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Bevezetés 

Jelen tanulmány logikai alapját az EFOP 5.2.2.-17 Transznacionális együttműködések 

felhívás szolgáltatja, melynek egyik célkitűzése a Magyarországi Partnerségi 

Megállapodás 2014-2020-as fejlesztési időszakra a (köz) szolgáltatások 

eredményességének javítása, struktúrájának megújítása és egyenlő esélyű 

hozzáférésének a megteremtése. A jó gyakorlatok megismerésével, illetve hazai 

alkalmazhatóságával a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a 

hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem a fő mozgatórúgók. Ezzel párhuzamban a 

felhívás célja a nemzetközi együttműködésekben rejlő pozitív tudástranszfer 

megteremtése, melyet a hazai szakemberek a későbbiekben kamatoztatni tudnak. 

A hagyományőrző táncegyüttesek, szervezetek munkássága e célok megvalósításának 

értelemszerűen eszközeként kezelendők, és értelmezhetőek, így ilyen célú kutatási 

vizsgálatuk indokolt. 

Az Esettanulmány tartalmát már a projekt címe is determinálja, miszerint „Érték, vagy 

Eszköz?” – a népi kultúra a közösség – és személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a 

módszerek, divatok összehasonlítása alapján. E összehasonlító elemzés egyik eleme az 

erdélyi, romániai esettanulmány tartalma, mely a kutatási zárójelentés összehasonlító 

elemzési részében kerül majd felhasználásra. 

A projekt célkitűzésén túlmenően több szempontból is érdemes a romániai, erdélyi 

részek vizsgálata. Egyrészt ahogyan a későbbi fejezetben bemutatásra kerül a kulturális 

egyesületek aránya lényegesen nagyobb arányban képviseltetik magukat az NGO1 

szektoron belül, mint Magyarországon. Másrészt a történelmi események következtében 

a kisebbségi lét egyik közösségmegtartó, formáló erejének lehet, és kell tekinteni – a 

történelmi egyházak után – a hagyományőrző szervezeteket. Ebből a nézőpontból a 

közösségformálás, közösségi lét fontossága hatványozottan érvényesül. 

Hipotetikus felvetés, hogy az erdélyi szervezetek értékrendje dominánsan 

közösségvezérelt, és a helyben maradást, helyben boldogulást, illetve társadalmilag 

pozitív értéktartalmat közvetít tagjaik, és szűkebb illetve tágabb környezetük részére. 

A téma komplexitása miatt az erdélyi magyar társadalmi helyzet, kulturális szervezetek 

– kiemelten a néptánccal, hagyományőrzéssel foglalkozó együttesek – bemutatása is 

szükséges. 

Az esettanulmány során a nagyobb területről fókuszálunk egy kiválasztott együttes 

működésére. 

Kutatásmódszertan keretében egyaránt felhasználásra kerülnek a projekt keretében 

készült kutatási mérőeszközök, melyek egyaránt kvalitatív, és kvantitatív információkat 

hordoznak. Ezen kívül pedig a rendelkezésre álló szakirodalmak, és adatbázisok 

másodelemzése is megtörténik. 

  

                                                           
1
 NGO: non-governmental organization, nem kormányzati szervezet 
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1. Kutatásmódszertan 

A téma komplexitásából adódóan az esettanulmány készítése során számos kutatás 

módszertani eszköz felhasználásra került. Egyrészt primer adatgyűjtés keretében 

kvantitatív, és kvalitatív kérdéseket tartalmazó együttes vezetői kérdőív került 

felhasználásra. Az adatgyűjtés online módon történt, többszöri célzott megkereséssel. 

Ezt a kutatási elemet kiegészítette a táncegyüttesekben részt vevő táncosok, tagok 

online megkeresése. Mivel a véleményük épp úgy fontos a kutatás szempontjából, mint 

az együttes vezetőké. A kérdőívek nem csak jelen tanulmányban, hanem a kutatási 

zárójelentésben is részletesen felhasználásra kerültek. Másrészt interjús kutatás 

keretében számos magyarországi, és külhoni együttes vezetővel készült interjú is 

hasznos kiegészítő információt szolgáltat a kutatás szempontjából. A primer adatgyűjtés 

módszertanának alapját BABBIE E. gyakorlati könyve szolgáltatta. 

Az esettanulmány módszertani alapját a már korábban említett írón kívül FEDOR A – 

HUSZTI É. kézikönyve is segítette. 

Az esettanulmány gerincét a kiválasztott együttes vezetővel készült interjú szolgáltatja. 

Ezen kívül, mivel az interjúalany az együttesében jelentős kérdőív kitöltést tudott 

generálni, így együttesen maga a csoport képezi a vizsgálati egységet. A többi együttes 

vezetői, illetve tag véleménye külön kerül értelmezésre, mivel a minta emiatt jelentősen 

torzulna. 

Másodelemzés keretében felhasználásra került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

által gesztorált Csoóri Sándor Alap2 adatai. A Romániai Magyar Néptánc Egyesület 

adatbázisa3, illetve az Erdélystat intézményi adatbázisa4. 

A kutatás keretében az együttesek „social média”, közösségi média felületeinek 

vizsgálata is megtörtént, mivel napjainkban e felületen lehet a leggyorsabban 

információt szolgáltatni, esetlegesen értéket közvetíteni. 

Nem utolsó sorban a helyi sajtó, online periodikák vizsgálata is megtörtént, mivel a 

társadalom számára közvetített, továbbadott információk épp úgy meghatározzák a 

„laikusok” véleményét. 

  

                                                           
2
 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő; Csoóri Sándor Alap http://www.emet.gov.hu/ letöltés ideje: 2019.10.10. 

3 Romániai Magyar Néptánc Együttesek listása: https://neptanc.ro/egyuttesek/ letöltés ideje: 

2019.10.10. 
4
 Erdélystat, Romániai magyar hivatásos és műkedvelő hagyományőrző tánccsoportok: 

http://intezmenytar.erdelystat.ro/intezmenyek/romaniai-magyar-hivatasos-es-mkedvel-hagyomanyorz-
tanccsoportok/8 letöltés ideje: 2019.10.10. 

http://www.emet.gov.hu/
https://neptanc.ro/egyuttesek/
http://intezmenytar.erdelystat.ro/intezmenyek/romaniai-magyar-hivatasos-es-mkedvel-hagyomanyorz-tanccsoportok/8
http://intezmenytar.erdelystat.ro/intezmenyek/romaniai-magyar-hivatasos-es-mkedvel-hagyomanyorz-tanccsoportok/8
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2. A vizsgált kutatási terület, földrajzi, társadalmi aspektusok alapján 

2.1. Etnikai, és demográfiai tényezők 

 A kutatásban érintett erdélyi, illetve romániai közvetlen, és közvetett célcsoport – 

magyar táncegyüttesek, táncosok – bemutatása előtt a térséget érintő demográfiai 

folyamatok rövid ismertetése szükséges.   

Romániában az elmúlt évtizedekben lezajlott társadalmi folyamatok, melyek a 

születések számával, egészségügyi helyzettel, illet belső-külső migrációs folyamatokkal, 

illetve a kisebbségi létből nem elhanyagolható asszimilációs folyamatokkal együttesen a 

népességszámbeli, és térbeli változásokat generált a társadalomban. 

Az utolsó népszámlálás Romániában – Magyarországhoz hasonlóan – 2011-ben volt. A 

népszámlálás lebonyolítása – technikai, módszertani – és az azokból adódó 

hiányosságok következtében pontos etnikai adatok meghatározása, illetve 

népességszám meghatározása nem lehetséges (KAPITÁNY, 2013). Ellenben ezen 

ismeretek mellett megállapítható, hogy Románia összlakosságában, ezzel együtt a 

magyar kisebbség számarányában nagyarányú népességszám csökkenés volt jellemző.  

1992 – 2011 között Erdély népessége 7 723 313–ról 6 789 250-re csökkent. A 

magyarság száma 1992-ben 1 603 923, 2002.ben 1 415 718 volt. A román etnikumú 

népesség aránya 2011-ben 74,8% (4 794 577 fő), a magyar etnikum aránya 19% 

(1 216 666 fő), a harmadik legnagyobb etnikai csoportba tartozó romák aránya pedig 

4,2% (270 755 fő) volt. Az adatokból megállapítható, hogy az elmúlt majd 20 évben 

400 000 fővel csökkent az erdélyi magyarok száma5. (A romániai népszámlálással 

kapcsolatos részletes elemzés VERES VALÉR Népességszerkezet és nemzetiség könyvében 

olvasható). 

Az erdélyi magyar népességet elhelyezkedésüket tekintve három jól elkülöníthető részre 

osztható (1. ábra): 

 Tömbös szerkezet – Székelyföldön (Hargita-, Kovászna-, és Maros megye), mely 

az erdélyi magyarság megközelítőleg 35%-a. 

 Határ menti tömb – (Partium: Szatmár-, Bihar-, Arad és Temes megye) mintegy 

28%-a az erdélyi magyarságnak. 

 Vegyes etnikai környezet, szórvány 17%-a Közép-Erdélyben vegyes etnikai 

közegben. Illetve mintegy 20%-a interetnikus diaszpórában. 

 Az erdélyi megyék mindegyikében csökkent a magyarok száma, a fogyás mértéke 

5 megyében (Arad, Krassó-Szörény, Hunyad, Szeben és Temes) elérte vagy 

meghaladta a 25%-ot (KAPITÁNY, 2015). 

 

                                                           
5
 Erdélystat, népszámlálási adatok Erdélyben: http://statisztikak.erdelystat.ro/adatlapok/erdely/3280 letöltés 

ideje 2019.10.10. 

http://www.demografia.hu/kiadvanyokonline/index.php/demografiaiportre/issue/view/532
http://statisztikak.erdelystat.ro/adatlapok/erdely/3280
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1. ábra Románia 2011-es népszámlálási adatai alapján a magyarok etnikai aránya 

Forrás: Nemzeti Kisebbségkutató Intézet (http://ispmn.gov.ro/maps) 

Románia esetében a népességcsökkenés legfőbb oka a migráció, a 2001 és 2011 közötti 

időszakban milliós nagyságrendű volt az országot elhagyók száma. Ehhez hasonlóan a 

romániai magyar népesség is az elvándorlás következtében fogyatkozik elsősorban, 

azonban az arányokat vizsgálva az rajzolódik ki, hogy míg a migrációs folyamatok 

jobban, addig a természetes népmozgalmi folyamatok kedvezőtlenebben alakulnak az 

országos trendekhez viszonyítva. A két cenzus közötti időszakban a természetes fogyás 

jóval meghaladta az országos átlagot (ami elsősorban nem az alacsonyabb 

termékenységi arányszám, vagy a rövidebb születéskor várható élettartam, hanem a 

rosszabb korszerkezet következménye, amelynek okozója a 90-es évek nagyarányú 

kivándorlása), kedvezőbben alakult viszont a magyarok migrációs egyenlege. 

Romániában a teljes népesség migrációs vesztesége éves átlagban 11,3‰, a magyarok 

körében mért 8,5‰-el szemben (amely azonban még így is nagyon jelentős elvándorlást 

jelent). A többi határon túli magyar nemzetrészhez viszonyítva Erdélyben az 

asszimiláció kisebb szerepet játszik a népességfogyásban (nagyjából 15 ezer főt tett ki az 

elmúlt évtizedben asszimilációs vesztség) és inkább csak a szórványban élő magyar 

közösségeket érinti (KISS, 2012, NSKI,2015). 

A Kárpát-medencei, és ezen belül az erdélyi szórványtérségekben a magyar nemzetiségű 

kisebbség demográfiai, és migrációs folyamatai lényegesen aggasztóbb képet mutatnak 

(TÁTRAI, 2017). 

http://ispmn.gov.ro/maps
http://www.ispmn.gov.ro/uploads/ISPMNN_WP_43-19-04%20BT.pdf
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A népszámlálást követő továbbvezetett adatok, illetve a népesség előrebecslések mind 

azt prognosztizálják, hogy mind a románság, mind pediglen a magyarság számában 

folyamatos csökkenés állapítható meg. A születéskor várható élettartam növekedése, a 

migrációs veszteség, az öregedési index növekedése együttesen kihívásokat fog okozni a 

társadalom egészét nézve a már nem túl távoli 2030-as években6. 

2.2. Civil szervezetek számának, és szerepének alakulása Erdélyben 

Az előzőekben bemutatott demográfiai folyamatok részben, vagy egészében a társadalmi 

felelősségvállalás fontosságára hívja fel a figyelmet. Az etnikai kisebbségi lét, vagy 

éppenséggel a romákkal való társadalmi együttműködés7 erősítése nem csupán „top-

down” fejlesztési módszerekkel – állami szerepvállalás – lehet, és kell orvosolni. Éppúgy 

elengedhetetlen tekinthető a „bottom-up” kezdeményezések, melyeknek kiváló alapját 

szolgáltatnak a civil szervezetek. 

Az erdélyi civil szervezetek kialakulása és fejlődése sok hasonlóságot mutat a Kelet-

Közép-Európai poszt szocialista országokban tapasztaltakkal. Különbségnek tekinthető, 

hogy a politikai átmenet előtt Romániában ezen szervezetek rendszerkritikus 

megnyilatkozásai nem voltak jellemzőek, mint más országokban. Hasonlóságnak 

tekinthető, hogy a politikai átmenet következtében nagyarányú civil kezdeményezés 

indult országos szinten, melybe az erdélyi kisebbségek is nagy számban láttak 

lehetőséget céljaik megvalósítása érdekében (BARNA, 2004). 

A civil szervezetek robbanásszerű növekedésének kezdete előtt a szociális, etnikai, és 

nemzetiségi, és egyéb kérdések tekintetében a történelmi egyházak szerepköre volt 

egyeduralkodó. A rendszerváltás után bekövetkezett változások során megfigyelhető, 

hogy a civil társadalom a korábbi szerepköröket az egyházaktól részben, vagy egészben 

átvette. Azonban napjainkban is látható, hogy a kisebbségi létben, melyben nemcsak 

etnikai, hanem vallási törésvonal van ott a nemzeti identitás, hagyományok 

megőrzésében még mindig fontos szerepet töltenek be az egyházak. Azonban 

megállapítható, hogy viszonyuk – egyházi, és civil szervezetek – együttműködésre épül 

(SZÉKELY, 20168). 

Erdélyi magyar ifjúsági szervezetek száma 2003-as kutatás alapján 308 volt. 

(Természetesen az összes erdélyi magyar civil szervezett száma lényegesen magasabb, 

de az adott kutatásban ez az aspektust volt domináns.) A téma szempontjából azonban 

releváns, hogy ezen ifjúsági szervezetek funkcionális típus és cél alapján, hova 

                                                           
6
 Erdélystat: Népesedési perspektívák Erdélyben: 2011-2031. A magyar anyanyelvűek számának és arányának 

várható alakulása http://statisztikak.erdelystat.ro/cikkek/nepesedesi-perpsektivak-erdelyben-2011-2031/24 
letöltés ideje 2019.10.10. 
7
 Románia esetében a marginalizálódó térségek a magyarok által lakott területeken is megfigyelhető, így a 

későbbiekben ennek egyre nagyobb figyelmet szükséges szentelni. A marginalizálódó térségekről készült 
tanulmány itt olvasható bővebben (angol nyelven): 
http://documents.worldbank.org/curated/en/847151467202306122/pdf/106653-WP-P159257-PUBLIC.pdf 
letöltés ideje 2019.10.10. 
8
 Székely T. 2016: A civil társadalom és az egyház viszonya a romániai/erdélyi magyar társadalomban: 

együttműködés, rivalizálás vagy komplementer jelleg? In: Civil szemle XIII. évfolyam 3. szám pp.: 71-97. 
http://www.civilszemle.hu/downloads/48_Civil_Szemle_2016_3_web.pdf letöltés ideje 2019.10.10. 

http://statisztikak.erdelystat.ro/cikkek/nepesedesi-perpsektivak-erdelyben-2011-2031/24
http://documents.worldbank.org/curated/en/847151467202306122/pdf/106653-WP-P159257-PUBLIC.pdf
http://www.civilszemle.hu/downloads/48_Civil_Szemle_2016_3_web.pdf
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pozícionálták magukat. A választott célok alapján az ifjúsági szervezetek döntő többsége 

kultúra, közművelődés, hagyományőrzést jelölték meg rész célkitűzésnek. A következő 

csoportokba tartozó ifjúsági szervezetek érintettek: „sokfunkciós ifjúsági egyesület”; 

középiskolás, diákszervezet, diáktanács; vallásos, egyházi szervezet; kulturális, 

közművelődési egyesület; cserkészcsapat, cserkészszövetség. A kutatásban kifejezetten 

ifjúsági néptánccsoportnak 7 szervezet határozta meg magát (BARNA, 20049) 

KISS DÉNES 2010-es szociológiai kutatása már szélesebb spektrumban vizsgálta a 

romániai magyar nonprofit szektort. Az akkori szervezetek száma 1139 volt, mely 

különböző értelmezések következtében a kutató 835-1034 közé tette. A kutatás során 

válaszadók közül 115 tüntette fel hogy „alegysége, vagy programja” tánccsoport (KISS, 

2010). 

Már a rendszerváltást követő kutatások is rámutattak, hogy a civil szervezetek döntő 

többsége is kulturális-etnikai identitás ápolása volt, addig 2006-ban, és 2009-ben ez 

arány nem csak csökkent, hanem nőtt. 2009-ben a kultúra, közművelődés a válaszadók 

(827 jogi személy), 51,5%. A 2010-es kutatás felhívta a figyelmet arra, hogy a civil 

szektor a legtöbb esetben, olyan feladatok ellátására jön létre, melyre a vállalati, vagy az 

állami szféra nem fordít kellő figyelmet, így lényegében egy kereslet-kínálat függvény 

alakul ki erre a célra (KISS, 2010). 

A kutatás témából releváns megállapítások a következőek voltak. A települési 

eloszlásban kultúrával kapcsolatos tevékenységek esetében 47,8% volt, míg falun 59,5 

%. Ez nagyban magyarázható a magyar kisebbség településstruktúrájából. Szórvány 

térségekben a civil szervezetek aránya magasabb volt. A falusi szervezetsűrűség további 

érdekessége, hogy a magyar szervezetek majdhogynem kétszer annyi található, mint 

más román többségű falvakban. A magyar népességhez viszonyítva a civil szervezetek 

száma 2%-ot ért el, mely az etnikai arányokhoz nem igazodott (KISS, 201010). 

A Kelet-Közép-Európai térség civil szervezeteinek 2016-os összehasonlítása alapján 

érdekes és szembeötlő adatnak tekinthető, hogy Magyarországon lakónépességhez 

viszonyított aránya a civil szervezeteknek lényegesen magasabb, mint Romániában volt. 

Magyarországon 2016-ban 64 ezer működő civil szervezet volt, míg ez idő alatt 

Romániában 26 ezer. Az önkéntességben részt vevő felnőtt népességben belüli aránya 

pedig Magyarország esetében 34,3%, míg Románia esetében 12,8% volt (MEYER ET AL 

201711) 

                                                           
9
 Barna G. 2004: Erdélyi magyar ifjúsági szervezetek szervezetszociológiai elemzése; in Erdélyi Társadalom II. 

évfolyam 2. szám pp.: 85-112. https://erdelyitarsadalom.ro/files/et04/et-bbu-04-04.pdf letöltés ideje 
2019.10.10. 
10

 Kiss D 2010: Romániai Magyar Nonprofit szervezetek -2009-2010. A szervezetek adatbázisának bemutatása 
és a nonprofit szektor szociológia elemzése. Kolozsvár 2010, Műhelytanulmányok a Romániai Kisebbségekről 
37/2010. p. 35. http://www.ispmn.gov.ro/uploads/ISPMN_37_x_to%20web.pdf letöltés ideje 2019.10.10. 
11

 Meyer M. – Moder-C. M. –Neumayr M. – Traxler N. – Vandor P. 2017: Civil társadalom mintázatok Közép- és 
Kelet-Európában: Történelmi fejlődési utak és jelenlegi kihívások. in Civil Szemle XIV. évfolyam I. szám pp.: 35-
67 http://www.civilszemle.hu/downloads/50_Civil_Szemle_2017_1_web.pdf letöltés ideje 2019.10.10. 

https://erdelyitarsadalom.ro/files/et04/et-bbu-04-04.pdf
http://www.ispmn.gov.ro/uploads/ISPMN_37_x_to%20web.pdf
http://www.civilszemle.hu/downloads/50_Civil_Szemle_2017_1_web.pdf
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2010 után elmondható, hogy a magyar civil szervezetek száma Erdélyben folyamatos 

növekedést mutatott. Bodó Barna a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének 

vezetője elmondása alapján napjainkban (2018) 1850 civil szervezetet detektáltak. A 

valós szám azonban megközelítőleg 2500-3000 között lehetséges. Azonban sok civil 

szervezet részben, vagy teljesen nem mutat aktivitást12. 

Természetesen a non-profit szféra, civil szervezetek értelmezése széleskörű. Azonban a 

kutatás szempontjából viszonyításai alapot tudunk így szerezni. Milyen fejlődési pályát 

mutatnak, létszámukban, területi elhelyezkedésükben, és szerepkörükben. Látható, hogy 

az elmúlt évtizedekben szerepük megerősödött, és az erdélyi társadalom egyik 

meghatározó szereplőivé léptek elő, melyben oroszlánrészt vállalnak a kultúrával, 

hagyományőrzéssel foglalkozó szervezetek. 

3. A kutatási terület a táncegyüttesek tükrében 

3.1. Táncegyüttesek száma, és földrajzi elhelyezkedése 

Az előző fejezetben bemutatott társadalmi környezet a következőekben egyre inkább a 

célcsoport által érintett közvetett, közvetlen célcsoportra fókuszál. 

Az ezredfordulón Erdélyben öt hivatásos, többtucat műkedvelő, hagyományápoló, illetve 

hagyományőrző táncegyüttes működött. E kategóriába megközelítőleg néhány ezer 

fiatal, felnőtt tartozott bele (Könczei.2004)13. 

Napjainkban az elmúlt majd két évtizedben – 2004-es tanulmányhoz képest – még 

mindig elmondható, hogy teljes körű felmérés nem történt a néptáncegyüttesek, 

hagyományőrző szervezetek száma, és tagságának feltérképezésére, de már elmondható, 

hogy ilyen irányú kezdeményezések történtek14. A kutatás módszertani részben említett 

adatok, adatbázisok felhasználásával viszonyítani már lehet, hogy megközelítőleg 

mennyi embert érint közvetetten, vagy közvetlenül a népi kultúra ezen ága. 

A mostani elemzés három adatbázisra építkezik. Az első a Romániai Magyar Néptánc 

Egyesület gyűjtőmunkája volt, a második az Erdélystat adatbázis, mely elemei főleg a 

következő fejezetben lesznek ismertetve. A harmadik adatbázist pedig az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő által gesztorált Csoóri Sándor alap szolgáltatta. Az alap 

működése kifejezetten a népi kultúra (tánc, zene, ernyőszervezet) támogatását szolgálja 

2017 óta. A tanulmány keretében a 2018-as adatok kerültek felhasználásra, mivel a 

                                                           
12

 Civil Kávéház: évkönyvbemutató, megbeszélés és helyzetfelmérés, http://szabadsag.ro/-/sok-a-passziv-
erdelyi-magyar-civil-szervezet letöltés ideje 2019.10.10. 
13

 Könczei Á.- Könczei Cs 2004: Táncház. Írások az erdélyi táncház vonzásköréből (Kriza Könyvek 24.), Kolozsvár, 
in Kriza Könyvek 24., p 101. A tanulmánykötet részletesen, és érdekfeszítően bemutatja az ezredfordulóig az 
erdélyi táncház mozgalmat, illetve az ehhez szorosan fűződő témákat. 
http://kjnt.ro/szovegtar/pdf/KKonyvek_24_2004_KonczeiA-KonczeiCs_Tanchaz letöltés ideje 2019.10.10. 
14

 Ezzel kapcsolatos jó kezdeményezésnek tekinthető az Erdélyi Magyar Civil évkönyv melynek 2018-as száma a 
hagyományőrzéssel foglalkozik kiemelt figyelmet szentelve a néptáncra, azonban a tanulmány írásáig még nem 
történt meg e könyv publikálása. 

http://szabadsag.ro/-/sok-a-passziv-erdelyi-magyar-civil-szervezet
http://szabadsag.ro/-/sok-a-passziv-erdelyi-magyar-civil-szervezet
http://kjnt.ro/szovegtar/pdf/KKonyvek_24_2004_KonczeiA-KonczeiCs_Tanchaz
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2019-es évről adatforrás még nem állt rendelkezésre (ellenben 2019 szeptemberében 

zárul a harmadik pályázati felhívási ciklus). 

A rendelkezésre álló adatok alapján 185 településen 248 együttes lett detektálva. 

Szükséges kiemelni, hogy a támogatáskezelőn kívül a két adatbázisokban előfordulhat 

hiányosság, mivel együttesek alakulása, vagy megszűnése dinamikus folyamatnak kell 

kezelni, és az adatbázisok nem mindig tudják ezt a folyamatot valós időben lekövetni. 

Ezen kívül számos esetben megfigyelhető, hogy a településen egy együttes több 

korosztályi csoportra oszlik, mely tovább növeli az együttesek számát. Ennek 

következtében az esettanulmány során a következők lettek mérvadóak (185 település, 

227 együttessel a duplikációk miatt). 

A Romániai Magyar Néptánc Egyesület (továbbiakban RMNE) adatbázisában 160 

együttes található, mely 105 településen oszlik el. A Támogatáskezelő által támogatott 

együttesek száma további 80 településen mutat aktivitást 90 együttessel15. 

Az RMNE adatbázisában két további hasznos információ lelhető fel, egyrészt az együttes 

alapítási éve, másrészt pedig az együttes korcsoport szerinti besorolása (értve ez alatt, 

hogy mely korcsoporttal foglalkoznak). 

160 együttes esetében 65 gyerekekkel, 65 ifjúsággal, 8 felnőttekkel foglalkozik. 22 

együttes hagyományőrző kategóriába került besorolásra. 

 

2. ábra Erdélyi magyar néptáncegyüttesek „korösszetétele” 

Forrás: Romániai Magyar Néptánc Egyesület adatai alapján (saját szerkesztés) 

Az együttesek „korösszetétele” alapján látható, hogy a legnagyobb halmazt 10-15 éves 

együttesek teszik ki (41% 62 együttes). Az elmúlt másfél évtizedben figyelhető így meg 

egy nagyobb alapítási hullám (megj.: KÖNCZEI tanulmánykötete 2004-ben íródott, mikor 

még pár tucatra tette az együttesek számát). Második legnagyobb halmaz a 20 évnél 

idősebb együttesek, illetve nem elhanyagolható számban található Erdélyben a 25 évnél 

idősebb együttesek. Szervezetszociológiailag már viszonylag nagy múlttal rendelkeznek 

az együttesek döntő többsége (2. ábra). 

                                                           
15

 179 együttes kapott pályázati forrást az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 2018-ban 
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Területi bontásban figyelembe véve a 227 együttes 185 településen helyezkedik el. 

Pályázati forrásra 50 együttes (piros szín) nem nyújtott be igényt, mely feltételezhető, 

hogy vagy nem aktív az együttes, vagy nem tudott, akart élni ezzel a lehetőséggel. 

Megfigyelhető, hogy a korábbi fejezetben bemutatott 1-es ábrával párhuzamba hozható 

az együttesek földrajzi elhelyezkedése. A magyarság etnikai elhelyezkedéshez igazodik. 

Két dolog azonban szembeötlő. Egyrészt az erdélyi magyar tömbterületek 

felülreprezentáltak, főleg Székelyföld, és Partium esetében, illetve Kolozsvár-

Marosvásárhely közötti részek. Másrészt a szórványtérségek ezzel szemben területileg 

alulreprezentáltságot mutatnak (3. ábra). 

 

3. ábra Erdélyi magyar néptáncegyüttesek földrajzi elhelyezkedése (fekete Csoóri program által 

támogatott, piros nem pályázott, de az adatbázisban – RMNE- szerepel) 

Forrás: EMET, RMNE (saját szerkesztés) 

Az együttesek további földrajzi szempontok szerinti bontásában még inkább árnyaltabb 

képet mutatnak. A 185 településen található 227 együttes közül, a falvak esetében 

nagyon erős felülreprezentáltság figyelhető meg melynek aránya 76,7%. (Ez a korábbi 

civil szervezetekkel kapcsolatos fejezet megállapításaihoz igazodik.) Másrészt e 

szempont alapján ezen szervezetek szerepe, és feladata feltételezhetően túlmutat 

önmaguk vállalásain. 

Azokon a településeken, ahol táncegyüttes található a 2011-es népszámlálási adatok 

alapján 695 434 magyar etnikumú élt, mely a romániai magyarság 30%-t tette ki.  

Település kategóriák között fordított arányosság figyelhető meg a népességszám 

tekintetében. A városi magyarság lakossága 2,5 szeres többséget mutat a falusiak 

számához képest. Ezzel együtt azonban szembeötlő, hogy etnikai arányuk az 
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össznépességhez képest ismételten a falusi népesség esetében figyelhető meg etnikai 

dominancia. A vizsgált települések falusi népességének 73%-a magyar etnikumú, míg a 

városi népesség esetében ez az arány 25%, Összességében nézve pedig a vizsgált terület 

magyar lakosságának aránya 30%, mely az országos átlaghoz képest majd négy és fél, 

ötszörös. 
Megye Településforma Települések 

 száma 
Népesség 

 2011 
Magyar etnikum 

 száma 
 2011 

Magyarok  
aránya 

Együttesek 
száma 

Arad Falu 5              5 702                         4 341     76% 5 

Város 2           17 460                         4 485     26% 2 

Bákó Falu 6           12 514      n.a  n.a 7 

Beszterce 
- Naszód 

Falu 1                 733                            606     83% 1 

Bihar Falu 9           18 046                      11 246     62% 9 

Város 5         244 950                      73 597     30% 6 

Brassó Falu 1              2 856                         1 739     61% 3 

Város 2         283 612                      22 743     8% 3 

Fehér Falu 10           13 890                         5 055     36% 10 

Város 2           72 379                         3 340     5% 2 

Hargita Falu 30           62 294                      60 296     97% 38 

Város 8         114 508                      95 518     83% 19 

Hunyad Falu 1              1 292                            706     55% 1 

Kolozs Falu 10           17 574                      10 698     61% 10 

Város 4         383 967                      58 615     15% 12 

Kovászna Falu 17           32 764                      30 243     92% 18 

Város 3           81 239                      61 411     76% 7 

Máramaros Falu 1                 892                            824     92% 1 

Város 1         123 738                      12 750     10% 1 

Maros Falu 31           41 069                      28 630     70% 31 

Város 9         260 490                      95 059     36% 11 

Szatmár Falu 12           17 657                      11 462     65% 13 

Város 2         121 804                      56 248     46% 2 

Szilágy Falu 8           18 195                      14 153     78% 8 

Város 2           60 797                      14 274     23% 4 

Temes Falu 1              1 599                            965     60% 1 

Város 2         324 832                      16 430     5% 2 

Összesen Falu 142         245 785                    180 258     73% 148 

Város 43      2 091 068                    515 176     25% 79 

Összes 185      2 336 853                    695 434     30% 227 

1. táblázat Táncegyüttesek megyei szintű eloszlása 

Forrás: RMNE, EMET, INSSE (saját szerkesztés) 

Ez magyarázható azzal, hogy a döntően magyarlakta térségek ezt az arányt erősen 

befolyásolja. 
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Megyei szinten nézve Erdély 16 megyéjéből 15 esetében van ilyen terű kulturális 

aktivitás. Ezen kívül a moldvai területekről érintett Bákó megye, mely a csángóföldi 

magyarok fő szállásterülete érintett. Brassó és Temes megyén kívül minden megyében a 

falusi együttesek száma a domináns. 

A fenti adattáblából kitűnnek az előző fejezetben látható szórvány, és tömb magyarság 

közötti különbségek is, mely leginkább a városi adatoknál nyomon követhető. A falvak 

esetében azonban látható, hogy Fehér megye kivételével minden területen relatív 

magyar többség él. 

Az érintett települések esetében három megyében figyelhető meg erős tömörülés. Maros 

megyében 40 település (31 falu, 9 város), Hargita megyében 38 település (30 falu, 8 

város), Kovászna megyében 20 település (17 falu, 3 város), mely a táncegyüttessel 

rendelkező települések 53%-át lefedi. 

Az együttesek számában látható, hogy a városi környezet multiplikáló hatást mutat az 

együttesek számának alakulásában, azonban szükséges kiemelni, ha az adott népességet 

elosztjuk az együttesek számával, akkor a falusi térségben lényegesen kevesebb emberre 

jut egy együttes, mely ebben a relációban előnyként lehet tekinteni (1. táblázat). 

Az adatok függvényében, melyet természetesen fenntartásokkal szükséges kezelni 

megállapítható, hogy a tömbmagyarság esetében előnyös az erdélyi táncegyüttesek 

elterjedtsége, és földrajzi lefedettsége, azonban mivel a magyar etnikumú lakosság 

mintegy 70%-a közvetetten (településen található együttes) sem érintkezik, így ebből az 

aspektusból még mindig elmaradottságról lehet, és szükséges beszélni.  

3.2. Táncegyüttesek megjelenése az online világban 

A 21. században már-már egyáltalán nem elhanyagolható szempont, hogy egy adott 

szervezet, személy milyen elektronikus platformon, illetve milyen formában jelenik meg. 

A népi kultúra megjelenése, és ezzel együtt közösség-, és személyiségformáló hatásának 

egyik vizsgálható aspektusának lehet tekinteni az online médiában való megjelenést, 

illetve azt, hogy az adott egyesület, szervezet, együttes milyen formában, illetve hány 

embert ér el nap mint nap. Az elmúlt évtizedben rohamos tempóban növekedett az 

„online világ” mind kvázi tartalmában, mind „méretében”. Manapság az okos telefonok 

korszakában, a gyors internet elérhetőség már széles körű lefedettséggel rendelkezik, 

illetve a szolgáltatás ára már mindenki számára megfizethető. A fiatal – Z generáció 

„digitális bennszülöttek” – számára már magától értetődő, így e rövid fejezet ezt a témát 

járja körbe az erdélyi néptáncegyüttesek szempontjából. 

A fejezet két témát ölel fel. Az első az együttesek szemszögéből, hogy milyen platformon 

találhatóak, illetve megközelítőleg hány embert tudnak elérni. A másik szempont a napi 

elektronikus periodikákban milyen nézőpontok jelennek meg a mai táncegyüttesekről. 
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A néptáncegyüttesek „social médiában” való megjelenésének vizsgálatához az Erdélystat 

intézmény adatbázisában elérhető elérhetőség, és az RMNE adatbázisa került 

felhasználásra. A vizsgálatban 160 táncegyüttes adatai kerültek elemzésre16. 

A vizsgált együttesek az előző szervezetszociológiai rész folytatásának is értelmezhető. A 

160 együttes két legnagyobb halmazába a gyermek, és ifjúsági együttesek tartoznak.  

Megfigyelhető, hogy ennek a két korosztálynak a legnagyobb „követő bázisa is”. A két 

együttesi besorolásba az összes követő 75%-a tartozik (29% a gyerekek, 46% a ifjúsági 

együttesek). Arányaiban nézve hagyományos honlappal a felnőtt csoportok 

rendelkeznek, mely magyarázható a korosztályi sajátosságokkal (viszonylag régi 

együttesek, ezredfordulón a honlapok voltak a jellemzőek). 

Azonban az látható, hogy a hagyományos honlapok háttérbe szorultak napjainkba, és 

egyre inkább az információ közvetítésére a „social médiát” használják (2 táblázat) . 

Együttes 
 besorolása 

Együttesek 
száma 

Együttes 
 

taglétszáma 

Korosztály  
átlaga 
kora 

Honlappal 
rendelkezik 

Facebookal 
rendelkezik 

Követők 
száma 

Gyerekek 65 1817 10 9 31 21036 

Ifjúsági 65 1693 15 16 40 33782 

Felnőtt 8 165 25,6 5 6 4929 

Hagyományőrző 22 582 15 8 16 13036 

Összesen 160 4257 16,4 38 93 72783 

2. táblázat Vizsgált erdélyi táncegyüttesek száma, online megjelenése 

Forrás: RMNE, ERDÉLYSTAT (saját szerkesztés) 

Megfigyelhető volt, hogy egy – egy együttes kiugróan magas követői bázissal 

rendelkezik, mely rövid kutatómunka után bárki számára világossá teszi az okokat. Mely 

vagy abból indul ki, hogy egyrészt a helyi közösség katalizátora a szervezet, iskolai 

együttes, harmadrészt pedig sikeres produkcióval médiavisszhangot tudott az együttes 

magának szerezni. 

  

                                                           
16 Az adatok elemzésénél duplikációk elkerülése végett, mivel egy táncegyütteshez több csoport is 

tartozott egy adatként került felhasználásra. 
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Követők 
száma 

Együttesek 
száma 

0-100 4 

100-200 8 

200-500 18 

500-1000 21 

1000-2000 10 

2000-2500 2 

4000-5000 2 

6000 1 

7000 1 

10000 1 

3. táblázat Együttesek megoszlása Facebook követők alapján 

Forrás: RMNE, Erdélystat (saját szerkesztés) 

A 93 együttes közösségi média megjelenése - több együttesnek csoportbontás miatt egy 

facebook oldala van - 68 közösségi média oldalon található meg. A legnagyobb csoportba 

az 500-1000 követő kategóriába tartozik 21 együttessel, melyet a 200-500 követővel 

rendelkező együttesek követnek. Az utolsó négy kategóriába tartozó 5 együttest 

összesen 37 661 fő követi, mely az összes együtteshez képest 51,7%. Ez az előzőekben 

kifejtett okokra vezethető vissza (3. táblázat). 

A honlapok esetében három kategória volt megfigyelhető. Település honlapjának 

oldalága, Minőségi önálló honlap, és a harmadik kategória az egyszerű grafikájú honlap. 

Facebook esetében is négy kategória volt megfigyelhető. A minden nap több tartalommal 

rendelkező informatív, és érdekes tájékoztatás. A ritkán jelentkező főleg információ, és 

szereplésről szóló fotódokumentálás. Harmadik csoportba a „személyként”, és nem 

szervezetként aposztrofált oldalak, ahol az együttes ismeretséget tud kötni, mint egy 

felhasználó. A negyedik kategóriába pedig a zárt, vagy nyílt csoportok tartoznak, melyek 

az együttes tagjai számára van leginkább fenntartva. 

Az elemzés rámutatott arra, hogy a 21. században az adott platformok sokkal több 

lehetőséget adnak, mint amennyire ki vannak használva. Érték közvetítésre, motiválásra, 

társadalmi felelősségvállalásra, élmények átadására sokkal jobban lehetne ezekkel élni, 

mely a szűkebb- tágabb közösség számára is közelebb kerülne az adott együttesek. 

A fejezet második része az online médiában megjelenő cikkeket veszi górcső alá röviden. 

Az erdélyi online médiában a táncegyüttesek viszonylag magasabb arányban 

képviseltetik magukat, mint a magyarországi sajtóban. Ez magyarázható a kisebbségi 

létből, illetve a magyarság kulturális hagyományőrzés szerepének fontosságáról. 

Három jól elkülöníthető kategória figyelhető meg: (a teljesség igénye nélkül, néhány 

periodika elérhetősége lábjegyzetben található) 

Interjú alapú cikkek: Ebbe a kategóriába az esetek többségében az adott táncegyüttes 

vezetőivel készülnek interjúk, melyekben főleg a táncegyüttes működéséről, 

rendezvényeiről, illetve a közösségi szerepvállalásukról szólnak. 
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Szalagcím: 

„Szünet nélkül ropták a figurát”17 

„Borbáth Szilveszter: visszahívták, mert úgy gondolták, még van, amit megmutatom”18 

„A néptánc erősíti az Erdélyhez való kötődést”19 

Együttesek bemutatása: A cikkek ebben az esetben az adott együttes valamilyen 

fennállásához kapcsolódó jubileumi fellépése, versenyeken vagy rendezvényeken 

történő elismerése történik. 

Szalagcím: 

„Találkozási, közösségi térként működik a néptáncos mozgalom”20 

„A gyermekeknek anyanyelvük kellene legyen a néptánc”21 

„Megismertetik a néptánc hatalmas összetartó erejét”22 

„Serketánc: igazi közösségi élmény, ami sokmindenre nevel”23 

Közvetett információ: Az ilyen cikkek esetében főleg egy adott rendezvény oldalágaként, 

mint fellépők kerülnek bemutatásra. Ilyen rendezvények kulturális események, 

fesztiválok, nemzeti ünnepek kísérő elemei. 

Szalagcím: 

„Összefognak az erdélyi fesztiválok, hogy jobbak legyenek”24 

„Népművészeti szakot indít szeptembertől a Sapientia”25 

„Huszonegyedszerre találkoznak az erdélyi prímások”26 

A legtöbb cikkben a közösségfejlesztéssel, közösségi létben rejlő lehetőségek, értékek, és 

a néptáncban rejlő potenciálok kerülnek kiemelésre. Negatív áthallású cikkeket ezzel 

kapcsolatban nem lehet olvasni. 

  

                                                           
17

 https://erdelyinaplo.ro/interju/szunet-nelkul-roptak-a-figurakat 
18

http://multikult.transindex.ro/?cikk=27598&borbath_szilveszter_visszahivtak_mert_ugy_gondoltak_meg_van
_amit_megmutatnom 
19

 https://erdelyinaplo.ro/interju/a-neptanc-erositi-az-erdelyhez-valo-kotodest 
20

 https://szekelyhon.ro/aktualis/talalkozasi-kozossegi-terkent-mukodik-a-neptancos-mozgalom 
21

 https://szekelyhon.ro/aktualis/bmert-a-gyerekeknek-anyanyelvuk-kellene-legyen-a-neptancr 
22

 https://szekelyhon.ro/aktualis/megismertetik-a-neptanc-hatalmas-osszetarto-erejet 
23

 https://szekelyhon.ro/aktualis/serketanc-igazi-kozossegi-elmeny-ami-sokmindenre-nevel 
24

http://eletmod.transindex.ro/?cikk=27782&osszefognak_az_erdelyi_magyar_fesztivalok_hogy_jobbak_legye
nek 
25

 http://eletmod.transindex.ro/?cikk=27657&neptancmuveszeti_szakot_indit_szeptembertol_a_sapientia 
26

 https://szekelyhon.ro/aktualis/huszonegyedszerre-talalkoznak-az-erdelyi-primasok 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/huszonegyedszerre-talalkoznak-az-erdelyi-primasok
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4. A megkérdezett erdélyi együttes vezetők, és táncosok véleménye a 

kutatott témában 

A kutatás keretében online többszöri megkereséssel 30 erdélyi együttes vezető töltötte 

ki a kérdőívet. A kutatás második fázisában a táncegyüttesek tagjai kerültek 

megszólításra, mivel véleményük a kutatás szempontjából szintén relevánsak voltak. A 

kutatás második fázisában összesen 140 táncos töltötte ki az online kérdőívit. Szóbeli 

interjús adatfelvétel egy együttes vezetővel történt, mely az esettanulmány egyik 

kardinális eleme volt. Az együttes vezetője papír alapon a tagok döntő többségének 

bevonásával további 48 válasz érkezett be. A kutatás keretében az erdélyi minta így 

összesen 219 volt. 

4.1. A kutatás keretében választott táncegyüttes 

Az erdélyi táncházmozgalom, pár évvel a budapesti (1972) kialakulása után elkezdett 

szárba szökkenni (1977), de igazából a „Ceaușescu éra” után tudott teljes mértékben 

kivirágozni. A táncház mozgalom hatására, táncegyüttesek kezdtek szerveződni a 

nagyobb településeken. Eleinte hagyományőrzés céljával, saját kultúrájuk 

„újrafelfedezésével”, majd produkciók színpadra vitelével. Egy ilyen, tömbmagyarság 

területén kialakult táncegyüttesen keresztül kerül bemutatásra az erdélyi 

táncegyüttesek közösségformáló szerepe, melyet természetesen a kutatásban 

megkérdezett szakemberek véleménye egészíti ki. 

A kiválasztott táncegyüttes, az 1990-es évek közepén alakult, mára már óvodástól a 

felnőtt korosztályig minden megtalálható náluk, több csoportba osztva, korcsoport és 

tánctudás szintje szerint felosztva. Az együttes felosztásáról a következőképp 

nyilatkozott interjúalanyunk. „A gyerekeknél s fiataloknál 4 csoport van, de nem szigorúan 

korosztály szerint, hanem inkább tudás-régiség szerint: aprók, többnyire ovisok, vagy 

előkészítősök, 3 évestől 7 évesig, kicsi utánpótlás csoport, kb. 7 évestől 10 évesig, 

utánpótlás csoport 10 évestől 15 évesig, haladók 11 évestől 20 évesig. 

Az aprók egy héten egyszer jönnek 45 perces a foglalkozás, a kicsi utánpótlás egyszer jár 1 

órás a foglalkozás, az utánpótlás heti egyszer 2 órás foglalkozásra jár, a haladók egy héten 

kétszer járnak egyik alkalommal 3 órás, a hétvégén 5 órás a próba nekik. 

A gyerekek szülei is kedvet kaptak a táncra, közel 9 évvel ezelőtt indítottuk számukra a 

foglalkozásokat. Náluk 3 csoport létezik: kicsi csoport, közép csoport s nagy csoport, 

régiség szerint. Ők nem szerepelnek, nem a színpadi produkció motiválja őket, hanem az 

együttlét, a közösség. Saját szórakozásukra, mulatságból táncolnak. Minden felnőtt heti 

egyszer 2 órát táncol.”27 

Kérdőívben megkérdezett táncosok nagy többsége nem azzal a céllal kezdett 

táncegyüttesbe járni, hogy színpadra kerülhessen, illetve, hogy versenyeken mérettesse 

meg magát, hanem azért ment, mert megtetszett a néptánc, és a hozzá tartozó közösség, 

mivel a második legnagyobb arányú válasz az volt. Legtöbben emiatt választották, hogy 

                                                           
27

 Interjúalany (saját gyűjtés) 
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megismerik a kárpát-medencei magyar néptánc-hagyományt. Valószínűsíthetően 

kevesekben fogalmazódhatott meg ilyen formán az igény a megismerésre, ezért azt 

feltételezhetjük, hogy a néptánc szépsége mellett a közösségi lét vonzóereje lehetett az, 

ami miatt arra az elhatározásra jutott, egy-egy személy hogy elkezd táncegyüttesbe járni. 

Természetesen fontos a táncegyüttesnek emiatt megmutatkozni, akár közösségi 

rendezvények szervezésével, vagy rendezvényeken való fellépésekkel, hogy a kívülállók 

láthassák, hogy működnek, milyen közösségi élményt tudnak nyújtani Az alábbi diagram 

is azt mutatja be, hogy a válaszadók hány százaléka milyen indíttatásból kezdett el 

táncolni (4. ábra). 

 
4. ábra Milyen indíttatásból kezdett táncolni? 

Forrás: Kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Interjúalanyunk a táncegyüttes vezetését kezdetektől fogva ellátja, ő hívta életre az 

együttest, munkásságának köszönhető, hogy az együttes taglétszáma növekszik és egyre 

több gyermek csatlakozik az együtteshez. Az interjúalany előző idézetéből egyértelműen 

látszik, hogy nem azzal a céllal jött létre, illetve alakult az együttes, hogy a tánctudás 

elsajátítása után versenyre járjanak és az töltse ki a próbákat, hogy koreográfiákat 

készítenek. Természetesen színpadi produkciót ők is készítenek, illetve foglalkoznak 

koreográfiákkal, de sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy a táncegyüttes tagjai 

megismerjék saját kultúrájukat, elmerüljenek egy-egy tájegység táncanyagában. Az adott 

táncokat elsajátítsák és magukénak érezve szívesen örömből táncolják. A kérdőívek 

válaszai alapján illetve a többi interjú alany elmondása alapján egész Erdély (mai 

Románia) területén ez az általános hozzáállás, hogy első sorban a táncolás öröméért 

járnak az együttesbe és kevesebben azok akik járnak versenyekre. A vizsgált területen a 

megkérdezettek nagy többsége nem jár versenyekre, és akik kevesebben vannak azok 

azt nyilatkozták, hogy évi 2-3 alkalommal vesznek részt együttesi versenyen (5. ábra). 
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5. ábra Táncversenyre szokott-e járni? 

Forrás: kutatási kérdőív (saját szerkesztés) 

A táncegyüttes vezetése interjúalanyunk számára életforma viszont a tánc oktatása 

életforma és megélhetés is egyben, mert az együttes vezetése mellett, főállásban 

iskolában néptánc pedagógusként tevékenykedik. Ez is elmondható általánosságban az 

vizsgált területről, hogy a táncegyüttes vezetése nem főállás. Kivétel ez alól, a hivatásos 

táncegyüttes vezetői, de ez elhanyagolható kisebbségnek számít. Leggyakoribb, hogy a 

táncegyüttes vezető személy, főállás mellett végzi az együttes vezetését, amely nem csak 

a próbák idejére jelent elfoglaltságot, hanem szinte minden szabadidőt erre fordít, ezért 

szinte kivétel nélkül mindenkiről állítható, hogy a táncegyüttes vezetése elsősorban 

életforma, ami sokszor összekapcsolódik a megélhetéssel is. 

Az együttes kapcsolata a helyi közösséggel nagyon jó, annak ellenére, hogy a településen 

nem ők az egyetlen együttes mégis sokan eljárnak előadásaikra, táncházaikba, 

rendezvényeikre. „A rendezvényeinken adományládánk van, s abba „pótolnak”. A város 

vezetősége nagyon sok alkalommal pályázati kiírásokkal támogat, a szerepléseinkhez a 

színpadot ingyen vagy kedvezményesen biztosítja. A helyi cégek közül egy kiemelkedő 

támogatónk van, általuk van egy állandó próbatermünk.”28  

A közösség, tehát pozitívan fordul az egyesület illetve táncegyüttes felé és támogatják 

működésüket, segítik munkájukat. Ez megfigyelhető a többi közösség esetében is, 

ugyanis arra a kérdésre, hogy napjainkban hol és milyen formában találkozik a népi 

kultúrával, legtöbben a legnagyobb szervezett néptáncos rendezvényt a 

táncháztalálkozót jelölték meg válaszként, de a második legnagyobb számban megjelölt 

válasz a falunap volt, amelyből valószínűsíthető, hogy más települések is igyekeznek 

azzal támogatni a táncegyütteseket, hogy rendezvényeiken teret biztosítanak a 

településen működő táncegyüttesnek. 

                                                           
28

 Interjúalany (saját gyűjtés) 
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6. ábra A magyar népi kultúrával hol és milyen formában találkozik? 

Forrás: Kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

A helyi közösségen túlmutató kapcsolat, az anyaországgal, illetve a Román állammal, a 

különböző pályázatok lehetősége. Ha van egy alapítvány, amely a táncegyütteshez 

kötődik, akkor van lehetőségük pályázatot benyújtani magyarországi állami 

szervezetekhez, például a Csoóri program keretében, vagy a BGA Zrt-hez, illetve több 

olyan szervezetet, ahova módjukban áll pályázatot beadni. A kutatási területről el lehet 

mondani tehát, aki olyan helyzetben van, az pályázik támogatásokért. Ezek az 

anyaországi lehetőségek, de az interjú alany Román állami pályázatot is említett, melyek 

lehetőséget rejtenek a táncegyütteseknek. Igaz ezek a kapcsolatok nem szorosak, 

nincsenek az együttesek szoros kapcsolatban a pályázatok kiíróival, mégis egyfajta 

támogatási rendszer, ami a működésükhöz hozzájárul és megkönnyíti a mindennapi 

kiadások fedezését. 

4.2. Kutatás egyik specifikus kérdésköre: versenyzés, versenyeztetés 

Az előző alfejezetben már érintőlegesen említésre került a versenyzés kérdése, mint ott 

említettük, sokak szerint a versenyen való részvétel sokkal kevésbé fontos, mint inkább 

a tánc örömének megtapasztalása. Mint látható a nagytöbbség elutasító 

magatartásformát tanúsít a versenyekkel szemben. 

Arra a kérdésre, hogy a versenyeken való részvételről mi a véleménye, milyen előnye, 

illetve milyen hátránya van versenyeztetés rendszerének. A következő választ kaptuk: 

„Nagyon rossz, kifejezetten negatív véleményem van a versenyeztetésről! Nem is járunk 

versenyekre. Szerintem a néptánc összetartó ereje, a baráti találkozások, a közösségépítő 

programok többet érnek, mint a mostanában kialakult versenyeztetés a néptánc-

mozgalomban. Ez széthúzáshoz, a néptánc „kirakatba” tevéséhez, a magamutogatáshoz 

vezet, oda lesz az alázat, a tisztesség és tisztaság, az igazi párkapcsolat, az igazi közösségi 

szellem, a néptánc valódi értéke eltűnik, minden csak a látszatra hajt! Eltűnik a „mi” 

kifejezés, uralkodik az „én”! Van olyan, aki számára pozitív hozadéka van a versenynek. 

Táncegyüttes vezetők
(Erdély) (N:30)

Táncegyüttesben táncoló
táncos (Erdély) (N:119)

választott táncegyüttes
tagjai (Erdély) (N48)
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Azok, akik nyertesek lesznek a versenyeken, azokat „felkapják”, „futtatják”, neves karrier 

vár rájuk.” 29 

A versenyzés sok kérdést vet fel, a közösség építés terén például felmerülhet, hogy a 

versenyen való részvétel káros hatással van-e a közösség egyben tartására vagy sem. Ha 

sok táncos közül kell kiválasztani például azokat akik részt vehetnek a versenye, az 

együttesen belül is versenyhelyzetet alakít ki, aminek lehet inspiráló hatása is de 

egyúttal bomlasztó hatása is. Azok, akik színpadra kerülnek így több lehetőséghez (pl.: 

utazás) juthatnak, mint azok, akik nem annyira tehetségesek, hogy versenyhelyzetbe 

színpadra lehessen állítani. A versenyeztetés Erdélyben nem olyan régóta van jelen, mint 

Magyarországon, lehet emiatt sincs akkora hagyománya az együtteseknél, a versenyen 

való részvételnek. Arra a kérdésre, hogy van-e pozitív, vagy negatív következménye a 

versenyen elért eredménynek? Interjú alanyunktól a következő választ kaptuk: 

„Saját csoportomnál nincs ilyen jellegű tapasztalatom, mert nem versenyzünk. Az eddig 

látottak alapján, igen, nagyon sok negatív következménye van a versenyeknek. Nagyon 

sokan csak a nyerésért mennek, a diplomaszerzés, a hírnév, a magamutogatás hajtja őket. 

Sokszor a résztvevők is erre „gyúrnak”, de nagyon sokszor csak a csoportvezetők akarják, s 

a tánccsoport tagjai muszáj, kivitelezzék a nyereményt! Erősen boldog voltam, hogy 

nálunk Erdélyben nincsenek versenyek...egy darabig. Mostanában ellenben azt 

tapasztalom, hogy még a környékünkről is folyamatosan mennek valahova versenyezni, s 

azonnal töltik tele a nyereményekkel a facebookot, de hogy mi áll mögötte, a csoport 

hogyan éli meg, azt nem tudhatom. Fel kellene nőni a versenyekhez, kellene tudni jól 

kezelni a nyertes vagy nem nyertes helyzeteket, de ez sajnos nem így van. Ha arról szólna, 

hogy kellő tisztelettel, a vetélytársak által képviselt tudás elismerésével, dicsérve, s őszintén 

örülve méltatnák a nyerteseket, akkor az nagyon jó lenne. De sokszor a versenyzők a 

győzelmet kívánva, a vetélytársak alábecsülése mellett járnak versenyekre. Nagyon sok 

esetben elbölcsül, az aki nyer, lenézően bánik a többiekkel, sok esetben baráti kapcsolatok 

is mentek tönkre egy-egy verseny után. Ha nem is végleg, de a kapcsolat továbbá nem lett 

felhőtlen.”30 

A válaszadónak a versenyzésről, versenyeztetésről, nincsen jó véleménye, szerinte 

inkább több a káros hozadéka, mint a pozitív hatása. A vizsgált területen megoszlanak a 

vélemények a versenyzésről, de mint a korábbi ábrán látható, nagy többség hasonló 

véleményen van, például az online kérdőív nyitott kérdésénél ahol kifejthették miért 

illetve miért nem járnak versenyre a következő válaszokat adták: „Nem a versenyzés a 

fontos, hanem,hogy aki táncol az az adott pillanatban jól érezze magát és ne arra 

koncentráljon, hogy most jobban kell teljesíteni a másiknál.”31 Egy másik válaszadó a 

következőt fogalmazta meg: „Szerintem ez nem egy olyan dolog amiből versenyt kellene 

csinálni. Fontosnak tartom, hogy találkozzunk táncházban, fesztiválokon és ott 

megmutassuk egymásnak tudásunkat, ellenben ez nem lóverseny kellene legyen hanem 
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tisztelgés őseink előtt.”32 Ezekből és még sok másik válaszból is kitűnik, miért nem 

értenek egyet a versenyzés rendszerével. De a kép teljessé tétele érdekében olyan 

idézetet is bemutatunk, akik egyetértenek, illetve nem zárkóznak el a versenytől. „A 

versenyek egy vissza jelzést tudnak adni a táncosnak,hogy hol tart, mit képvisel és milyen 

szándékkal indul egy-egy versenyre. Remélhetőleg élményszerűen és hasznos 

tapasztalatként könyveli el a táncos!”33 Jól érzékelhető, hogy mennyire különböző 

attitűdök vannak és mennyivel másképp áll egy-egy táncegyüttes vezető ehhez a 

kérdéshez. Nem tisztünk megítélni, hasznosságát vagy annak ellenkezőjét, mindenki 

magának kell eldöntse, hogy a magyar népi kultúrának ezen ágát, milyen céllal sajátítja 

vagy adja tovább. Ami nem hipotézis és az interjúk alapján biztosan kijelenthető, hogy 

nagy felelőssége van egy vezetőnek abban, hogy mit ad tovább és milyen szemlélet 

szerint vezeti együttesét. Amit tesz, az szolgálja-e a közösség érdekeit vagy csak önös 

céljainak rendeli alá. 

4.3. A kutatás paradoxonja: a tánc Érték vagy Eszköz?34 

Előző fejezet végén arról esett szó, hogy a vezetőnek mekkora szerepe van abban, hogy 

mit ad tovább a közösség tagjainak, röviden a kérdés felvetés az, hogy a tánc értékként 

van kezelve, amit ápolni kell és tovább adni, hogy a kontinuitása ne szakadjon meg vagy 

ez egy eszköz, amit fel lehet használni arra, hogy adott kulturális közegben illetve a 

néptáncos társadalomban, elismerést vívjon ki illetve önkifejezése céljára alkalmazza. 

Fontos megvizsgálni, azt, hogy nyúlnak a néptánc-kincshez, az oktatók, miből dolgoznak, 

milyen alapokra fektetik le az adott táncanyagot az együttesben illetve azt, hogy az adott 

táncanyag mellett a területhez kapcsolódó folklóranyagot megismertetik-e illetve 

ismerik-e. 

Arra a kérdésre, hogy „Amikor új táncanyagot sajátít el, olyankor milyen anyagot 

részesít előnyben?” a válaszadók nagytöbbsége elsődlegesen az „archív film”35-hez nyúl, 

amikor egy-egy táncanyag átadására felkészülnek, ez a hozzáállás a legjobb, ugyanis csak 

a tiszta forrás felhasználása az, amivel olyan alapokat lehet lefektetni amelyre érdemben 

lehet építkezni. Fontos, a táncosokban tudatosítani, hogy a tánc az egyetemes kultúrának 

csak egy kis része ezért, aki magyar néptánccal foglalkozik, annak jó ha széleskörű 

ismerete van, a magyar folklór területén. Interjúkban előkerült ez a kérdés is, hogy a 

tánchoz kapcsolódó egyéb folklór anyaggal megismertetik- e a táncosokat. Interjú 

alanyaink mindegyike azt válaszolta, hogy tudása legjavát próbálja átadni és igyekeznek 

a gyerekeket illetve a táncosokat megismertetni. „Nálam nagyon fontos, hogy milyen 

„körülmények” közül van az illető tánc, honnan ragadjuk ki, hisz egykor a tánc szerves 

része volt az emberek életének. Igyekszem minél többször a szokásokkal, a helybéli 

táncalkalmakkal, személyes élményekkel teli tűzdelni a táncanyagok átadását. Mikor 
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megengedi az anyagi helyzetünk, ellátogatunk az illető falvakba is, de sajnos, ez nagyon 

pénzfüggő.”36 Erre a szemléletmódra nem csak Erdély területén találhatunk példát, 

hanem szerencsére Magyarország területén is egyre elterjedtebb, hogy az együttes 

szervezett utazás keretében felkeresi a még ma élő táncos mestereket, vagy azt a falut, 

tájegységet, amelynek táncát tanulja, hogy az ne csak egy mozdulatsor legyen, amelyet 

elsajátít, hanem annál jóval több. Legyen egy élmény, egy utazás, amikor azt a zenét 

meghallja és elkezd táncolni, annak hatására felidéződjenek a helyi ételek ízei, a helyi 

illatok és jöjjenek elő emlékképek, hallja a fülében az idős mester útmutatásait, hogy 

miért úgy táncolnak a faluban, ahogy azt a filmeken láthatják. Az ilyen utazásokon, jó 

eséllyel a táncosok nem csak a falu táncéletével találkoznak, hanem esetleg más 

szokásokkal is megismerkedhetnek, amelyet akár a saját közösségükkel is fel tudják 

használni. Erdélyben speciális helyzetben vannak ilyen szempontból a táncegyüttesek, 

mert a mai napig sok élő mester él a vidéken és így egy-egy együttes első kézből 

tanulhatja meg saját kultúráját illetve könnyebben kaphat célt, hogy milyen 

hagyományokat vigyen tovább. Kiválasztott interjúalanyunk erről a következőt mondta: 

„A tánctanulás mellett igyekszem a helyi jellegzetes szokásvilágba nevelni a gyerekeket, az 

egyházi ünnepköri szokásokat betartjuk, mint locsolás, pünkösdölés, farsangolás, 

betlehemezés. Ezek mellett mindenki igyekszik tudatosan élni, egészségesen étkezni, 

népiesen öltözni, soknak még a lakás berendezése is átalakul, népiessé válik. Én nagy 

hangsúlyt fektetek a viselkedésre, igyekszem arra tanítani a csapatomat, hogy az általunk 

képviselt kultúrához méltón viselkedjenek minden szempontból.  Nekünk is volt 

szerencsénk idős adatközlővel együtt dolgozni, konkrétan, például amikor a 

vajdaszentiványi táncokat tanultuk Ági néni s János bácsi végig velünk voltak. Sajnos, már 

a környékünkön is kevesen vannak, s annyira öregek, hogy a tanításokon nem tudnak részt 

venni. De a filmeken sokszor bemutatom a gyerekeknek, s így is valamivel több ismerethez 

juthatnak. A régi tanítványaim szerencsére még érték a Kodoba s Netti Sanyi bácsi 

korszakot, de a mostaniak csak mesélésekből tudnak róluk-sok esetben. Végül is, az sem 

baj, szerencsések vagyunk, hogy vannak megörökített filmek, s azokon legalább láthatjuk 

az elődeinket.”37 

Ez a hozzáállás, ami egyértelművé teszi, hogy a választott táncegyüttes felfogásában a 

magyar néptánc értéket képvisel, melyet szeretnének minél mélyebben és behatóbban 

megismerni, szem előtt tartva azt, hogy a saját kultúrájukat is megismertessék a 

gyerekekkel „mindenki, ha kicsi, ha nagy, először a saját vidékünk táncát tanulja meg. Jó 

darab ideig csak azt is járja, csak, s kimondottan csak azt!” ilyen módon először a saját 

ismeri meg, ami hagyományőrzés talán legfontosabb küldetése, valamint így a helyi 

tánchagyományozódás sem szakad meg. 
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5. Főbb megállapítások 

5.1 Társadalmi felelősségvállalás- közösségformálás 

A tánc hagyományozódása eredeti környezetében, ösztönös tanulásból illetve tudatos 

tanulásból állt. A falusi nép tudatában az év az őszi betakarítással ért véget és a tél 

beálltával kezdődött és szinte minden jeles naphoz fűződött táncalkalom, de a jeles 

napokon kívül is volt lehetőségük a fiataloknak a táncra. Ezek az összejövetelek az adott 

közösségen belül lehetőséget biztosítottak a fiataloknak a párválasztásra illetve falusi 

közösségben belüli társadalmi helyük kialakítására. 

Mára ezek a közösségek már csak elvétve találhatóak meg, viszont a népi kultúra 

továbbhagyományozására több egyesület, illetve táncegyüttes jött létre. Ami a 

kutatásokból kiderült, általánosságban elmondható, hogy két fő célja lehet egy-egy 

egyesületnek, az egyik, kifejezetten a hagyományőrzést tűzi ki céljául ahol nagy 

hangsúlyt fektetnek a tánc, és a hozzákapcsolódó folklór hagyományok megismerésére a 

másik szemléletmód a táncegyüttesek munkája, akik nem a hagyományőrzést tűzték a 

zászlójukra, hanem inkább a táncanyagok beható ismeretén keresztül, színpadi 

produkciók készítése az elsődleges cél. Természetesen nem lehet éles határvonalat 

húzni a kettő között, mert nagyon sokszor van átfedés a kétféle szemléletmódban, tehát 

a hagyományőrző csoport is alkot színpadi műsort illetve a színpadorientált együttes is 

beleássa magát egy-egy táncanyaghoz kötődő folklóranyagba. Legnagyobb vízválasztó 

talán az, hogy lokálisan hol helyezkedik el a közösség, ugyanis egy nagyvárosi 

táncegyüttes nagyon nehezen tud a lokális hagyományokra támaszkodni. Az interjúk 

alapján elmondható, hogy a hagyományőrző együttesek a fő hangsúlyt lokális 

hagyományaik kutatására teszik, és igyekeznek feléleszteni, vagy életben tartani azt. 

Ezeknek az egyesületeknek a tagjai így szervezett keretek között találkoznak, közösen 

gondolkodnak, és közös célért dolgoznak. Kialakulnak barátságok, szövődnek szerelmek 

és kötődnek házasságok. Mivel rendszerint korosztályokra vannak bontva a tagok, így az 

egészen kicsik egészen a felnőtt vagy a „senior” korosztály is meg tudja találni a 

közösségben a helyét. Ezeknek az egyesületeknek, együtteseknek a munkája jótékony 

hatással bír nem csak arra közösségre, akik aktív tagjai, hanem az adott településre is 

ahol tevékenykednek. Sokszor bevonják az idősebb generációt, akik még tudnak mesélni 

a régi világról, illetve nyílt rendezvényeiken, mint például egy disznóvágás, vagy szüreti 

bál, meg tudják szólítani a közösséget, ahol tevékenykednek, illetve megerősítik a 

lakosság kollektív tudatát, hogy ahol élnek ott vannak gyökereik, vannak „érdekes és 

értékes” dolgok, van közösség, akikhez lehet kötődni, csatlakozni. Tehát ezeknek a 

egyesületeknek fontos közösségépítő szerepük van, de minden jó közösség élére kell egy 

jó vezető is, tehát nagyon sok múlik az adott személyen aki vezet egy ilyen egyesületet. 

Ezeknek a közösségeknek sokszor olyan szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeknek is 

közösségi élményt tud nyújtani akik egyébként az utcán kallódnának, a közösséghez 

tartozás olyan jótékony hatással lehet a gyermekek jövőjére nézve, ha elég tehetséges 

illetve affinitása is van a tánchoz akkor, egy ilyen közösségben felnőve, majd később 

szakirányú tanulmányokat folytatva lehetősége nyílik arra hogy táncpedagógussá válva 
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visszatérjen szülőfalujába és tovább ápolja a hagyományokat, és tovább vigye amit 

megtanult. 

Kérdőívben, melyben megkérdeztük, hogy legtöbbször milyen típusú rendezvényen 

lépnek fel táncegyüttesükkel az oktatók, több válaszlehetőség is volt, de 90%-os 

arányban megjelölték, hogy falunapon fellépnek együttesükkel. Ez a szám jól példázza, 

hogy a település ahol működik az együttes, számít arra, hogy a közösségnek 

megmutassa, milyen kulturális tevékenységet folytat a településen működő 

táncegyüttes. De jól megmutatja azt is, hogy a táncegyüttesek aktív tagjai a közösségnek 

és igyekeznek munkásságukkal a közösség érdekeit szolgálni. 

Arra a kérdésre, hogy más közösségbe jár-e a néptánccsoport mellett, 49% -os arányban 

jelölték meg, hogy más közösségekbe is járnak, ami alapján kijelenthető, hogy a 

néptáncos közösség tagjai nem zárkóznak el attól, hogy más közösségekhez is 

tartozzanak illetve azt is bizonyítja, hogy más közösségek tagjait szívesen befogadják. A 

közösség összetartó erejét az is mutatja, hogy amikor a távlati céljaikról kérdeztük a 

táncegyüttes vezetőket, az öt választható válasz közül 44%-os arányban azt a válasz 

lehetőséget jelölték meg, hogy „állandó közösséghez tartozás”. Ez is alátámasztja azt a 

hipotézist, hogy az ilyen jellegű közösségeknek nagyon jó a közösség összetartó ereje. A 

táncos közösség sokaknak olyan élményt nyújt, ami később meghatározza egész 

pályafutásukat. Interjúalanyaink, akik tánccal foglalkozó szakemberek egytől-egyig arról 

számoltak be, hogy a néptánccal kisgyermekkorban találkoztak, aztán elhatározássá 

érett, hogy ennek szeretnék szentelni életüket, legtöbbjüknél, a táncanyag átadásán 

túlmutató feladat az együttes vezetés és mindegyikük fontosnak tartja a próbák tartása 

mellett azt, hogy valódi közösséget építsen. 

A helyi közösséggel ápolt kapcsolata is fokmérője lehet annak, hogy egy együttes 

munkája értéket teremt-e illetve olyan közösség képét mutatja-e akihez érdemes 

tartozni. Az interjúk alkalmával rá is kérdeztünk kapcsolatukra a helyi közösséggel, 

illetve a helyi közösséget hivatalosan képviselő szervezetekkel (pl.: helyi 

önkormányzattal). Szinte elhanyagolható volt az olyan válasz ahol negatív, vagy passzív 

hozzáállásról beszéltek volna. Általánosságban megfigyelhető volt, hogy minél kisebb 

egy közösség, annál nagyobb figyelmet adtak és erejükhöz mérten annál nagyobb 

támogatásban részesítették az egyesületet, míg a nagyobb városban a támogatás 

mértéke van, hogy csak annyira redukálódik, hogy meghívják az együttest egy-egy 

hivatalos ünnepségre. Tehát a táncegyüttesek, nem csak kulturális vonalon 

kapcsolódnak a közösséghez, hanem sok esetben gazdasági kapcsolatban állnak, tehát 

anyagi támogatást is kapnak a fennmaradásukhoz és működésükhöz. A tánccal 

foglalkozó szakemberek számára elkészített kérdőívben arra kérdésre, hogy 

„Együttesvezetőként kinek kell megfelelni?” 46%-os arányban választották azt a 

lehetőséget, hogy „támogató szervnek (pl. önkormányzat, egyetem)”. Ez alátámasztja azt, 

hogy gazdasági kapcsolatban is állnak a közösséget hivatalosan képviselő szervekkel. A 

támogatás nem feltétlen pénzbeli támogatást jelent, van hogy termet biztosítanak, vagy 

esetleg a táncegyüttes szállításában segítenek be. Sokféle lehetőségről számoltak be a 

megkérdezettek, de minden esetben gyümölcsöző, harmonikus kapcsolatról. 
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Nem csak a közösségépítésben van fontos szerepe a táncegyütteseknek, hanem a fiatalok 

elvándorlási kedvét is nagymértékben befolyásolja, kijelenthető, hogy a szülőföldön 

maradást elősegítheti. Kérdőívben az alábbi kérdést tettük fel, a néptánccal foglalkozó 

szakembereknek „Hogyan képzeli el jövőjét?” erre a választható válaszok közül 93%-ban 

azt a választ adták, hogy „szülőhelyén maradva”. A megkérdezett táncosok esetében ez 

az arány pedig 85% volt. Tehát a magyar néptáncnak közösségépítő, közösségfejlesztő 

és szülőföldön tartó hatásai is lehetnek emiatt talán érdemes a helyi közösségnek 

támogatnia a csoportokat - illetve mint látható ez egy oda-vissza hatást generál, mivel a 

tánccsoportok pedig támogatják a közösséget - hogy a felnövekvő nemzedék 

megtapasztalja milyen értéket jelent a szülőföldje. 

5.2. Testkultúra- szellemi fejlődés nem formális képzés keretében 

Testkultúra: „Az emberiség fejlődését végigkísérő örök kategória. Az egyetemes kultúra 

részeként tartalmazza a test egészségét, teljesítőképességét, a testi-lelki képességek 

fejlesztését és versenyszerű összemérését szolgáló tevékenységeket, a tevékenységek 

űzéséhez szükséges eszközöket, valamint e tevékenységek szellemi tükröződését az 

egyes tudományokban, kiemelten a testnevelés- és sporttudományban.”38 

Testkultúrára jótékony hatással van minden mozgásfajta, így nyilván valóan a magyar 

néptánc is. A Válaszadók mindannyian beszámoltak arról, hogy a táncpróba alkalmakon, 

először mindig olyan gyakorlatokat végeznek, amelyek átmozgatják az izomzatokat, 

bemelegíti az ízületeket és a szalagokat. „Igyekszem minden próbán időt szánni a fizikai 

erőnlétet fejlesztő gyakorlatokra is, de nagyon kevés időnk van a próbákon, s ezért inkább 

az edzőtáborokban sikerül ezt megvalósítani. A néptánc szerintem minden szakterületre 

pozitív hatással van, így a testkultúrára is.”39  Túlnyomó többségnél, ez a hozzáállás 

jellemző az egész vizsgált területre. Valamint az a vélekedés is, hogy a néptánc jótékony 

hatással van a testkultúrára. Erről beszélt egyik az egyik interjúalany, jól összefoglalva a 

lényegét. „A néptánc nagyon komoly hatással van, nem csak a testkultúrára, hanem az 

egész fejlődésére. A mai világban mozgásból van legevesebb a gyerekeknek, arra van a 

legkevesebb lehetőségük, és a néptánc mondjuk pont az a fajta mozgásforma, amivel a 

szenzormotoros betegségek nagy része kiszűrhető, fejleszthető, elfelejthető.”40 A 

megkérdezett szakemberek 60%-a adta azt a választ, hogy végez egyéb fizikai 

kondicionáló gyakorlatokat annak érdekében hogy jobban tudjon táncolni, tehát az, hogy 

ezek az emberek foglalkoznak a testük ápolásával, karbantartásával közvetetten szintén 

a néptánc hatása. A kérdőívben arra kérdésre, hogy a néptánc hogyan segíti mindennapi 

életét a legtöbben az alábbi válaszokat jelölték meg: kondíció, állóképesség, kiállás. Ez a 

három szó jellemzi leginkább azt, hogy milyen hatással van a testkultúrára a magyar 

néptánc. Nem csak fizikai hatása van annak, hogy valaki különleges mozgásformákat 

végez, hanem az új mozdulatok,- illetve a mozdulat sorok memorizálása miatt, az emberi 

                                                           
38 Berkes-Bartha 2004; A kultúra és a testkultúra értelmezési dimenzióinak tudományági perspektívái, in Új 
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agy koordinációs területei is stimulálva vannak valamint az újabb táncanyagok 

elsajátítása miatt a memória is folyamatosan fejlődik, illetve „edzésben van tartva”. A 

néptánc közvetett hatása a viselkedési kultúrára is sokaknál hatással van, ugyanis sokan 

az válaszolták a kérdőívben, hogy idős mesterektől, szüleiktől, idősebb táncosoktól 

tanulják a viselkedés kultúrát és az öltözködésükre is hatással vannak. 

5.3. A szakemberek javaslattétele 

Táncegyüttes vezetőket, mind a személyes interjúkban, mind az online kérdőíves 

platformon megkérdeztük, milyen javaslat tétellel élnének a táncegyüttesek 

működösének megkönnyítésére. Interjúalanyunk a következőket foglalta össze: „Ha 

általánosan akarnám összefoglalni, minden csoportnak első s legfontosabb, hogy legyenek 

gyerekek, emberek, akik igénylik a tánctanulást, s ehhez nem külső segítség kell, hanem 

belső igény az illető település, iskola, közösség részéről. Nagyon fontos, hogy legyen hely, 

ahol próbálni, a foglalkozásokat meg lehessen tartani, s ez egy olyan hely legyen, ami 

alkalmas erre a célra: legyen benne fűtés, áram, vécé. Vannak iskolák, óvodák, települések, 

ahol biztosítani tudják a tánctermet, de sok helyen nem. Így vagyunk mi is: a gyerekek 

különböző helyről járnak, s nagyon nehéz biztosítani a foglalkozásokhoz a termet. 

A mi munkánk segítéséhez a legnagyobb segítség egy táncterem lenne, mely megfelelne a 

táncoktatásoknak is, párhuzamos teremmel, zenészképzésnek is, Táncházaknak is. Én 

hiszek a mesében, s remélem, egyszer tényleg lesz. Nagyon sokat segítene, ha színpadon is 

gyakran próbálhatnánk. Erre is van lehetőség a városunkban, csak sajnos fizetni kell érte. 

Sok helyen a hangosítás, laptop hiányzik. Ami még fontos, az a muzsika stúdióban való 

minőségi felvétele. A zenekarok rengeteg pénzt kérnek egy fellépésre, de a hangfelvétel sem 

olcsó. Ellenben, ha lenne jó minőségű felvétel, akkor az mégis gazdaságosabb lenne, mint 

mindig fizetni a zenésznek. A viseletek beszerzésénél is elkel a segítség. A Csoóri program 

nagyon sok együttesnek segített, de sajnos sokan visszaéltek a támogatással. Nekünk nagy 

segítség volt, gyarapodtak a viseleteink. Igaz, sokan vagyunk, nem kaptuk meg a kért 

összeget, de remélem, lesznek még kiírások, s apránként haladunk. Ha már műsorokat 

állítunk össze azt szeretnénk bemutatni több településen is, itt a segítség az 

útiköltségekben, a szállás és étkeztetésben kell. Szakmai szempontból jól jönnek a már 

meglévő szakmai programok. De sajnos a szervezők, kiírók azt nem értik meg, hogy a pénz 

nem a szakmai segítségre kell először. Mert például hiába van egy tánccsoportnak 

felkészült vezetője, oktatója, ha nincs terem, ahol a foglalkozásokat megtartsa.”41  

Másik táncegyüttes vezető szakember pedig a következő gondolatokat osztotta meg 

online kérdőívünkben: „A néptánc, a népzene és általában a népi kultúra a hagyományos 

falusi élet megszűnésével veszélyeztetett helyzetben van és mint ilyen, védelemre szorul. 

Az „iparosodott kultúra” akarva, akaratlanul asszimilálja, elpusztítja, csak egyszerűen 

mert útjában áll, mert megváltozott értékrendünk. A megszűnés is magától, észrevétlenül 

történik, hisz a néphagyomány reklám nélkül, elszigetelt, zárt közösségekben 

évszázadokon keresztül csiszolódott, kristályosodott. A faluközösség többnyire saját maga 
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hozta létre életterét, szórakozását (aktív részese volt). Ebben a gyors változó világban 

mégis szükség van a népi kultúrára, mert ez az ami megkülönböztet más nemzetektől, 

másoktól, identitásunk legfőbb hordozója. Tudomásul kell azonban vennünk, hogy 

önmagában véve a népművészet nem elégíti ki a modern ember igényeit (fogyasztói 

vágyak). Így aztán igazából egy új funkció, új motiváció kell számára. A népművészet utáni 

érdeklődést a turizmus fejlődése is hordozza. A turistáknak szükségük van a helyi 

jellegzetességre. Ezért vált mostanra fontossá a népművészet újjáteremtése. Sajnos 

egyelőre nem az újjáteremtés (ez csak a népművészeti giccsek terén történt meg), hanem a 

végkiárusítás folyik. Funkciójukat vesztett utolsó értékeiket bocsátják áruba a falusi 

emberek, a szellemi tudás – mert nincs aki megtanulja, vagy a felgyűjtse – az öregek 

halálával, föld alá kerül. A felgyűjtés, a megőrzés, az újjáteremtés az a láncolat, amire 

nagyon fontos odafigyelni, és amire áldozni kell. A népzenének, a néptáncnak 

egyéniségformáló, nevelő szerepe van. Értékrendet, identitástudatot alakít, ugyanakkor 

tartalmas szórakozást nyújt. Az iskola mellett, ezért van fontos szerepe a néptáncnak, a 

táncháznak, mint mozgalomnak a gyerekeink nevelésében. A városról kiinduló 

divatmozgalmak pedig hatnak a falura is. Hogy ez az értékrend megmaradjon az ár ellen 

is.”42 

Mindkét idézetben kiemelt helyen szerepel a hagyomány megtartásának fontossága. 

Erdély területén, ennek különösen erős jelentése van, mert a nemzettudat kisebbségi 

létben való megőrzésének egyik fontos eszköze lehet a magyar néptánc-hagyomány és 

népdalkincs megőrzése. Ezért is lehetséges, az hogy a vizsgált területen, jelen esetben, 

Erdélyben sokkal nagyobb hangsúlyt kap a táncegyüttesek kapcsán a közösségi szellem, 

közösség építés így a társadalmi felelősségvállalás, mint az, hogy az együttesek 

versenyeken szerepelhessenek. A mindennapi gondok, pedig amiket említenek, a 

megfelelő terem hiánya, a pénz hiánya, zenekar fogadására nem csak az erdélyi 

táncegyütteseket érinti, hanem kárpát-medencei szintű probléma. Jelenleg a Csoóri 

program pályázati lehetőséget biztosít sok teher könnyítésére. 
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Összegzés 

A bemutatásra került erdélyi esettanulmány több kutatási módszer felhasználásával – 

interjú, kérdőív, adatelemzés – területileg egyre inkább főkuszáltan a jelenlegi 

táncegyüttesi szerepvállalást vizsgálta a közösségformálás területén. 

A tanulmány részét képezi a kutatási zárójelentésnek, melyben a magyarországi 

helyzettel kerül összehasonlításra. Azonban szükséges és ki kell emelni, hogy a két, vagy 

a Kárpát-medence bármely magyarok által lakott régióról is esik szó, lényegesen 

nehezebb az összehasonlító elemzés, főleg a szubjektív befolyásoló tényezők miatt. A 

kisebbségi létből adódóan a hagyományőrzés a kultúra ápolása egy magyarországi 

együttes, szervezet számára ugyanúgy fontos természetesen, azonban a befogadó 

környezet lényegesen támogatóbb, mint a kisebbségi létben élő honfitársaik esetében. 

A kutatás rámutatott arra, hogy az elmúlt évtizedekben Erdély szerte a népességszám 

csökkenése ellenére egyre nagyobb ütemben növekedett a kulturális szervezetek száma. 

Nem elhanyagolható szempontként a falusi, vidéki térségekben magasabb 

reprezentativást is lehet megfigyelni. Ezen szervezetek tagjai legtöbb esetben a 

településen egyedüliként, vagy számos más civil szervezet tagjaként látnak el 

feladatokat. A falusi környezetben ezen szereplők a közösségformálás, 

személyiségformálás elengedhetetlen elemeinek kell tekinteni napjainkban. 

A tanulmány rámutatott arra, hogy a 21. század közösségi média használatban még 

elmaradások figyelhetőek meg, azonban egyre inkább ezt a lehetőséget is kiaknázzák. A 

sajtó Erdély esetében nagyon erős információ átadó eszköz, mivel rendszeresen a 

közösségi értékteremtés vonalát is kiemelve ismerteti ezen szervezetek működését. 

Az együttes vezetők véleménye alapján a közösségi lét, a közösséghez való tartozás 

magasabb arányt képvisel, mint a versenyzéssel kapcsolatos foglalatosság. 

Az esettanulmányban kiválasztott együttes pedig rámutatott arra, hogy egy urbánus, 

városi térben is van, és lehet a hagyományos, népi kultúra életben tartására. Mivel a 

városi „elszemélytelenedő” környezet ezzel feloldásra kerül. A taglétszám folyamatos 

bővülése, a gyermekeken kívül szüleik is részt vesznek a közösségi programokon, így 

nem csak az egyén, közösség, hanem a család erősítése is megfigyelhető. E három 

szempont pedig olyan alapokat tud adni, mely az egyén boldogulását (gyermekek 

esetében) a későbbiekben-nagyban befolyásolja. 

A válaszok esetében megfigyelhető, hogy egyesek igaz hobbiként élik meg a próbákat, a 

táncot, de valójában számos olyan képességet, tudást szereznek, melyre nem is 

gondolnak a résztvevők (tacit tudás). 

Az együttes vezetők szerepe napjainkban egyre nehezebb, ha az impulzus alapú, 

felgyorsult, elektronikus, globális világra gondolunk. Azonban látható, hogy egy 

megfelelő lelkesedéssel, és tudással bíró vezető tud és képes közösséget teremteni, és 

fenntartani, mely a közvetlen környezetére is jótékony hatással bír. 
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