
senyben végzett pároknak is 
az oklevelet. Kapták: Vadász 
Géza és Bene Csilla, Taurus 
Bp., illetve Mohos Attila és 
Pécsváradi Gyöngyi, Dunake
szi Lokomotiv. Ha lenne „jó ta
nuló és jó táncos” verseny, az 
utóbbi páros ott is döntős le
hetne. Ötödik lett a dinamikus 
Drevenka Tamás Uitz Auréljá
val. Ök egy fiatal klub, a „Con
ga" táncosai Budapestről. 
A Haniska—Móri páros Jász
berényből kissé csalódva fo
gadta a negyedik helyet; latin
ból jobbat vártak — a standard 
jött be...

Harmadik egy másik „for- 
mációs" páros lett, Labancz 
László és Pócz Anita Szombat
helyről, bizonyítván, hogy Ri- 
mányiné úgyszólván kiapad
hatatlan a fiatal tehetségek 
küzdőtérre küldésében. A má
sodik helyen Szarvas Tibor 
végzett Fésűs Mónikával, Deb
recenből. A fiatalember tavaly 
már részt vett a szombathelyi 
továbbképzésen, most kama
toztatta az ott tanultakat. En
gem főleg előadásmódjával le
pett meg. Ha így fejlődik, ha
mar feljebb léphet... Első lett a 
verseny abszolút győztese, a 
kiegyensúlyozott, rutinos Né
meth Ferenc Lovas Henriettel 
(Savaria Tk).

A verseny után az egyik ta
nulság: mindenképpen meg 
kell tartani vidéki „táncfelleg
várainkat” , főleg azokat, ahol 
csak kevés rendezvényt tarta
nak. Balassagyarmat példája 
szerint a verseny minősége 
predesztinálja a várost a ren
dezésre. A verseny „szürke 
eminenciása” , Farkas Györgyi 
táncpedagógus kolléga pedig 
alaptalan aggodalmakkal fo
gott munkájához: jól sikerült 
rendezvényt tudhatott maga 
mögött! Mig az „ellenverseny” 
(máj. 3. Danuvia) standard 
eredményét meg kellett sem
misíteni, mert kihagyták a ha
zánkban kötelező csárdást. 
A tanárok vitájában a gyere
kek lettek a vesztesek! Hogy ez 
kinek jó? Talán a jövő erre is 
választ ad! Viszontlátásra 87-

A krobatikus rock and  
— világkongresszus

Legszívesebben táncra per
dültem volna, mikor szeptem
ber 5-én, a Nemzeti Sportcsar
nokban felharsant a vérpezs
dítő rock and roll zene. Meny
nyit roptuk ezt a táncot annak 
idején! No persze, csak úgy ci
vil módra, nem mint itt, a nem
zetközi akrobatikus rock and 
roll versenyen induló táncos
párok.

A bajnokság három forduló
ból állt. A rajtoló táncosok -  
az NSZK, Svájc, Ausztria, Ju
goszlávia, Csehszlovákia és 
Magyarország amatőr ver
senyzői -  az elő- és közép
döntőben még kettesével 
(vagyis 2 — 2 pár) álltak ki a 
zsűri, illetve a közönség elé, 
hogy bemutassák az egyper
ces lábtechnikai- és a kétper
ces akrobatikus gyakorlatokat. 
A döntőben már egyenként 
léptek a párok a színpadra 
egy-, illetve kétperces gyakor
lataikkal. A táncosok öltözéke 
jó l tükrözte a versenytánc 
sportos jellegét. Nem ámul
dozhattunk tehát fodros-rojtos, 
flitteres ruhakölteményeken, 
csak a tornadresszben, edző
cipőben villámsebesen patto
gó táncosok produkcióin.

A legmagasabb színvonalon 
a nyugat-európai versenyzők 
dolgoztak, de jól szerepelt a 
csehszlovák táncospár is. 
A prímet mégis mindvégig az 
egyik nyugatnémet pár, Erich 
Zehntner és Roswitha Huber 
vitte. Már első színre lépésük
kel belopták magukat a szí
vünkbe. Bizony, itt is fontos a 
jó alak, az esztétikus megjele
nés (amit sajnos nem minden 
versenyzőről lehetett elmon
dani). Mindamellett gyönyörű 
tartással, tökéletes összhang
ban, könnyedén és ruganyo
sán mozogtak. Nehéz, akroba
tikus elemekkel (szaltók, csa
vart szaltók stb.) tűzdelt ver
senytáncukat magától értető
dő természetességgel adták 
elő. Nemcsak sportoltak, tán- Jans Kressler és Martina
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ro ll verseny Budapesten 
a Balaton partján

coltak is, láthatóan nagy élve
zettel. Tehetségük, fölényes 
tudásuk magasan kiemelke
dett a honfitársaik közül is, és 
az egész mezőnyből.

A magyar versenyzők — egy 
páros kivételével mindannyian 
Szombathelyről jöttek, a Vas 
megyei KISZ klub táncosai -  
ugyancsak merészen akrobati- 
káztak, viszont táncos mozgá
suk kicsit nehézkesnek, kevés
sé kidolgozottnak tűnt. Így a 
középdöntőbe került egyetlen 
hazai táncospár sem jutott to
vább.

A versengés végül a követ
kező eredménnyel zárult: első 
helyre egyértelműen az Erich 
Zehntner-Roswitha Huber 
NSZK-beli táncospár került. 
A 2. és 3. helyezést a Raimund 
Nowak-Angelica Höllrigl 
(Ausztria), illetve a Roger Hu
ber — Monika Zeller (Svájc) 
páros nyerte. A Kelet-Európa 
Kupa tulajdonosa Juraj Zatko 
és Ingrid Bielikova, Csehszlo
vákia táncospárja lett.

A táncversenyt voltaképpen 
az Akrobatikus Rock and Roll 
Világszövetség magyarorszá
gi kongresszusának záróak
kordjaként hirdették meg. 
A Balaton partján lezajlott 
kongresszusról László Attila 
táncpedagógussal, a nemzet
közi találkozó rendezőjével 
beszélgettünk.

-  Az Akrobatikus Rock and 
Roll Világszövetség 1976 óta 
létezik. A szövetség évente 
rendez továbbképzéseket a 
tagországok részére, illetve e 
táncos sport amatőr és hivatá
sos szakembereinek, verseny
zőinek. Öt alkalommal tartot
tak eddig világkongresszust: 
Kölnben, Bonnban, Zürichben, 
Bécsben és Firenzében. Most 
azért adták szocialista ország
nak a rendezés jogát, mert a 
nyugat-európai világkongresz- 
szusokon szocialista szakem
berek ez ideig nem tudtak 
részt venni.

-  Miért nem?
-  Részben szervezéssel 

járó problémák, részben pedig 
a magas szállodai árak, rész
vételi díjak miatt. A világkong
resszusokon ugyanis szakmai 
továbbképzés folyik, amiért a 
résztvevőknek fizetni kell. Ma
gánúton, turistaként kiutazni 
egy nyugat-európai városba, s 
részt venni az oktatáson — a 
kelet-európai embereknek bi
zony súlyos anyagi áldozat. 
A magyarországi Interrock vi
szont — amely szeptember 
1 — 6-ig zajlott Siófokon, illetve 
Balatonföldváron -  anyagilag 
jóval kedvezőbb ismeretszer
zési lehetőséget nyújtott a szo
cialista országok szakembe
reinek, de a nyugatiaknak is. 
A szocialista országokból ér
kezők 1500 forintért látogathat
ták ezt a képzést, a Nyugat- 
Európából érkező szakmabé
liek pedig 240 márkáért.

-  Ki döntötte el, hogy Ma
gyarországon, és épp a Bala
tonnál rendezzék meg a talál
kozót?

-  A világszövetség elnöke, 
Wolfgang Steuer döntötte el, 
aki már több alkalommal járt 
Budapesten, legutóbb a tava
lyi Budapesti Tavaszi Fesztivál 
keretében megrendezett rock 
and roll bajnokságon. Azon a 
találkozón dőlt el végleg, hogy 
a 86-os világkongresszust Ma
gyarországon rendezik meg. 
A balatoni színhelyre pedig 
azért esett a választás, mert a 
rendezvény Budapesten sok
kal többe került volna. A Kong
resszusi Palota például olyan 
magas bérleti díjat kért -  na
ponta hatvanezer forintot, ami 
hat napra 360 ezer forint —, 
amilyet a Világszövetség nem 
tudott volna megfizetni. S ter
mészetesen akkor a szocialis
ta országok képviselői sem 
1500 forintért jöhettek volna, 
hanem ötszörös összegért.

-  A Balatonon is két hely
színen zajlott a rendezvény...

-  A Világszövetség Földvá
ron kibérelte a Hotel Fesztivál 
egy részét. Itt folyt az elméleti 
oktatás, a siófoki sportcsar
nokban pedig a gyakorlati kép- 
zés.

-  Miből állt az elméleti-, és 
miből a gyakorlati oktatás? Kik 
tanítottak?

-  Az oktatók között a vi
lág legjobb profi szakembe
rei, többszörös világbajno
kok, Európa-bajnokok szere-
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peltek. Hogy csak néhány ne
vet említsek: pl. Jens Kressler 
és Wolf Dieter Krauss az 
NSZK-ból érkezett. Mindketten 
hivatásos bajnokok és az Álta
lános Német Táncszövetség 
(ADTV) pedagógusai, illetve 
trénerei. Azután említhetem a 
világbajnok svájci válogatott 
trénerét, Angelo Cicconit vagy 
Franciaországból Robert Este- 
bant, a lyoni hivatásos r. a. r. 
verseny győztesét.

Az elméleti és gyakorlati ok
tatás kizárólag az akrobatikus 
rock and roll műfajhoz kapcso
lódott. A foglalkozások témái 
között sportpszichológia és 
erőnléti tréning szerepelt 
sportorvosok részvételével, a 
gyerekek és fiatalok terhelhe
tősége, a különböző edzési 
módszerek. A gyakorlati órá
kon pedig e versenysport min
den technikai részletével fog
lalkoztunk. Külön órákat szen
teltünk az alaptechnikáknak, a 
C osztályos versenyzők félak- 
robatikus gyakorlatainak, a 
B és az A osztály egyre maga
sabb követelményű akrobati

kus anyagának, az egyes tánc
figuráknak és a kombinációk
nak, a test- és karmozgásnak 
stb. Foglalkoztunk kondicio
náló és speciális edzéssel, va
lamint az akrobatikus edzések 
helyes segítésével. Ezenkívül 
nemzetközi pontozóbíró képző 
tanfolyamot is tartottunk, 
amely vizsgával zárult. 
A résztvevők már hónapokkal 
a rendezvény előtt megkapták 
a vizsgaanyagot. Természete
sen pontozóbírói képesítést 
csak gyakorló szakemberek 
kaphattak.

— Hány résztvevője volt a 
kongresszusnak?

— Mintegy háromszáz, s 
ebből összesen hatvanan ér
keztek Csehszlovákiából, Len
gyelországból, Romániából, 
Bulgáriából, a Szovjetunióból, 
az NDK-ból, Jugoszláviából, s 
természetesen hazánkból. 
Meg kell jegyeznem, magyar 
részről bizony kevesen jelen
tek meg, pedig minden táncpe
dagógus tudott az eseményről.

— Talán a részvételi díjat 
sokallták?

— Nem tudom. De vélemé
nyem szerint az 1500 forint 
nem volt túl magas összeg.

sik keserű tapasztalatként em
lítem, hogy a nyugat-európai 
táncosok, vagy akár az NDK- 
beli, csehszlovák és lengyel 
versenyzők egész más hozzá
állással, sokkal ambiciózusáé
ban dolgoztak, mint a hazaiak.

— Pedig ahogy a budapesti 
„roki" bajnokságot elnéztem, 
a magyar táncosoknak bőven 
van még mit tanulniuk. Apro
pó, bajnokság! Az eseményt 
eredetileg hatodikára, szom
batra hirdették meg, s végül 
pénteken zajlott le. Ez hogy 
történhetett?

— Úgy, hogy előzetesen 
megjelent egy hír, noha a ren
dezvényre akkor még nem 
kaptam engedélyt. A versen
gés előtt öt nappal dőlt el, hogy 
a bajnokságot megrendezhet
jük.

— Ezt a táncversenyt nem 
tervezték előre a kongresszus 
programjába?

— De igen. Csakhogy Ma
gyarországon nem találtam 
olyan intézményt, amelyik be
nyúlt volna a zsebébe, „ennyi 
és ennyi” összeg előlegért.

— A tavalyi nemzetközi rock 
and roll versenyre — ha jól 
tudom, ugyancsak te voltál a 
rendezője — honnan akadt 
pénz?

— A tavalyi verseny a Tava
szi Fesztivál egyik táncos 
programjaként zajlott le, s az 
Idegenforgalmi Propaganda 
Vállalat finanszírozta. Egymil
lió hatszázezer forintból gaz
dálkodhattunk. A versenyzők 
szállást, teljes ellátást, útikölt
ségtérítést kaptak, a díjakat is 
az IPV fedezte. Ebben az év
ben ilyen lehetőség nem adó
dott. De sajnáltam volna le
mondani az idei bajnokságot, 
miután kitűnő versenyzők tar
tózkodtak Magyarországon, 
vagyis a világkongresszuson. 
Végül aztán a Petőfi Csarnok 
és a Caola Kozmetikai Vállalat 
közösen világra segítette ezt a 
találkozót.

Máskülönben a kongresszus 
alatt is akadtak gondjaim. 
Olyan problémák merültek fel, 
amelyekre nem számíthattam. 
Csak egyet említek: az NDK- 
beli és csehszlovák résztve
vőknek a napi valuta-átváltási 
lehetősége olyan minimális 
volt, hogy abból megfelelő 
szállásra, étkezésre nemigen 
tellett. Végül kollégiumi szál
lást szerezhettem, ahol 20 
ágyas szobákban aludtak.

Roger Huber és Monika 
Zeller

svájci versenyzők

9
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Például a Kreatív Mozgás Stú
dió nyári kurzusán a résztve
vőknek egyetlen oktatási té
mában 1200 forintot kellett fi
zetniük. Magyar táncpedagó
gus vagy versenyző ennyiért 
nemigen tanulhat máskor vagy 
máshol világbajnokoktól. Má
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-  Mint rendezőnek, neked 
kellett gondoskodnod a részt
vevők szállásáról, ellátásáról 
is?

-  Jobbára igen. Az igazság 
az, hogy nem volt olyan szak
mai csapatom, amelyikkel zök
kenőmentesen lebonyolíthat
tam volna ezt a nemzetközi 
összejövetelt. Megvallom, so
kan irigyelnek, mert néhány 
éve rendezési feladatokkal 
bíznak meg. Ha viszont tud
nák, hogy ez a munka milyen 
idegi tortúrával jár, valószínű
leg nem irigyelnének.

-  A jövőben nem is válla
lod az ilyen megbízásokat?

-  Persze hogy vállalom, hi
szen ennek a munkának is 
megvan a szépsége, öröme, 
no és a szakmai haszna. Máris 
vár rám egy új feladat, az első 
diszkó világkupa megrendezé
se Magyarországon. Ha min
den sikerül, akkor január 31-én 
kerül sor erre az eseményre, 
valószínűleg 35 ország rész
vételével. Ezenkívül gyakran 
hívnak külföldre, európai baj
nokságok, világversenyek zsű
rijébe. Például november kö
zepén a zürichi világfesztivá
lon veszek részt, december 
közepén pedig a Grenoble-ban 
megrendezendő akrobatikus 
rock and roll világbajnoksá
gon.

-  Oktatással most nem is 
foglalkozol?

-  De igen. A Budapesti 
Táncsportklubot, a Petőfi Csar
nok együttesét vezetem, aho
va mindig szívesen várunk 
táncszerető, tehetséges fiata
lokat.

-  Köszönöm a beszélge
tést!

Az NSZK hivatásos bajnokpárja (Szántó Tamás felvételei) Szúdy Eszter

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK

Az augusztus elején Mezőkövesden megrendezett matyó fesztiválon fellépett az avignoni 
La Jouvenco de Mount-Favet francia néptáncegyüttes. Gyulán viszont a várfalak között a 
közönség török vendégegyüttes látványos műsorát élvezhette.

Marcel Marceau az USA-ban. A világhírű francia mimus július 2. és aug. 1. között, az Ohio 
állambeli Gambierben szemináriumot tartott, amelyre negyven pantomimes gyűlt össze, 
hogy tökéletesítse művészetét. A résztvevők technikát, stílust és komponálást tanultak a 
mestertől, aki az órákat gyakorlati bemutatókkal is fűszerezte. A Ballett International híradá
sa szerint az eredményes kurzus egy lépést tett a nagy cél felé, ami nem más, mint egy 
nemzetközi mimes központ létrehozása az USA-ban.
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