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A terepmunka folyamán a Békéscsabai Országos Szólótáncfesztiválra látogattunk el. 

A munka megfigyeléssel kezdődött, majd azt követően interjúfázissal folytatódott, amelynek 

segítségével felmértük, hogy a versenyre érkező gyermekek, kísérőik melyik tájegységről 

érkeztek. 

A verseny alkalmával lehetőség nyílt a gyermekekkel való beszélgetésre, így 

részletesebb információkat tudtunk gyűjteni több témában is. Érdekelt minket, hogy a 

gyerekek milyen szokásokat, hagyományokat hoztak magukkal az ország különböző 

pontjairól. Érdekes volt hallani, a gyermekek hozzáállását a versenyhez, a 

versenyszituációhoz mennyire befolyásolja maga a tájegység hagyománya, a szokásrend, amit 

azon a területen képviselnek. 

Az esemény alatt minden versenyzőnek három táncot kellett bemutatnia, melyből 

kettőt a fesztivál szervezői írtak ki – ez volt a kötelező rész –, a harmadikat egy szabadon 

választható tánc képezte. Utóbbi során a legtöbb versenyző a saját tájegységét próbálta minél 

színesebben bemutatni a nézőközönségnek. Számunkra meghatározó élménynek minősült úgy 

megismerni és összehasonlítani mind a táncokat, mind a versenyzőket, hogy az előző nap 

folyamán kicsit személyesebben is megtapasztalhattuk milyenek is saját érzéseik, illetve 

történeteik. Ekképpen a táncok mögött nem csak az előadást, hanem az embert is 

szemlélhettük. 

A versenyfelkészítés során szintén ezt a módszert kellene alkalmazni: a gyermekeknek 

saját élettapasztalataiknak megfelelően átadni azt az információt, hogy itt nemcsak egy 

szárazon előadott táncanyagról van szó (technika), hanem magáról a személyiségéről (lélek).  

Gyermekeinket arra kell ösztönözni, hogy e lelkiséget adják bele egy-egy produkciójukba. A 

hagyománynak ugyanis ugyanúgy megvan a spritualitása, mint az emberi léleknek, sőt, e 

kettő a lehető legszorosabban összefügg. A fent említett összetevők egyvelege (technika, 

emberi lélek, tradíció spiritualitása) jellemzi a kiemelkedő produkciókat. Ennek megfelelően 

kell felkészíteni a gyermekeket arra, bármi történhet a verseny alatt, az a fontos, hogy az ő 

személyisége, szíve, érzései, érzelmei benne vannak az adott táncban, előadásban. A 



néptáncot oktató szakembereknek ezt a szellemiséget kell átörökíteni a fiatal generáció 

számára. A néptánc testileg, lelkileg, szellemileg teszi erősebbé az embert.  


