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Téma: felmérés a versenyre készülők körében a Békéscsabai Felnőtt Szólótánc Verseny felkészítőjén 

(versenyszellem, motiváció) 

 

„A program nem csak a táncművészet fizikális felkészülésére és fejlesztésére nyújtott lehetőséget. A 

viseletek változatosságának bemutatása, a történelmi archív felvételek által bemutatott történeti 

áttekintések is elősegítették a táncosok egyéni stílusának kialakítását.  

Ezalatt a részvevők körében készített gyors felmérés rávilágított arra, hogy a fiatalok többségét a 

versenyszellem motiválja. Egy rangos eseményen való részvétel, egy sikeres fellépés komoly előnyt 

nyújt a későbbi, táncos karrier során. A hiteles bemutatóhoz elsajátítják a tánc és tájegységi 

népviseletek kötelező elemeit, e-mögött azonban első sorban nem a hagyományőrzés a fő motivációs 

erő, hanem egy adott versenyen elérhető siker reménye. Az esemény zárásaként megtartott 

táncházban a résztvevők bemutathatták az eltelt két nap alatt tanultakat.” 

 

 

A meglátogatott program során a Szólótánc versenyre jelentkezők a kötelező táncok anyagaival 

ismerkedhettek meg szakavatott pedagógusok által. A vizsgálatunk arra terjedt ki, hogy a szabadon 

választott táncanyagok kiválasztását mi indokolta, és ez milyen összefüggésben van a versenyre való 

nevezés motivációjával. 

 

Megállapítások 

A versenyzők kisebb része, mintegy harmada nevezte meg a nevezés indokaként a hagyományőrzést, 

azt hogy megmutassa milyen hitelesen elsajátította a választott táncanyagot. Ezen versenyzők 

kevesebb, mint a fele hozott saját, a környezetére jellemző táncot, a többiek a közelmúltban tanult, 

vagy kedvencként jelölt táncokat választottak. 

A többséget elsősorban a versenyen elért siker, az egyéni elismerés motiválta a jelentkezésnél, ők a 

divat, virtuozitás, látványosság alapján választottak táncanyagot. 

Ami nagyon fontos, hogy ezen a szinten kivétel nélkül a tánc szeretete a közös nevező, itt mindenki 

önálló döntés alapján vesz részt a megmérettetésen. 

A szereplők egy része az átszellemülés és ráhangolódás látszatát keltve olyan képet mutat 

önmagáról, melyet nem ismerünk tőle, valójában nem önmagát adja. Többen tanácsot kértek a jelen 

lévő mesterektől. A kapott javaslatokat láthatóan nem nagyon érvényesítették a 

bemutatkozásukban, tehát valójában egyszerű udvariassági, önmegnyugtató gesztus volt, mely nem 

befolyásolta a versenyző önmagában elhatározott – sajnos gyakran tévesen megfogalmazott – 

produkcióját. 

 


