
„Érték vagy eszköz?”  

Egy „Szakmai, módszertani összegző dokumentum” margójára 

 

A napokban jutott el Egyesületünkhöz, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti 

Egyesülethez a fenti címmel ellátott, az Élőforrás Hagyományőrző Egyesület által készített 

dokumentum, melyet kíváncsisággal olvasott végig az egyesület elnöksége. Az összegzésben 

megfogalmazott, elsősorban az országos ernyőszervezetekre vonatkozó megállapítások indították 

szervezetünk vezetőségét abba az irányba, hogy semmiképpen ne hagyjuk válaszreakció nélkül a 

nevezett dokumentumot, különös tekintettel arra, hogy a tanulmány megállapításai egyesületünkre 

nézve erőteljesen, túlzóan negatívak, nem kellően megalapozottak, sőt mi több, az összegzést 

végigolvasva, értetlenül állunk a leírtak előtt.  

Elsőként szeretnénk hangsúlyozni, hogy vezetőségünk minden tagja barátjának és megbecsült 

kollégájának tekinti az összegző dokumentum megíróját, Kovács Norbertet (Cimbit), és ezután is 

szeretné ezt a viszonyt fenntartani. Szakmai munkásságát, eddig elért eredményeit pedig rendkívül 

nagyra tartja, és értékeli. Ezen dokumentumban leírt megállapításait azonban nem a tanulmányból 

levont következtetéseknek látjuk, sokkal inkább egy jól megfogalmazott magánvéleménynek érezzük, 

még, ha az valószínűleg nem is csak a sajátja, de semmiképpen nem egy reprezentatív tömegé. 

 

 Kezdjük az elején 

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet által végzett  EFOP 5.2.2 – 2017. számú projekt kiegészítéseként 
megjelölt, az Élőforrás Hagyományőrző Egyesület által végzett vizsgálat, „Szakmai, módszertani 
összegző dokumentum” megjelölése  megtévesztő. Ezzel az elnevezéssel egy felsőbbrendű, összegző 
tudományos munka, és ezáltal, egy szélesebb szakmai és döntéshozó körben olvasott  dokumentum 
képzetét kelti, holott, még egy önálló tanulmányként sem állja meg a helyét.  A NSKI összehasonlító 
tanulmányával nincsenek összhangban, és mint önálló kutatás, összegző dokumentum nem kevés 
kívánnivalót hagy maga után, mint például: 
-          Egy hivatalos kutatás kötelező részei hiányoznak: mint a tényekre alapuló külső és 
belső környezeti elemzés, majd ezen megállapításokból származtatott SWOT; és ennek 
eredményéből felállított kutatási kérdések, hipotézisek, melyek hivatalosan a kérdőívek alapját 
hivatottak képezni; 
-           A szekunder adatokra és a tényekre alapuló környezeti elemzés helyett, egy sokkal inkább 
szubjektív véleménynek tűnő bevezetést olvashatunk, ami kutatás módszertanilag és a táncos 
szakma felé is méltatlan; 
-          „A pályázati tevékenység” nem tartalmazza a mintavételi eljárást, mely az egész kutatási 
eredmény megbízhatóságának alapja; 
-          Az egész mozgalomhoz  - a NSKI kutatásában is olvasható 547 együtteshez képest – a jelen 
projektben megkérdezett 26 együttesvezető igen elenyésző, pedig a szakma „belterjességének” 
köszönhetően – irányzatoktól, korosztályoktól függetlenül – személyes kapcsolatokról, könnyen 
elérhető  szakemberekről van szó. 
-          A vizsgálatnál indokolt, és abszolút kivitelezhető lett volna a „rétegzett mintavétel” többek 
között olyan ismérvek alapján, mint a földrajzi, korosztályi megosztottság; határon innen és túli 
működés vagy  szervezeti tagság megléte vagy hiánya stb. 
-          és / vagy a megfelelő elemszám esetén érdekes és a téma szempontjából releváns 
eredményeket kaptunk volna, egy ezekre az ismérvekre épülő klaszterelemzés kapcsán. 



Tudjuk, hogy nem minden pályázati anyagot tudunk mérnöki precizitással elkészíteni. Viszont egy 
EFOP projektként, az NSKI munkájának kiegészítéseként fémjelzett „Szakmai, módszertani összegző 
dokumentum”  alatt egy  általános megállapításokat, szubjektív véleményeket, hivatalosnak és 
reprezentatívnak egyáltalán nem mondható kutatást tartalmazó írás publikálása a néptáncos 
szakmára nézve méltatlan. Hamis és igazságtalan képalkotás. 

ÖSSZEGEZVE:  
Ez a tanulmány nem reprezentatív és nem a teljes néptánc mozgalmat öleli fel, tehát alapjaiban van 
gond a megfogalmazással. Ezért nem tartjuk helyesnek, hogy ilyen formában lett közzétéve, 
megjelentetve több fórumon is. 

 

További problémánk a dokumentumban olvasható számos ellentmondás, melyekbe szinte oldalról 
oldalra beleütközünk. Ezekből csak a legszembetűnőbbeket említenénk, ami a következő:  

Miközben – többek között, de hangsúlyosan – a versenyzés és ezen belül is fókuszáltan a Páva ellen 
szól a tanulmány nagy része, addig a 4 kiemelt „referencia” együttes közül kettő fontos állomásként 
említi saját bemutatásakor a Pávás szereplést. A referencia csoportok, saját jellemzésük kapcsán, 
mintegy szakmaiságukat bizonyítva, azt alátámasztva hivatkoznak az egyes versenyeken elért 
eredményeikre, valamint, a tanulmányban meglehetősen erőteljesen bírált szakmai szervezetek által 
rendezett, antológiákon való szereplésekre. 

Tehát: valójában még a megszólított együttesek is ehhez képest (is) helyezik el magukat... Miről is 
beszélünk tehát… 

A másik kiemelkedő ellentmondás, hogy miközben az írott anyag alkotói a verseny ellenes 
kijelentésekkel tűzdelték tele mondanivalójukat, addig szinte egytől-egyig folyamatosan vesznek 
részt zsűritagként, mentorként, esetenként szervezőként különböző versenyek megvalósulásában, 
jogos jussként elkönyvelve annak anyagi javait és szakmai hozadékát. 

 

Végül, röviden pár gondolat a „Formális mozgalmak” fejezethez, mely szervezetünket leginkább 
érinti. 

A magyarországi szakmai ernyőszervezetek működéséről a következőt írja: 

„Programjukban alig találunk közösségépítési célú eseményeket, vagy mélyebb tartalmú szakmai 

tevékenységeket… A prioritási sorrend elején a versenytípusú fesztiválok, a felmenő rendszerű seregszemlék, a 

pályázaton alapuló antológiák, minősítések megszervezése áll. …Erre a célrendszerre épül fel  a résztvevői 

tömeg belső működése is, vagyis elsősorban az elérhető siker motiválja a szervezeteket a belépés tekintetében.” 

Igaz, hogy nehéz „újként” egyenrangú tagként belépni, és valóban, elsősorban a színpadi produkciók 
tekintetében magas színvonalon működő együttesek élvezik a tagság előnyeit, DE! 

Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület tekintetében a következő 
tendenciákat látjuk: 

-  Bővül a csoportos fesztiválokon résztvevők, és a résztvevő csoportok száma (talán mert sokan úgy 
gondolják, hogy a mai világban szükséges az effajta megmutatkozás, vagy, mert talán sikerül a 
versenyfelfogás tekintetében egy jobb irányba elmozdulnunk, vagy talán mindkettő); 



-  Rendezvényeink szervezésénél kulcsfontosságú, és kiindulópont az élményközpontúság illetve a 
közösségi élmény szerzése. Az elmúlt években egyértelmű törekvése a szervezetnek, hogy a 
találkozók közösségi eseményekké nőjék ki magukat. 

Aki az elmúlt 2-3 év Gyermek és az Örökség szervezésében lebonyolódott Ifjúsági Antológián ezt a 
törekvést nem érezte, tekintse meg az egyesületi programokon elkészült képeit, mert még azokon 
keresztül is érezhetően sok öröm és szeretet árad… s pont ilyen törekvés lett volna, lesz a Táncoló 
ország is. 

Más oldalról: a közösségépítés is, mint minden más tevékenység, sokféle lehet. 
Egy országos szervezet nem egy kis közösség - teljesen más jellegű közösségépítés lehetséges egy 
ernyőszervezetben, mint egy kis közösségben. Amit a tanulmány értéknek közvetít közösségépítés 
terén, az  kisközösségben valósítható meg, s valóban nagy érték, de nem az egyetlen érték.Más 
jellegű feladata van egy országos szervezetnek, más egy táncegyüttesnek, más egy helyi 
akciócsoportnak. 

A versenytípusú fesztiválokra reflektálva a következőket gondoljuk: 

-  Nem szabad elfeledkezni a gyerekeket érő modern hatásokról:  nekik folyamatosan siker, kortársaik 
(és sokszor az iskolák) felé felmutatható eredmények kellenek. Mi, felnőttek, táncpedagógusok hiába 
tudjuk, nem a számszerű, objektív mérőszám itt a mérce. A gyerekek, a kortársak és az iskola által 
támasztott „értékrendszert”, követelményt nézik.  Nekik kellenek a példaképek, a  motivációk, 
visszaigazolások. Mindez nem azt jelenti, hogy a negatív hatásokon nem kell változtatnunk, de ez a 
változás hosszan tartó folyamat.  

- Véleményünk szerint nem a versenyben van a hiba, hanem a mi, mindannyiunk, a versenyben 
résztvevő minden oldal,értékeléshez való hozzáállásában. Úgy gondoljuk, hogy sem az értékelés 
adásához, sem annak fogadásához nincs megfelelő kultúránk (mely hozzátesszük, a teljes mai 
társadalmat érintő probléma).  Az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesületnek 
azonban határozott törekvése van e hozzáállási kultúra javítására.  

-   Ugyanakkor elfogadjuk a megállapítást, látjuk, hogy, valóban szükség van „mélyebbre ásásra”, 
potenciális tagok megszólítására, nehezebb helyzetben, az „út elején” lévő együttesek támogatására. 
Ezen rétegek felkarolása, megfelelő program nyújtása óriási, évekig tartó feladat. Ennek kapcsán is 
nem kevés erőfeszítés, törekvés történt az elmúlt években, de még több, még hatékonyabb munkára 
van szükség. 

 
Szintén ebben a fejezetben az ernyőszervezetekre vonatkoztatva szerepel a következő megállapítás: 

„A szervezetek belterjessé váltak.” 

Kérdezzük: jelen kutatás, tanulmány írása nem belterjes csoportban történt?  Épp egy ilyen egész 
mozgalmat érintő összefoglaló tanulmánynak kéne példát mutatnia, és egy objektív szakértői 
csapatot, több irányzatot érintő, megfelelő mintaszámú kérdőíves kutatást felmutatnia… 
(Megjegyezzük, hogy az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület taglétszáma 
több mint 130 csoport, 14 fős elnökséggel, melyben minden régió képviselteti magát! 
A szervezet felépítése régiókra épülő, az egész országra kiterjedő hálózattal rendelkezik, adatbázisa 
rendkívül széleskörű, s talán kimondhatjuk, hogy ez a felépült rendszer, pont a mögöttünk lévő 30 
évnek, a tudatos, folyamatosan fejlődésre törekvő építkezésnek, nem pedig a „megkövesedésnek” 
köszönhető, s országos, illetve az elmúlt években, Kárpát-medencei viszonylatban is egyedülálló). 
 

Folytatva a sort, meglátásaink a Csoóri Sándor Program támogatási rendszere kapcsán: 



 „A pénz felosztásának jogát megszerezték a fentről szervezett, szűk létszámú, szűk látókörű csoportosulások” 

Ebben az esetben szívesen látnánk konkrétumokat, kik, mik ezek a szűk létszámú csoportosulások.  
A szakmai elbírálásban 19 megye, 19 olyan szakembere vesz részt, akik rálátással rendelkeznek saját 
megyéjükre. Véleményük mérvadó az elbírálásban. A rendszer nyilván nem tökéletes, de egy ilyen, 
jellegű megfogalmazást fölöttébb túlzónak és a szakmánkra nézve is negatívnak, nem a fejlesztésre 
törekvő hatásúnak érzünk. Főleg annak tükrében, hogy jelen tanulmányt jegyző Kovács Norbert 
megyei referensként szintén tagja ennek a megyei hálózatnak. 

„A pályáztatás és bírálat ügye egy szűklátókörű, versenyközpontú felfogás köré tokosodott be néhány rövid év 

alatt.” 

Ez a megfogalmazás is túlzó, fogalmazzunk úgy, hogy részigazság. 

Igaz, hogy az együttesek szakmai munkájának elbírálása kapcsán – nem kizáró okként, de -  érződött 
a színpadi produktum súlya. Viszont a táncház-sorozatokra elnyerhető támogatások, épp verseny és 
színpadi  produktum-mentes minőségi szórakozás, közösségépítés lehetőségét teremtették meg - 
sokszor teljesen a nullából… 
… de természetesen a felülvizsgálat, finomítás, elemzés szükséges, hogy minél igazságosabb és 
arányosabb legyen az elosztás és, hogy a kitűzött célokat valóban elérje. 
 
 

 ZÁRSZÓ 

Levelünkben számos kérdést, felvetést, érvet és ellenérvet felsorakoztathatnánk még, de ennél 
sokkal fontosabb az, hogy mi az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület 
hozzáállása és végkövetkeztetése a tanulmányra vonatkozóan, és mi lesz az egyesület reflexiója 
önmagára nézve, hiszen legfőbb célunk a szolgálat és az abban való fejlődés. 

Éppen ezért zárásként, néhány összefoglaló, reflektáló gondolat még tőlünk: 

A fentiek mentén összegezve, ismerve a benne közreműködő, általunk nagyra becsült 
szakembereket, azt gondoljuk, hogy nem rossz szándék, hanem egy felelőtlenül megfogalmazott 
kijelentés az, amit az országos szervezetekről megállapít, nem felmérve annak esetleges 
következményeit.A tanulmány lényegi eleme a versenyellenesség, s az "ernyőszervezetekről leírt 
gondolatfolyam inkább egy tanulmányba burkolt "magánvélemény", mintsem egy körültekintő, 
mélyreható kutatásokkal megalapozott eredmény.  

A verseny elvetése számunkra nem alternatíva, de annak mikéntje, módja, jobb irányba mozdítása, 
az értékek sokszínűvé tétele, az értékelési kultúra fejlesztése viszont igen. 

Fontosnak tartjuk, hogy az első lépés mindig az önkritika legyen! Mindenki oldaláról. Majd ha 
megtanultunk valódi, alázatos önkritikát végezni, csak azután szólhatunk egymáshoz segítő kezet 
nyújtva. A népművészeti civil szervezetek vezetőségeinek egymás iránt érzett fenntartásait egy 
zártkörű megbeszélésen kell orvosolni. A táncpedagógusok vagy együttes vezetők megoldandó 
feladatait egy arra szolgáló fórumon kell segíteni. Őszintén, az ő szintjén. Mert oda tartozik. 

Ha a közös megoldásra való törekvés előtt bizonyos problémákat széles közönség előtt szeretnénk 
ismertetni, az több kérdést is felvet. Valóban az általunk problémásnak vélt helyzet megoldása-e a 
célunk? Tudjuk-e, hogy kezdeményezésünk hosszú távon ugyanolyan negatív hatással lesz ránk, 
mint a másik félre? Milyen példát szeretnénk ezzel mutatni a közösségünkhöz tartozó 
embertársainknak? 



Mi, az Örökség Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület elnökségi tagjai kíváncsian, 
őszinte érdeklődéssel, nyitott füllel és szívvel hallgatjuk a kritikát, és ez a tanulmány is 
önvizsgálatra, nagyszabású, valódi tényekre, körültekintő, részletes analízisre, alapos kutatásra 
épülő önértékelésre, az eredmények alapján pedig egy részletes önfejlesztési terv elkészítéséreés a 
tervek mentén cselekvésre serkent most bennünket. 

Viszont azt azért tudjuk, látjuk, mennyit tett és tesz az Örökség a közös céljaink mentén. 
Pedagógusok százai és gyermekek ezrei hálásak az életre szóló élményekért. Pont ezért, a 
legnagyobb szeretettel, viszont a legnagyobb határozottsággal, megkérjük most e levél 
lezárásaként a szóban forgó tanulmány, összegző gondolatait megfogalmazó barátunkat, Kovács 
Norbert Cimbit, hogy bírálja felül magánvéleményét és nyílt levélben változtassa meg álláspontját 
a ránk vonatkozó vagy ránk utaló szakaszokkal kapcsolatban!  

 

Őszinte barátsággal: 

Az Örökség elnökségi tagjai 

 

 


