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Bevezetés 

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

felhívás szolgáltatja, melynek egyik célkitűzése a Magyarországi Partnerségi 

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

eredményességének javítása, struktúrájának megújítása és egyenlő esélyű 

hozzáférésének a megteremtése. A jó gyakorlatok megismerésével, illetve hazai 

alkalmazhatóságával a társadalmi befogadás előmozdítása és a szegénység, valamint a 

hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem a fő mozgatórúgók. Ezzel párhuzamban a 

felhívás célja a nemzetközi együttműködésekben rejlő pozitív tudástranszfer 

megteremtése, melyet a hazai szakemberek a későbbiekben kamatoztatni tudnak. 

A hagyományőrző táncegyüttesek, szervezetek munkássága e célok megvalósításának 

értelemszerűen eszközeként kezelendők, és értelmezhetőek, így ilyen célú kutatási 

vizsgálatuk indokolt. 

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

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

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

hazai, magyarországi esettanulmány tartalma, mely a kutatási zárójelentés 

összehasonlító elemzési részében kerül majd felhasználásra. 

A projekt célkitűzésén túlmenően több szempontból is érdemes a hazai, magyarországi 

ilyen nézőpontú vizsgálata. Egyrészt a kulturális egyesületek nagy arányban vannak 

jelen Magyarországon – igaz az erdélyi esettanulmányban látható, hogy ott még nagyobb 

arányban képviseltetik magukat, melynek okait a másik esettanulmány részletesen 

taglalja – az NGO, civil szervezeteken belül. Másrészt Magyarország esetében nem volt 

megfigyelhető etnikai nyomás, mely a szomszédos országok kisebbségeit érintette, így 

érzékelhetően e szektorban lényegesen más fejlődési pályák, és célkitűzések 

dominálnak, domináltak, mely a kutatás egyik hipotetikus feltevése is alapszik. 

E felvetés alapja, hogy a magyarországi szervezetek értékrendjében szintén dominánsan 

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

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

Azonban egyes esetekben feltételezhetően ennek aránya, és intenzitása kisebb, mint a 

kisebbségi létben élő szomszédos országokban működő hasonló együttesek, 

egyesületek. A versenyzés, a színpadi jelenlét vélelmezhetően erősebb, melyről 

természetesen értékítéletet nem kíván jelen tanulmány formálni, azonban az arányok 

eltolódása, és célja nem feltétlen tekinthető kedvezőnek. 

A téma komplexitása miatt, a magyarországi társadalmi helyzet kulturális szervezetek – 

kiemelten a néptánccal, hagyományőrzéssel foglalkozó együttesek – bemutatása is 

szükséges. Az esettanulmány során a nagyobb területről fókuszálunk egyre szűkebb 

metszet irányába, hogy ezeket a tényezőket feltérképezzük. 

A tanulmányban felhasználásra kerültek a kutatás keretében alkalmazott mérőeszközök, 

másodelemzések, és egyéb szakirodalmak.  
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1. Kutatásmódszertan 

A téma komplexitásából adódóan az esettanulmány során számos kutatás módszertani 

eszköz felhasználásra került. Egyrészt primer adatgyűjtés keretében kvantitatív, és 

kvalitatív kérdéseket tartalmazó együttes vezetői kérdőív került felhasználásra. Az 

adatgyűjtés online módon történt, többszöri célzott megkereséssel. Ezt a kutatási elemet 

kiegészítette a táncegyüttesekben részt vevő táncosok, tagok online megkeresése. Mivel 

a véleményük épp úgy fontos a kutatás szempontjából, mint az együttes vezetőké. A 

kérdőívek nem csak jelen tanulmányban, hanem a kutatási zárójelentésben is 

részletesen felhasználásra kerültek. Másrészt interjús kutatás keretében számos 

magyarországi, és külhoni együttes vezetővel készült interjú is hasznos kiegészítő 

információt szolgáltat a kutatás szempontjából. A primer adatgyűjtés módszertanának 

alapját BABBIE E. gyakorlati könyve szolgáltatta. 

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

HUSZTI É. kézikönyve is segítette. 

A kérdőíves adatfelvétel két célcsoportra terjedt ki. A táncegyüttes vezetők online 

többszöri megkeresése során 2018.05.08 – 2019.02.19. közötti időszakban összesen – 

adatszűrések után – 134 fő töltötte ki. A táncegyüttesben részt vevő táncosok kérdőíves 

online adatfelvétele 2019.02.11.-2019.03.21. között zajlott le. A kérdőívre összesen 167 

fő adott választ. További kérdőíves adatgyűjtés történt 2019. június-júliusában melyben 

18 magyarországi együttesvezető lett megkérdezve a projekthez igazodó témában. A 

kérdőívek egyaránt tartalmaztak kvantitatív kérdéseket, illetve kvalitatív kérdéseket. 

Interjús kutatás keretében 13 együttes vezetője lett megkérdezve, melyek véleménye a 

jelen esettanulmány, illetve a kutatási zárójelentésben is felhasználásra kerültek. Az 

elsődleges adatgyűjtés keretében a kutatás során a magyarországi esettanulmány 

elkészítése, és a záró kutatási jelentésben így összesen 332 adatfelvétel történt. 

Másodelemzés keretében felhasználásra került az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 

által gesztorált Csoóri Sándor Alap1 adatai. 

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

vizsgálata is megtörtént, mivel napjainkban e felületen lehet a leggyorsabban 

információt szolgáltatni, esetlegesen értéket közvetíteni. 

Nem utolsó sorban az országos, és helyi sajtó, online periodikák vizsgálata is megtörtént, 

mivel a társadalom számára közvetített, továbbadott információk épp úgy 

meghatározzák a „laikusok” véleményét. 

  

                                                           
1
 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő; Csoóri Sándor Alap http://www.emet.gov.hu/ letöltés ideje: 2019.10.10. 

A kutatás során a 2018-as döntési listában szereplő együttesek kerültek felhasználásra. Szükséges kiemelni, 
hogy Magyarországon lényegesen több amatőr néptáncegyüttes található, azonban ezzel kapcsolatos pontos 
adatbázisok, kalkulációk nem elérhetőek. Így a kutatás során ezt a számot tekintjük minimum értéknek 
Magyarország esetében. 

http://www.emet.gov.hu/


4 
 

2. A vizsgált kutatási terület, földrajzi, társadalmi aspektusok alapján 

2.1. Társadalmi, gazdasági tényezők 

A kutatásban érintett magyarországi közvetlen, és közvetett célcsoport – magyar 

táncegyüttesek, táncosok – bemutatása előtt a térséget érintő demográfiai, gazdasági 

folyamatok, illetve térbeli leképeződésének rövid ismertetése szükséges. 

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 csökkent2. 

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 

állapítható meg akkor 66,5% volt), a 65 vagy annál idősebb lakosság pedig 19,4%-ra 

nőtt (KSH, NÉPMOZGALOM,2018)3. 

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, 

                                                           
2
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. 
3
Központi Statisztikai Hivatal, Népmozgalom 2018. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepmozg/nepmoz18.pdf letöltés ideje: 2019.10.22. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tps00001.html
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepmozg/nepmoz18.pdf
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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)4. 

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). 

  

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 került5 (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 sújtott terület, a másik a társadalmi- gazdasági- infrastrukturális 

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

ahol mindkét tényező domináns (3. ábra). 

                                                           
4
 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. 
5
 TÁMOP 5.1.3. Mélyszegénység.hu honlapja, http://www.melyszegenyseg.hu/fooldal/htmls/ letöltés ideje: 

2019.10.22. 

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2018/01/ts580101.pdf
http://www.melyszegenyseg.hu/fooldal/htmls/
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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). 

 
3. ábra Kedvezményezett települések listája Magyarországon 

Forrás: Lechner Tudásközpont, TEIR, 105/2015 (IV.23.) Korm. rendelet alapján6 

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 

                                                           
6
 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. 

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

VARGA, 20187). 

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. 

A felülről jövő kezdeményezéseken túlmenően azonban a térségi problémákra alulról 

jövő kezdeményezések is jótékony hatással bírnak. A civil szervezetek jelenléte számos 

további lehetőséget, és fejlődést tudnak bevonzani ezekre a térségekre. 

2.2. Civil szervezetek számának, és szerepének alakulása 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 

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, sport egyesületek, 

kulturális szervezetek száma volt a legnagyobb8. 

A civil szervezetek száma, és foglalkoztatottak aránya a másik – erdélyi - 

esettanulmányban vizsgáltak alapján jobb helyzetben van. A civil szervezetek már az 50-

es években támogató környezete, illetve a rendszerváltást követő pozitív környezet még 

inkább a civil szektor erősödését mutatja9. 

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

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

                                                           
7
 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. 
8
 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 
9 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. 

http://real.mtak.hu/79542/
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit17.pdf
http://www.civilszemle.hu/downloads/50_Civil_Szemle_2017_1_web.pdf
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azonban e tanulmány inkább csak arra fókuszál, hogy a kultúrával kapcsolatban e 

szektorban mekkora arányt képvisel, illetve milyen trend volt megfigyelhető. 

3. A kutatási terület a táncegyüttesek tükrében 

3.1. Táncegyüttesek száma, és földrajzi elhelyezkedése 

Az előző fejezetben bemutatott társadalmi környezet a következőekben egyre inkább a 

célcsoport által érintett közvetett, közvetlen célcsoportra fókuszál. 

Keszler Mária tanulmányában kifejtette, hogy 1985-ben áttekintő tanulmány készült a 

gyermektánc mozgalom történetéből. Akkoriban 350 táncegyüttest tartalmazó 

mozgalomban mintegy 60%-át gyermekek tették ki10. 

 
4. 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 

                                                           
10 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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együttesek kerültek elemzésre. Feltételezhetően ettől lényegesen több táncegyüttes 

működik Magyarországon, de minimum számnak 547 együttest vehetünk alapul. 

Az együttes földrajzi elhelyezkedése (4.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 

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 meg11. 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%. 

                                                           
11

 Az esettanulmány 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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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: 

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)12. 

A korábbi 3-4 ábrát, és jelen 1-es táblázatot összehasonlítva szembeötlő, hogy a 

hátrányos térségek ilyen célú támogatásban nem teljesen, vagy csak részben részesültek. 

Ennek okaira nem adható pontos magyarázat az adatok hiányában, de (közösség) 

fejlesztői szempontból, ezen térségek, kifejezetten aprófalvas térségek esetében számos 

jótékony hatást generálna együttesek létrehozása, vagy meglévők támogatása. 

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 

                                                           
12 A korábbi 3-4 ábrát, és jelen 1-es táblázatot összehasonlítva szembeötlő, hogy a hátrányos térségek ilyen 

célú támogatásban nem teljesen, vagy csak részben részesültek. Ennek okaira nem adható pontos magyarázat 

az adatok hiányában, de (közösség) fejlesztői szempontból ezen térségek, kifejezetten aprófalvas térségek 

esetében számos jótékony hatást generálna együttesek létrehozása, vagy meglévők támogatása. 
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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). 

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) 

3.2. Táncegyüttesek megjelenése az online világban 

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

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

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

egyik vizsgálható aspektusának lehet tekinteni az online médiában való megjelenést, 

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

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

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

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

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

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

járja körbe az magyarországi néptáncegyüttesek szempontjából. 

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

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

csak érintőlegesen kerül említésre az a napi elektronikus periodikákban milyen 

nézőpontok jelennek meg a mai táncegyüttesekről. 
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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. 

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, 5. ábra). 

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

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

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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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. 

  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) 

Rövid kitekintésként az online médiában megjelenő cikkek kerülnek kategorizálásra, és 

bemutatásra. Az együttesek online vizsgálata során megfigyelhető volt, hogy az adott 

együttes, ha nem is rendelkezik sem honlappal, sem közösségi média profillal attól 

függetlenül a helyi, vagy regionális online sajtó említést tesz az adott együttesről. 

Magyarországon négy jól elkülöníthető kategória figyelhető meg 

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

vezetőivel készülnek interjúk, melyekben főleg a táncegyüttes működéséről, 

rendezvényeiről, illetve a közösségi szerepvállalásukról szólnak. 

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

fennállásához kapcsolódó jubileumi fellépése, versenyeken vagy rendezvényeken 

történő elismerése történik. 

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

mint fellépők kerülnek bemutatásra. Ilyen rendezvények kulturális események, 

fesztiválok, nemzeti ünnepek kísérő elemei. 

A kultúra újraértelmezése: Ebbe a kategóriába olyan cikkek jelennek meg, melyek a 

hagyományos értékeket követve, de más nézőpontból kívánják megvalósítani, mely a 

maga módján számos előnyt, de ezzel együtt hátrányt is okozhat. A maga módján e 

cikkek, és megnyilatkozások a szakmán belül éles ellentéteket tudnak generálni. 
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4. Magyarországi táncegyüttesek helyzetének bemutatása az online 

kérdőívek illetve az interjúk alapján. 
A kutatás keretében online többszöri megkereséssel 134 magyarországi együttes vezető 

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

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

kutatás második fázisában összesen 167 táncos töltötte ki az online kérdőívet. Szóbeli 

interjús adatfelvétel együttes vezetőkkel történt, mely az esettanulmány egyik kardinális 

eleme volt. 

4.1. Történeti előzmények 

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. Martin 

György tudományos munkásságával és eredményeivel segítette azokat a lelkes és 

tanulni vágyó fiatalokat abban, hogy a magyar folklórkincseket értő módon tudják 

felhasználni. 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. 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 magyar néptánckincs továbbhagyományozására több 

egyesület, illetve táncegyüttes jött létre. 

4.2. Táncegyüttesek helyzetének bemutatása az online kérdőívek illetve az 

interjúk alapján. 

Magyarországon sok táncegyüttes a hetvenes- nyolcvanas évekre visszanyúló 

hagyományokkal rendelkezik, természetesen vannak újabb alapításúak is, illetve 

olyanok amelyek már megszűntek. A táncegyüttesekről általánosan elmondható, hogy 

több korosztályt is felölelnek, illetve korosztályos csoportokra osztva képzik a felnőtt 
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csoport utánpótlását. Erre nyilvánvalóan a helyi közösség igénye szerint is szükség van 

illetve jobb is külön kezelni a korcsoportokat, mert a különböző korú gyerekeknek 

különböző táncanyagok átadása célszerű. „1994-ben kerültem oda csoportvezetőnek. A 

legkisebb óvodás csoportot kaptam meg, és aztán egy egész más irányt vittem, mint az 

előző vezetők és valahogy rám maradt az együttes, nem mentek tovább a gyerekek … most 

már mondhatni egyesületi formában működünk, és 100-120 táncosa van. 3 korosztályban 

történik az oktatás: van egy óvodás-kisiskolás, van egy középső-általános iskolások, a 

harmadik az ifjúsági korosztály, ők középiskolások és egyetemisták.”13 Interjú alanyunk 

története szép példa arra, hogy hogyan tud felduzzadni egy táncegyüttes létszáma, és 

hogyan lehet abból korosztályos csoportokat létrehozni. Sajnos nem minden településen 

ilyen szerencsés a helyzet, van ahol a lakosság fogyása miatt, a táncegyüttes létszáma 

sem tud növekedni. „Nyolcpárnyi társaság, ez egy kis falu. Ami valóban nagy falu volt 

ötezres falu volt most már 1500- an sem lakják. Viszonylag kevés az ott maradó gyerek, de 

visszajárnak azok, akik Pestre vagy ide-oda elmentek iskolába vagy dolgoznak a 

városokban. Hétvégente vannak a próbáink.”14 Mint látható, aki teheti, visszajár a 

közösségbe, de a település lakosságcsökkenésével sajnos nem tudják felvenni a harcot. 

Ellenben ami pozitívum, hogy a azok a tagok akiket másfelé sodort az élet mégis 

visszajárnak, tehát a közösségnek megtartó ereje van. Természetesen nagyobb 

településéken, nagyobb létszámmal tudnak dolgoztatni az oktatók, jó példa erre egy 

nagyvárosi táncegyüttes vezetőinek szavai „van korosztályos bontás, idén bezárult az 

ollónk szerencsére, tehát amióta ott dolgozom azóta lett egy felnőtt együttes és egy gyerek 

együttes. Jelen pillanatban 7 generációval dolgozunk, ovisok, ringató csoport-1-2 évesek, 

utána az iskolások, alsó tagozat, 5.-6. osztály, ifjúsági csapatunk is van, illetve a felnőtt 

együttes, és már 2 éve van a Senior csapatunk, így nagyjából 250-300 emberrel 

dolgozunk.”15 Szerencsés az az együttes vezető, akinek ilyen mennyiségű gyerek áll 

rendelkezésére, ilyen létszámhoz nem kell sok magyarázat, a közösség mérete 

önmagáért beszél. A táncegyüttesek közösségi tevékenysége, illetve település szinten a 

hírneve elősegíti, hogy új tagok jelentkezzenek, illetve csatlakozzanak a közösséghez. 

Online kérdőívben arra a kérdésre, hogy miért kezdett el táncolni, legtöbben azt a 

választ adták, hogy a néptánc maga tetszett meg és azért indultak el a néptánc tanulás 

élményekkel teli de, rögös útján, de a második leggyakoribb ok az volt, hogy a közösség 

maga tetszett meg az illetőnek. Így a néptánc szépsége mellett a közösségi lét vonzóereje 

lehetett az, ami miatt arra az elhatározásra jutott, egy-egy személy hogy elkezd 

táncegyüttesbe járni (6. ábra). 

                                                           
13 Interjúalany 3 (saját gyűjtés) 
14 Interjúalany 4 (saját gyűjtés) 
15 Interjúalany 5 (saját gyűjtés) 
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6. ábra Miért kezdett el táncolni?16 

Forrás: Kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Fontos a táncegyüttesnek megmutatkozni, akár közösségi rendezvények szervezésével, 

vagy rendezvényeken való fellépésekkel, hogy a kívülállók láthassák, hogy működnek, 

milyen közösségi élményt tudnak nyújtani. Talán az utánpótlást jelentő nemzedék 

szempontjából, a közösségi élmény nyújtása a legfontosabb. Ha fiatal korban, pozitív 

benyomásként éri a néptánccal való találkozás, akkor kialakulhat olyan erős kötődés, 

hogy egészen felnőttkorig elkíséri a magyar néptánc szeretete, nem beszélve a táncolás 

jótékony fiziológiai hatásáról és mozgásnak a testre ható jótékony hatásáról. Ha csak azt 

vesszük figyelembe, hogy az új nemzedék, milyen sokat van rákésztetve arra, hogy 

egyhelyben üljön így az iskolai testnevelés óra mellett, a néptánc kifejezetten jótékony 

lehet a gyerekek mozgásigényének kielégítésére. A társas együttlét, a közösségi 

összetartás mind olyan impulzus, amit jó ha már fiatalkorban megkapnak a gyerekek. Ez 

az, amit kifelé az együttesen kívüli közösség felé, a táncon túl és az esetleges 

versenyeredményeken túl közvetíteni lehet. Az oktatók hozzáállását a közösséggel, azzal 

a kérdéssel mértük fel, hogy az együttes vezetése, napi szintű foglalkozás a magyar 

néptáccal az életforma vagy megélhetés. Interjúalanyok a következőket fogalmazták meg 

ezzel kapcsolatban: „Életforma elsősorban, fiatalon éreztem azt, hogy nem csak a tanítás 

érdekel, hanem az átadás is, pedagógusnak készültem, óvónőként kezdtem el tanulni 

középiskolai szinten is, ezért éreztem magamban annyi affinitást hogy szeretném ezt a 

saját tanulmányaimmal összekötni, 17 éves koromtól voltak csoportjaink. A 

korosztályomat is tanítottam középiskolában, ott is alakítottunk egy ilyen csoportot, ez 

szépen meg is maradt, hogy mindennapokban tanítok.”17 Mint látható, ez életformává vált 

ennél az interjú alanyunknál, annyira ezzel foglalkozik munkaidőben és munkaidőn 

kívül is. Hasonló hozzáállásról és életvitelről számolt be másik kérdezett táncegyüttes 

vezető is. „Inkább életforma számomra, de természetesen onnantól kezdve, hogy ez a 

munkám ez a megélhetésem is. Azért mondom, hogy inkább életforma, mert teljesen átszeli 

                                                           
16 Számításnál 1-5 ig skáláztuk a kérdésekre adott válaszokat, így arányaiban ezek az értékek jöttek ki. 
17 Interjúalany 3 (saját gyűjtés) 

Magyarországi táncosok
(N:167 )

Magyarországi
táncoktatók (N:134)
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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.”18 Mindkét idézet olyan embertől származik, akiknek 

főállása a néptánc tanítás, de sokan vannak, akik más főállás mellett visznek 

táncegyüttest, de sokan vannak olyan szerencsés helyzetben, hogy abból tudnak megélni 

amit, szeretnek. Azok a táncegyüttes vezetők, akik ennyi munkát és energiát tesznek 

bele a táncegyüttes irányításába, nem csak a táncanyag elsajátításán és átadásán 

dolgoznak, hanem a közösség építésén és fejlesztésén is. A táncegyüttesek kapcsolata a 

helyi közösségekkel olyan tényező, amelyet érdemes vizsgálat alá venni. 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. 

Interjúk alkalmával rá is kérdeztünk az együttesek kapcsolatára a helyi közösséggel, 

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

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

hozzáállásról beszéltek volna. Általánosságban megfigyelhető volt, hogy minél kisebb 

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

támogatásban részesítették az egyesületet, míg a nagyobb városban a támogatás 

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

ünnepségre. De legtöbb esetben nem- erről számoltak be. „Önkormányzat éves 

támogatással segíti a munkánkat és próbatermi lehetőségeket biztosít. Ismerve más 

tánccsoportoknak ezt a hátterét vannak, akik nagyon jó körülmények között 

bonyolíthatják le az óráikat, de vannak, akik nálunk rosszabb körülmények között kell, 

hogy működjenek és jóval kevesebb pénzből. Tehát azt mondom, hogy az önkormányzat 

részéről meg vagyunk becsülve…”19 Sok esetben a táncegyüttesek nem csak kulturális 

vonalon kapcsolódnak a közösséghez, hanem gazdasági kapcsolatban is állnak, tehát 

anyagi támogatást is kapnak a fennmaradásukhoz és működésükhöz. A tánccal 

foglalkozó szakemberek számára elkészített kérdőívben arra kérdésre, hogy 

„Együttesvezetőként kinek kell megfelelni?” a 134 megkérdezett táncegyüttes vezető 

39,%-a választotta azt válaszlehetőséget, hogy „támogató szervnek (pl. önkormányzat, 

egyetem)” Ez a szám, jól mutatja, hogy mennyi táncegyüttes van, akik gazdasági 

kapcsolatban állnak a közösséget hivatalosan képviselő szervvel. A támogatás nem csak 

pénzbeli juttatást jelent hanem, van, hogy termet biztosítanak, de olyan is, hogy a 

táncegyüttes utaztatásába segítenek be. Sok lehetőséget említettek a megkérdezettek, de 

mindig pozitív kapcsolatról számoltak be. Érdekes, hogy arra kérdésre az online 

kérdőívben, hogy napjainkban hol találkozik leginkább a népi kultúrával, azt a 

lehetőséget választották legtöbben, hogy „népművészeti vásár, táncház(találkozó), 

fesztivál” a néptáncos közösség Magyarország területén első sorban tehát ezeken a nagy 

közösségi helyszíneken tudnak összegyűlni és ott találkoznak leggyakrabban a 

néphagyománnyal. A második legtöbb választást kapott lehetőség a „skanzen, tájház” 

                                                           
18 Interjúalany 7 (saját gyűjtés) 
19 Interjúalany 7 (saját gyűjtés) 
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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 

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 (7. 

ábra). 

 
7. ábra: Hol és milyen formában találkozik napjainkban leginkább a magyar népi kultúrával? 

Forrás: Kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Vannak különlegesnek mondható közösséghez tartozó táncegyüttesek, gondolok azokra, 

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 kultúr-közeget, majd benne maradt és 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 helyi közösségen túlmutató kapcsolat az állami támogatások 

kérdésköre. Ha az együttes rendelkezik valamilyen hivatalos bejegyzett formával, 

például egyesület, vagy alapítvány, akkor úgy tudnak pályázatokat benyújtani például a 

Csoóri Sándor Alaphoz, aminek segítségével anyagi terheiket tudják csökkenteni. 

„Jelentősen segíti a Csoóri pályázat, ami nagyobb bevételt jelenti. Évtizedek óta nem volt az 

amatőr műhelyeknek erre lehetőségük, EUs pályázatokhoz is tőkével kell rendelkezni, ami 

nekünk nem volt. Az eladásokból bejövő pénzekből tudtunk esetleg viseleteket vásárolni, ill. 

szponzorokat kerestünk, és most a Csoóri pályázat adott lehetőséget arra, hogy most egy 

nagyobb beruházás legyen, inkább a viseletállományt jelentette aztán a zenekarokra szánt 
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összegeket meg tudtuk tartalékolni, hogy abból Erdélybe, fesztiválokra mehessünk.” 20 

Tehát jelenleg az állami támogatások formája a Csoóri Sándor alapba történő pályázást 

jelenti, amit a legtöbb táncegyüttes vezető így is kezel. „A pályázati kiírásoknak 

köszönhetően most – azt én állami támogatásnak veszem a Csoóri pályázatot - ilyen 

szempontból igen, részesül az együttes és a jelenlegi működésünknek nagyon jót tesz.” 

4.3. Kutatás egyik specifikus kérdésköre: versenyzés, versenyeztetés 

A versenyzéssel és versenyeztetéssel kapcsolatban megoszlanak a vélemények. 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. 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. 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.”21 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. Másik kérdezett 

személy a következőket mondta: „Ez egy ambivalens érzés. Mivel nem nagyon tudunk 

versenyek nélkül meglenni. Mivel ez egy nagyon erős vonulat, a versenyezni kell. Szóló és 

együttesi szinten is próbáljuk megtalálni azokat a helyszíneket, ahol az együttesek a saját 

                                                           
20 Interjúalany 3 (saját gyűjtés) 
21 Interjúalany 6 (saját gyűjtés) 



20 
 

szintjüknek megfelelő sikerélmény is legyen. Nyilván nem a felnőttek közé. A fiúk olyan 16 

évesek maximum - egy idősebb van, igaz van egy 30 éves is - de hogy fiatalabbak így ezt 

figyelembe véve próbáljuk ezt. Szeretnek a gyerekek versenyezni, ellenben mi nem nagyon 

szeretjük. Ezt mindig elmondjuk és az idősebbeknél sokszor ez visszaüt. Úgy látszik, hogy 

ez kell. Vannak olyan fesztiválok is ahol, ami nem a versenyzésre szólnak, hanem a 

találkozásokról azok is majdhogynem mondhatni jobb hangulatúak. Viszont pedig ha 

nincsen tétje, akkor meg olyan lézengéssé válik. Hát ez olyan jó is meg rossz is.”22 Az 

elmondható, hogy a versenyzés rendszerét nem igazán tartja a legjobb formájának az 

együttesek találkozásának, de nem kizárható a táncegyüttesek életéből. Egy harmadik 

megszólaló 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 

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.”23 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. 

Online kérdőívben a válaszadók, akik Magyarországon élő, illetve itt tevékenykedő 

táncegyüttes vezetők valamint magyarországi táncegyüttesben táncoló táncosok, arra 

kérdésre, hogy szokott e valamilyen jellegű versenyen szokott indulni? A következő 

válaszokat kaptuk: (8.ábra) 

                                                           
22 Interjúalany 4 (saját gyűjtés) 
23 Interjúalany 7 (saját gyűjtés) 
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8. ábra: Milyen jellegű versenyen szokott indulni? 

Forrás: Kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Mint látható a diagramon, a magyarországi néptáncosok (legyen az táncoktató, vagy 

táncegyüttesben táncoló személy) többségük szokott versenyre járni. A versenyzésnek 

Magyarországon az 1950-es évekre visszanyúló gyökerei vannak,24 azóta több szövetség 

hozott létre versenyrendszereket, ahol különböző minősítéseket és fokozatokat 

nyerhetnek a táncosok illetve a táncegyüttesek. Ezeken a táncosok és táncegyüttesek 

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

versenyrendszerben kellene felmérni a táncegyüttesek és táncosok teljesítményét.  

4.4. A kutatás paradoxonja: a tánc Érték vagy Eszköz?25 

A versenyzéshez szorosan kapcsolódik, 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 

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

részesít előnyben?” válaszadók nagytöbbsége elsődlegesen az „archív film”26-hez nyúl, 

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

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

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

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

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

                                                           
24 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. 
25

 Online kérdőív válasza a 19. kérdésre 
26 olyan filmanyag, amelyen eredeti adatközlő tánca látható. 
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tánchoz kapcsolódó egyéb folklór anyaggal megismertetik-e a táncosokat. „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.”27 

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 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.”28 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. Ettől függetlenül vannak olyan esetek, amikor a tánc akarva akaratlanul is 

eszközzé válik. Tehát abban az esetben, amikor a fenntartó szervezetnek vagy olyan 

valakinek kell eredményt kell felmutatni, aki nem ismeri a táncos közösséget azzal a 

céllal, hogy támogatást nyerjenek, olyankor el kell menniük egy versenyre vagy egy 

rendezvényre ami alapján bizonyosságot nyerhet, hogy támogatásra jogosultak. Ilyen 

esetben mondhatjuk, hogy a tánc eszközzé vált, de sokszor ilyen helyzetbe az is 

belesodródik, aki értékként kezeli. 

                                                           
27

 Interjúalany 3 (saját gyűjtés) 
28

 Interjúalany 7 (saját gyűjtés) 
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9. ábra: A néptánc érték vagy eszköz? 

Forrás: Kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

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

eszköz és úgy is állnak hozzá. A táncegyüttesben táncolók körében túlnyomó többség 

szemében egyértelmű, hogy a néptánc érték, de már a magyarországi táncegyüttes-

vezetők illetve néptánccal foglalkozó szakemberek körében inkább a köztes számot 

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. 

5. Főbb megállapítások 

5.1. Társadalmi felelősségvállalás- közösségformálás 

A mai falvak hagyományos népi kultúrával rendelkező, illetve megtartó társadalmi 

rétege öregedőben van, szinte már ki is veszett, a már Bartók Béla és Kodály Zoltán által 

emlegetett huszonnegyedik óra ténylegesen közeledik. Hagyományos tánckultúra lassan 

eltűnik a kollektív tudatból, ezt szerencsére sokan felismerték és ennek a felismerésnek 

a hatására sokan elkezdték a Kárpát-medence néptánckultúráját kutatni és ápolni. Sok 

néptáncegyüttes és hagyományőrző együttes alakult azzal a céllal, hogy a magyar 

néptánc-kincset megtanulják, ápolják és továbbadják. 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 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

magyarországi táncosok (N:167 )

magyarországi táncoktatók
(N:134)



24 
 

elsődleges cél. Természetesen nem lehet éles határvonalat húzni a kettő között, mert 

nagyon sokszor van átfedés a kétféle szemléletmódban, tehát a hagyományőrző csoport 

is alkot színpadi műsort illetve a színpadorientált együttes is beleássa magát egy-egy 

táncanyaghoz kötődő folklóranyagba. Legnagyobb vízválasztó talán az, hogy lokálisan 

hol helyezkedik el a közösség, ugyanis egy nagyvárosi táncegyüttes nagyon nehezen tud 

a lokális hagyományokra támaszkodni. Az interjúk alapján elmondható, hogy a 

hagyományőrző együttesek a fő hangsúlyt lokális hagyományaik kutatására teszik, és 

igyekeznek feléleszteni, vagy életben tartani azt. Ezeknek az egyesületeknek a tagjai így 

szervezett keretek között találkoznak, közösen gondolkodnak, és közös célért dolgoznak. 

Kialakulnak barátságok, szövődnek szerelmek és kötődnek házasságok. Mivel 

rendszerint korosztályokra vannak bontva a tagok, így az egészen kicsik egészen a 

felnőtt vagy a „senior” korosztály is meg tudja találni a közösségben a helyét. Ezeknek az 

egyesületeknek, együtteseknek a munkája jótékony hatással bír nem csak arra 

közösségre, akik aktív tagjai, hanem az adott településre is ahol tevékenykednek. 

Sokszor bevonják az idősebb generációt, akik még tudnak mesélni a régi világról, illetve 

nyílt rendezvényeiken, mint például egy disznóvágás, vagy szüreti bál, meg tudják 

szólítani a közösséget, ahol tevékenykednek, illetve megerősítik a lakosság kollektív 

tudatát, hogy ahol élnek ott vannak gyökereik, vannak „érdekes és értékes” dolgok, van 

közösség akikhez lehet kötődni, csatlakozni. Tehát ezeknek 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 

tanulmányokat folytatva lehetősége nyílik arra hogy táncpedagógussá válva visszatérjen 

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

Online kérdőívben kérdésként feltevésre került a magyarországi néptánccal foglalkozó 

szakembereknek, hogy „Milyen anyagi forrásokból tudják leginkább fenntartani a 

táncegyüttest?” (10. ábra). 
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10. ábra: Milyen anyagi forrásokból tudják leginkább fenntartani a táncegyüttest? 

Forrás: Kutatási kérdés (saját szerkesztés) 

Majdnem 50%-a pályázati pénzekből tarja fenn leginkább magát, 31% volt az, aki 

támogató szerv anyagi segítségét jelölte meg legfontosabb anyagi forrásnak. Ez is egy 

fontos adat a táncegyüttes és közösség kapcsolatára, mivel a második legtöbbet jelölt 

adat, azt mutatja, hogy sok táncegyüttes szimbiózisban van a helyi közösség hivatalos 

képviseletével, illetve azt is, hogy csak kevés táncegyüttes tudja a tagdíjakból 

finanszírozni a működését. Az esettanulmány 4.2 fejezetének hetedik ábrája, ami azt 

mutatja be, hogy hol lehet találkozni napjainkban a népi kultúrával ott a falunap 

válaszadási lehetőség volt, ami táncegyüttes és a település kapcsolatára engedett 

következtetni. A helyi közösség és a táncegyüttes kapcsolata kétoldalú kapcsolat, 

mindkét fél profitálhat a kapcsolatból, tehát a táncegyüttes közösségépítő tevékenysége 

jótékony hatással lehet a helyi közösségre is. Egy- egy rendezvényen mondjuk, amit a 

táncegyüttes szervez, oda sokszor a helyi közösség tagjait is szeretettel várják. Ha egy 

család gyermekei eljárnak a helyi táncegyüttesbe és ott jó közösségbe kerülnek akkor, a 

szülők is nehezebben hajlanak arra lehetőségre, hogy távolabb költözzenek. Így a helyi 

társadalomra nézve is jótékony hatással vannak. Főleg a kisebb településeken lehet 

megtartó ereje az erős közösségnek. A közösség összetartó erejét az is jól mutatja, 

amikor a távlati céljaikról kérdeztük a táncegyüttes vezetőket, az öt választható válasz 

közül 40%-os arányban azt a válasz lehetőséget jelölték meg, hogy „állandó közösséghez 

tartozás”. Ez is alátámasztja azt a hipotézist, hogy az ilyen jellegű közösségeknek nagyon 

jó a közösség összetartó ereje. A táncos közösség sokaknak olyan élményt nyújt, ami 

később meghatározza egész pályafutásukat. Interjúalanyaink, akik tánccal foglalkozó 

szakemberek egytől-egyig arról számoltak be, hogy a néptánccal kisgyermekkorban 

találkoztak, aztán elhatározássá érett, hogy ennek szeretnék szentelni életüket, 

legtöbbjüknél, a táncanyag átadásán túlmutató feladat az együttes vezetés és 

mindegyikük fontosnak tartja a próbák tartása mellett azt, hogy valódi közösséget 

építsen. Megkérdeztük a táncegyüttes-vezetőket és a táncosokat is, hogy az együttesen 

kívül más közösségbe járnak-e, a táncosok 36% valamint a tánctanárok 33%-a adta azt a 

választ, hogy más közösség tagja is. Többféle közösséget felsoroltak a teljesség igénye 

nélkül kiemelendő például: cserkészet, kórus, sport. Ami ebből az arányszámból kiderül, 
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hogy vannak akik más közösségeknek is hasznos tagjai, tehát nem szegregált 

szubkultúráról beszélünk, hanem más közösségek felé is nyitott kultúrközegről. 

Kérdőívben az alábbi kérdést tettük fel, a néptánccal foglalkozó szakembereknek és a 

táncegyüttesben táncolóknak is „Hogyan képzeli el jövőjét?” erre a választható válaszok 

közül 70%-ban azt a választ adták, hogy „szülőhelyén maradva”, a táncegyüttesben 

táncolók 60%-a adta ugyanezt a választ. Tehát a magyar néptáncnak közösségépítő, 

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

közösségnek támogatnia a csoportokat, hogy a felnövekvő nemzedék megtapasztalja 

milyen értéket jelent a szülőföldje. 

5.2. Testkultúra- szellemi fejlődés nem formális képzés keretében 

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

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

fejlesztését és versenyszerű összemérését szolgáló tevékenységeket, a tevékenységek 

űzéséhez szükséges eszközöket, valamint e tevékenységek szellemi tükröződését az 

egyes tudományokban, kiemelten a testnevelés- és sporttudományban.”(BERKES-BARTHA, 

2004)29 Testkultúrára jótékony hatással van minden mozgásfajta, így nyilván valóan a 

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

alkalmakon, először mindig olyan gyakorlatokat végeznek, amelyek átmozgatják az 

izomzatokat, bemelegíti az ízületeket és a szalagokat. 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 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.” 30 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.” 31 Másik megkérdezett viszont 

                                                           
29 Berkes-Bartha 2004; A kultúra és a testkultúra értelmezési dimenzióinak tudományági perspektívái, in Új 

pedagógiai szemle 2004 október http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-kultura-es-a-testkultura-

ertelmezesi-dimenzioinak-tudomanyagi-perspektivai  
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kiemelte, hogy nem csak fiziológiai hatása van a táncnak, hanem a szellemi és lelki 

fejlődést is segíti. A páros táncok alkalmazása során a nemi szerepek kialakulnak és a 

felnövekvő nemzedéknek irányt mutathatnak. „Szerintem az egyik legtermészetesebb 

mozgás a néptánc és nagyon fontos hogy nem csak a testtudat, hanem a kapcsolatok 

megteremtésében, szocializálódásban is tud ez segíteni, tehát a másikra való figyelem, 

érzed, hogy erő, ellenerő, tartás, ellentartás. Nagyon fontos részét képezik annak, hogy a 

társadalomban hol helyezem el magam. Mind nemi identitás tudatban, ugye fiatalokat 

segíteni kell, mert a mai világban nagyon fontos. A fiúknak férfiaknak kell lenni, akik 

vezetik a lányokat, a lányoknak meg alkalmazkodni kell és erősen tartani azt a férfit, amit 

aztán majd családon belül is mint szerepet fel kell hogy vállaljanak. A néptánc nem csak a 

testtudatosságot képzi, hanem a lelkünket is.”32 A magyar néptánccal foglalkozó 

szakembereknek szóló online kérdőívben arra a kérdésre, hogy „Tapasztalatai alapján, a 

nem professzionális szinten űzött táncolás, milyen hatással van a testkultúrára?” Nyílt 

válaszadási lehetőségük volt. Sok jó válasz érkezett, ezek közül szeretnénk kiemelni 

párat. „Fejlesztő hatása megkérdőjelezhetetlen - leginkább erényeként az arányos 

terhelést, arányos fejlődést emelem ki. Fejleszti a támasztó és vázrendszert, illetve az 

izomrendszert. Megfelelő tréninggel jó tartást biztosít, fejlett izomrendszert, jó ízületeket. 

Fejlődik a légző rendszer, a szervezet energiaellátása. Állóképesség, kondicionális és 

koordinációs képességek arányos, hatékony fejlődése biztosított a tánctevékenység 

hatására.”33 Jól összefoglalta ez szakember, hogy milyen hatása van az emberi testre, 

másik válaszadó mindezek mellett a ritmusérzék fejlődését is kiemelte, ami a zenére 

való mozgáshoz elengedhetetlen. „Jól fejleszti a ritmusérzéket, koordinációt, kiállást, 

magabiztosságot.”34 A testi fejlődés mellett már említésre került a lelki fejlődés is, de ez 

az idézet egészen más szempontból világít rá, hogyan segíti elő a tánc a 

személyiségfejlődést. „Az amatőr táncosok számára is pozitív hatással van a tánc. Kevésbé 

szégyenlősek mások előtt, jobban elfogadják saját magukat, illetve a táncos társaikat is.”35 

A testkultúra, a lélekfejlődés és a szellemi fejlődés mellett a viselkedéskultúrára is 

hatással van, ugyanis sokan jelölték válaszként a kérdőívben, hogy szülőktől, idős 

mesterektől, valamint régi táncosoktól tanulják a viselkedéskultúrát. 

5.3. A szakemberek javaslattétele 

A megszólított szakembereket mind az online kérdőívben, mind a személyes interjúk 

kapcsán megkérdeztük milyen fejlesztést javasolnának a táncegyüttesek működésének 

megkönnyítésére. Sok nagyon jó és tartalmas válasz érkezett, melyek közül párat 

bemutatunk. „Az utóbbi időkben megvalósuló központi szakmai, anyagi, szellemi 

támogatás nagyon jótékonyan segítik a táncegyüttesek munkáját (Csoóri, Halmos). Úgy 

gondolom, hogy megvalósult anyagi támogatások hosszú távon biztosítják az együttesek 

szakmai tevékenységének magasabb szintű megvalósulását, így sokféle és kiterjedő 

hatással bírnak a jövőben. Fontosnak tartom a versenyeket, szakmai fórumokat, 
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fesztiválokat, amelyek közvetett módon segítik a táncegyüttesek fejlődését. Fejlesztést a 

szakmai anyagok elérhetősége igényelne! Nagyon nagy elmaradás tapasztalható ezen a 

területen. A ritka, vagy egyedi szakmai anyagok elérése nagyon körülményes, vagy 

lehetetlen. A ZTI-ben tapasztal „szegénység” elkeserítő! Eszköz és ember hiány miatt lassan 

halad a pótolhatatlan archív filmek digitalizálása, és (szerintem) nem tudják megfelelő 

körülmények között tartani a feldolgozatlan archív anyagokat. Fontos lenne, hogy amit 

már csak ezekről a tekercsekről tanulhatunk meg, elérhető legyen mindenki számára.”36 

Egy másik interjúalany is hasonló javaslattétellel élt: „Amin javítani kellene az a digitális 

tartalom kis mennyisége, mivel nehezen elérhetőek a szakmában nem jártasoknak ezek a 

tartalmak elérhetősége. Csináltak már adatbázisokat, például a Zenetudományi Intézet 

oldalán is – ott frissülget is – illetve egyéni adatbázisok vannak. Reméljük ez a nemzeti 

közkincs valóban közkincs lesz, mivel sok esetben egy felvétel kikérésekor egy könyvtárból 

fizetni kell az anyagért. Ez egyesületen keresztül a költségvetésből történik, de egyénként 

komoly kiadásnak számít.”37 Érdemes lenne tehát a már meglévő online tartalmakat 

bővíteni és a nagyközönség számára hozzáférhetővé tenni, hogy minél könnyebben 

férjenek hozzá a „tiszta forráshoz” és ezáltal még több táncoshoz juthasson el a Kárpát-

medencei néptánc-hagyomány eredeti formájában. Vannak adatbázisok ahol próbálják 

feldolgozni a beérkezett gyűjtéseket és digitalizálva, rendszerezve közreadni, de anyagi 

forrásaik keretei miatt nem tud olyan mértékben fejlődni mint ahogy a szakmának 

szüksége lenne rá. Ha ezt valamilyen támogatási formában lehetne fejleszteni, úgy a 

néptáncos szakma is sokkal több kincsre találhatna. Az táncanyagok hozzáférhetősége 

mellett többen az infrastrukturális fejlesztéseket is kiemelték, hogy szükség lenne a 

próbatermek állagának javítására. Egészen más javaslat ami a szakmai fejlődést segíti 

elő az együtteseknél az a Csoóri Sándor alaphoz köthető fejlesztés. „Vendég 

koreográfusra a szakmai grémium által megadott koreográfusi, pedagógusi listából lehet 

választani vendégoktatót. Ezek olyan megbízható, általánosan elismert színvonalú 

tanárok, akik biztos, hogy színvonal növekedést vagy az igény megemelését fogják elérni a 

táncegyüttesnél, ami garancia arra, hogy a táncegyüttesek fejlődni fognak. Az 

anyagismeretnek, tudásnak az igényét kell feltámasztani minden táncegyüttesben, tehát a 

táncot tudják legjobban, onnan hogy milyen koreográfiát csinálnak belőle, az másodlagos.” 

Ez a fajta lehetőség egész új távlatokat nyithat meg a táncegyüttesek előtt. Sokan sokfélét 

gondolnak, de a céljuk a javaslattétellel mindig egységes irányt követett, mégpedig azt, 

hogy a táncegyütteseknek minél könnyebben tudjanak fejlődni, mind tananyagban mind 

pedig a környezetükben. Az együttes vezetők mindnyájan az értékek megőrzésén és 

átadásán dolgoznak ezért jó lenne, ha azok a tényezők amelyek nap mint nap 

megnehezítik munkájukat, minél kisebb mértékben lennének jelen. 
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Összegzés 

A bemutatásra került magyarországi esettanulmány több kutatási módszer 

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

táncegyüttesek szerepvállalását vizsgálta a közösségformálás területén. 

A tanulmány részét képezi a kutatási zárójelentésnek, melyben az erdélyi helyzettel 

kerül összehasonlításra. 

A társadalmi-gazdasági részben kifejtésre került, hogy Magyarország számos pozitív 

mutató ellenére, még napjainkban is megfigyelhetőek a fél-, periférikus térségek 

megléte. Ezek a főleg vidéki marginalizálódó térségek fejlesztésére több nézőpontú 

cselekvés szükséges. 

Ezen terhek, és nehézségek csökkentéseként kell, és lehet tekinteni a hagyományőrző 

néptánc együttesek munkásságára. A néptánc megfelelő koordinálással nem csak egy 

szubkultúra részeként értelmezhető, hanem a vidéki Magyarország számára számos 

kitörési pont egyik lehetősége. Természetesen a komplex fejlesztések hiányában ez 

önmagában nem képes teljes körűen betölteni ezt a szerepet. 

A kutatás során a kérdőívek, és interjúk rámutattak annak potenciális lehetőségére, hogy 

ezen szervezetek tagjai lényegesen aktívabb közösségi életet élnek. A vezetők pedig 

legyen az városi, vagy éppenséggel vidéki térség meghatározó szerepet töltenek be 

szűkebb, és tágabb környezetükben. 

Egy vidéki együttes túlmutat a társadalom által gondolt szerepkörén, mivel a 

kisközösség tagjaiból tevődnek össze, így minden cselekedetük látványos eredményt 

mutat a közösség életében, mely a települési méret csökkenésével, így értelem szerűen 

egyre nagyobb horderővel bír. 

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

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

sajtó Magyarország esetében nagyon erős információ átadó eszköz, mivel rendszeresen 

a közösségi értékteremtés vonalát is kiemelve ismerteti ezen szervezetek működését. 

Természetesen megfigyelhető kulturális oldalágak a hagyományostól eltérően, de 

ezekben felmerülő érvek, és ellenérvek ütköztetése nem volt a tanulmány kifejezett 

célja. 

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

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

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

fenntartani, mely a közvetlen környezetére is jótékony hatással bír. 
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Melléklet 

1. számú melléklet Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kezelt Csoóri Sándor Alap által támogatott 

együttesek földrajzi elhelyezkedése 

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     

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 

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     

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     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


