakember, tanár, a művészegyéniségek szerepe. A hoz
zászólások bizonyították, hogy ahol tradicionálisan ka
rizmatikus személyek vezetik a művészeti csoportokat, ott 
az érték nem csak megteremtődik, hanem tovább él. A 
szakágakban működő művészetpedagógusok munkája 
eredményeképpen elképzelhető a felsőoktatási intézmé
nyekbe való bejutás is. 

Tényként állapították meg, hogy a művészeti műhe
lyek száma csökkent. Az okokat a művelődési intézmé
nyek tárgyi, személyi, anyagi feltételeiben, a mecenatúra 
kialakuladanságában látják. 

Továbbvivő gondolatként fogalmazódott meg, hogy a 
műhelyek hiányát részben pótolhatják az időszakos művé
szeti telepek, intenzív képző, továbbképző munkája. 

A bemutatkozási formák, (fesztiválok, országos kiállí
tások) a műhelymunkák eredményeit kell, hogy felmutas
sák, s nagyon fontosnak láttuk, hogy egymás munkáinak 
megismerése, elemzése szakmai fejlődést eredményezhet. 

A plenáris ülésen megfogalmazott gondolatokhoz 
hasonlóan, hangsúlyosan jelent meg a művészeti kritika 
hiányának problémája. A kritika ugyanúgy hiányzik a 
helyi, a megyei, mint az országos médiumokból. 

Továbbvivő javaslatként hangzott el, hogy ennek el
lensúlyozására használni kell az új médiumokat. (Kritikai 
vagy méltató írások Interneten való megjelentetése.) 

Az alkotók és az alkotások bemutatásának fontos hely
színei a különböző galériák, kiállítóhelyek. Követendő 
gyakorlatnak tartjuk a Vas megyei szaktanácsadást, melynek 
keretében a kisebb településeken működő kiállítóhelyek 
vezetői éves munkaterv alapján megyei egyeztetést tarta
nak, ahol megbeszélhetik az őket érintő kérdéseket. 

A szekció résztvevői áttekintették a vizuális terület 

50 


