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2018. november 10-én szakembereink tanulmányúton vettek részt: Tatabányára a VI. 

Agora Koreográfus Versenyre látogattak el. A város gazdag tánchagyománnyal rendelkezik, 

helyi tánckultúrája a régmúltba nyúlik vissza. A rendezvény elindításakor a szervezők 

(Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért és a Vértes Agórája) alapvető célkitűzése az volt, 

hogy olyan koreográfusversenyt honosítsanak meg a magyar néptáncos életben, amelyen a 

különböző táncegyüttesek egyrészt összevethetik tudásukat, másrészt lehetőségük nyílik a 

kapcsolatépítésre és - erősítésre, a tapasztalatcserére is. Az együttesek láthatják továbbá 

egymás előadásait, s képessé válnak a véleményformálásra, a kritikaalkotásra. A rendezvény 

ideje alatt alkalom adódott kötetlen beszélgetés formájában ezeket a tapasztalatokat 

átbeszélni.  

Az esemény során több vezető is elmondta, nagyon jónak tartja ezt a versenyt, hiszen a 

fiatalok nemcsak kipróbálhatják magukat, hanem emellett megtapasztalhatják, hogy saját 

közösségük munkája, összetartó ereje, illetve az egyén csoporthoz való viszonyulása, 

néptáncba fektetett energiája mind az egyes személynek, mind csoport egészének mennyire 

fontos. Ezen kívül kiemelték, mennyire sürgető feladat átadni a fiatalabb generációnak a 

néptánchoz tartozó háttérismereteket, azaz az egyes táncokhoz tartozó néprajzkincset: a 

táncos ugyanis csak így tudja, mit, miért tesz a színpadon. Mindemellett legtöbben a 

lelkesedés és a lélekből való táncolás fontosságának megőrzését emelték ki. Az együttesek 

mellett a nézőközönségnek is hatalmas élményt jelentett ez az alkalom, hiszen érdekes, nívós 

előadásokat láthatott. A táncok, a viseletek, a hangulat, a gálaműsor egyaránt hozzájárult 

ahhoz, hogy ez a nap feledhetetlenné váljon az ide ellátogatók részére. 

A második napon meglátogattuk a Tatabányán működő Bányász Táncegyüttest: ők 

alakították meg később az Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért nevű civil szervezetet. 

Velük az alapítvány és a táncegyüttes szervezeti egységéről, működéséről, tanítási 

módszereiről beszélgettünk. Később ennek gyakorlati megvalósulását egy próba keretein 

belül is megtekinthettük. A Bányász Táncegyüttes 1948-ban alakult meg, székhelyük már 

hosszú ideje a tatabányai Népház. A felnőtt táncegyüttes mellett itt készítik fel, oktatják 

utánpótláscsapataikat is, így nagy tapasztalattal rendelkeznek a fiatalok oktatásával 



kapcsolatban. Meséltek az utánpótlás-oktatásukról; több korosztályos csoporttal is 

rendelkeznek. A legkisebbeknél fontos, hogy a gyermekek ritmusérzékét, zenéhez való 

alkalmazkodását, koncentrálóképességét, fizikai állóképességét fejlesszék. Mint elmondták, a 

gyermekeknél először azt kell elérni, hogy lélekkel táncoljanak, csak ezután helyezhető a 

hangsúly a tánctanításra. Majd fokozatosan megismertetik a fiatalokkal a népi játékokat, a 

néptáncokat, a táncokhoz kapcsolódó népi énekeket. Mindezek után játszhat nagyobb szerepet 

a tánc színpadi megjelenítése. 


