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Egy mintavétel tanulságai – amatőr 
művészeti közösségek Biharban

Hajdú-Bihar megyében jelentős 

az amatőr művészeti közösségek 

száma. Legjellemzőbbek a szín-

játszó-, báb- és néptánccsoportok, 

a  kórusok, modern tánccsopor-

tok és a tárgyalkotó népművészeti 

csoportok. Az utóbbi évtizedben 

megfi gyelhető a közösségek szá-

mának növekedése. Ennek oka, 

hogy újraéledtek a településeken a 

közösségi tevékenységek, a  külön-

böző kézműves szakkörök, tárgy-

alkotó és előadó művészeti csopor-

tok. Azonban a statisztikai adatok 

alapján a művelődési közösségek 

kisebb létszámmal működnek. Ez 

összefüggésbe hozható a megyénk-

re is jellemző kedvezőtlen demog-

ráfi ai tendenciákkal. Míg a nagy-

városok, főleg Debrecen népes-

ségmegtartó ereje nő vagy szinten 

marad, addig a kistelepülésekre az 

elöregedés, elvándorlás, valamint 

a sajnálatos kivándorlás a jellemző. 

A  folyamattal párhuzamosan jelen-

tősen visszaesett az országos fel-

menő rendszerű amatőr színjátszó 

és bábos rendezvényekre jelent-

kező csoportok száma. Mindkét 

rendezvényen a korábbi évekhez, 

pl. 2013-hoz viszonyítva több, mint 

50%-os volt a részvételi visszaesés. 

Megfi gyelhető a kistelepülések 

háttérbe kerülése, a  csoportok leg-

inkább a városokból kerülnek ki. 

A Nemzeti Művelődési Intézet Haj-

dú-Bihar Megyei Irodája 2015. évi 

szakmai munkájának értékelésekor 

állapítottuk meg, hogy a Dél-bihari 

településekről egy csoport sem vett 

részt az irodánk által szervezett fel-

menő rendszerű amatőr művészeti 

programokon. A  jelenség okainak 

megismerése és a szükséges mód-

szertani tennivalók kidolgozása ér-

dekében egy 32 kérdést tartalmazó 

kérdőívet állítottunk össze, ame-

lyet 2016 februárjában küldtünk ki 

a térség településeire.

Annak ellenére, hogy Biharból 

amatőr művészeti csoport nem vett 

részt az irodánk által szervezett ta-

lálkozókon, 22 közösség töltötte ki 

a kérdőívet. A kitöltők köre nem te-

kinthető teljesnek, ugyanis vannak 

olyan, a  közművelődési statisztiká-

ban jelzett közösségek, amelyektől 

nem kaptunk vissza adatokat. Eze-

ket a közösségeket a jövőben sze-

mélyesen is felkeressük.

A  közművelődési statisztikai je-

lentésben meghatározott tevékeny-

ségek fele van jelen a térségben. 

A  megyei adatokkal összhangban 

legjelentősebb a néptánc, népdal-

kör és moderntánc csoportok szá-

ma. A  közösségek létszámára vo-

natkozó korábbi adatainkat meg-

erősítette a felmérés, ugyanis az 

érintett közösségek 70%-a 10 és 20 

fő közötti, 19%-a 10 főnél is kisebb 

létszámmal működik.

Összesen két olyan közösség 

van, amelynek a létszáma megha-

ladja a 40 főt.

Az amatőr művészeti csoportok 

szerepét a helyi közösségi, társa-

dalmi életben kiemelt fontossá-

gú tényezőnek tekintjük, hiszen 

azokban a művészeti kompetencia 

fejlődésével párhuzamosan olyan 

közösségi, együttműködési képes-

ségek is fejlődnek, amelyek nagy 

jelentőséggel bírnak a település 

jövője szempontjából. A közösségi 

amatőr művészeti tevékenység ha-

tása helyben, a kreatív iparban, az 

innovációban is megjelenik. A cso-

portmunkában szocializálódott 

polgárok együttműködő készsége, 

a  helyi közösségért való tenni aka-

rása erősebb. Jelentős szerepe van 

a generációk közötti kooperáció 

kialakításában, erősítésében.

Milyen ezeknek a csoportoknak 

a korosztályi összetétele? Jellemző-

en megvalósulnak a korosztályok 

közötti együttműködések? Ennek 

érdekében rákérdeztünk a külön-

böző életkori csoportok számsze-

rű jelenlétére a közösségekben (14 

éves, 14-18 éves, 18-25 éves és 25-

55 éves korig, valamint 55 év felett). 

A  csoportok között természetesen 

vannak életkorhoz kötött közös-

ségek – Nyugdíjas Klub Énekkara, 

Bakonszegi Táncoslábú Nagyik –, 

azonban ennek ellenére meglepő, 
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hogy a csoportok 67%-ában nincs 

jelen a 14-18 év közötti korosztály, 

míg a 18-25 év közöttiek a közös-

ségek 76 %-ában nincsenek. A kor-

osztályi jelenlét mutatói alapján 

leginkább a 25-55 év és az 55 év 

felettiek vannak képviselve, ők a 

csoportok 71%-ban jelennek meg.

A  felmenő rendszerű amatőr 

művészeti rendezvényeken való 

részvételi hajlandóság összefüg-

gésben lehet a csoportok műkö-

désének tárgyi és személyi körül-

ményeivel, feltételeivel. Ezek közül 

az egyik fontos tényező a vezetők 

szakmai felkészültsége, végzett-

sége. A  beérkező adatok alapján 

sokszínű kép rajzolódik ki, azon-

ban szembetűnő, hogy a csoportok 

közel felében felsőfokú szakmai 

végzettséggel rendelkezők vannak. 

Közel ugyanilyen arányban vannak 

jelen az egyéb végzettséggel dolgo-

zó csoportvezető beosztásúak is.

Számos körülmény befolyá-

solhatja egy amatőr művészeti kö-

zösség összetartását, eredményes, 

sikeres szakmai felkészülését. Ilyen 

a próbák, foglalkozások intenzitása, 

gyakorisága. A felméréssel élért kö-

zösségek 71%-a heti egy alkalom-

mal találkozik, 19%-a pedig heten-

te kétszer. Két csoport csupán havi 

egy alkalommal tart próbát, ami 

kevésnek tűnik egy amatőr művé-

szeti közösség esetében egy művé-

szeti felmenő rendszerű programra 

történő felkészüléshez.

A kérdőív következő részében a 

közösségek szakmai kapcsolatrend-

szerének feltárása volt a cél. A  kér-

désekkel szerettük volna megismer-

ni azokat a motivációkat, amelyek 

a csoportokat elviszik, illetve távol 

tartják a megyei felmenő rendszerű 

programoktól. A válaszadók legfon-

tosabbnak ítélték a közvetlen tele-

pülési környezetet jelentő térségi 

kapcsolatokat, valamint a megyei 

együttműködéseket.

Ennek ismeretében válik érde-

kessé a különböző bemutatkozási 

alkalmak felmérésének eredménye, 

amelyből megállapítható, hogy a 

közösségek helyben és leginkább 

ünnepségeken, valamint a megye 

más településein lépnek fel. A  me-

gyei fórumokon való szereplés az 

összes alkalom csupán 5%-át je-

lenti, amelynél jóval jelentősebb a 

testvértelepüléseken való szereplés 

is (11%). Ez utóbbi szám meglepő, 

ugyanis rákérdeztünk a határon 

túli amatőr művészeti kapcsolatok-

ra is, amelyből kiderült, hogy a kö-

zösségeknek csak a 23%-a rendel-

kezik ilyen kapcsolattal. A meglévő 

kapcsolatok döntően közvetlenül a 

határ menti településekkel alakul-

tak ki.

A  térségi, járási együttműkö-

dések jellegét további kérdésekkel 

igyekeztünk pontosítani. Kiderült, 

hogy a csoportok 59%-ának nincs 

együttműködése a térségben mű-

ködő amatőr művészeti közössé-

gekkel. A  kapcsolatokkal rendelke-

ző csoportoknak viszont sokszínű, 

több esetben 5-7 más közösséggel 

van együttműködése. A közvetlenül 

a megyehatáron lévő települések 

több, a  szomszédos Békés megyé-

ben lévő partnert is megjelöltek.

Ebben a szakaszban kérdeztünk 

rá a megyei felmenő rendszerű 

programok megítélésére, annak 

szerepére egy művészeti közösség 

életében. Leginkább arra voltunk 

kíváncsiak, hogy amennyiben 

egy közösség részt vesz a felmenő 

rendszerű rendezvényen, azt miért 

teszi. A szakmai fejlődés, a megbe-

széléseken szerzett ismeret, tapasz-

talatcsere lehetősége 50%-os jelö-

lést kapott, a  kapcsolattartás más 

hasonló érdeklődésű csoporttal, 

egymást segítő kapcsolatrendszer 

kiépítésére van lehetőség 44%-os 

értékeléssel van jelen, míg a lehe-

tőség a megmutatkozásra, a  helyi 

értékek megjelenítése 6%-kal jelent 

meg.

Ezt követően megnéztük, hogy 

a felmenő rendszerű találkozókon, 

fórumokon való részvételt milyen 

tényezők gátolják. Legtöbben az 

43%

14%

33%

10%

Térségi (43%)

Járási (14%)

Megyei (33%)

Országos (10%)

25%
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25%
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Helyi/települési fellépés (25%) Megyei fórum (5%)

Országos felme rendsze t  (5%) H áron túli/testvértelepülésen v ló szereplés (11%)

Ünnepség (21%) Más településeken 

Más települé
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anyagi okokat jelölték meg. Mások 

szerint nem a minősítő találkozó-

kon való részvétel a cél. Jelezték, 

hogy a csoport felkészültségi szint-

je változó, sokszor cserélődnek a 

tagok. A válaszadók 9%-a „amatőr 

csoport vagyunk” önértékeléssel, 

úgy gondolta, felkészültsége alap-

ján nem tud részt venni. Egy-két 

esetben a kommunikáció hiányos-

ságai is felmerülnek, ugyanis érke-

zett olyan megjegyzés, hogy még 

nem érkezett felkérés a részükre. 

További okok között többen meg-

fogalmazták a próbák, a közösségi 

együttlétek problémáit. Megíté-

lésük szerint kevés a heti 1 próba. 

Ideális a heti 2x2 óra, vagy 3x2óra 

lenne, azonban a próba gyakorisá-

gát a tagok szabadideje határozza 

meg, amely korlátozza a lehetősé-

geket.

Azok a csoportok, amelyek vet-

tek már részt szakmai találkozókon, 

minősítőkön, felmenő rendszerű 

amatőr művészeti rendezvényeken, 

kedvező tapasztalatokat fogalmaz-

tak meg.

Egyrészt fontosnak tartják 

szakmai fejlődésük érdekében, 

másrészt ezek az alkalmak lehe-

tővé teszik, hogy folyamatosan 

kapcsolatot ápoljanak hasonló ér-

deklődésű csoportokkal. Minden 

találkozó újabb ismeretséget nyújt 

a csoport számára. Kiemelték a 

tapasztalatszerzés fontosságát és a 

találkozók szakmai kapcsolatépí-

tésben betöltött fontos szerepét. 

Más csoportokkal ismerkednek 

meg, és közben szakmai irányvo-

nalat kapnak a további működé-

sükhöz. Megemlítették azt is, hogy 

tájékozottabbak, tapasztaltabbak 

lesznek más települések hagyomá-

nyaival kapcsolatban.

Megerősítést nyert, hogy a kö-

zösségek mindig tanulnak valamit, 

és közben barátságot kötnek, jól 

érzik magunkat a rendezvényen. 

A  válaszokból kiderült, hogy a fel-

menő rendszerű rendezvényeken 

szerzett tapasztalatok olyan ked-

vezőek, hogy azokat meg kellene 

osztani a nem résztvevő csopor-

tokkal is.

Támogató, fejlesztő munkánk-

hoz elengedhetetlenül szükséges 

megismerni a közösségek szak-

mai segítségre vonatkozó igényeit. 

A  kérdőív 27. kérdésére adott vá-

laszokban a térség csoportjai igen 

sokszínű szükségletlistát fogalmaz-

tak meg.

A  megfogalmazott kérések egy 

részét irodánk közvetlenül, míg 

másokat koordinálással, partner-

ség kialakításával, projektek kidol-

gozásával és megvalósításával tud-

ja segíteni. A  következő kérdéssel 

feltérképeztük, hogy az amatőr 

művészeti csoportok milyen szak-

mai segítséget szeretnének kap-

ni a Nemzeti Művelődési Intézet 

Hajdú-Bihar Megyei Irodájától. Az 

igények legjelentősebb hányada a 

bemutatkozásokhoz kötődik, hi-

szen a válaszadók 15%-a fellépé-

si lehetőségekhez szeretne több 

segítséget kapni, illetve rövidebb 

szakmai találkozók megszervezé-

sét várja.

A  kérdőív adatait Berettyóúj-

faluban egy térségi szakmai be-

szélgetésen ismertettük az érintett 

közösségekkel, közművelődési 

szakemberekkel 2016. május 19-én. 

A jó hangulatú, őszinte beszélgetés 

tovább gazdagította a feltárt hely-

zetképet és néhány új szemponttal 

egészítette ki.

A  résztvevők egyetértettek ab-

ban, hogy a minősítésig eljutni 

hasznos dolog, az építő kritikák so-

kat segítenek ebben a folyamatban, 

tehát szükségesek a szakmai talál-

kozók, a felmenő rendszerű amatőr 

művészeti rendezvények. Ahogyan 
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Anyagi támogatást (2db, 7%)

Egy-egy szakmai fórumra, találkozóra való eljutás (2db, 7%).

Erkölcsi (1db, 4%)

Fellépési lehet ségekre (4db, 15%)

Kapcsolatok kialakítása (1db, 4%)

Közösségfejlesztés (2db, 8%)

Programjaikon és rendezvényeiken való kiállítás biztosítása (1db,
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Rövidebb szakmai találkozók megszervezése(1db, 4%)

Szakmai képzések, továbbképzések támogatása.(2db, 7%)
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Új tagok toborzása, megtartása (1db, 4%)
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fogalmaztak: „már az is elég, ha egy 

találkozón hasznos észrevételeket 

hall az ember, nem feltétlen a he-

lyezés a lényeg”.

A  minősítés vagy a jó közös-

ség? Melyik a fontosabb? Az el-

hangzottak alapján egyaránt fon-

tos a minősítés és a közösséggé 

válás, mert míg az előző célt és 

motivációt ad, addig a második 

összekovácsolja a csoportot, meg-

alapozza a tartós szakmai munkát. 

A  résztvevők úgy vélik, hogy ha 

erős a közösség, igény alakul ki a 

minősítőre, a  fejlődésre. Az első, 

legfontosabb dolog a közösséggé 

kovácsolódás, amihez párosulnia 

kell a sikerélménynek és a meg-

mérettetésnek is.

A  feldolgozó beszélgetés meg-

erősítette, hogy a legnagyobb prob-

lémát a korosztályi megoszlás, az 

utánpótlás jelenti. Középiskolás 

korban a legnagyobb a részvétel, de 

később, mivel a településeknek kicsi 

a megtartó ereje, elhagyják a közös-

séget. Ez utóbbival magyarázható 

több közösség esetében az alacsony 

próbaszám, holott ezzel lehetne 

erősíteni a közösség megtartó erejét.

Kiemelték, hogy a felmenő-

rendszerű amatőr művészeti ta-

lálkozók, a  minősítő rendszer 

lényegét meg kell ismertetni a 

csoportokkal, tájékoztatást kell 

nyújtani. Jó lenne a személyes 

meghívás, amely növelné a haté-

konyságot.

A kérdőív tapasztalatait irodánk 

beépítette, illetve felhasználta a 

Th uróczy György programjának ki-

dolgozása során, amelyet a 2016 és 

2019 közötti időszakban szeretnénk 

megvalósítani az amatőr színjátszás 

területén.

ANGYAL LÁSZLÓ a Nemzeti Művelődési Intézet Hajdú-Bihar Megyei Irodájának te-
rületi koordinátora, a Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesületének elnöke, a Magyar 
Népművelők Egyesülete elnökségi tagja, a  Grafi kusművészek Ajtósi Dürer Egyesülete 
szervező titkára. A Kölcsey Ferenc Megyei-Városi Művelődési Központban, Kölcsey Fe-
renc Megyei Közművelődési Intézetben, valamint a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyv-
tár és Művelődési Központban is vezető pozícióban dolgozott.

Egy aktív megyei alkotó csoport – a kabai LAKAT Színpad


