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A kutatás célja 

A kutatási zárójelentés 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. 

Ezeket a célokat szolgálja a kutatási tevékenységben feltárt eredmények is. 

A projekthez, és ezzel együtt a kutatás témaköréhez a következő beavatkozási irányok 

kapcsolódnak elsősorban: 

- Kulturális civil szervezetek és intézmények hálózati együttműködése a 

multikulturális sokszínűség megóvása és ápolása, az együttműködések 

tartalmának kibővítése, tapasztalatcserék erősítése érdekében 

- Közösségfejlesztő szervezetek, egyházak hálózati együttműködése, 

tapasztalatcserék erősítése 

- Az ifjúsági együttműködések erősítése, közös programok szervezése 

A hagyományőrző táncegyüttesek, szervezetek munkássága e célok – társadalmi 

kihívásokra adott válaszok – megvalósításának értelemszerűen eszközeként kezelendők, 

és értelmezhetőek, így ilyen célú kutatási vizsgálatuk indokolt. 

Már a projekt címe is – „„Érték, vagy Eszköz?” – a népi kultúra a közösség – és 

személyiségformáló hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása 

alapján” – egy kettőségre kívánja felhívni a figyelmet. Napjainkban az elmúlt évtizedek 

hatásai, hogyan befolyásolják a hagyományőrzéssel foglalkozó kulturális egyesületeket. 

Milyen trend, trendek figyelhetőek meg mely legyen kulturális szemléletű, amely inkább 

belső szakmai megközelítésű (értéktartalommal kapcsolatos kérdések), vagy 

éppenséggel külső nézőpontból történő vizsgálata (eszköztartalommal, szerepkörrel 

bíró tényezők). A néptánccal foglalkozó szervezetek esetében azonban elvitathatatlan, 

hogy egyaránt értékteremtő munkát végeznek, mely a társadalom, közösség számára jól 

kamatoztatható eszköz is egyben. 

A téma komplexitásából adódóan számtalan kutatási módszer felhasználásra került, 

melyek a későbbi fejezetben kerülnek részletesen bemutatásra. A szakmai tervben 

megfogalmazott célkitűzések, és a felhívásban szereplő célokra együttesen a következő 

téma, és kérdéskörök lettek meghatározva: 

- A tánctanulás pozitív hatásai a testkultúrára, fizikai szellemi állapotra 

- A népművészettel foglalkozó ember nyitottabban viszonyul más népek 

kultúrájára és az európai értékekhez. 

- A táncegyüttesek szerepe, és lehetősége a közösségformálásban, társadalmi 

felelősségvállalásban. 
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1. Érték vagy eszköz? 

A projekt címe egy kettőségre kívánja felhívni a figyelmet. A népi kultúra, a 

hagyományőrző amatőr táncegyüttesek munkássága napjainkban minek tekinthető? 

Értéknek, vagy éppenséggel eszköznek. A 2018. február 8-án megrendezésre kerülő 

projektindító konferencia több nézőpont bemutatásával rávilágított, hogy vagy-vagy 

kategóriába nem helyezhető el. A különböző nézőpontok alapján éppenséggel ugyanúgy 

értéknek, vagy eszköznek lehet tekinteni. A fejezetben felcserélve a két szót – először az 

eszköz oldaláról megközelítve – bemutatásra kerülnek azok a tényezők, amelyek az 

egyén, a közösség, a fejlesztéspolitika, vagy éppenséggel a kulturális oldaláról 

világítanak rá, hogy e mozgalom, és háttere milyen számos jótékony, és támogató hatása 

van. 

1.1. A néptánc, mint fejlesztéspolitikai eszköz 

A legszélesebb, és kvázi legtávolabbi nézőpontként értelmezhető a fejlesztéspolitikai 

aspektusok, melyek legyenek, vagy helyiek, országosak, vagy éppenséggel nemzetközi 

szintűek. A komplex terület, és településfejlesztés keretében a kulturális tényezők 

vizsgálata, és fejlesztése egy térség, vagy település számára ugyanolyan fontossággal 

bírnak, mint más területek. A kulturális fejlesztéssel tovagyűrűző hatást tudnak 

generálni, mivel az egyének saját térségükhöz erősebben kötődnek, aktívabb 

szerepvállalásra sarkalják őket, illetve erősebb, és összetartó közösségek jönnek létre. 

Nem elhanyagolható szempontként a kultúra fejlesztése, nem csak a hagyományokat 

konzerváló szerepét tölti be, hanem gazdasági, és turisztikai potenciált is szolgáltat a 

térség számára. Ezen tényezők első ránézésre nem tűnhetnek kardinálisnak, azonban 

számos pozitív externália forrása lehet1. 

Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció társadalmi erőforrásaink, 

értékeink részben is kiemeli a következőeket: „Egyedi, jelentős értéket képviselő 

kulturális és épített örökséggel és hagyományokkal rendelkezünk, amelyek 

népességmegtartó, társadalmi kohéziót és felzárkózást elősegítő, társadalmi-, illetve 

gazdaságfejlesztő szerepe igen jelentős potenciál”. 

A stratégiai környezetben a kultúra által – mint eszköz – történő fejlesztés szintén a 

legtöbb középtávú dokumentumban megfigyelhető, mely legyen a Civil Stratégia 

Nemzeti Önkéntes Stratégia, Nemzeti Ifjúsági Stratégia, Nemzeti Társadalmi 

Felzárkózási Stratégia. Közvetetten az Egészséges Magyarország Stratégia céljaihoz 

történő igazodás is megfigyelhető. 

Ezen dokumentumok felhívják a figyelmet arra, hogy a társadalom alacsony százaléka 

vállal önkéntes munkát, az ifjúság esetében ez a szám még alacsonyabb. A leszakadó 

térségek társadalma több nézőpontú fejlesztése – nem formális keretek között is – 

szükséges. Illetve a magyarok egészségi állapota nem kielégítő. Ezen célokhoz eszköz 

                                                           
1
 A nem feltétlen mérhető társadalmi tényezők, fejlesztések épp úgy számszerűsíthetőek, mint a jól 

meghatározható mutatók. E témát érdekes, és újító megközelítésből közelítette meg DOUGLAS W. HUBBARD 
Mérjünk meg bármit! című könyve. 
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oldalú kezeléseként egyértelműen a hagyományőrző egyesületek, amatőr 

táncegyüttesek sokat tudnak hozzátenni. 

Települési szinten a hagyományőrző, néptánccal foglalkozó együttesek szintén mind 

fejlesztendő, támogatandó, illetve potenciál értékű szempontból szerepelnek a 

tervdokumentumokban. Ez a tervezési szemlélet az Integrált Városfejlesztési 

Stratégiákkal került be a hazai fejlesztési gondolkodásba. 

1.2. A néptánc, egyéni, közösségi fejlesztő eszköz 

Az eszköz oldalú megközelítés másik aspektusa a térségi, és ágazati fejlesztéspolitikán 

túlmenően az egyénre vagy éppenséggel a közösségre gyakorolt hatása. A teljesség 

igénye nélkül két példa kerül bemutatásra, mely kifejezetten a roma népességre 

fókuszál. 

Az „Iskolakultúra” című periodikában jelent meg egy tudományos publikáció, melyben 

interjús kutatás keretében Borsod-Abaúj-Zemplén megyei néptáncpedagógusokat 

kérdeztek meg, hogy a hátrányos helyzetben élő roma gyerekek számára a néptánc 

milyen jótékony fejlesztő hatással bír. A kutatás keretében a legfőbb megállapítások a 

következőek voltak. A néptánc oktatása, bár nehézségekbe ütköznek az infrastrukturális 

tényezők miatt, de az oktatás megvalósítható. A gyerekek a néptánc segítségével 

lényegesen jobb eredményeket tudnak elérni, mint nélküle. A pedagógusok az 

alkalmazott módszereket saját nézőpontjukkal kiegészítve folytatják az oktatást. A 

fejlesztéspolitikai szempontból pedig a leglényegesebb szempont, hogy a néptánc 

segítségével a roma gyermekek társadalmi integrálódását lényegesen erősítette2. 

Az egyénen túlmutatóan a közösségre is jótékony eszközként értelmezhető a néptánc. 

Erre példának hozható fel Oláh József néptánctanár, aki Varsányban (Nógrád megye) 

folytat nevelési munkát. A Nógrád megyei hírportálon bemutatott interjúban a 

legfontosabb üzenet annak tekinthető, hogy a roma, nem roma közösség között a híd 

szerepét tölti be a néptánc3. 

1.3. A néptánc, mint kulturális értékünk 

Az előzőekben bemutatott „eszköz” oldali nézőpontot a következőekben az „érték” 

oldaláról kívánjuk megvilágítani. A néptánc, illetve a népi kultúra értelmezése, és 

újraértelmezése napjainkban éppen úgy megfigyelhető folyamat. Ennek rövid történeti 

háttere, és napjaink szerepére kíván jelen fejezet néhány nézőpontot bemutatni4. 

                                                           
2 Iskolakultúra 2018 3-4.: Néptáncoktatás Borsod - Abaúj – Zemplén megye hátrányos helyzetű településein 

http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/download/22789/22511/  
letöltés ideje: 2019.10.10. 
3
  Nógrád megyei hírportál „Hidat épít a varsányi néptánctanár, hogy szebb legyen az élet” 2019.06.14. 

https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/hidat-epit-a-varsanyi-neptanctanar-hogy-szebb-legyen-az-elet-
2699819/ letöltés ideje: 2019.10.29. 
4
 A folklór, folklorizmus, és folklorizáció kérdéskörét jelen tanulmány nem részletezi, azonban a téma 

szempontjából nem elhanyagolható nézőpont. E témát kiválóan összefoglalta Vajda A 2016: Hagyomány, 
örökség, érték. A hagyomány használatának változó kontextusai című tanulmánya. 
http://real.mtak.hu/40683/1/Hagyomany-orokseg-ertek.pdf  letöltés ideje: 2019.10.10. 

http://www.iskolakultura.hu/index.php/iskolakultura/article/download/22789/22511/
https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/hidat-epit-a-varsanyi-neptanctanar-hogy-szebb-legyen-az-elet-2699819/
https://www.nool.hu/kultura/helyi-kultura/hidat-epit-a-varsanyi-neptanctanar-hogy-szebb-legyen-az-elet-2699819/
http://real.mtak.hu/40683/1/Hagyomany-orokseg-ertek.pdf
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Az 1970-es évek elején, Budapestről útjára induló táncházmozgalom előtt több olyan 

kezdeményezés is volt, amely megpróbálta a magyar népi kultúrát szélesebb körben 

megismertetni ilyen volt például a Gyöngyösbokréta mozgalom, amely sokszor 

aktuálpolitikai színezete miatt nem tudott szélesebb rétegekhez eljutni. De mindezek 

előtt nem mehetünk el szó nélkül a magyar népzene gyűjtésének úttörői nevezetesen 

Bartók Béla és Vikár Béla mellett, akik korszakalkotóként Edison találmányával, 

fonográffal indultak neki felgyűjteni a magyar népdalkincset, igaz az ő munkásságuk a 

néptánckutatás kialakulását csak közvetve érinti, de mégis az általuk kialakított 

népzenekutatási módszertan alapján indult el a modern kori néptánckutatás. Bartók 

Béla illetve Lajtha László már az 1930-as években felhívták a figyelmet a magyar 

néptánc filmes gyűjtésének a fontosságára így a néptánckutatás úttörői, Lajtha László, 

Gönyey Sándor valamint Molnár István már képalkotó eszközök segítségével 

dokumentálták gyűjtéseiket (FELFÖLDI, 1990). 

A tudományos munka mellett a Gyöngyösbokréta mozgalom, - illetve az európai 

romantika hatására egyre közismertebbé válik a néptánc és lassan útjára indul az 

amatőr néptáncmozgalom. Ez még nem olyan formában él, mint napjainkban, de mégis 

ezek hatására jutottak el a táncegyüttesek a tiszta forráshoz történő visszanyúláshoz. 

Azzal, hogy 1950-ben megalakult a Magyar Állami Népi Együttes, valamint 1949-ben a 

Honvéd Táncszínház, már a hivatásos táncegyüttes fogalma megjelent a köztudatban. 

Ezeknek az együtteseknek az előadásmódja még a balett és a néptánc ötvözetén alapult 

így sokszor csak nyomokban voltak fellelhetőek a magyar néptánc elemei (JÁVORSZKY, 

2013 p.33). 

A tiszta forrás felé fordulás, valamint kísérlet a néptánc funkciójába történő 

visszahelyezésére igazából a hetvenes években kezdődött Martin György hatására, aki 

azt hangoztatta, hogy a magyar néptáncot nem csak felgyűjteni és raktározni kell, hanem 

megtanulni, értelmezni és legfőképp használni. Erre a funkcionalitásra, hogy a népzene 

és a néptánc is igazán együtt érvényesül, már Bartók Béla is felhívta a figyelmet. 

„…nem egyéni művészet a népzene, mennyire lényegéhez tartozik az, hogy 

megnyilatkozásának módja kollektív legyen. Ezzel kapcsolatban a gyűjtők figyelme 

ráterelődött arra a jelenségre, hogy a népzene tulajdonképpen szerves hozzátartozója a 

falusi élet minden fontosabb mozzanatának: hogy eredetileg nyilván mindenfajta 

népzene a falu életének csakis valamilyen kollektív megnyilvánulásához volt kötve.”5 

Martin György mentorálása mellett, fiatal lelkes zenészek és táncosok közösen 1972. 

május 6-án megtartották Budapest első táncházát. Ez a táncház volt, ami elindított egy 

olyan mozgalmat, ami ma már Kanadától Japánig százezreket vonz. Idővel egyre több 

klubban indítottak be táncházakat, egyre több táncegyüttesben kezdték Tímár Sándor 

módszerét alkalmazni, tehát azt, hogy nem csak koreográfiák folyamatait tanulják meg a 

táncosok, hanem a megtanult elemeket felhasználva, szabad táncként használják a 

táncosok. Martin György tudományos munkásságával és eredményeivel segítette azokat 

                                                           
5
 BARTÓK B. 1936. Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét 

https://mek.oszk.hu/05200/05222/html/gmbartok0006.html letöltés ideje: 2019.10.10. 

https://mek.oszk.hu/05200/05222/html/gmbartok0006.html
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a lelkes és tanulni vágyó fiatalokat abban, hogy a magyar folklórkincseket értő módon 

tudják felhasználni. 

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 fővárosi táncegyüttes 

nagyon nehezen tud a lokális hagyományokra támaszkodni, bár van erre is példa 

Budapest azon részeinél, amelyek a városegyesítés előtt különálló települések voltak, de 

egy belvárosi táncegyüttes nem tud lokális hagyományokat feléleszteni. 

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 az 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 
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tanulmányokat folytatva lehetősége nyílik arra hogy táncpedagógussá válva visszatérjen  

szülőfalujába és tovább ápolja a hagyományokat, és tovább vigye amit megtanult. 

Egy fővárosi táncegyüttesnek, illetve egy „színpadorientált” táncegyüttesnek is van 

közösségépítő ereje, a közös táncolás, közös „teherviselés” amivel a műsorokra való 

felkészülés jár, összekovácsolja a társaságot. Általában aki táncegyüttesben táncol, azok 

azért teszik, mert szeretik csinálni, nem anyagi javadalmazásért cserében. Ezek az 

emberek közösen járnak táncházakba ahol élő zenére közösen tudnak mulatni, 

gyakorolni, amit megtanultak illetve a táncházmozgalom más rajongóival közösen 

megélni a kárpát-medencei zenei és tánckultúra jótékony hatását. Mivel ők egy városi 

szubkultúra részesei – mindazonáltal, hogy a tudományos élet már magas kultúraként 

tartja számon a népi műveltséget – így akik eljárnak a táncházakba, legtöbben ismerik 

egymást, ismerik a zenészeket, tudják ki melyik táncegyüttesben táncol, a zenészek 

tudják egy-egy kiemelkedő személyiségnél, hogy mikor mit szeret hallani, mit húzzanak 

hogy a kedvére tegyenek. Így a táncházmozgalom a fővárosban sokszor hasonlóan 

működik, mint régen egy falusi közösség, csak sokkal nagyobb méretekben. 

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. Előzőekben már említésre került, hogy sok olyan együttes, hagyományőrző 

egyesület van, akik igyekeznek a lokális hagyományokat feléleszteni, ápolni, tovább adni. 

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 állami ünnepségre. Vannak olyan 

fővárosi együttesek is, akik felsőoktatási intézményhez tartoznak, őket is támogatják az 

intézmények a maguk módján, például próbaterem biztosításával. Érdekes, hogy 

ezekben az esetekben felvehetik testnevelés óraként a magyar néptáncot és van, aki úgy 

kerül be a közösségbe, hogy előtte nem ismerte ezt a kultúrközeget majd benne maradt 

végül a táncművészeti főiskolára is beiratkozott. Természetesen ez csak ritka eset, de jól 

példázza, hogy a közösségbe sok féle úton lehet bekerülni, és aki nyitott rá, az el tud 

mélyülni benne. 

A táncegyüttesekről tehát általánosan elmondható, hogy két fő szemléletmódot 

képviselnek. Egyik, a versenyekre való felkészülés, másik pedig a hagyományőrzést 

előtérbe helyező szemléletmód. Mindkettőhöz szervesen hozzátartozik, a táncanyag 

beható tanulmányozása illetve az adott tájegység vagy falu szokásvilágának, folklór 

anyagának megismerése. Általánosan elterjedt törekvés, hogy annak az anyagnak, amit 

tanulnak a még élő mestereit (adatközlőit) felkeressék és velük együtt időt töltve 

mélyebben megismerhessék a táncosok az adott kultúrkört. Szerencsés helyzetben van a 

táncos szakma, mert a néptánc kutatással foglalkozó szakemberek, jól adatolták és 

rendszerezték a felvételeket, amelyeket a gyűjtők illetve a kutatók készítettek, emiatt 

egy-egy anyaghoz gazdag háttéranyag lelhető fel! A megszólított együttes vezetők és 

szakemberek mindannyian felismerték illetve felhívták a figyelmet arra, hogy dolgozni 

csak a tiszta forrásból, az eredeti filmanyagból érdemes.  
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Tehát a táncanyagban való elmélyülés minkét szemléletmód képviselőire általánosan 

érvényesek, de az elsajátított anyag felhasználási módja már egészen eltérő. Azoknak, 

akiknek elsődleges célja műsor színpadra állítása illetve a versenyeken való részvétel, 

kapacitásuk nagy részét, az anyagban való elmélyülés, megtanulása, annak átadása 

táncosok felkészítése, a koreográfiák elkészítése, esetleges vendégkoreográfusok 

felkérése, versenyekre való eljutás és még sok minden más tennivaló emészti fel. Tehát 

magának a közösségnek az összekovácsolására, közösség építésre feltételezhetően nem 

marad annyi szabad kapacitása, mint azoknak, akiknek a versenyzésre való felkészülés 

nem visz el annyi időt és energiát. Feltételezhető, hogy azok az együttesek, együttes 

vezetők akik, inkább a hagyományőrzést helyezik előtérbe és nem a színpadi produkció 

elkészítését, előkészítését azoknak több kapacitása marad, a közösségfejlesztésre, 

közösségépítésre. Nehéz szigorú határvonalat húzni a két meghatározott szemléletmód 

között, mert a táncos közösség jellegéből fakadóan a határok elmosódnak, a felfogások 

együttesekként illetve együttes vezetőnként változik. Az ésszerű határok közötti 

versengéstől senki nem zárkózott el, annak fontosságát, hogy tudjanak egymásról a 

táncegyüttesek, lássák, ki milyen munkát végzett, hol tart a „mozgalom” azt szinte 

kivétel nélkül mindenki aláhúzta. Inkább az arányok tartásában térnek el, ki mennyi időt 

fordít a versenyekre illetve ki mennyi időt fordít a közösség összekovácsolására. 

A versenyeken való részvételnek is van közösségformáló ereje, a közös tánc, valamint az 

csoporthoz tartozás ereje, az, hogy a csoport egy egységként mutatkozik be a közönség, 

illetve a szakma előtt azt eredményezi, hogy egyfajta identitás kialakul a tagokban, 

kötődés a többiekhez, bajtársiasság, közös munka és áldozatok a cél érdekében. Tehát a 

csoportra lehet jótékony hatással, de nem minden tagjára, mert a vezetőnek a jobb 

eredmény elérése végett illetve a színpadi produkció minősége miatt sokszor válogatnia 

kell a táncosok közül, hogy ki álljon színpadra. Így lesznek a közösségnek olyan tagjai is, 

akik mellőzésre kerülnek, ami hosszú távon nem célravezető, ugyanis ők előbb-utóbb 

tovább állnak egy olyan közösséghez, ahol egyenértékű taggá válhat. Természetesen 

vannak olyan együttesek is ahol erre a fajta szelekcióra a létszám miatt nincs lehetőség, 

ott mindenki szerepel, ilyenkor a táncegyüttes vezető rátermettsége sokat számít 

versenyhelyzetben, hogy olyan táncanyaggal készüljenek a versenyre, amely a gyengébb 

képességű táncosoknak sem okoz problémát az előadás közben. 

Tehát hipotézisünk szerint azok a táncegyüttesek, akik kevesebb hangsúlyt fektetnek a 

versenyzésre illetve a versenyzésre való felkészülésre, azok kevésbé tudnak olyan 

közösséget teremteni, amely a helyi közösséggel szervesen összekapcsolódik, illetve 

feltételezhető, hogy a versenyzés a közösség rovására mehet, míg azok az együttesek 

akik a hagyományőrzés útján járnak, könnyebben tudnak nyitni a helyi közösség felé, 

tagjaikat nem rendelik alá a versenyen elért eredményeknek. 
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2. Kutatásmódszertan 

A kutatás ideje alatt – 2018. március 1. – 2019. október 31. – két elkülöníthető módszer 

került felhasználásra. 

A másodelemzések keretében, szakirodalmak, és adatbázisok felkutatása történt, mely 

részben vagy egészében igazodott a kutatás témájához. Erre mutatott rá egyrészt az 

előző fejezet – „Érték vagy eszköz” – illetve másrészt a kutatásmódszertan részt követő 

3., és 4. fejezet is. 

A közvetlen, és közvetett célcsoport esetében a Csoóri Sándor Alap által támogatott 

együttesek kerültek a vizsgálat középpontjában. Ennek oka, hogy pontos adatbázissal 

napjainkban nem rendelkezünk, hogy mennyi együttes van Magyarországon, illetve 

Erdélyben. Erdély esetében több viszonylag naprakész adatbázis érhető el, így ezek 

felhasználása is megtörtént. A közösségi média használatot is vizsgáltuk a kutatás 

keretében, melynek hiány, vagy éppenséggel megléte, illetve tartalma szintén hasznos 

információkat szolgáltatnak számunkra. 

Primer adatgyűjtés keretében a projekt szakmai tervében meghatározott célcsoportok 

kerültek megkérdezésre: 

a) művészetek területén dolgozó szakemberek, művészek 

b) program- és rendezvényszervezők 

c) hagyományőrzők, a hagyományok ápolásában részt vevő szakemberek 

d) a közösségfejlesztésben és hagyományápolás célját felvállaló társadalmi 

szervezetek vezetői, tisztségviselői, alkalmazottai 

e) a helyi társadalom- és közösségfejlesztést, illetve az ilyen jellegű jól ismerő 

személyek 

A kutatás során a minimális elvárt – felhívásban szereplő – 100 fő magyarországi, és 100 

fő szomszédos ország (romániai) minta ezt a kritériumrendszert vette alapul. 

Kvalitatív adatgyűjtés keretében 13 táncegyüttes vezető (a-e kategóriába tartozó) lett 

felkeresve. A félig strukturált interjúkban szereplő információk a kérdőívekben szereplő 

megállapításokat támasztja alá, vagy éppenséggel ütközteti. 

A kérdőíves kutatás során két kérdőív készült, melyek a tanulmány mellékletei (3. és 4. 

számú melléklet) között megtalálhatóak. 

Időrendi sorrendben a táncegyüttes vezetőknek (a-e kategóriába) szánt kérdőív lett 

online felöltve. A kérdőívre összesen 134 értelmezhető, és elemezhető magyarországi 

minta érkezett be. A szomszédos országok közül „külhoni szakember” címen összesen 

87 értékelhető válasz érkezett be, melyet összesen 30 fő a romániai mintát képviselte. 

A kutatási célokat figyelembe véve a táncegyüttesben részt vevő táncosok véleménye 

éppen úgy hasznosnak tekinthető. A táncosok (a,c,e ) e logika mentén munkásságuk, 

aktív részvételük révén kvázi „tapasztalati” szakértőknek minősülnek, mivel a közösségi, 

amatőr művészeti, illetve a helyi társadalomfejlesztést testközelből élik át, és művelik. A 

kérdőívre összesen 339 online válasz érkezett. A magyarországi minta 167 fő volt, míg 
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az erdélyi minta esetében további 140 válaszadó töltötte ki a kérdőívet. Az erdélyi 

projekt partner további 48 papír alapú kitöltést adott át, melyet az erdélyi 

esettanulmányban került felhasználásra, azonban az országos összehasonlító 

elemzésénél vizsgálata nem történt meg. Ennek oka, hogy ez a minta tömeg lényegesen 

torzítaná a kutatás eredményét. 

A táncegyüttesek vezetőinek szánt kérdőív 55 kérdést, míg a táncosoknak szánt kérdőív 

50 kérdést tartalmaz. Az azonos kérdések esetén összehasonlító elemzés történt. 

Összesen 12 témakör került bemutatásra, melyek a projekt szakmai tervéhez szervesen 

kapcsolódott. 

3. Társadalmi, gazdasági tényezők összehasonlítása 

A kutatás keretében vizsgált két ország Magyarország, és Románia legszélesebb körű 

vizsgálata elengedhetetlen, hogy átfogó képet kapjunk a közvetlen, és a közvetett 

célcsoportról. Az adott térségekben található jellegzetességek, mely legyen demográfiai, 

vagy gazdasági, vagy éppenséggel az országban található civil szektort érintő, mind-

mind ráhatása van a vizsgált célcsoportokra. Így ez a fejezet Magyarország, és Románia – 

azon belül Erdély magyarok által lakott térségeit – veszi górcső alá. 

3.1. Társadalmi, gazdasági szempontok 

Az alfejezet keretében a két ország általános népességszámát, illetve a lemaradó, 

marginalizálódó térségeit vizsgálja. Románia esetében a magyar kisebbség azonos 

szempontú vizsgálata történik. Az alfejezet összegzésében a lehetséges társadalmi 

jövőkép kerül felvázolásra. 

3.1.1. Magyarország helyzete 

Magyarország népességszámát tekintve a következő megállapításokat lehet tenni. Az 

országban regisztrált legnagyobb népesség 10 millió 713 ezer fő volt 1981-ben volt. Ez a 

szám ettől az évtől kezdve folyamatos csökkenést mutatott, mely napjainkban – a tovább 

vezetett adatok alapján – 2008-ra 10 millió 45 ezerre, míg 2019-re ez az érték 9 millió 

772 ezerre csökkent6. 

A halálozások száma a rendszerváltás idejében 145 ezerről, 131 ezerre csökkent, 

azonban az élve születések száma ezzel párhuzamban szintén csökkenést mutat 1990-

2018 között (125 ezerről, 89 ezerre). A természetes fogyás mértéke a vizsgált 

időszakban majd megkétszereződött (19 981-ről 41 300-ra) (KSH, NÉPMOZGALOM,2018). 

1990-2018 között megállapítható, hogy Magyarország korösszetétele folyamatosan 

egyre inkább az elöregedő társadalom korfáját mutatja. A 0-14 éves korosztály a 

lakosság 14,6%-t, a 15-64 éves korosztály 66,1%-t (előző évhez képest csökkenés 

                                                           
6
Központi Statisztikai Hivatal 2008-2019 közötti népesség összesen adattábla 

https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00001.html letöltés ideje: 2019.10.22. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00001.html
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állapítható meg akkor 66,5% volt), a 65 vagy annál idősebb lakosság pedig 19,4%-ra 

nőtt (KSH, NÉPMOZGALOM,2018)7. 

Megyei szinten vizsgálva azonban látható, hogy a népesség változása még inkább eltérő 

szinteket mutat. Ezen adatok alapján a természetes fogyás mértéke legnagyobb Nógrád, 

Zala, Somogy, és Békés megyében. 

A térségek népességszámának változásának másik tényezője a belső, belföldi vándorlási 

különbözet. Ezek alapján elmondható, hogy Magyarországon 6 megyében figyelhető meg 

pozitív vándorlási különbözet. Leginkább pozitívan érintett térségek Pest, Fejér, Győr-

Moson-Sopron megye, melyet Vas, Veszprém, és Komárom-Esztergom megye követ 

(KSH, NÉPMOZGALOM,2018). 

Társadalmi szempontból két aspektus vizsgálata indokolt, melyek részben vagy 

egészében összefüggenek egymással. Az egyik a roma népesség számának alakulása, és 

földrajzi elhelyezkedése. A másik pedig a mélyszegénységben élő lakosság földrajzi 

leképeződése. 

Mind a népszámlálások eredményei, mind pediglen a különböző kutatások a roma 

népesség számát Magyarországon pontosan meghatározni nem tudja. A 2011-es 

népszámlálási adatok – önbevallás alapján – 316 ezer főre tette a romák számát az 

országban, azonban a különböző kutatások számukat lényegesen magasabbnak vélik, 

melyek széles skálán nézve 600-900 ezer főre tehető. HABLICSEK LÁSZLÓ előrebecslése 

alapján 2011-re 658 ezer főre, míg 2021-re 733-814 ezer főre teszi a romák számát 

Magyarországon (PÉNZES – TÁTRAI – PÁSZTOR, 2018)8. 

A különböző kutatások eredményeit összegezve területileg megállapítható, hogy a roma 

népesség hol helyezkedik el Magyarországon. Az adatok alapján Nógrád, Heves, Borsod-

Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú, Baranya, és Somogy megyében élnek a 

legtöbben (1.ábra). 

                                                           
7
Központi Statisztikai Hivatal, Népmozgalom 2018. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepmozg/nepmoz18.pdf letöltés ideje: 2019.10.22. 
8
 Pénzes J. - Tátrai P. – Pásztor I. 2018:A roma népesség területi megoszlásának változása Magyarországon, In. 

Területi Statisztika 58. évfolyam 1. szám pp.: 3-26. 
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2018/01/ts580101.pdf letöltés ideje: 2019.10.22. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepmozg/nepmoz18.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2018/01/ts580101.pdf
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1. ábra A roma népesség aránya a járásokban (bal oldali ábra) 

Forrás: Pénzes – Pásztor, 2014 In. Területi Statisztika 2018 58. évfolyam 1. szám 

2. ábra Mélyszegénységben érintett települések köre (jobb oldali ábra) 

Forrás: Mélyszegénység.hu 

A másik társadalmi szempont a mélyszegénység helyzete Magyarországon, mely már 

nem csak a társadalmi, de a gazdasági tényezőket is vizsgálja. A TÁMOP 5.1.3. keretében 

az ország mélyszegénység szempontjából érintett térsége lehatárolásra került9 (2. ábra). 

A mélyszegénység által érintett települések, és a roma népesség földrajzi 

elhelyezkedésében párhuzam fedezhető fel. 

A kormány már 2006-ban meghatározta azon térségeket, melyek hátrányos helyzetű 

térségek. Ezt a 240/2006. (XI. 30). Kormányrendelet határozta meg. Napjainkban a 

105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet „a kedvezményezett települések besorolásáról és a 

besorolás feltételrendszeréről” van hatályban. 

A négy mutatócsoport (társadalmi, és demográfiai helyzet, lakás és életkörülmények, 

helyi gazdaság, és munkaerő, infrastruktúra és környezet) által mért helyzet alapján 

három kategória került meghatározásra. Az egyik a jelentősen sújtott 

munkanélküliséggel érintett terület, a másik a társadalmi- gazdasági- infrastrukturális 

szempontból elmaradott térség. A harmadik kategóriába azok a települések kerülnek, 

ahol mindkét tényező domináns (3. ábra). 

Ezen mutatók alapján a következőek állapíthatóak meg. A hátrányos helyzetű térségek 

periférikus elhelyezkedésűek az országban. Egyrészt „külső” határ menti periféria, 

másrészt „belső” periférikus térségek (zsáktelepülések, főbb közlekedési útvonalaktól, 

városoktól távol elhelyezkedő, melyek főleg aprófalvas térségek). 

                                                           
9
 TÁMOP 5.1.3. Mélyszegénység.hu honlapja, http://www.melyszegenyseg.hu/fooldal/htmls/ letöltés ideje: 

2019.10.22. 

http://www.melyszegenyseg.hu/fooldal/htmls/
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3. ábra Kedvezményezett települések listája Magyarországon 

Forrás: Lechner Tudásközpont, TEIR, 105/2015 (IV.23.) Korm. rendelet alapján10 

A társadalmi helyzeten kívül a gazdasági helyet alapján Magyarországon megfigyelhető a 

területi differenciáltság. Regionális szinten az Európai Uniós Fejlesztéspolitikai 

nézőpontok alapján két régió állapítható meg. ebből a nézőpontból kiindulva 

elmondható, hogy van egy Budapest, Pest megyével bezáró prosperáló Közép-

Magyarországi régió, illetve az összes többi régió (konvergencia régió), mely a GDP EU-s 

átlagának 75%-a alatt teljesít. 

Megyei szinten LENGYEL IMRE és VARGA ATTILA tanulmánya alapján öt típusba osztható. 

Ezek alapján Centrumba tartozik Budapest, Pest. FDI feldolgozóiparba Győr-Moson-

Sopron, Fejér, Komárom-Esztergom, és Vas. Újraiparosodó kategóriába a következő 

megyéket sorolták a kutatók, Bács-Kiskun, Zala, Veszprém, Heves, Borsod-Abaúj-

Zemplén, és Jász-Nagykun-Szolnok. Tudásközpont kategóriába a következő megyék 

kerültek Baranya, Csongrád, és Hajdú-Bihar. Magyarország gazdasági szempontú rurális 

megyéi közé Tolna, Somogy, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, és Nógrád került (LENGYEL-

VARGA, 201811). 

                                                           
10

 TÉRPORT, Kedvezményezett települések a 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján 
http://www.terport.hu/tematikus-terkepek/kedvezmenyezett-telepulesek-a-1052015-iv-23-korm-rendelet-
szerint letöltés ideje: 2019.10.22. 
11

 Lengyel I. –Varga A. 2018: A magyar gazdasági növekedés térbeli korlátai – helyzetkép és alapvető dilemmák. 
In. Közgazdasági szemle LXV. évfolyam 5 szám. pp.:499-524 http://real.mtak.hu/79542/ letöltés ideje: 
2019.10.22. 

http://www.terport.hu/tematikus-terkepek/kedvezmenyezett-telepulesek-a-1052015-iv-23-korm-rendelet-szerint
http://www.terport.hu/tematikus-terkepek/kedvezmenyezett-telepulesek-a-1052015-iv-23-korm-rendelet-szerint
http://real.mtak.hu/79542/
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Az előzőekben bemutatott adatok alapján látható, hogy Magyarország számos 

szempontból külön-külön vagy ezek hatványozott hatásaként belső, vagy külső 

perifériák találhatóak. Ezek felzárkóztatásra számos program, kezdeményezés indult, 

legyen az állami, vagy Európai Uniós finanszírozású. 

3.1.2. Románia, azon belül az erdélyi magyarság helyzete 

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 száma12. (A romániai népszámlálással 

kapcsolatos részletes elemzés VERES VALÉR Népességszerkezet és nemzetiség könyvében 

olvasható). 

Az erdélyi magyar népességet elhelyezkedésüket tekintve három jól elkülöníthető részre 

osztható (4. 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). 

                                                           
12

 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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4. 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). 

A népszámlálást követő továbbvezetett adatok, illetve a népesség előrebecslések mind 

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

http://ispmn.gov.ro/maps
http://www.ispmn.gov.ro/uploads/ISPMNN_WP_43-19-04%20BT.pdf
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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 években13. 

3.1.3. A vizsgált térségek azonos társadalmi folyamatai 

A kutatási terület esetében a következő megállapításokat lehet tenni. Az elmúlt 

évtizedekben a népességszám folyamatos csökkenést mutat. Ezt a folyamatot a 

„depressziós” térségek esetében hatványozottabban érvényesülnek, mivel negatív a 

külső, vagy a belső vándorlási különbözet is ezekre a térségekre erősebben hatnak. 

A fiatalság számának csökkenése, a társadalom elöregedése, és a roma népesség 

növekedése nem tekinthető egyik, vagy másik ország sajátságának. Ezek a tényezők a 

Kelet-Közép-Európa összes országára elmondhatóak, így a vizsgált kutatási területekre 

is. 

Az előzőekben említett társadalmi tényezőket a Kárpát-medence magyar népesség- 

előrebecslése 2011-2051 című tanulmány is prognosztizálja14. 

E negatív folyamatokra csakis kizárólag komplex szemléletű fejlesztéspolitika szükséges. 

3.2. Civil szektor helyzete 

A civil szektor, vagy más néven a harmadik szektor értelmezésére, kialakulására, és 

szerepkörére, vagy éppen lehatárolása számos kutatás készült15. Ennek összetettségét, 

és tényezőit jelen kutatás nem taglalja. Azonban mivel ezen szervezetek nagy hányada 

foglalkozik kulturális tevékenységgel, illetve ezen szervezetek az esetek többségében 

adják azt a jogi környezetet, melyben a közvetlen, vagy a közvetett célcsoport található, 

így a kutatási terület széleskörű vizsgálata során a két ország civil beágyazottságának 

rövid helyzetleírása történik. 

3.2.1. Civil szektor helyzete Magyarországon 

Az előzőekben bemutatott demográfiai folyamatok részben, vagy egészében a társadalmi 

felelősségvállalás fontosságára hívja fel a figyelmet. A társadalmi együttműködés 

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. 

A Központi Statisztikai Hivatal 1993 óta vizsgálja a magyarországi civil szektort, mind 

számossága, mind pediglen gazdasági súlya alapján. A szervezetek száma 1993-tól 2008-

ig folyamatos növekedést mutatott. Utána lassú csökkenés, illetve stagnálás volt 

megfigyelhető. A nonprofit szférában 2017-ben 61 151 szervezett működött, mely 

                                                           
13

 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. 
14

 KSH 2019. Kárpát-medencei népesség-előrebecslés 2011-2051. KSH Népességtudományi Intézet, kutatási 
anyag. 
15

  Márkus E. 2016: Amikor a harmadik az első, A civil szektor többféle nézőpontból. Csokonai Kiadó, p. 274. 

http://statisztikak.erdelystat.ro/cikkek/nepesedesi-perpsektivak-erdelyben-2011-2031/24
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minimális csökkenést (465-tel több volt 2016-ban) mutatott. 2011-ben a 2011 évi. 

CLXXV. (civil) törvény hatására a civil szervezetek egy „tisztulási folyamaton mentek 

keresztül”. A civil szervezetek egyharmada alapítványi formában, kétharmada társas 

nonprofit szervezetként működött. Alapítványok esetében a három legnagyobb 

halmazba a következő tevékenységi főcsoportok taroztak: oktatás, szociális ellátás, 

kultúra. A társas nonprofit szervezetek esetében pedig: szabadidő, sportegyesületek, 

kulturális szervezetek száma volt a legnagyobb16. 

A civil szervezetek már az 50-es években támogató környezete, illetve a rendszerváltást 

követő pozitív környezet még inkább a civil szektor erősödését mutatja17. 

Természetesen a non-profit szektor helyzete, szerepe, és értelmezése számos kérdés, és 

kutatás alapját szolgáltatja, mellyel számos kutató foglalkozott az elmúlt időszakban, 

azonban e tanulmány inkább csak arra fókuszál, hogy a kultúrával kapcsolatban e 

szektorban mekkora arányt képvisel, illetve milyen trend volt megfigyelhető. 

3.2.2. Civil szektor helyzete az erdélyi magyarság körében 

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, 201618). 

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 

                                                           
16

 KSH, Statisztikai Tükör, A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői 2017. 
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit17.pdf letöltés ideje: 2019.10.22 
17 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. 
18

 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://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit17.pdf
http://www.civilszemle.hu/downloads/50_Civil_Szemle_2017_1_web.pdf
http://www.civilszemle.hu/downloads/48_Civil_Szemle_2016_3_web.pdf
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releváns, hogy ezen ifjúsági szervezetek funkcionális típus és cél alapján, hova 

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, 200419) 

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, 201020). 

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 aktivitást21. 

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 
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 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. 
20

 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. 
21

 Civil Kávéház: évkönyvbemutató, megbeszélés és helyzetfelmérés, http://szabadsag.ro/-/sok-a-passziv-
erdelyi-magyar-civil-szervezet 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://szabadsag.ro/-/sok-a-passziv-erdelyi-magyar-civil-szervezet
http://szabadsag.ro/-/sok-a-passziv-erdelyi-magyar-civil-szervezet
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az elmúlt évtizedekben szerepük megerősödött, és az erdélyi társadalom egyik 

meghatározó szereplőivé léptek elő, melyben oroszlánrészt vállalnak a kultúrával, 

hagyományőrzéssel foglalkozó szervezetek. 

3.2.2 Civil szektor hasonlóságai, és különbségei 

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 

2017) 

A vizsgált kutatási területen megfigyelhető a tanulmányok alapján, hogy két különböző 

fejlődési pálya volt megfigyelhető a civil szervezetek kialakulásában. Magyarországon 

lényegesen támogatóbb környezet volt jellemző, míg Románia esetében a kisebbségi 

létben élők számára az egyházak voltak e szerepkörök ellátói. 

A rendszerváltás után mindkét országban megfigyelhető volt a robbanásszerű 

növekedés. A kulturális szervezetek jelenléte mindkét országban domináns a 

szegmensben, de Erdély esetében nagyobb volumenű, mellyel kapcsolatban párhuzam 

vélhető a kisebbségi támogatáspolitikában, illetve magában a kisebbségi létben. 

A földrajzi elhelyezkedés szempontjából különbségnek hozható fel, hogy az erdélyi civil 

szervezetek nagyobb aránya képviselteti magát a falusi, rurális térségekben, mint 

Magyarország esetében megfigyelhető. 

Ezen szervezetek munkája azokat a hiányokat pótolják, vagy pótolhatják, melyet a másik 

két szektor (állam, gazdaság) nem lát el. 

4. A kutatási terület a táncegyüttesek tükrében 

Az előző fejezetek külső tényezőktől egyre jobban közelítünk a kutatás közvetlen, és 

közvetett célcsoportja felé. A fejezet két részre osztható. Az első részben a földrajzi, 

térbeli elhelyezkedését, és adatait vesszük górcső alá. A fejezet második részében a 

virtuális térben betöltött „erejét”, hatását mutatja be az együtteseknek. 

4.1. A táncegyüttesek száma, és földrajzi elhelyezkedése 

A földrajzi elhelyezkedés vizsgálata abból a szempontból érdekes, hogy mely térségek 

érintettek leginkább, hol találhatóak ezek az együttesek. Fejlett, vagy fejletlen 

térségekben, vagy éppenséggel városi, vagy vidéki térségeket érinti leginkább. 

Hipotetikusan abban az esetben, ha fejletlen rurális térségben található egy együttes, 

akkor közösségfejlesztő munkája hatványozottabban értelmezhető. 
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4.1.1. A magyarországi táncegyüttesek 

KESZLER MÁRIA tanulmányában kifejtette, hogy 1985-ben áttekintő tanulmány készült a 

gyermektánc mozgalom történetéből. Akkoriban 350 táncegyüttest tartalmazó 

mozgalomban mintegy 60%-át gyermekek tették ki22. 

 
5. ábra 2018-as Csoóri Sándor Alap által támogatott együttesek földrajzi elhelyezkedése 

Forrás: EMET (saját szerkesztés) 

Napjainkban pontos adatbázissal nem rendelkezünk, mely a magyarországi amatőr 

néptáncegyüttesek számáról, és tagságuk nagyságáról pontos adatot tud szolgáltatni. 

Ennek következtében a 2017-ben induló Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által 

gesztorált Csoóri Sándor Alap legutolsó – 2018-as – döntési listája alapján feltüntetett 

együttesek kerültek elemzésre. Feltételezhetően ettől lényegesen több táncegyüttes 

működik Magyarországon, de minimum számnak 547 együttest vehetünk alapul. 

Az együttes földrajzi elhelyezkedése (5 .ábra), és területi eloszlása (1. táblázat) alapján 

megfigyelhető, hogy az ország egyes részei „együttes hiányos térségek”, illetve 

támogatás által nem érintett részek. 

A 2018-as döntési lista alapján Magyarország 3155 települése közül 373 településen 

(11,8% a településállományból) működő 547 együttes lett támogatva. A megyei jogú 

                                                           
22 KESZLER M. 1997: A magyar gyermektáncmozgalom történetéből (1965-1985). In: Tánctudományi 

Tanulmányok 1996-97. Budapest, 1997.Magyar Tánctudományi Társaság 89-98.o 

http://real-j.mtak.hu/11889/1/TanctudomanyiTanulmanyok_19_1996-1997.pdf 

letöltés ideje: 2019.10.22. 

http://real-j.mtak.hu/11889/1/TanctudomanyiTanulmanyok_19_1996-1997.pdf
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városok esetében majd az összes érintett. A városok esetében majd 50%-os érintettség 

figyelhető meg. A nagyközségek esetében az országos adatokat figyelembe véve már 

csak 25,98%, míg a községek kategóriájába tartozó településállomány 5,9%-án volt 

támogatott együttes. 

 
1. táblázat A 2018-as Csoóri Sándor Alap által érintett együttesek száma, földrajzi elhelyezkedése a 

magyarországi település struktúrában 

Forrás: EMET, KSH (saját szerkesztés) 

Megyei szinten vizsgálva lényegesen nagyobb eltérések állapíthatóak meg23. Az összes 

települést figyelembe véve, felülreprezentáltak a következő megyék: Pest 29,9%, Bács-

Kiskun 27,7%, Hajdú-Bihar 26,8%, Fejér 23,1%, Tolna 22,9%, Csongrád 21,7%. 

Komárom 21,1%. Míg alulreprezentáltnak tekinthetőek a következő megyék (ennek 

magyarázata az aprófalvas településstruktúrából is adódik természetesen): Szabolcs-

Szatmár-Bereg 3,1%, Zala 5%, Vas 5,1%, Borsod-Abaúj- Zemplén 5,3%, Baranya 6%. 

Az érintettség városok esetében országos szinten megközelítőleg 50%, 10 megye 

esetében nagyobb arány figyelhető meg, melyben leginkább kiugró értéket Tolna 70%, 

és Nógrád megye 80% mutatja. Alulreprezentáltság 9 megyében látható, melyből 

leginkább kiugró értéket 30% Heves, 22,2% Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

tapasztalatható. 

Magyarország község kategóriájában található falvak esetében országos szinten 5,9% 

volt a Csoóri Sándor Alap településszintű érintettsége. Ez alatti értéket 8 megyében 

állapíthatunk meg, melyből négy megyében kevesebb, mint fele az országos átlagnak: 

                                                           
23

 A tanulmány végén található 1. számú melléklet a települések lakónépességét figyelembe véve mutatja, hogy 
fajlagosan az adott együttes mekkora lakónépességre oszlik el. Ennek érdekessége, és fontossága abban 
keresendő, hogy minél kisebb településen található egy néptánccsoport annál inkább válhat meghatározó 
közösségformáló erővé. 
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Borsod-Abaúj Zemplén 1,9%, Jász-Nagykun-Szolnok 1,9%, Zala 2%, Vas megye 2,5%. 

Szintén mint a városok esetében 10 megyében pedig országos átlag feletti a községek 

érintettsége a pályázat, illetve együttesek által. Négy megye esetében állapítható meg 

kiugró érték: Fejér 17,7%, Bács-Kiskun 17%, Komárom-Esztergom 16,1%, Tolna 16,1%. 

(1 táblázat) 

Együttes kora Együttes száma 

0-5 16 

5-10 40 

10-15 45 

15-20 32 

20-25 36 

25-30 23 

30-40 31 

40-50 37 

50-60 14 

60-70 28 

70-80 13 

80-+ 5 

2. táblázat A 2018-ban támogatott együttesek korösszetétele 

Forrás: EMET, közösségi médián, honlapokon elérhető adatok alapján (saját szerkesztés) 

A támogatott együttesek közül, melyek rendelkeznek online felülettel (honlap, közösségi 

média oldal), illetve feltüntették alapításuk évét (320 együttes esetében) megfigyelhető 

hogy nagy múlttal rendelkeznek, melynek magyarázata lehet a viszonylag támogató 

környezet. A fiatal együttesek (10 évnél fiatalabbak) aránya mindösszesen 17,5%. Ezzel 

szemben a 30 évnél idősebb együttesek aránya meghaladja 40 %-ot (2. táblázat). 

A Csoóri Sándor Alap pozitív hozadékának tekinthető, hogy a nemzetiségi együttesek is 

részesülhetnek támogatásban, mely számosságukra nem ad választ, azonban rámutat 

arra, hogy körülbelül mekkora arányban képviseltetik magukat ebben a szegmensben. 

Három nemzetiség esetében van viszonylag magas arány a német, a horvát, és a roma 

hagyományőrzők esetében. A 2011-es népszámlálási adatok alapján –mely a 

nemzetiségekre is rákérdezett, bár önbevallásos alapon – megfigyelhető, hogy a német, 

horvát együttesek számukhoz képest felülreprezentáltak, míg a roma csoportok 

alulreprezentáltságot mutatnak. A szlovák hagyományőrzők száma népességarányukhoz 

viszonyítva szintén a negyedik legnagyobb kisebbségbe tartoznak, így párhuzamba 

állítható az együttesek számát tekintve (3. táblázat). 
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Nemzetiség, 
etnikum 

Együttesek 
 száma 

német 29 

horvát 11 

roma 11 

szlovák 6 

szerb 5 

görög  2 

bolgár 1 

lengyel 1 

román 1 

3. táblázat A 2018-ban támogatott nemzetiségi együttesek megoszlása 

Forrás: EMET, közösségi médián, honlapokon elérhető adatok alapján (saját szerkesztés) 

4.1.2. Az erdélyi táncegyüttesek 

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

hagyományőrző táncegyüttes működött. E kategóriába megközelítőleg néhány ezer 

fiatal, felnőtt tartozott bele (Könczei,2004)24. 

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 történtek25. 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 

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 
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 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. 
25

 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://kjnt.ro/szovegtar/pdf/KKonyvek_24_2004_KonczeiA-KonczeiCs_Tanchaz
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korosztályi csoportra oszlik, mely tovább növeli az együttesek számát. Ennek 

következtében a tanulmány 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 együttessel26. 

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. 

 

6. 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 (6. ábra). 

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-
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Marosvásárhely közötti részek. Másrészt a szórványtérségek ezzel szemben területileg 

alulreprezentáltságot mutatnak (7. ábra). 

 

7. 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 

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. 

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 (2. melléklet). 

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.  

4.1.3. Hasonlóságok, különbségek 

A táncegyüttesek földrajzi elhelyezkedésében Magyarország, és Románia, azon belül 

Erdély estében számos hasonlóság, és különbség állapítható meg. 

Az elemzés során a legszembeötlőbb a táncegyüttesek számában keresendő. Az erdélyi 

együttesek száma a Magyarországihoz képest a népességszám alapján lényegesen 

felülreprezentáltabb. Igaz, hogy Magyarország esetében nem tudni pontos adatokat, 

azonban ha csak a Csoóri program támogatási intenzitását nézzük az adott 

országrészekben, akkor is elmondható Erdély felülreprezentáltsága Magyarországhoz 

képest. 

A táncegyüttesek számosságán túlmutatóan megfigyelhető a táncegyüttesek korán is a 

lényeges különbség. Míg a magyarországi együttesek „átlagéletkora” lényegesen 

magasabb, mint az erdélyi együtteseké. E két tényező magyarázható, hogy az erdélyi 

együttesek esetében egyrészt egy késő érő folyamat figyelhető meg, másrészt a 

támogatáspolitika, kisebbségpolitika a 2000-es évektől egyre intenzívebbé vált a 

kulturális területen, mely mind az együttes számban, mind pediglen a korábban 

bemutatott civil szervezetek számában is meglátszódik. 
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A maga módján érdekes folyamatnak tekinthető, hogy az erdélyi „kultúrkincs” 

diverzebbnek tekinthető a magyarországihoz képest, ellenben mégis e megkésettség 

látható. 

Földrajzi elhelyezkedését nézve Magyarországhoz képest lényegesen nagyobb arányban 

találhatóak az együttesek falvakban, igaz a városi együttesek aránya sem alacsony, míg 

Magyarország esetében a városi-falusi együttesek majd azonos számban figyelhetőek 

meg. Mindkét országban jellemző, hogy a nagyobb településeken több együttes működik, 

falvakban meg az esetek többségében egy együttes található. 

Mindkét országban a marginalizálódó, leszakadó, vagy Erdély esetében etnikai 

kitekintéssel is élve szórvány térségek a táncegyüttesek alulreprezentáltságát mutatja. E 

hiány feloldására szükséges lenne annak feltérképezése, hogy lehetőség van-e ezeken a 

térségeken együttesek létrehozását kezdeményezni, mely egyrészt megmaradt 

értékmentést, másrészt közösségi fejlesztést is eredményezne a későbbiekben. 

4.2. A közösségi média szerepe a 21. században 
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 magyarországi néptáncegyüttesek szempontjából. 

4.2.1. Magyarországi együttesek jelenléte a közösségi médiában 

A néptáncegyüttesek „social médiában” való megjelenésének vizsgálatához a Csoóri 

Sándor Alap 2018-as döntési listája alapján nyertes magyarországi együttesek online 

elérhetősége került górcső alá. 

Az 547 támogatott együttes esetében 337 esetben lehetett honlapot találni az 

együttesekről, melyek vagy az Önkormányzat, vagy a fenntartó, vagy az Együttes által 

lett elkészítve. Ezek színvonala, és információ gazdasága széles skálán mozgott. A 

közösségi média elemzése során 327 együttes esetében lehetett együttesi csoportot, 

személyt, vagy közösségi formát találni. Érdekes megfigyelés, hogy amikor egy együttes 

„személyként” van feljelentkezve a platformra akkor lényegesen nagyobb az ismeretségi 

köre – ezáltal az információ, érték – átadási lehetősége, mint mikor közösségi állapotban 

érhető el az adott együttes. 
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Támogatott együttesek száma 2018-ban 547 

Honlappal rendelkezik  337 

Facebookkal rendelkezik 327 

Honlappal rendelkezik, és Facebookkal rendelkezik 249 

Honlappal rendelkezik, és Facebookkal nem rendelkezik 88 

Honlappal nem rendelkezik, és Facebookkal nem rendelkezik 125 

Honlappal nem rendelkezik, és Facebookkal rendelkezik 85 

4. táblázat A 2018-ban támogatott együttesek online felületen való elérhetősége 

Forrás: EMET, együttesek honlapjai, közösségi média felület (Facebook) (saját szerkesztés) 

Az összehasonlítás során 23% esetében volt megfigyelhető, hogy nem rendelkezik sem, 

honlappal, sem pediglen Facebook profillal. Majd azonos arányban figyelhető meg, hogy 

vagy az egyik, vagy a másik platformot részesítik előnyben az együttesek. Azonban a 

vizsgált 337 együttes esetében 45% volt, akik mindként formát egyaránt alkalmazzák (4. 

táblázat, 8. ábra). 

 
8. ábra A 2018-ban támogatott együttesek online, és közösségi médiában való megjelenése 

Forrás: EMET, honlapok, közösségi média (Facebook) (saját szerkesztés) 

A közösségi média ezen együttesek számára egy lehetőség, mivel viszonylag egyszerűen 

nagyobb tömeget tudnak megszólítani, esetleg aktivizálni. Azonban az látszódik, hogy 

ezen oldalak követőinek a száma alacsony értéket mutat. Napjainkban Magyarországon 

ezek az együttesek 273 ezer embert tudnak megszólítani közvetlenül (5. táblázat). 

Természetesen a népi kultúra számos más közösségi média oldala is található, így ez a 

szám lényegesen nagyobb, azonban csak az együttesek kapacitását nézve még 

növekedési lehetőség adott. Abban az esetben, ha cél az, hogy a mozgalomban rejlő 

értékeke, vagy a közösség megszólítása a cél, akkor indokolt e lehetőség jobb kiaknázása 

a későbbiekben. 

45% 

16% 

23% 

16% 
Honlappal rendelkezik, és
Facebookkal rendelkezik

Honlappal rendelkezik, és
Facebookkal nem rendelkezik

Honlappal nem rendelkezik, és
Facebookkal nem rendelkezik

Honlappal nem rendelkezik, és
Facebookkal rendelkezik
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  Együttes FB követő 

0-100 16 827 

100-200 28 4092 

200-500 115 41 592 

500-1000 92 65 277 

1000-2000 49 64 185 

2000-2500 9 20 210 

2500-4000 10 29 174 

4000-6000 4 19 316 

6001- 4 28 960 

Összesen 327 273 633 

5. táblázat A 2018-ban támogatott együttesek Facebook profiljainak követői számának megoszlása 

Forrás: EMET, közösségi média oldalak (Facebook) (saját szerkesztés) 

4.2.2. Erdélyi együttesek jelenléte a közösségi médiában 

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 elemzésre27. 

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 (6. 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 

6. 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 

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

tartozott egy adatként került felhasználásra. 
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vagy abból indul ki, hogy egyrészt a helyi közösség katalizátora a szervezet, iskolai 

együttes, harmadrészt pedig sikeres produkcióval médiavisszhangot tudott az együttes 

magának szerezni. 

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 

7. 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 (7. táblázat). 

4.2.3. A közösségi média használatában rejlő azonosságok, különbségek 

Az amatőr táncegyüttesek közösségi média használatában, és alkalmazásában számos 

hasonlóság volt megállapítható. A követők száma alapján azonosság volt megfigyelhető. 

Azon együttesek száma mely kevés követője van - 1000 alattiak - azok nagyobb arányt 

képeztek. Illetve mindkét esetben jellemző volt, hogy néhány együttes rendelkezik a 

követők számának a döntő többségével. Mindkét területen látható volt, hogy azon 

együttesek oldala ahol „személyként” volt az együttes feltüntetve, ott lényegesen 

magasabb követési arány volt tapasztalható. 

Erdély esetében a közösségi felülettel (Facebook) rendelkező együttesek száma 

nagyobb, mint honlapokkal rendelkező, ezzel szemben Magyarországon majd hogy nem 

azonos volt. Ez az előző fejezetben bemutatott okokból magyarázható, miszerint az 

erdélyi együttesek nagyobb arányban jöttek létre az elmúlt tizenöt évben. Számos oldal 

foglalkozik a magyar néptánccal azonban azok fragmentálsága miatt, nem lehet pontos 

adatot szerezni. A vizsgált 420 facebook profil napjainkban összesen 346 416 főt ér el. 

Függetlenül attól, hogy milyen rendszerességgel osztanak meg tartalmat. A közösségi 

médiában rejlő potenciált sem az erdélyi, sem a magyarországi amatőr együttesek döntő 

többsége nem használják ki kellő képen, pedig az ebben rejlő potenciál elvitathatatlan 

már az előbb bemutatott számadat miatt. Természetesen a közösségi médiában is 

láthatóak a trendek, platformváltás, korosztályi igények, azonban mint egyik nagy 

tömeget elérő lehetőség, melyet saját tartalommal lehet megtölteni, és ezáltal értéket 

közvetíteni, így jó képességekkel rendelkező személy a közösség javára is tudja 

használni ezt a lehetőséget. 
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5. A kutatás eredmények kiértékelése 

Jelen fejezetben az online kérdőíves kutatást kiértékelését végeztük el. Ebben a 

fejezetben a kérdőív válaszainak grafikonos kiértékelése illetve annak szöveges 

értékelése olvasható. A kérdőíveken túlmutatóan az interjúkban szereplő további 

válaszok beépítése, is megtörtént. 

Vizsgálat alá került, hogy leggyakrabban milyen formában lehet találkozni napjainkban a 

magyar népi kultúrával, ennek hatására kezdenek-e foglalkozni a magyar népi 

kultúrával illetve a magyar néptánccal. Táncegyüttesekben milyen munka zajlik, heti 

hány próba, hány fellépés, hogy tanulnak meg bizonyos táncanyagokat. Aki táncol, az, 

hogy tekint erre a cselekvésre, miért űzi, mik a tervei vele hosszú távon. Legtöbb 

táncegyüttes működése során kapcsolatba kerül néptánc versenyekkel, így a kérdőív 

kitér a versenyzési szokásokra és a versenyeztetésre is. Vizsgálat alá került az is, hogy 

egy-egy táncanyag elsajátításakor, átadásakor fektetnek-e energiát a táncegyüttes 

vezetők abba, hogy a területhez kötődő egyéb információkat, mint például szokásokat 

megtanítanak-e a táncosoknak. A kérdések kitérnek a táncos közösség kapcsolatára más 

közösségekkel, valamint arra, hogy milyen forrásokból tudják fenntartani magukat. Nem 

csak a szellemi és anyagi javakat érinti a kérdőív, hanem a testre gyakorolt jótékony 

hatását is. 

5.1. A kutatásban résztvevők szocio-demográfiai adatai 

A kutatás keretében megszólított erdélyi, és magyarországi táncosok, és együttes 

vezetők szocio-demográfiai adataiból a következőeket lehet megállapítani. 

A magyarországi együttes vezetők: 

Összesen 134 magyarországi táncegyüttes vezető töltötte ki az online kérdőívet. Nemek 

közti bontásban majd 50-50 százalék volt megfigyelhető. 68 férfi, és 66 nő töltötte ki a 

kérdőívet. 

Az együttes vezetők átlagéletkora 38,1 év volt. A nők és férfiak esetében az átlag közel 

helyezkedett egymáshoz. A nők átlagéletkora 37,9, a férfiaké 38,3 év. 

A legmagasabb iskolai végzettség alapján a következőek állapíthatóak meg. A nők 

esetében két fő legmagasabb iskolai végzettsége az általános iskola, 15 fő esetében a 

középiskola, 49 fő pedig egyetemi tanulmányait már befejezte. A férfiak közül 13 fő 

végezte el a középiskolát és 55 fő az egyetemet. 

A táncegyüttes vezetők az ország összes megyéjéből képviseltették magukat. 

Legkevesebb válasz Zalából érkezett 1, míg legtöbb Veszprém megyéből 19. 

A magyarországi táncosok: 

A magyarországi táncosok közül 167 értékelhető kérdőív érkezett be. A nemek közötti 

bontásban majd kétharmados többségben nők töltötték ki (109 fő). Az online kutatások 

tanulsága megfigyelhető a kutatásban, miszerint a nők lényegesen nagyobb hányadban 

töltenek ki ilyen megkereséseket. 
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A táncosok átlagéletkora esetében szintén különbségek figyelhetőek meg. A válaszadó 

férfiak átlagéletkora 33 év, míg a nőké 28,8 év. Az összesített átlagéletkor a kitöltőké 

30,3 év volt. 

A legmagasabb iskolai végzettség alapján a válaszadó nők esetében 14 fő általános 

iskolát, 42 fő középiskolát, míg 53 fő főiskolát, egyetemet végzett. A férfiak esetében 

általános iskolát 7 fő, középiskolát 18 fő, főiskolát, egyetemet 33 fő végzett el. Az 

arányok alapján a válaszadó férfiak esetében a felsőfokú végzettségűek aránya nagyobb 

volt, mint a nők esetében. 

Kutatás keretében az online megkereséssel Békés megyén kívül minden honnét sikerült 

mérhető adatot szerezni. A projekt szervezet kapcsolati hálója alapján a válaszadók 

legnagyobb arányban Veszprém, illetve Budapestről tevődtek össze, de magas 

válaszadás érkezett Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Győr-Moson-Sopron, és Bács-Kiskun 

megyéből. 

Az erdélyi együttes vezetők: 

Az erdélyi táncegyüttes vezetők közül 30 válasz érkezett be. A válaszadók közül a nők 

aránya 17 fővel (56%) nem sokkal volt több a férfiakétól 13 fő. 

Az együttes vezetők átlagéletkora egyaránt 40 év volt mind a férfiak, mind pediglen a 

nők esetében. A magyarországi együttes vezetőkhöz képest viszonylag idősebb 

generáció lett megszólítva. (Ebből az adatmennyiségből messzemenő következtetést 

nem lehet levonni az erdélyi együttesvezetők átlagéletkorára kapcsolódóan.) 

A legmagasabb iskolai végzettség alapján a nők közül 3 rendelkezett érettségivel, míg a 

maradék 14 fő főiskolai, egyetemi diplomával bír. A férfiak esetében azonos arányok 

figyelhetőek meg (12 fő főiskola, egyetem, középiskola 1 fő). 

Földrajzi szempontból a válaszadók Erdély 16 megyéjéből 8-ból érkezett válasz ( Arad, 

Bákó, Fehér, Hargita, Kolozs, Kovászna, Maros, Szilágy). 

Az erdélyi táncosok: 

A megkérdezett 140 erdélyi táncos közül a magyarországi mintához hasonlóan a nők 

aránya magasabb volt, bár kisebb arányban, mint a magyarországi minta esetében (57 

férfi, 83 női válaszoló). 

A válaszoló nők 24,3 év, míg a válaszoló férfiak 22,6 év  átlagéletkora volt. Így a minta a 

magyarországihoz képest lényegesen fiatalabb. 

A legmagasabb iskolai végzett a válaszadók között mind a nők, mind pediglen a férfiak 

esetében párhuzam figyelhető meg. Arányaiban azonosak, mely szerint a válaszadók 20 

%-a általános iskolát, 40-40% pedig közép, és felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

Földrajzi lefedettség esetében Erdély 16 megyéjéből 9-ből érkezett válasz, arányaiban 

viszonylag lekövette a nemzetiségi adatokat. Az érintett megyék a következőek voltak: 

Bihar, Brassó, Fejér, Hargita, Kolozs, Kovászna, Máramaros, Maros, Szeben. 
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5.2. A kutatási eredmények összehasonlító elemzése 

A kérdőívek készítése során az összehasonlíthatóságra törekedtünk a két kategóriában (táncos, 

együttes vezető). Ennek következtében az esetek többségében egységesen is lehetett a 

válaszokat ábrázolni, és értelmezni. Összesen tizenkét témakör került lehatárolásra. 

KOVÁCS HENRIK doktori disszertációja - mely 2019-ben került bemutatásra – számos kérdésben 

egyezik kutatási kérdéseinkkel. Mivel nagy mintást kutatást végzett, így ahol 

összehasonlíthatóak a vizsgált kérdések ott e tanulmány eredményeit is figyelembe vettük. 

A népi kultúra helye napjainkban 

 
9. ábra. „Hol és milyen formában találkozik napjainkban a magyar népi kultúrával? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Öt féle válaszlehetőséget értékelhettek a kitöltők 1-5 közötti skálán. Legtöbben a 

népművészeti vásár, táncház (találkozó), fesztivál helyszínt jelölték meg, ami logikus, 

hiszen a Kárpát-medence legnagyobb folklórfesztiválja az Országos Táncháztalálkozó. A 

magyarországi táncosok véleménye szerint a második leggyakrabb előfordulási helye a 

skanzen, tájház helyszín, míg az erdélyi táncosok szerint falunapokon lehet találkozni 

leggyakrabban a táncháztalálkozó esemény után. Kiolvasható az ábrából, hogy 

gasztronómiai fesztiválokon lehet még sűrűn találkozni a magyar népi kultúrával. Ami az 

ábra érdekessége, hogy mind a négy vizsgált csoportnál, a családi rendezvény az utolsó 

helyre került. Az erdélyi táncosok által (együttes vezetők és táncosok közösen) a 

második legnagyobb számban megjelölt válasz a falunap volt, amelyből valószínűsíthető, 

hogy a települések igyekeznek azzal támogatni a táncegyütteseket, hogy 

rendezvényeiken teret biztosítanak a településen működő táncegyüttesnek. 

Magyarországi táncosok körében második legtöbb választást kapott lehetőség a 

„skanzen, tájház” opció volt, amely arra a következtetésre enged okot adni, hogy már 

nem élő a hagyomány - a revival mozgalom minden erőfeszítése ellenére sem - hanem a 

magyar hagyományok ünnepei és jeles napjai a skanzen, illetve a tájházak kerítései közé 

szorultak. A harmadik válasz, amelyiket legtöbben választottak a falunap volt, amelyről 
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arra lehet következtetni, hogy a kistérségekben a falvak vezetősége ilyen formán is 

próbálja támogatni a helyi együtteseket, hogy rendezvényeiken fellépési lehetőséget 

biztosítanak számukra. Ez mindkét fél részére előnyös, mert a település programja 

színesebb lesz, valamint a táncegyüttes is megmutatkozási lehetőséget kap a helyi 

közösség előtt, ezáltal is szorosabbra tudja vonni a kapcsolatot a helyi közösséggel. Mind 

a két vizsgált területi régióban a táncegyüttes és a helyi közösség kapcsolata hatással 

van egymásra, a táncegyüttesek tevékenysége sokszor jótékonyan mozgatja meg a helyi 

közösség életét, ezzel is elősegítve, hogy a település kulturális élete fellendüljön. 

A kultúra ápolásának megélése napjainkban 

 
10. ábra A népi kultúra, népzene és néptánc: életforma vagy hobbi? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Táncegyüttes vezetők 1-5 ig terjedő skálán értékelhették, hogy számukra a magyar 

néptánc életforma, vagy hobbi. Százalékos arányban legtöbben azt jelölték meg, hogy 

életforma, elenyészően kevesen jelölték hobbinak. KOVÁCS HENRIK doktori 

disszertációjában28 amiben nagymintás kutatást végzett, hasonló adatot kapott, csak 

más formába tette fel a kérdést, „számomra a néptánc leginkább a hagyományőrzés 

lehetőség”. Ezt jelölték meg legtöbben. A hagyományőrzés életforma is, emiatt párhuzam 

állítható fel a két eredmény között. A mély interjúkban is szerepelt a kérdés. A válaszok 

többsége mind arra világított rá, hogy a magyar néptánc életforma, amellett, hogy 

sokaknak ez a megélhetés is. „Inkább életforma számomra, de természetesen onnantól 

kezdve, hogy ez a munkám ez a megélhetésem is. Azért mondom, hogy inkább életforma, 

mert teljesen átszeli a mindennapjaimat, hétköznapjaimat, délutánokat, illetve szabadidőt 

is. Tehát azért nem egy munka, mert nem az van, hogy amikor becsapom az együttesi ajtót, 

akkor egy egészen más ember vagyok vagy mással foglalkozok, hanem ténylegesen ebben 

érzem jól magam akárcsak a hobbik, illetve a kulturális egyéb tevékenységek 

megválasztása is közel van a néptánchoz, néphagyományhoz.”29 Ahogy ebben az 

                                                           
28

 Kovács Henrik: A néptánc funkciójának vizsgálata a XX-XXI. század hagyományos és revival közegében; 
Debrecen 2019; p.102 
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idézetben látható, a válaszadók nagy többsége hasonlóképpen gondolkodik arról, hogy a 

tánccal foglalkozni nem csak a próbaterem falai között kell és lehet, hanem teljes 

mértékben átszövi a mindennapokat. 

Motivációs tényezők szerepe 

 
11. ábra. Miért kezdett el táncolni? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Válaszadók legmagasabb arányban azt jelölték meg, hogy maga a néptánc tetszett meg 

és azért csatlakozott egy táncegyütteshez. Második legnépszerűbb válasz az volt, hogy a 

közösség tetszett meg a válaszadónak és amiatt kezdett el táncolni. A szülői hatás csak a 

harmadik helyen szerepel a mintában negyedik, ötödik leggyakrabb indok az volt, hogy 

az együttes oktatója, meghívta a táncost, illetve az utazási lehetőség. Legtöbb esetben az 

utazás csak ötödik helyen állt, kivéve az erdélyi táncoktatók körében, akiknél az utazási 

lehetőség megelőzte az oktatók meghívása. Legutolsó helyre szorult az a válasz 

lehetőség ahol azt választhatták, hogy egy fiú, vagy lány miatt mentek el táncolni. KOVÁCS 

HENRIK nagymintás kutatásában30 is hasonló eredmények születtek, ebben a témakörben 

a leggyakoribb válaszlehetőségek között nála is a közösség (barátok), család idősebb 

tagjai szerepelnek. Tehát a család és a barátok (közösség) hatása az, ami miatt leginkább 

elkezdenek táncolni az egész Kárpát-medencében. 

  

                                                           
30

 Kovács Henrik: A néptánc funkciójának vizsgálata a XX-XXI. század hagyományos és revival közegében; 
Debrecen 2019; p.96 
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Táncegyüttesek próbamennyiségei és próbákkal kapcsolatos elvárások 

 
12 ábra. Táncegyüttesben a heti próbák száma 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Heti próbák számára kérdeztünk rá a magyarországi illetve az erdélyi táncoktatóktól. A 

válaszadók összességének nagy többsége a heti 1 illetve heti 2 alkalmat jelölte meg. 

Erdélyi táncegyüttes vezetők a heti 1 alkalmat, míg a magyarországi vezetők többsége a 

heti 2 alkalmat jelölték többen. A heti 3 illetve 4 alkalom az 1-2 alkalomhoz képest 

elenyésző számban jelölték. Ha azt nézzük, hogy ez egy szabadidős tevékenység, amelyet 

munka vagy iskola mellett űznek az együttes tagjai, szép teljesítmény, hogy egy hétből 

egy illetve két estét is rászánnak a kultúra ápolására, illetve a táncos közösségre. KOVÁCS 

HENRIK nagymintás kutatásában is szerepelt hasonló kérdés, amelynek eredményei 

hasonlóságot mutatnak jelen kutatás eredményeivel. a disszertációban a 

megkérdezettek 39.9%-a heti 1-2 alkalmat jelölt a táncalkalmaik gyakoriságára. A 

táncegyüttesben táncoló táncosoktól viszont azt kérdeztük meg, hogy heti hány órát tölt 

átlagosan magyar néptánccal. (13. ábra) 

 
13 ábra Néptánccal eltöltött órák száma hetente 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Átlagosan heti 5 órát töltenek legtöbben, mind az erdélyi, mind a magyarországi 

táncosok. Második legtöbb idő az átlagosan heti négy óra. Eredmény párhuzamba 
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állítható a táncegyüttes vezetők által adott válaszokkal, igaz ott alkalmakat kérdeztünk, 

de feltételezhetjük, hogy egy alkalom 1-2 órás elfoglaltságot jelent. Ha még ehhez 

hozzávesszük az otthoni készülést illetve egy-egy táncházat, ahol táncol az illető, akkor 

kijelenthetjük, hogy azonos időráfordításról számoltak be a táncegyüttesek tekintetében 

mind az oktatók, mind a táncosok. Ez a kérdés annak a mérésére megfelelő, hogy a kor 

embere, a mindennapjaiból mennyi időt tud fordítani a közösséghez tartozásra, a 

hagyományok ápolására, valamint a testi fejlődésére. 

 
14. ábra. Táncpróbákkal, fellépésekkel kapcsolatos elvárások 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

A magyar néptánccal eltöltött heti időmennyiséget már érintettük ezért a 14. ábra 

segítségével azt vizsgáltuk, hogy a táncoktatóknak mi az elvárása a táncosok felé, a 

táncpróbákkal illetve a fellépésekkel kapcsolatban. Fontos szerepük van a táncegyüttes 

vezetőknek, abban, hogy egy táncegyüttes hogy tud ténylegesen közösségként működni, 

és a közösségi együttlét mellett, hogyan tudnak „érdemi munkát” végezni. Egy néptánc 

együttes tagjai első sorban azért járnak össze, és fordítanak időt, energiát a magyar 

néptáncra, hogy a hagyományos tánckincset ápolják, megtanulják, és minél jobban 

elsajátítsák. Emiatt nagyon fontos az együttes vezetői attitűd. Legtöbbjük azt az elvárást 

támasztják a táncosokkal szemben, hogy mindig ott kell lenniük a próbán, második 

legtöbb jelölést az a válasz kapta, hogy „jönnek a táncosok, amikor jól esik.” ez is jó 

hozzáállás, szabad kezet kapnak a táncosok és egyéni belátásukra van bízva mikor 

vesznek részt a próbán. A közösség formásra gyakorolt hatása egy-egy vezetőnek 

nagyon erős lehet, a megkérdezettek csak kis hányada számolt be arról, hogy egy próba 

vagy fellépés kihagyása negatív következményekkel járna. Ha szankciókkal illetnének 

táncosokat, az előbb említett helyzetekben valószínűleg keresnének olyan közösséget, 

ahol ilyennel nem találkoznak. 
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15. ábra Táncpróbák, fellépésekkel kapcsolatos elvárás 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Nem csak a táncegyüttes vezetők elvárása fontos a próbákkal kapcsolatban, hanem a 

táncosok szemszögéből is érdekes kérdés, hogyan érzik, mi az elvárás feléjük a 

táncpróbákkal, fellépésekkel kapcsolatban. (15. ábra) Legtöbben azt választották, hogy 

mindig ott vannak, a próbán illetve a fellépésen. Erdélyi táncosok másodiknak azt 

jelölték, hogy „megyek, amikor jól esik” míg a magyarországi táncosoknál második 

helyen az áll, hogy „mindenáron „ott kell lenni” (akár az egészség, akár a magánélet 

rovására)”. Igaz hogy az összes adott válasz együtt sem éri el a legtöbbet adott válasz 

mennyiségét, mégis elgondolkodásra adhat okot, ha egy együttes vezető ilyen elvárást 

támaszt táncosai felé. Feltételezhető, hogy hosszú távon az ilyen hozzáállás nem segíti 

elő a közösség építését. 

Táncegyüttesek éves fellépései 

 
16. ábra Hány fellépés van egy évben? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

A táncegyüttesek színpadi aktivitásának mérésére tettük fel a kérdést, amit az együttes 

vezetők is megválaszoltak, valamint a táncegyüttesben táncolók is. (16. ábra) 
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Magyarországi táncosok évi átlagban 15,4 fellépést jelöltek meg ezzel szemben az 

oktatók évi 25,09-et. Feltételezhető, hogy a vezetőknél azért lett nagyobb ez a szám, 

mert sokan több együttest is visznek illetve egy együttesen belül több korosztályt is. 

 
17. ábra Rendezvények típusai 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

A 17. ábrán láthatóak, hogy a táncegyüttesek milyen fajta rendezvényeken lépnek fel. 

Erdélyi táncoktatók, és erdélyi táncosok legtöbbször fesztiválokon lépnek fel, az erdélyi 

táncegyüttes vezető fesztiválok után a falunapot jelölték meg mint leggyakoribb 

rendezvény ahol megjelennek, majd az együttesi műsorok. Az erdélyi táncosok, szintén a 

fesztivált jelölték meg első helyre, de az oktatókkal szemben a második helyen az 

együttesi műsor szerepel náluk, majd utána következik a falunap. Magyarországi 

táncoktatóknál az együttesi műsor szerepel az első helyen, utána a fesztivál, majd 

harmadik helyen a falunap. A magyarországi táncosoknál, első helyen az együttesi 

műsor szerepel, utána a fesztivál, majd a falunap, hasonlóan a magyarországi 

táncegyüttes vezetőkhöz. Érdekes, hogy a verseny a magyarországi táncoktatókat 

kivéve, mindenkinél az utolsó helyen szerepel, mint fellépés. Lényegében mindegyik 

vizsgált csoport körében a versenyre járás, igen kis százalékát teszi ki a fellépéseknek. 
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Kutatás egyik specifikus kérdésköre: versenyzés, versenyeztetés 

 
18. ábra A versenyeken való részvétel típusa 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Többféle verseny fajtáról kérdeztük a kitöltőket. (18. ábra) Erdélyi táncoktatók és 

táncosok körében túlnyomó többség nem jár versenyekre. Erdélyi táncoktatók még 

szólótánc versenyre járnak, illetve együttesi és minősítő versenyekre járnak 

táncegyütteseikkel. Erdélyi táncosok, akik járnak versenyezni, arról számoltak be, hogy 

inkább együttesi versenyre járnak, mint szólótánc versenyre. Magyarországi 

táncoktatóknak csak 23%-a jelölte, hogy nem jár versenyezni, legtöbben együttesi 

versenyekre járnak, második helyen a szólótánc versenyt jelölték, majd utána minősítő 

versenyt és legvégül a koreográfus versenyt.  Magyarországi táncegyüttesben táncolók, 

47%-a válaszolta, hogy együttesi versenyre járnak és 45% volt, aki azt mondta, hogy 

nem jár versenyre, harmadik legnépszerűbb versenyfajta a szólótánc.  A versenyzésről 

tehát erősen megoszlanak a vélemények valamint a különböző versenyfajták 

népszerűsége is igen változó a vizsgált csoportok Látható, hogy oszlanak meg a 

versenyzéssel kapcsolatban a vélemények, de azt is vizsgálat alá szerettük volna venni, 

hogy akik járnak versenyre, milyen gyakorisággal teszik azt. (19. ábra) 
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19. ábra. Versenyeken való részvétel gyakorisága 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Legtöbben évente egyszer, vagy annál ritkábban vesznek részt versenyeken. Erdélyi 

táncoktatók közül, aki részt vesz versenyen azok közül mindenki maximum évente csak 

egyszer vesz részt ilyen fajta megmérettetésen.  Erdélyi táncegyüttes táncosai közül, 

akik versenyeznek, közülük kétszer annyian vesznek részt évente maximum egyszer, 

mint akik évente több versenyen vesznek részt. Magyarországi táncoktatók körében 

egész mást mutat ez az arány majdnem ugyanannyian járnak évente többször is 

versenyezni, mint akik évente csak egyszer járnak. A magyarországi táncegyüttesben 

táncoló táncosok, viszont többször adták azt a választ, hogy évente csak egyszer vagy 

annál ritkábban járnak versenyezni, mint azt a választ, hogy évente többször járnak. 

Eszerint nagy általánosságban elmondható, hogy az egész vizsgált területen többségben 

vannak, akik a versenyre járást, lehetőleg évi egy alkalomra szorítják, vagy még 

annyiszor sem. A versenyeken sokszor hoznak a zsűrik olyan döntéseket, amelyeket 

igazságtalannak éreznek a versenyzők. Ezért a zsűrizéssel kapcsolatban is tettünk fel 

kérdést: „Hogy látja? Versenyek értékelésénél figyelembe veszik, hogy mekkora műhely 

van a produkció mögött? (pl. hány gyerekből válogathat, kit tesz színpadra, milyen 

anyagi forrásaik vannak a viseletekhez) Jelölje egy 5-ös skálán mennyire veszik ezt 

figyelembe,  ahol az 1-es a leggyengébb, az 5ös a legerősebb fokozat.”31   
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20. ábra „Hogy látja? Versenyek értékelésénél figyelembe veszik, hogy mekkora műhely van a 

produkció mögött?” 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

A 20. ábrán a kérdésre adott számok átlagát jelöltük, ami 2,6 lett, tehát a válaszadók 

nagy többsége azon a véleményen van, hogy inkább ahhoz áll közelebb a mutató, hogy a 

zsűri nem veszi ezt figyelembe az értékelésnél. Ezt a kérdést az mélyinterjúkban is 

feltettük az oktatóknak.  „Az intelligensebb zsűri figyelembe veszi de amiatt nem lehet 

valakit jobb pozícióba tenni. A végeredmény maga úgyis az az alkotás, koreográfia, tánc 

ami ott van de vannak olyan pillanatok ahol össze kell hasonlítani, ott ez is szempont 

lehet.”32 Tehát a zsűri döntését leggyakrabban nem befolyásolja az, hogy hány ember 

közül kell választania a koreográfusnak egy-egy koreográfia színpadra állításánál. A 

versenyzés, versenyeztetés kérdéskör további boncolgatására egy egyszerű 

feleletválasztós kérdést tettünk fel a táncosoknak és táncegyüttes vezetőknek, mégpedig 

azt, hogy szereti-e vagy egyetért-e a versennyel, versenyzéssel. (21. ábra) 

 
21. ábra „Egyet ért- e a versenyeztetéssel, illetve szereti-e a versenyeket?” 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Magyarországi táncegyüttes táncosai a következő arányban válaszoltak: igen 46%, nem 

40%. A magyarországi táncoktatók válasz aránya a következő: igen 48%, nem 49%. 
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Erdélyi táncegyüttes vezetők válaszai: igen 30%, nem 60%. Erdélyi táncosok válaszai: 

igen 24% és nem 60%. Tehát jól látható, hogy milyen százalékos arányban állnak a 

versenyekhez pozitívan és milyen arányban elutasítóan. A versenyzéssel kapcsolatos 

kérdések lezárásaként összefoglalásra kerül a két ország válaszadói véleménye alapján, 

a verseny illetve a versenyeztetés kérdésköre. Erdélyben 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. Azok, akik nyertesek lesznek a 

versenyeken, azokat „felkapják”, „futtatják”, neves karrier vár rájuk.” 33 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 versenyen, 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 nincs olyan régóta jelen, mint Magyarországon, 

lehet emiatt sincs akkora hagyománya az együtteseknél, a versenyen való részvételnek. 

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.”34 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 tisztelgés őseink előtt.”35 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!”36  
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A magyarországi néptáncosok (legyen az táncoktató, vagy táncegyüttesben táncoló 

személy) többségük szokott versenyre járni. A versenyzésnek Magyarországon az 1950-

es évekre visszanyúló gyökerei vannak,37 azóta több szövetség hozott létre 

versenyrendszereket, ahol különböző minősítéseket és fokozatokat nyerhetnek a 

táncosok illetve a táncegyüttesek.  A táncegyüttesekről általánosan elmondható, hogy 

két fő szemléletmódot képviselnek. Egyik, a versenyekre való felkészülés, másik pedig a 

hagyományőrzést előtérbe helyező szemléletmód. Mindkettőhöz szervesen 

hozzátartozik, a táncanyag beható tanulmányozása illetve az adott tájegység vagy falu 

szokásvilágának, folklór anyagának megismerése. Általánosan elterjedt törekvés, hogy 

annak az anyagnak, amit tanulnak a még élő mestereit (adatközlőit) felkeressék és velük 

együtt időt töltve mélyebben megismerhessék a táncosok az adott kultúrkört. 

Visszatérve a versenyzés és versenyeztetés témaköréhez, a megkérdezett interjúalanyok 

a következőket mondták. „Hasznos tud lenni az egyik szemszögből, mert ha az ember 

magasra teszi a lécet, az fejleszti minden szempontból és egy ilyen egészséges versengés az 

együttesek között a jobb technikára a jobb alkotásra, ad lehetőséget, de nem jó olyan 

szempontból hogy sokak kedvét szegi, ha olyan zsűri ül ott, és sokat zsűrizni szokó kollégák 

nem veszik azt figyelembe, hogy szempontba kéne venni, hogy kedvét ne szegjék az amatőr 

mozgalomnak. Előnye hogy a szakma látja egymást és egy ez egy olyan fórum, hogy látjuk 

merre haladunk és a színvonalban kevésbé erős táncegyüttesek is meglátják, hogy hol 

tartanak a legjobb táncegyüttesek és ezért magasabbra teszik a lécet, ez előnye. Előnye 

még hogy fel kell hogy készüljenek, vannak objektív szempontok amiket át kell lépni, 

technikai tudás, ez mindenképpen az egész mozgalom színvonalát növeli.  Hátránya az, 

hogy nem biztos, hogy jó hangsúlyba tolja el a néptáncot. A táncnak nem az az elsődleges 

funkciója hogy versenyeket nyerjünk vele, hanem az amatőr táncház-mozgalomnak az a 

lényege hogy közösségek legyenek, közös énekben, közös táncban megerősödött 

közösségek.”38 Előnyét, hátrányát is felsorolja a kérdezett személy a versenyzésnek, de 

ami talán legérdekesebb része mondanivalójának, hogy a táncegyütteseknek mi kellene 

legyen az elsődleges célja, tehát az hogy közösség legyen akiknek közös az öröme és 

bánata. Egy másik interjúalany azt emelte ki, hogy jó találkozási lehetőség a gyerekeknek 

más olyan gyerekekkel, akiknek szintén a magyar néptánc tölti ki a szabadidejüket. 

„Tehát, ha az a kérdés hogy a versenyeztetésről mi a véleményem, azt gondolom, közös 

program főleg ha, arra is biztosítanak lehetőséget, hogy az együttesek meg tudják egymást 

nézni, így ténylegesen olyan mintha egy találkozási fórum lenne. Pedagógiai szempontból 

meg tudom érteni. Ami ilyenkor a probléma szerintem, hogy vajon kell-e egyáltalán 

versenyeztetni. Miért ne működhetne úgy ez a verseny, hogy van egy bemutatószínpad, 

ahol a tanároknak vagy a szakma iránt érdeklődőknek lehetne egy útmutatás, esetleg egy 

értékeléssel, de a gyermek lelkét nem biztos, hogy ebbe bele kéne vonni. Ugyanakkor ez 

kettős, hiszen a gyerekek néha szeretik a megmérettetést. Van, hogy szeretnek menni 

versenyre függetlenül attól, hogy tudja nem biztos a dobogó felső foka. Néha pedig a 

                                                           
37

 Gombos A. 2002: Hagyományőrző mozgalom és együttesek Magyarországon, In Muharay Elemér 

Népművészeti Szövetség, 2002 p.23.http://www.muharay.hu/index.php?menu=133 letöltés ideje: 2019.10.22. 
38

 Interjúalany 6 (saját gyűjtés) 

http://www.muharay.hu/index.php?menu=133


45 
 

szülőknek is kell, hogy a gyermek fel tudja mutatni, hogy nyert azzal, amit szabadidejében 

csinál. Így fel tudja mutatni, hogy nem csak egy délutáni hobbi, hanem kicsit komolyabban 

csinálja, komolyabb szakmai foglalkozásban részesül.”39 Eszerint az eredmények sokszor 

az olyan szülők részére is jó visszaigazolás, akik nem értenek a magyar néptánchoz, hogy 

ténylegesen szakmai munka folyik az együttesen belül. Bár jobb lenne, ha azt lehetne 

valamilyen módon mérni, hogy milyen mértékű a közösséghez tartozás és ezt lehetne 

számokban mérve megmutatni a szülők részére. 

Egyértelműen kiderül mindkét vizsgált terület táncosainak véleménye. Erdélyben 

erősebbnek mondható az a hozzáállás, hogy nem járnak versenyre, míg Magyarországon 

a táncosok nagy többsége részt vesz, de sokan nem értenek 100%-ban egyet azzal, hogy 

ilyen versenyrendszerben kellene felmérni a táncegyüttesek és táncosok teljesítményét. 

Tudás bővítésének folyamata 

Táncegyüttes vezetőket kérdeztünk arról, hogy amikor felkészülnek egy táncanyagból 

tanítás előtt akkor milyen forrást részesítenek előnyben. (22. ábra) 

 
22. ábra Tánctudás bővítésének fajtái oktatói szempontból 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Mind a két vizsgált terület oktatói, együttes vezetői többségben azt választották, hogy 

archív filmből40 készülnek föl. Azért került be ez a kérdés a kérdőívbe, mert fontosnak 

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

dolgoznak, milyen alapokra fektetik le az adott táncanyagot. Második legtöbbet jelölt 

válasz az ismert, táncos, előadóművész tánca. Sokszor ez nem jelent hátrányt, ha abból a 

célból figyelik meg az ilyen felvételeket, hogy egy adatközlő táncainak elemeit hogyan 

lehet interpretálni. Ez a válasz csak akkor hordozhat veszélyt, ha az eredeti felvételek 

mellőzésre kerülnek és a revival előadó táncát és az általa összeállított folyamatot 

tanítják tovább a táncosoknak. A harmadik válasz pedig a régi emlékekre való 
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támaszkodás. Ez is sok veszélyt rejthet egy oktatónál, ha nem az eredeti filmmel 

eleveníti fel a régen tanultakat, mert az emlékekben megőrzött tánclépések, és 

táncfolyamatok kopnak az idő múlásával, hasonlóan ahhoz, ha egy idegen nyelvet nem 

használ valaki, akkor az is kopik. Így ha csak az emlékeire támaszkodik egy oktató, akkor 

nem tudja olyan minőségben átadni a táncanyagot, mint az olyan oktató, aki az archív 

anyagra támaszkodva készül fel. Visszacsatolásként, az együttes vezetők válaszaihoz, 

táncegyüttesek táncosait kérdeztük arról, hogy milyen forrást részesítenek előnyben új 

táncanyag elsajátítása közben. (23. ábra) 

 
23. ábra Tánctudás bővítésének fajtái táncos szempontból 

Forrás: Kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Mindkét vizsgált terület táncosai azt a válaszlehetőséget jelölték meg, hogy a tánctanár 

által tanított anyag, amire támaszkodnak egy új táncanyag elsajátításakor. Második 

helyen jelölték meg az archív filmet és harmadik helyen csak az ismert táncos, 

előadóművész táncát. Ez a kérdés megerősíti az előzőekben leírtakat arról, hogy milyen 

nagy a felelőssége egy táncegyüttes vezetőnek abban, hogy milyen felkészültséggel áll ki 

a táncosai elé egy táncanyagot átadni. Az természetes, hogy egy táncos elsősorban a 

tanára által tanított anyagra támaszkodik, és az is, ha mellette nézi a régi mesterekről 

készült filmeket. Tehát ismét csak arra pontra jutottunk, hogy az oktató felelőssége, hogy 

abba az irányba terelje táncosait, hogy az archív filmekhez nyúljanak. Így, hogy 

körbejártuk azt a kérdést, hogy milyen forrásokból lenne ideális felkészülni a 

tánctanárnak, azt is érdemesnek tartottuk megkérdezni, hogy egy évben átlagosan hány 

féle táncanyagot tanítanak meg az együttes vezetők a csoportjaiknak (az erdélyi, és a 

magyarországi oktatókat is beleértve). 
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24. ábra Éves szinten átadott táncanyag mennyisége oktatói szemszögből 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Nagy többségük 1-2 táncanyagot tanít meg egy évben, körülbelül ennek a mennyiségnek 

a harmada 2-4 táncanyagot és szinte elenyésző kisebbség, aki 5 vagy annál több féle 

anyagot tanít meg egy év alatt az együttesének. (24. ábra) Nem csak az oktatóktól 

kérdeztük meg, hogy hány féle anyagot adnak át egy évben, hanem a táncosoktól is, hogy 

hány féle táncanyagot sajátítanak el átlagosan egy évben. (25. ábra) 

 
25. ábra Éves szinten átadott táncanyag mennyisége táncos szemszögből 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

A magyarországi illetve erdélyi táncegyüttesekben táncolók legtöbben azt a választ 

adták meg, hogy évi 1-2 új táncanyagot sajátítanak el, nem sokkal kevesebben pedig az 

évi 2-4 táncanyagot jelölték meg. Az évi öt vagy annál több választ pedig még 

kevesebben jelölték meg. Így a táncegyüttesben táncoló táncosok válaszai jól 

alátámasztják, amit a táncegyüttes vezetők állítottak az évi átadott táncagyag 

mennyiségről. A táncanyagok mennyiségi vizsgálata mellett, az elsajátítás folyamata is 

fontos szerepet játszik abban, hogy milyen módon viszonyulnak a táncosok a 
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néptánchoz és később milyen módon adják tovább, ha olyan helyzetbe kerülnek. 26. 

ábrán látható, hogy a táncanyagot milyen módon sajátítja el egy táncos közösség. 

 
26. ábra Táncanyaggal való megismerkedés formái 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Magyarországi táncosok leggyakrabban tanult elemekből szabadon építkezve tanulnak 

meg egy táncanyagot, második leggyakrabb módja, hogy koreográfiákat tanulnak meg, 

adott tájegységhez kapcsolódóan. A magyarországi táncegyüttes vezetők is hasonló 

mintát adtak. Erdélyi táncegyüttes vezetők is hasonló válaszokat jelölték meg első két 

helyen. Az erdélyi táncegyüttesek táncosai viszont átlagosan többen választották első 

helyre azt, hogy koreográfiákat tanulnak meg, második helyen viszont közel azonos 

átlaggal, a tanult elemekből szabadon építkezés áll.  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. (27. ábra) 
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27. ábra „Magyarságismereti -, honismereti tudásanyagot ad- e illetve kap- e a tánctudás mellé?” 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

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. 

Egyik erdélyi interjú alanyunk a következőt mondta: „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 

megengedi az anyagi helyzetünk, ellátogatunk az illető falvakba is, de sajnos, ez nagyon 

pénzfüggő.”41 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. Másik interjúalanyunk a 

következőekről számolt be:  „Bevezettük a győrieknél hogy minden évben kimegyünk 

Erdélybe és egy tanyán egy hetes edzőtábort hívunk olyan zenekarral aki annak a 

tananyag zenéjének a tudója, képviselője, néprajzi előadásokat tartunk, el szoktuk vinni 

őket abba az adott térségbe, szoktunk zenészeket hozni, énekeseket hozni, viseletekről 

szoktam beszélni, hogy vigyázzanak rá és értékeljék. Fontos része a táncos 21. századi 

gyerekeknek hogy milyen a viselethez való viszonyuk.”42 Jó példa lehet, hogy a gyerekekkel 

a tárgyi néprajzi kultúrát is megismertetik, így nem csak a tánckincset ismerik meg, 

hanem azokat a használati tárgyakat, viselet darabokat, amelyek régen a mindennapi 

élethez tartoztak, de mára már kiveszőben vannak. Másik interjúalany is, akivel 
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beszélgettünk arról számolt be, hogy nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy találkozzanak 

a magyarországi gyerekek azzal a kultúrkörrel ahonnan azok a táncok erednek 

amelyeket tanulják. „Számunkra ez nagyon fontos, már eleve a helyi idősek hagyományai 

miatt is–amikor tudok róla, hogy valaki ezzel foglalkozik, akkor őket felkeresem, hogy ha 

lehet minket is vonjanak be vagy ha találtak valamit – akár táncanyagot, énekanyagot – 

akkor azt osszák meg. Mi most Erdélybe, Homoródfürdőre fogunk menni, egy udvarhelyi 

gyermekcsoporttal közösen fogunk táborozni. Két ifjúsági és egy gyermekkorosztállyal 

megyünk ki. Az majd ott tanítottak legjobb formája, ha olyan területen vagyunk, ahol közel 

a forrásterülete az adott témának. Nagyon fontosnak tartottuk ezzel kapcsolatban, ha nem 

csak az ottani oktatókat hívjuk meg, hanem a gyerekeket is, hogy közelebbről 

megismerhessék az ottani világot a velünk jövő gyerekek. Akár kapcsolatok alakuljanak ki. 

Ez nagyon fontos a gyerekeknek is. Dunakeszin is tanítottam és ott minden évben mentünk 

Székelykereszttúrra és nagyon fontos volt a gyerekeknek, hogy ismerjenek ottaniakat, 

illetve az ottaniaknak is fontos volt, hogy ismerjenek anyaországiakat és kapcsolatok 

alakuljanak ki.”43 Itt egy másik szempont is érvényesül, tehát nem csak az adatközlőkkel 

történő találkozás és az eredeti környezet megismerése a cél, hanem az is, hogy a 

gyerekek személyes kapcsolatokat is kialakítsanak és így kötődjenek ahhoz a vidékhez 

ahol jártak és ne csak idegen külső szemlélőként tekintsenek például az elcsatolt 

területekre. Az együttes vezetők hozzáállása, legtöbb esetben hasonló volt, tehát 

elsősorban értékként kezelik a néptáncot, amit úgy kell átadni, a felnövekvő 

nemzedéknek, hogy arra kincsként tekintsen. A magyar népi kultúrához szorosan hozzá 

tartoznak a jeles napok. A falusi ember életében ezek voltak az év folyamán a 

mérföldkövek amihez képest viszonyították az esztendő múlását ezért ez is olyan 

tudásanyag amellyel fontos tisztában lenniük a néptáncosoknak. A 28. ábra erre a 

kérdésre keresi a választ. 

 
28. ábra Évkörhöz köthető népszokásokkal megismerkednek-e? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

                                                           
43

 Interjúalany 7 (saját gyűjtés) 

igen nem

78% 

22% 

82% 

18% 

93% 

7% 

84% 

16% 

magyarországi táncosok (N:167)

magyarországi táncoktatók (N:134)

Táncegyüttes vezetők (Erdély) (N:30)

Táncegyüttesben táncoló táncos (Erdély) (N:140)



51 
 

Mind a négy kérdezett csoport nagy többsége, 84,25%-a válaszolta, hogy igen és csak 

elhanyagolhatóan kis százalék, 17,75% válaszolta, hogy nem ismerkednek meg ilyen 

népszokásokkal. Érdekes kérdést vet fel, hogy a megtanult szokásoknak mi lesz az 

utóélete, hasznosul-e beépül e a társadalomba vagy sem. (29. ábra) 

 
29. ábra „Ha megismerkednek egy-egy népszokással, azt a hétköznapi életben hasznosítja- e 

együttesével?” 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Mind a négy vizsgált csoport tagjai átlagosan a legtöbben azt válaszolták, hogy a 

közössége tagjaival ápolják minden évben az elsajátított népszokást. Kevesebben 

vannak, akik azt válaszolták, hogy csak színpadi környezetben adják elő és vannak 

olyanok is, akik bevezeti családjukba és ott ápolják. Ez a válaszlehetőség harmadik 

helyre került, de ez a jövőre nézve jó folyamat, mert a következő generáció aki felnő, már 

ezekkel a szokásokkal együtt nő fel és így tovább élnek a népszokások. Erdélyben 

speciális helyzetben vannak 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 
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azokon legalább láthatjuk az elődeinket.”44 Ez a hozzáállás, ami egyértelművé teszi, hogy 

a nem csak az interjút adó vezető hanem a legtöbb táncegyüttes vezető 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. Egy magyarországi oktató a következőt válaszolta erre a kérdésre: „A 

hagyományoknak egy bizonyos részét igen. Például a locsolkodást. Mi nagyon sokszor 

megyünk együtt. De az, hogy a lányok úgy jósolják meg jövendőbeli férjüket, hogy 

gombócot főznek, azt nyilván nem csinálják. Azt gondolom, hogy olyan dolgot tudunk nekik 

adni, hogy ha erről hallanak, találkoznak, tapasztalnak, akkor ezt egy nagyon értékes 

dolognak fogják föl.”45 Ez is jó hozzáállás, mert a többlet-tudás, amit a kapnak a néptánc 

mellé, szélesebb látókörűvé teszi a gyerekeket és talán könnyebben tudják majd az 

értékeket felismerni, megőrizni. 

Táncegyüttes és a helyi közösség kapcsolata 

Fontos kérdés, a táncegyüttesek szempontjából, hogy a táncegyüttes vezetőjének kinek 

kell megfelelnie. (30. ábra) 

 
30. ábra Kinek kell megfelelnie az együttes vezetőjének? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Feltételezhető, hogy sokszor azért járnak versenyre az együttesek, mert az ott elért 

eredmény az kézzelfogható produktum, amit fel lehet mutatni annak, aki felé az együttes 

vezetőnek meg kell felelnie. Mindkét vizsgált területen táncegyüttesek vezetőinek 

legnagyobb mértékben a fenntartó szervnek kell megfelelniük, majd saját maguknak, és 

harmadik helyre kerültek a szülők, akiknek a gyerekeit tanítják. Mindamellett, hogy 

kinek kel megfelelnie a táncegyüttes vezetőnek az is lényeges, hogy milyen forrásokból 

tudják az együttes vezetők leginkább fenntartani a táncegyütteseket (31. ábra). 
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31. ábra Milyen anyagi forrásokból tudják leginkább fenntartani a táncegyüttest? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Mindkét vizsgált terület táncegyütteseinek költségvetésének legnagyobb hányadát 

teszik ki a pályázati pénzek, majd ezt követi a támogató szerv, illetve fenntartó szerv 

anyagi segítsége és csak a legkisebb hányadát teszi ki a tagdíjak. Ezek az eredmények azt 

mutatják hogy sok táncegyüttes szimbiózisban van a helyi közösség hivatalos 

képviseletével, de nem csak ez lehet a fokmérője annak, hogy a táncegyüttesnek milyen 

kapcsolata van a közösséggel, hanem az is hogy az együttes tagjai járnak e más 

közösségekbe (32. ábra). 

 
32. ábra Jár-e más közösségbe a táncegyüttesen kívül? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Természetesen nem csak a szabadidejük felhasználás módjának feltérképezése volt a cél 

ezzel a kérdéssel, hanem arra szerettünk volna pontosabb választ kapni, hogy aki 

néptáncos közösségbe jár, az a település közösségével milyen esetleges egyéb 

kapcsolatokat ápol. Erdélyben a táncegyüttesben táncolók 49% -os arányban jelölték 
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meg, hogy más közösségekbe is járnak, a táncegyüttes vezetők 50%-os arányban, 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 is 

szívesen befogadják. Magyarországi táncegyüttes vezetőknek viszont csak a 32%-a 

válaszolta azt, hogy jár másik közösségbe és a táncosok 36%-a. Többféle közösséget 

felsoroltak a teljesség igénye nélkül kiemelendő például: cserkészet, kórus, sport. Ami 

ebből az arányszámból kiderül, hogy vannak, akik más közösségeknek is hasznos tagjai, 

tehát nem szegregált szubkultúráról beszélünk, hanem más közösségek felé is nyitott 

kultúrközegről. KOVÁCS HENRIK nagymintás kutatásában is hasonló eredmény46 született, 

hogy a néptánc mellett a táncosok hány százaléka foglalkozik más szabadidős 

tevékenységgel. kutatásában ez a szám 26% volt. 

Testkultúra- szellemi fejlődés nem formális képzés keretében 

 
33. ábra. Táncanyag mellett egyéb fizikai kondicionáló gyakorlatokat végeznek-e? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Fontos kérdéskör, a magyar néptánchoz kötődő tudás mellett, az emberi test 

fejlesztésének kérdése is. A válaszadók közül a magyarországi tánctanárok 82% a végez 

kondicionáló gyakorlatokat, a magyarországi táncegyüttesben táncolók, 81%-a adott 

hasonló választ. Az erdélyi táncegyüttes vezetőknél ez a szám csak 60%, az erdélyi 

táncegyüttesben táncolóknak viszont 63%-a végez a tánc mellet fizikai kondicionáló 

gyakorlatot. Az interjúkban is előjött ez a kérdés, a válaszadók mindannyian 

beszámoltak arról, hogy a táncpróba alkalmakon, először mindig olyan gyakorlatokat 

végeznek, amelyek átmozgatják az izomzatokat, bemelegíti az ízületeket és a szalagokat. 

Több interjúalany is kifejtette, hogy a tánc mellé milyen gyakorlatokat végeznek és ez 

miért fontos. Nem elég csak táncolni, hanem annak a technikai hátterét is érdemes 

elsajátítani ahhoz, hogy egy mozdulat könnyen kivitelezhető legyen. „Technikai képzés 

nagyon fontos hogy elérjük azt a szintű tudást meg testtudatosságot, ami kell a tánchoz, a 
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próbáinknak jelentős része, amikor nem alkotómunka folyik, hanem a mindennapjainkban 

olyan szinten benne van a technikai képzés hogy tréning, ami a testet felkészíti és a 

tréningen belül olyan technikai ugrás, forgás, ritmika, ezeket fejlesztjük.” 47 De nem csak a 

technika fontos, hanem az alap állóképesség, ami a mai átlagemberből hiányzik. Régen, 

amikor a majdnem a teljes faluközösség fizikai munkát végzett, nem volt szükség ilyen 

fajta állóképesség fejlesztésre, de majdnem azt a napi edzettségi szintek kellene elérniük 

a táncosoknak ahhoz, hogy az izomzatuk úgy bírja a táncot, mint elődeink teste. „Nagy 

hangsúlyt fektetek a fizikai erőnlét kialakítására. A magyar néptáncok, még egy 

egyszerűbb csárdás is jó kondíciót igényel. Régen ez természetesen alakult ki, hiszen már 

gyerekkortól mindenki részt vett a család munkatevékenységeiben, ma viszont már könnyű 

az élet, ezért nem is lennénk képesek a táncos mozgásformák megvalósítása testedzés 

nélkül. A táncosokat, jó esetben, meg lehet ismerni: szebb a tartásuk, magabiztosabb a 

fellépésük. Ép testben, ép lélek! - én ezt pontosan így gondolom.” 48 Tehát ezek azok az 

okok, ami miatt fontos, hogy kondicionáló és technikai fejlesztő gyakorlatokat 

végezzenek a táncosok a tánc mellett. 

 
34. ábra. Önállóan szokott-e kondicionáló edzést végezni? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

A táncpróbák száma változó, de ahogy a korábbi kérdésben látható legtöbben heti 1-2 

alkalommal vesznek részt néptánc próbákon. Ezeken az alkalmakon, ha végeznek 

erősítő gyakorlatokat, illetve tánctechnika fejlesztő gyakorlatokat az heti egy vagy két 

alkalom. A 35. ábrán látható válaszok azt mutatják meg, hogy a kondíció, illetve 

állóképesség fejlesztésre a heti táncpróbák alkalmain kívül fordítanak-e a táncosok időt. 

Az eredmények szerint a táncegyüttesben táncoló táncosok többsége Erdélyben és 

Magyarországon is végeznek önállóan erősítő gyakorlatokat, míg a táncegyüttes vezetők 

többsége, csak a táncpróbák keretein belül. A táncnak a teste gyakorolt jótékony 

hatásáról már esett szó, a 35. ábra grafikonja megmutatja, hogy melyik szavak jellemzik 

leginkább a néptáncnak a mindennapi életre gyakorolt hatását. 
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35. ábra Hogyan segíti a néptánc a mindennapi életét? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Mind a négy vizsgált csoport legtöbbet, azt a három szót jelölte meg, hogy kondíció, 

állóképesség, egészség. Úgy vélekednek, hogy leginkább ez a három kifejezés, ami a 

mindennapi életre gyakorolt hatása a magyart néptáncnak. A néptánc közvetett hatása a 

viselkedési kultúrára is és az öltözködési kultúrára is hatással van. 

 
36. ábra Kik a példaképei? Kitől tanulja viselkedés-, öltözködéskultúráját? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Magyarországi táncosok 38%- adta azt a választ hogy viselkedés és öltözködési 

kultúráját régi táncosoktól tanulja, utána következnek a szülők, rokonok, 37%, majd a 

többi táncos 26%. Negyedeik helyen állnak az adatközlő mesterek 15%, a híres 

közkedvelt táncosok az utolsó helyre kerültek 10% . Magyarországi táncoktatók, 

elsősorban a szülőket, rokonokat 48%-ban jelölték meg akiktől a viselkedést és az 

öltözködés tanulták, utána következnek a régi táncosok 45%, majd az adatközlő 

mesterek 21%. Többi táncostól 11% és legutolsó helyen a híres, közkedvelt táncos 10%. 
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Erdélyi táncegyüttes vezetők elsősorban régi táncosoktól, 56% tanulják az öltözködés és 

viselkedés kultúrát, majd a szülők, rokonok 43% következik, aztán az adatközlő 

mesterek 11% majd végül a többi táncos és a híres, közkedvelt táncos, 3-3%-al. Erdélyi 

táncegyüttesben táncolóknál, szülők 50% állnak az első helyen, utána következnek a régi 

táncosok 41%, majd a többi táncos 25%. Negyedik helyen állnak az adatközlő mesterek 

11%, majd legutolsó helyen a híres, közkedvelt táncos 5%. 

Magyar népi kultúra társadalmi megítélése 

Sokszor foglalkoztatja a magyar népi kultúrával foglalkozókat, hogy vajon elegendő 

figyelmet kap-e a magyar népi kultúra a környező országokhoz képest. 

 
37. ábra Mit gondol, elegendő figyelmet kap a magyar népi kultúra, a környező országok népi 

kultúrájával összehasonlítva? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

A válaszadók nagytöbbsége úgy gondolja, hogy nem kap megfelelő figyelmet és emiatt 

további fejlesztések lennének szükségesek. Akik így gondolják, azok a válaszadók 

létszámának több mint 50%-át teszik ki. Akik úgy gondolják, hogy megfelelő figyelmet 

kap azok válaszadók létszámának 40%-a alatt vannak. Tehát érdemes lehet ezt 

továbbgondolva, a jövőre nézve egyszer egy javaslattal előállni arról (a hozzáértőknek), 

hogyan lehetne még jobban a figyelmet ráterelni a magyar népi kultúrára. A magyar 

társadalomban sokan találkoznak akár a hétköznapok során is a magyar népi kultúrával 

így vizsgálat alá vettük azokat az attitűdöket, amelyekkel találkozhatnak azok az 

emberek, akik a magyar népi kultúrával foglalkoznak és ezt milyen reakciót vált ki az 

„utca emberéből” (38. ábra). 
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38. ábra Mit gondol a magyar néptánc és népzene jelenlegi társadalmi megítéléséről? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Legtöbben arról számoltak be, hogy a társadalmi megítélése, pozitív, nagyon kevesen 

gondolják azt, hogy ciki, de annál kicsit többen, hogy ez elavult és régmúlt. 

 

39. ábra Tapasztalatai szerint milyen irányba mozdult a magyar néptánc és népzene társadalmi 

megítélése az elmúlt 10 évben? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

A kitöltők, valamennyi vizsgált csoportból úgy látják, hogy a 38. ábránál említett 

megítélése a magyar népi kultúrának az „utca embere” szemében az elmúlt tíz évben 

inkább pozitív irányba mozdult, aminek sok féle oka lehet, de valószínűleg hozzájárult 

az, hogy egyre több kulturális rendezvényen kap helyet a népzene és néptánc, valamint 

az is, hogy egyre több iskolában zajlik néptánc oktatás. 
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Jövőkép, és javaslatok 

A megszólított szakembereket az online kérdőívben, megkérdeztük mik a távlati céljaik 

a magyar néptánccal és milyen fejlesztést javasolnának a táncegyüttesek működésének 

megkönnyítésére. 

 
40. ábra Mik a távlati céljai a néptánccal? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

A válaszadók öt különböző válasz közül választhattak, mind a négy vizsgált csoport azt 

jelölte meg legnagyobb számba a távlati céljait illetőleg, hogy „állandó közösséghez 

tartozás”. Erdélyi táncegyüttesben táncolók 70%-ban, erdélyi táncegyüttes vezetők 76%, 

magyarországi táncegyüttes vezetők 66%-ban és a magyarországi táncegyüttesben 

táncolók pedig 81%-ban választották ez a válaszlehetőséget. 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 közösséghez tartozás jó dolog, de nem 

mindegy, hogy hol találja meg az illető ezt a közösséget, ezért a magyar néptánccal 

foglalkozók körében vizsgálat alá vettük, hogy milyen jövőképpel rendelkeznek. (41. 

ábra) Legtöbben azt a választ adták, hogy „szülőhelyén maradva”. 
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41. ábra Hogyan képzeli el jövőjét? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

A megkérdezett magyarországi és erdélyi táncosok esetében is ez a válasz volt a 

legnépszerűbb. 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. Ahhoz, hogy a táncegyüttesek jól 

tudjanak működni és a társadalom minél szélesebb rétege megismerhesse, 

fejlesztésekre van szükség. A 42. ábrán lehetséges fejlesztések láthatóak, amelyek közül 

választhattak a megkérdezettek. 

 
42. ábra Milyen további fejlesztéseket javasolna? 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 
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A táncegyüttes vezetők és táncosok sok féle problémával találkoznak az együttesek 

működése során. A kérdőívben négy megadott válaszlehetőség közül legtöbben az 

infrastrukturális fejlesztéseket illetve anyagi és humánerőforrás fejlesztést javasolnák. 

Marketing és kommunikáció fejlesztését a harmadik helyre sorolták és a programok 

színvonalának növelése a legutolsó lett. A megadott válaszok sorrendje választ adhat 

arra, hogy milyen fejlesztésekre lenne leginkább szükség ahhoz, hogy a táncegyüttesek a 

lehető legkevesebb problémával végezhessék értékőrző munkájukat. 

A kutatás paradoxonja: a tánc Érték vagy Eszköz? 

 
43. ábra Ön szerint a néptánc napjainkban érték vagy egy eszköz?49 

Forrás: kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Fontos, hogy a táncegyüttes vezetője mit ad át, a táncosoknak, milyen szemléletmóddal 

tanítja meg a táncokat. Tehát röviden a kérdés felvetés az, hogy a tánc értékként van 

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

eszközként, 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. 26. ábra mutatja a táncosok válaszait. 

Elhanyagolható a táncosok azon táncosok mennyisége, akik azt mondják, hogy a tánc 

eszköz és úgy is állnak hozzá. Az erdélyi és magyarországi táncegyüttesben táncolók 

körében túlnyomó többség szemében egyértelmű, hogy a néptánc érték, de már a 

magyarországi és erdélyi táncegyüttes-vezetők illetve néptánccal foglalkozó 

szakemberek inkább a köztes számokat jelölték legtöbben, tehát véleményük szerint 

érték és eszköz is. Az eszköz milyensége, már nem egyértelmű, hogy önös célok 

megvalósításának eszköze, vagy színpadi alkotásnak az eszköze-e, de mindenesetre 

elgondolkodtató, hogy hosszútávon hova vezethet, ha átbillen a mérleg nyelve és már 

csak eszközként tekintenek majd a magyar néptáncra. 
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 A kérdés az egész tanulmányt folyamatosan átszőtte, így a kutatás keretében e kérdéssel zárunk. 
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Összegzés 

Néptáncegyüttesek az egész Kárpát-medencében megtalálhatóak, a mai Magyarország 

területén, a többségi nemzet kultúrájának és hagyományának ápolására van lehetőség, 

míg az elcsatolt területeken élő magyar néptáncegyüttesek kisebbségi szerepkörben 

ápolják a magyar hagyományokat és a magyar néptáncot. Ez a kettőség kihatással van 

arra, is, hogy a táncegyüttesek hogyan viszonyulnak a kutatás egyik fő kérdésköréhez, a 

versenyhez illetve a versenyeztetéshez.  A magyarországi táncegyüttesek versenyzési 

hagyománya az 1950-es évekre nyúlik vissza. Azóta sokan járnak versenyekre, de sokan 

el is fordultak tőle és azt vallják, hogy a magyar néptáncnak nem az a funkciója, hogy 

versenyeken vegyenek részt vele a táncosok.  Vannak, akik úgy vélekednek, hogy rossz a 

versenyzési, és a kiértékelési rendszer, de maga az ötlet, hogy a táncegyüttesek 

találkozzanak és ott szakmai diskurzust folytassanak, akár színpadi műsorokon 

keresztül is, támogatandó, melyre igényük is van. A versenyekre való felkészülés, sok 

időt és energiát vesz el a táncegyüttesek vezetőitől, ezért sokszor a közösség építésre 

fordítható energiát veszi el, ami hosszú távon a sikerorientáltság felé fordíthatja a 

táncegyüttest, de az eredmények hajszolása hosszú távon, a közösségen belüli 

konfliktusokhoz vezethet. 

A kisebb településeken a táncegyüttesek hatékonyan tudnának közösséget teremteni, 

például helyi hagyományok felélesztésével, ápolásával, bevonva a település idősebb 

tagjait. A kutató munka során számos pozitív példával találkoztunk, amely ezt igazolja. A 

statisztikai adatok alapján a magyar fiatalság döntő többsége aktív közösségi életet nem 

él, azonban aki egy jó közösséghez tartozik, és nem mellesleg a hagyományos helyi 

értékeket megismeri, és megszereti, könnyebben tudja jövőjét elképzelni szülőföldjén 

maradva, mint az, aki nem rendelkezik a szülőföldjéhez kötődő gyökerekkel. Ez az érzés 

és tudás megszerzése nem korhoz kötött, a válaszok alapján az idősebb generáció is 

ugyanúgy aktivizálható a közösségi életben. 

A néptáncnak nem csak közösség teremtő funkciója lehet, hanem a testkultúrát is 

pozitívan érinti. A kutatásból egyértelműen kiderült, hogy sokan a tánc mellett egyéb 

fizikai kondicionáló gyakorlatokat is végeznek, amelyek a mindennapi életre is jótékony 

hatással vannak. A tánc és az egyéb kondicionáló gyakorlatok a váztartó izmokat 

megerősítik, ezáltal elősegíti a helyes tartást így még az ülőmunkát végzők számára is jó 

mozgásforma lehet az egészségmegőrzéshez annak tükrében, hogy a magyar társadalom 

egészségügyi helyzete lényegesen elmarad az elvárthoz képest. 

A néptánc a társadalmi felzárkózás szempontjából integráló hatású, mind a közvetlen 

környezetben található etnikai vagy nemzetiségi csoportok között, vagy éppenséggel a 

nemzetközi fellépések révén híd szerepet tölt be a kultúrák között. A kutatás rámutatott 

arra, hogy mind Magyarországon, mind Romániában (Erdélyben) a periférikus 

helyzetben lévő és marginalizálódó térségekben jótékony hatást tölthetne be. Azonban 

szakemberek hiányában táncegyüttesek nem alakultak eben a térségben így ez a 

potenciál kihasználatlan. Kulturális szempontból nem elhanyagolható, hogy ezen 
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térségek népi hagyományai is ugyanúgy odavesznek mint a társadalom ha nem figyelünk 

oda. 

A 21. században a közösségek nem csak földrajzi térben helyezkednek el, hanem a 

virtuális térbe is. Felgyorsult világunkban sokkal gyorsabban sokkal több információhoz 

jutunk hozzá. A kutatás rámutatott arra, hogy ezt a lehetőséget az amatőr 

néptáncegyüttesek nem kellőképpen használják ki. Figyelembe véve azt, hogy 

hagyományos értékeket közvetítenek, elengedhetetlen, hogy ilyen modern eszközöket és 

módszereket alkalmazzanak. 
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Mellékletek 
1. számú melléklet Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kezelt Csoóri Sándor Alap által támogatott 

együttesek földrajzi elhelyezkedése Magyarországon 

Forrás: http://www.emet.gov.hu/ 

Megye Település 
típusa 

Érintett 
települések 
száma 

Lakónépesség 
az érintett 
településeken 
2018 

Támogatott 
 együttesek száma 

Együttesre 
jutó 
 népesség 

Bács-Kiskun mj. Város 1            110 638     4        27 660     

város 12            169 734     17          9 984     

nagyközség 5              17 013     5          3 403     

község 15              29 153     16          1 822     

Baranya mj. Város 1            144 188     9        16 021     

város 6              63 881     8          7 985     

község 12              11 395     12              950     

Békés mj. Város 1              59 357     5        11 871     

város 9            130 723     12        10 894     

nagyközség 1                3 264     1          3 264     

község 2                1 374     2              687     

Borsod-Abaúj-Zemplén mj. Város 1            155 650     1      155 650     

város 11            130 722     17          7 690     

nagyközség 1                2 357     1          2 357     

község 6                5 328     6              888     

Csongrád mj. Város 2            204 822     12        17 069     

város 5              76 964     7        10 995     

nagyközség 2                7 158     2          3 579     

község 4                9 238     5          1 848     

Fejér mj. Város 2            141 740     7        20 249     

város 5              42 404     8          5 301     

nagyközség 4              15 723     5          3 145     

község 14              30 023     15          2 002     

Győr-Moson-Sopron mj. Város 2            192 548     12        16 046     

város 5              63 885     7          9 126     

nagyközség 2                4 181     2          2 091     

község 12              21 609     12          1 801     

Hajdú-Bihar mj. Város 1            202 214     5        40 443     

város 13            137 679     17          8 099     

nagyközség 2                9 354     2          4 677     

község 6              11 223     7          1 603     

Heves mj. Város 1              53 436     3        17 812     

város 3              37 604     3        12 535     

nagyközség 2                6 776     2          3 388     

község 7              15 219     7          2 174     

Jász-Nagykun-Szolnok mj. Város 1              71 521     3        23 840     

város 11            123 942     14          8 853     

község 1                1 993     1          1 993     

http://www.emet.gov.hu/
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Megye Település 
típusa 

Érintett 
települések 
száma 

Lakónépesség 
az érintett 
településeken 
2018 

Támogatott 
 együttesek száma 

Együttesre 
jutó 
 népesség 

Komárom-Esztergom mj. Város 1              65 633     4        16 408     

város 4              51 392     6          8 565     

nagyközség 1                2 874     2          1 437     

község 10              19 247     10          1 925     

Nógrád mj. Város 1              34 124     1        34 124     

város 4              41 521     6          6 920     

község 9              10 541     10          1 054     

Pest város 34            580 025     40        14 501     

nagyközség 8              57 588     9          6 399     

község 14              40 541     17          2 385     

Somogy mj. Város 1              61 920     1        61 920     

város 8              67 938     10          6 794     

nagyközség 2                4 535     2          2 268     

község 10              11 984     10          1 198     

Szabolcs-Szatmár-Bereg mj. Város 1            117 121     10        11 712     

város 6              50 671     10          5 067     

Tolna mj. Város 1              32 156     2        16 078     

város 7              74 452     13          5 727     

nagyközség 2                4 912     2          2 456     

község 15              19 815     15          1 321     

Vas mj. Város 1              77 984     3        25 995     

város 5              52 390     7          7 484     

község 5                5 464     6              911     

Veszprém mj. Város 1              59 754     6          9 959     

város 6            100 787     8        12 598     

község 11              14 427     13          1 110     

Zala mj. Város 2            104 646     9        11 627     

város 5              38 034     6          6 339     

nagyközség 1                3 704     1          3 704     

község 5                6 241     5          1 248     
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2. számú melléklet Erdélyi táncegyüttesek megyei szintű eloszlása Forrás: RMNE, EMET, INSEE 

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 
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3. számú melléklet; Táncegyüttes vezetők számára készült online kérdőív nyomtatott változata 

KÉSZÜLT AZ 

ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 
MEGBÍZÁSÁBÓL A 

NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET 
ÁLTAL 

 

Kutatási kérdőív magyar néptánccal foglalkozó 

szakembereknek 

 

 

 

 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Az alábbi kérdőív az 

„„Érték vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség- és személyiségformáló 

hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján. 

(EFOP-5.2.2-17-2017-00054) 

c. projekt keretén belül készült. 

Válaszával nagyban hozzájárul a kutatás szakmai minőségéhez. 

Válaszát név nélkül, és bizalmasan – az Európai Parlament és a Tanács 

2016/679. számú Rendeletének (GDPR) megfelelően – kezeljük. 

Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával és kitölti kérdőívünket! 

 

 

 

2018. 
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1. A válaszadó neme (Tegyen egy X-et) 

1. Férfi  

2. Nő  

2. A válaszadó életkora: …...……………………………… 

 

3. Válaszadó legmagasabb végzettsége (Kérem egyet jelöljön meg) 

Általános Iskola 

Középiskola 

Főiskola/egyetem 

4. Ország ahol él 

  X 

1. Magyarország  

2. Szlovákia  

3. Ukrajna  

4. Románia  

5. Ausztria  

6. Szlovénia  

7. Szerbia  

8. Horvátország  

9. egyéb  

 

5. Lakóhely, település ahol él: …...……………………………… 

6. Település, ahol a táncegyüttese működik: …...……………………………… 

7. Ha táncegyüttest vezet, hány fő tartozik Önhöz? …...……………………… 
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8. Hol és milyen formában találkozik napjainkban leginkább a magyar népi 

kultúrával? (Jelölje az 1-5 ig terjedő skálán, ahol az 1-es a legkevésbé igaz, az 5-ös 

amely leginkább igaz.) 

 

családi rendezvény       1 2 3 4 5 

falunap        1 2 3 4 5 

gasztronómiai fesztivál      1 2 3 4 5 

népművészeti vásár, táncház(találkozó), fesztivál   1 2 3 4 5 

skanzen, tájház       1 2 3 4 5 

 

 

9. A népi kultúra, népzene és néptánc: életforma vagy hobbi? (Jelölje az 1-5 ig terjedő 

skálán.) 

szabadidő, kikapcsolódás 1 2 3 4 5 életforma 

       

10. Miért kezdett el táncolni? (Válassza ki, amelyik leginkább igaz Önre. 1-es, amely 

legkevésbé igaz, 5-ös, amely leginkább igaz.) 

 

szüleim vittek el        1 2 3 4 5 

megtetszett a néptánc, csatlakoztam egy csoportba    1 2 3 4 5 

tetszett a közösség, elmentem néptáncolni     1 2 3 4 5 

táncházba jártam, majd még jobban meg 

szerettem volna ismerni tánchagyományainkat,    1 2 3 4 5 

tetszett egy fiú vagy egy lány, ezért kezdtem el táncolni 

meghívott az oktatóm       1 2 3 4 5 

utazási lehetőség        1 2 3 4 5 

Egyéb: 

 

11. Miért kezdett el táncolni? (Kérem írja le röviden,  ha az előző kérdésben nem volt olyan 

válaszlehetőség, amely megfelelt önnek!) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Miért maradt meg néptáncosnak?  (Kérem fogalmazza meg röviden!) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. Táncegyüttesében egy héten hány próba van? …...……………………… 

14. Mi az elvárás a táncpróbákkal, fellépésekkel kapcsolatban? (Kérem válasszon egyet, 

amelyik leginkább igaz az Ön együttesére!) 

- jönnek a táncosok, amikor jólesik 

- mindig ott kell lenni 

- mindenáron ott kell lenni (akár egészség, akár magánélet rovására) 

- ha kimarad egy próba. szankcionálják a táncost (pl. nem léphet fel, nem utazhat) 

- edzés 

15. Évente hány fellépésre járnak? …...……………………… 

 

16. Milyen típusú rendezvények ezek? (Kérem válasszon, több válasz is lehetséges, de 

legfeljebb három!) 

- fesztivál 

- falunap 

- együttesi műsorok 

- "hakni" 

- verseny 

17. Milyen jellegű versenyen szokott indulni együttesével? (Több válasz is lehetséges!) 

- szólótánc verseny (lokális, regionális, országos) 

- együttesi verseny 

- koreográfus verseny 

- minősítő verseny 

- nem járok versenyezni, nem tartom fontosnak 

 

18. Ha járnak versenyre, milyen gyakorisággal teszik azt? (Kérem csak egyet jelöljön!) 

- Évente egyszer, vagy ennél ritkábban 

- Évente többször 

19. Kérem, ha évente többször jár versenyre, jelölje meg hányszor! 

…...……………………… 
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20. Egyet ért a versenyeztetéssel? 

Igen 

Nem 

21. Kérem röviden indokolja meg előző kérdésre adott válaszát! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

22. Mennyi időt fordít csoportjával egy táncanyag megtanulására, ha versenyre készül? 

egy hónapon belül 

1-3 hónap 

3-6 hónap 

fél éven túl 

23. Milyen forrást részesít előnyben akkor, amikor új táncanyagot sajátít el, hogy 

tovább adja, vagy amikor versenyre készíti táncosait? (Kérem, jelölje skálán a 

forrásfelhasználás gyakoriságát, ahol az 1 azt jelenti, hogy legritkábban, az 5 pedig azt, 

hogy leggyakrabban.) 

- archív film         1 2 3 4 5 

- ismert táncos előadóművész tánca      1 2 3 4 5 

- régi emlékeimre támaszkodva felelevenítem a már megtanult anyagot  1 2 3 4 5 

24. Hány táncanyagot tanít meg együttesének egy évben? 

1-2 

2-4 

5 vagy annál több 

25. Írja le, felsorolás szerűen, milyen táncanyagokat tanított meg az elmúlt tanévben 

(2016/17)!   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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26. Milyen szempontok alapján választ anyagot versenyre? ( Legfeljebb két választ 

jelöljön meg!) 

- kötelezően kiírt 

- az együttes technikai tudását felmérve, a leginkább testhezálló tájegység anyagát választom 

- kedvenc tájegység, adatközlő 

27. Mi a célja a versennyel? (Kérem csak egyet jelöljön!) 

- önmotiváció, szimpla részvétel, tisztes helytállás 

- „megmutatni” és „eladni” magam 

- győzelem, presztízs 

- a tudás elmélyítése, tisztelgés az adatközlők előtt 

28. Hogy látja? Versenyek értékelésénél figyelembe veszik, hogy mekkora műhely van a 

produkció mögött? (pl. hány gyerekből válogathat, kit tesz színpadra, milyen anyagi 

forrásaik vannak a viseletekhez) (Jelölje egy 5 fokozatú  skálán mennyire veszik ezt 

figyelembe,  ahol az 1-es a leggyengébb, az 5-ös a legerősebb fokozat.) 

egyáltalán nem veszik figyelembe 1 2 3  4 5 teljes mértékben figyelembe veszik 

 

29. Együttes vezetőként kinek kell megfelelnie? (Több választ is megjelölhet, de maximum 

hármat!) 

- támogató szervnek (pl. önkormányzat, egyetem) 

- szülőknek 

- saját magának 

- nagy szövetségek elvárásainak (pl. Martin szövetség) 

30. Milyen anyagi forrásokból tudják leginkább fenntartani a táncegyüttest? (Jelöljön 

meg egy lehetséges választ, amelyik legnagyobb arányban van jelen a költségvetésben.) 

- Pályázati pénzek 

- Tagdíjak 

- Támogató szerv anyagi segítsége (pl. Önkormányzat, Egyetem) 
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31. Jár-e más közösségbe a táncegyüttesen kívül? (Pl. cserkészet, futballcsapat, egyéb 

művészeti ágazat) 

Igen 

Nem 

32. Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem írja le röviden, hogy hova! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

33. A próbák során hogy ismerkednek meg egy-egy táncanyaggal? (Válassza ki,  amelyik 

leginkább igaz az Ön együttesére, az 1-es amely legkevésbé igaz, az 5-ös amely leginkább 

igaz.) 

- teljes körűen megtanítom egy-egy tájegység táncait    1 2 3 4 5 

- mélyrehatóan elemezzük egy-egy adatközlő táncát,  

azt próbáljuk meg a legjobban visszaadni      1 2 3 4 5 

- koreográfiákat tanulunk meg egy-egy tájegységhez kapcsolódóan  1 2 3 4 5 

- a tanult elemekből szabadon építkezve táncolunk     1 2 3 4 5 

 

34. Magyarságismereti - , honismereti tudásanyagot ad- e a tánctudás mellé? 

Igen 

Nem 

35. Ha igennel válaszolt az előző kérdésre, kérem írja le felsorolás jelleggel, milyen 

többlet tudást ad át?   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

36. Évkörhöz köthető népszokásokkal megismerkednek-e? 

Igen 

Nem 
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37. Ha igennel válaszolt az előző kérdésre, kérem írja le felsorolás jelleggel, milyen 

többlet tudást kapott! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

38. Ha megismerkednek egy-egy népszokással, azt a hétköznapi életben hasznosítja- e 

együttesével? (Válassza ki,  amelyik leginkább igaz Önre, az 1-es amely legkevésbé igaz, 

az 5-ös amely leginkább igaz.) 

- bevezetjük a családunkba       1 2 3 4 5 

- közösségem tagjaival ápoljuk minden évben (pl. locsolkodás, regölés) 1 2 3 4 5 

- csak színpadi környezetben adjuk elő     1 2 3 4 5 

- egyáltalán nem hasznosítjuk      1 2 3 4 5 

39. Táncosai a néptánc hatására női-férfi szerepekhez hogy viszonyulnak? Fejtse ki pár 

mondatban! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

40. Táncanyag mellett egyéb fizikai kondicionáló gyakorlatokat végeznek-e? 

Igen 

Nem 

41. Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem írja le röviden, milyen gyakorlatokat 

szoktak végezni? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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42. Önállóan szokott-e kondicionáló edzést végezni? 

Igen 

Nem 

 

43. Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem írja le röviden milyen gyakorlatokat 

szokott végezni? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

44. Tapasztalatai alapján, a nem professzionális szinten űzött táncolás, milyen hatással 

van a testkultúrára? (Fejtse ki pár mondatban!) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

45. Hogyan segíti a néptánc a mindennapi életét? (Több választ is megjelölhet, de 

legfeljebb kettőt!) 

- kondíció, állóképesség, egészség 

- egyéniség, kiállás, megnyilatkozás 

- koncentráció, összpontosítás 

- magabiztosságot ad 

46. Kik a példaképei? Kitől tanulja viselkedés-, öltözködéskultúráját? (Több választ is 

megjelölhet, de legfeljebb hármat!) 

- szülők, rokonok 

- régi táncosok 

- adatközlő mesterek 

- híres, közkedvelt táncosok 

- többi táncostól 
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47. Mik a távlati céljai a néptánccal? (Több választ is megjelölhet, de legfeljebb hármat!) 

- hobbi, szabadidős tevékenyég 

- állandó közösséghez tartozás (tánccsoport) 

- vezetői ambíciók (közösségszervező, tánctanár) 

- táncművészet 

- egyéb kulturális, tudományos területen való hasznosítás 

48. Hogyan képzeli el jövőjét? 

- szülőhelyén maradva 

- külföldi munkavállalás 

- ingázás közeli országba 

- ingázás közeli nagyvárosba 

49. Mit gondol, elegendő figyelmet kap a magyar népi kultúra, a környező országok népi 

kultúrájával összehasonlítva?(Például, tévé csatorna, rádióadó, népi kultúra megjelenése 

a mindennapokban) 

- igen, kellő népszerűségnek örvend hazánkban 

- nem, további fejlesztések lennének szükségesek 

- nem tudom 

50. Mit gondol a magyar néptánc és népzene jelenlegi társadalmi megítéléséről? (Mit 

gondol az „utca embere”?)   

- „ciki” 

- elavult, régmúlt 

- pozitív 

51. Tapasztalatai szerint milyen irányba mozdult a magyar néptánc és népzene 

társadalmi megítélése az elmúlt 10 évben? 

INKÁBB NEGATÍV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INKÁBB POZITÍV 
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52. Kérem, előző kérdésre adott válaszát pár mondatban indokolja! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

53. Milyen további fejlesztéseket javasolna? (Több választ is megjelölhet, de legfeljebb 

hármat!) 

- infrastrukturális fejlesztések 

- anyagi és humán erőforrás fejlesztés 

- a marketing kommunikáció fejlesztése 

- a programok színvonalának növelése 

54. Ön szerint a néptánc napjainkban érték vagy egy eszköz? 

ÉRTÉK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ESZKÖZ 

55. További javaslatok, észrevételek, megjegyzések 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Köszönjük, hogy válaszaival segítette a munkánkat! 

 

 

 

 

Az adatfelvétel időpontja: 2018. …...……………………… 
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4. számú melléket, Táncosok számára készült online kérdőív nyomtatott változata 

KÉSZÜLT AZ 

ÉLŐ FORRÁS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 
MEGBÍZÁSÁBÓL A 

NEMZETSTRATÉGIAI KUTATÓINTÉZET 
ÁLTAL 

 

Kutatási kérdőív táncegyüttesben 

táncolóknak 

 

 

 

 

 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Az alábbi kérdőív az 

„„Érték vagy eszköz?” – A népi kultúra közösség- és személyiségformáló 

hatásai, ezek eltérései a módszerek, divatok összehasonlítása alapján. 

(EFOP-5.2.2-17-2017-00054) 

c. projekt keretén belül készült. 

Válaszával nagyban hozzájárul a kutatás szakmai minőségéhez. 

Válaszát név nélkül, és bizalmasan – az Európai Parlament és a Tanács 

2016/679. számú Rendeletének (GDPR) megfelelően – kezeljük. 

Köszönjük, hogy megtisztel bizalmával és kitölti kérdőívünket! 

 

 

2018. 
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1. A válaszadó neme (Tegyen egy X-et) 

1. Férfi  

2. Nő  

 

2. A válaszadó életkora: …...……………………………… 

3. Válaszadó legmagasabb végzettsége (Kérem egyet jelöljön meg) 

Általános Iskola 

Középiskola 

Főiskola/egyetem 

4. Ország ahol él 

  X 

1. Magyarország  

2. Szlovákia  

3. Ukrajna  

4. Románia  

5. Ausztria  

6. Szlovénia  

7. Szerbia  

8. Horvátország  

9. egyéb  

 

5. Lakóhely, település ahol él: …...……………………………… 

6. Település, ahol a táncegyüttese működik: …...……………………………… 

7. Hol és milyen formában találkozik napjainkban leginkább a magyar népi 

kultúrával? (Jelölje az 1-5 ig terjedő skálán ahol az 1-es a legkevésbé igaz, az 5-ös amely 

leginkább igaz.) 

családi rendezvény       1 2 3 4 5 

falunap        1 2 3 4 5 

gasztronómiai fesztivál      1 2 3 4 5 

népművészeti vásár, táncház(találkozó), fesztivál   1 2 3 4 5 

skanzen, tájház       1 2 3 4 5 

 



83 
 

8. A népi kultúra, népzene és néptánc: életforma vagy hobbi? (Jelölje az 1-5 ig terjedő 

skálán.) 

szabadidő, kikapcsolódás 1 2 3 4 5 életforma 

9. Miért kezdett el táncolni? Válassza ki, amelyik leginkább igaz Önre. (1-es, amely 

legkevésbé igaz, 5-ös, amely leginkább igaz.) 

szüleim vittek el        1 2 3 4 5 

megtetszett a néptánc, csatlakoztam egy csoportba    1 2 3 4 5 

tetszett a közösség, elmentem néptáncolni     1 2 3 4 5 

táncházba jártam, majd még jobban meg 

szerettem volna ismerni tánchagyományainkat,    1 2 3 4 5 

tetszett egy fiú vagy egy lány, ezért kezdtem el táncolni 

meghívott az oktatóm       1 2 3 4 5 

utazási lehetőség        1 2 3 4 5 

Egyéb: 

10. Miért kezdett el táncolni? (Kérem írja le röviden, ha az előző kérdésben nem volt olyan 

válaszlehetőség, amely megfelelt önnek!) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

11. Miért maradt meg néptáncosnak? (Kérem fogalmazza meg röviden!) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

12. Heti hány órát tölt átlagosan néptánccal (beleértve a próbákat, előadásokat, 

táncházakat)? 

…...……………………… 

13. Mi az elvárás a táncpróbákkal, fellépésekkel kapcsolatban? (Kérem válasszon egyet, 

amelyik leginkább igaz Önre?) 

megyek, amikor jólesik 

mindig ott vagyok 

mindenáron „ott kell lenni” (akár az egészség, akár a magánélet rovására) 

ha kimarad, hátrányba kerülök 

edzés 

14. Évente hány fellépésre jár? 

…...……………………… 
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15. Milyen típusú rendezvények ezek? (Kérem válasszon, több válasz is lehetséges, de 

legfeljebb három!) 

- fesztivál 

- falunap 

- együttesi műsorok 

- "hakni" 

- verseny 

16. Milyen jellegű versenyen szokott indulni? (Több válasz is lehetséges!) 

- szólótánc verseny (lokális, regionális, országos) 

- együttesi verseny 

- nem járok versenyezni, nem tartom fontosnak 

17. Ha jár versenyre, milyen gyakorisággal teszik azt? (Kérem csak egyet jelöljön!) 

- Évente egyszer, vagy ennél ritkábban 

- Évente többször 

18. Kérem, ha évente többször jár versenyre, jelölje meg hányszor! 

…...……………………… 

 

19. Szereti a versenyeket? 

- Igen 

- Nem 

20. Kérem röviden indokolja meg előző kérdésre adott válaszát 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

21. Mennyi időt fordít egy táncanyag megtanulására, ha versenyre készül? 

- egy hónapon belül 

- 1-3 hónap 

- 3-6 hónap 

- fél éven túl 

22. Amikor új táncanyagot sajátít el, olyankor milyen anyagot részesít előnyben? 

(Kérem, jelölje skálán, ahol az 1 azt jelenti, hogy legritkábban, az 5 pedig azt, hogy 

leggyakrabban.) 

- archív film         1 2 3 4 5 

- ismert táncos előadóművész tánca      1 2 3 4 5 

- tánctanár által tanított anyag      1 2 3 4 5 
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23. Hány táncanyagot tanul meg egy évben? 

1-2 

2-4 

5 vagy annál több 

 

24. Írja le, felsorolás szerűen, milyen táncanyagokat tanult az elmúlt tanévben (2016/17)! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

25. Milyen szempontok alapján választ anyagot a versenyre?  (Legfeljebb két választ 

jelöljön meg!) 

- kötelezően kiírt 

- oktató tanácsára 

- kedvenc tájegység, adatközlő 

26. Mi a célja a versennyel? (Kérjük válasszon egyet amely legközelebb áll önhöz!) 

- önmotiváció, szimpla részvétel, tisztes helytállás 

- „megmutatni” és „eladni” magam 

- a tudás elmélyítése, tisztelgés az adatközlők előtt 

27. Jelölje meg az erősebbet! 

- Színpad 

- Táncház 

28. Az együttes tagjaként kinek kell megfelelnie? (Több választ is megjelölhet, de 

legfeljebb hármat!) 

- együttes-vezetőnek 

- szülőknek 

- saját magának 

- együttes többi tagjának 

- barátok, ismerősök 

29. Jár-e más közösségbe a táncegyüttesen kívül? (Pl. cserkészet, futballcsapat, egyéb 

művészeti ágazat) 

- Igen 

- Nem 
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30. Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem írja le röviden, hogy hova! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

31. A próbák során hogy ismerkednek meg egy-egy táncanyaggal? (Válassza ki, amelyik 

leginkább igaz Önre, az 1-es amely legkevésbé igaz, az 5-ös amely leginkább igaz.) 

 

teljes körűen megtanuljuk egy – egy tájegység 

táncait 

1 2 3 4 5 

mélyrehatóan elemezzük egy-egy adatközlő 

táncát, azt próbáljuk meg a legjobban 

visszaadni 

1 2 3 4 5 

koreográfiákat tanulunk meg egy-egy 

tájegységhez kapcsolódóan 

1 2 3 4 5 

tanult elemekből szabadon építkezve táncolunk 1 2 3 4 5 

 

32. Magyarságismereti - , honismereti tudásanyagot kap- e a tánctudás mellé? 

- Igen 

- Nem 

33. Ha igennel válaszolt az előző kérdésre, kérem írja le felsorolás jelleggel, milyen 

többlet tudást kapott! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

34. Évkörhöz köthető népszokásokkal megismerkednek-e? 

- Igen 

- Nem 

35. Ha megismerkednek egy-egy szokással, azt a mindennapi életben hasznosítják-e? 

(Válassza ki,  amelyik leginkább igaz Önre, az 1-es amely legkevésbé igaz, az 5-ös amely 

leginkább igaz.) 

- bevezetjük a családunkba       1 2 3 4 5 

- közösségem tagjaival ápoljuk minden évben 

 (pl. locsolkodás, regölés)       1 2 3 4 5 

- csak színpadi környezetben adjuk elő     1 2 3 4 5 

- egyáltalán nem hasznosítjuk      1 2 3 4 5 
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36. Táncanyag mellett egyéb fizikai kondicionáló gyakorlatokat végeznek-e az együttes 

vezetővel? 

- Igen 

- Nem 

37. Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem írja le röviden, milyen gyakorlatokat 

szoktak végezni? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

38. Magától szokott-e külön kondicionáló edzést végezni? 

- Igen 

- Nem 

39. Ha az előző kérdésre igennel válaszolt, kérem írja le röviden milyen gyakorlatokat 

szokott végezni? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

40. Hogyan segíti a néptánc mindennapi életét? (Több választ is megjelölhet, de legfeljebb 

kettőt!) 

- kondíció, állóképesség, egészség 

- egyéniség, kiállás, megnyilatkozás 

- koncentráció, összpontosítás 

- magabiztosságot ad 

41. Kik a példaképei? Kitől tanulja viselkedés-, öltözködéskultúráját? (Több választ is 

megjelölhet, de legfeljebb hármat!) 

- szülők, rokonok 

- régi táncosok 

- adatközlő mesterek 

- tánctanár 

- többi táncostól 

- híres, közkedvelt táncosok 
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42. Mik a távlati céljai a néptánccal? (Több választ is megjelölhet, de legfeljebb hármat!) 

- hobbi, szabadidős tevékenyég 

- állandó közösséghez tartozás (tánccsoport) 

- vezetői ambíciók (közösségszervező, tánctanár) 

- táncművészet 

- egyéb kulturális, tudományos területen való hasznosítás 

43. Hogyan képzeli el jövőjét? 

- szülőhelyén maradva 

- külföldi munkavállalás 

- ingázás közeli országba 

- ingázás közeli nagyvárosba 

44. Mit gondol, elegendő figyelmet kap a magyar népi kultúra, a környező országok népi 

kultúrájával összehasonlítva?(Például, tévé csatorna, rádióadó, népi kultúra megjelenése 

a mindennapokban) 

- igen, kellő népszerűségnek örvend hazánkban 

- nem, további fejlesztések lennének szükségesek 

- nem tudom 

45. Mit gondol a magyar néptánc és népzene jelenlegi társadalmi megítéléséről? (Mit 

gondol az „utca embere”?) 

- „ciki” 

- elavult, régmúlt 

- pozitív 

46. Tapasztalatai szerint milyen irányba mozdult a magyar néptánc és népzene 

társadalmi megítélése az elmúlt 10 évben? 

INKÁBB NEGATÍV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 INKÁBB POZITÍV 

47. Kérem, előző kérdésre adott válaszát pár mondatban indokolja! 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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48. Milyen további fejlesztéseket javasolna? (Több választ is megjelölhet, de legfeljebb 

hármat) 

- infrastrukturális fejlesztések 

- anyagi és humán erőforrás fejlesztés 

- a marketing kommunikáció fejlesztése 

- a programok színvonalának növelése 

49. Ön szerint a néptánc napjainkban érték vagy egy eszköz? 

ÉRTÉK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ESZKÖZ 

50. További javaslatok, észrevételek, megjegyzések 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

Köszönjük, hogy válaszaival segítette a munkánkat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adatfelvétel időpontja: 2018. …...……………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


