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a egy szóval kellene meghatároznom a magyar
táncélet rákfenéjét, azt írnám: bemutatókény-

szer. Alattomos betegség ez. Mindenki megkapja, aki
a táncéletben professzionista státusba lép. Vannak,
akik ideig-óráig dacolnak vele, aztán rajtuk is elhatal-
masodik a kór. A betegségnek tipikus tünetei vannak:
a fertôzöttek felületes ötleteket gyorsan dobnak piacra,
elmélyülésre, töltôdésre nincs idejük, feltûnôen igye-
keznek jó viszonyba kerülni bizonyos kuratóriumok
tagjaival és a befogadó játszóhelyek vezetôivel, újság-
írókat invitálnak próbákra, gyûjtik az önmagukról szóló

dicsérô kritikákat, és ha közülük kettônél több fut ösz-
sze két percnél hosszabb idôre, tuti, hogy a pénzelosztás
anomáliáit – csak úgy, egymás között – szóba hozzák.
Félreértés ne essék: ha – feltéve, de nem megengedve
– jómagam is koreografálásra adnám a fejem, ugyan-
ezt tenném. Ugyanis nem lenne más választásom. 

Nemcsak a pályázati és szponzorpénzekbôl élôk
szenvednek bemutatókényszerben, hanem a „biztos”
állami támogatásból gazdálkodó állandó társulatok ve-
zetôi is, ellenkezô esetben ugyanis azonnali büdzsé-
kurtítástól tartanak. Pontosabban attól, hogy erre in-
dokot szolgáltatnak. Ebben a helyzetben az egyetlen
megoldás az, ha a társulatok és az alkotók minden el-
képzelhetô helyszínen (kisszínpadon, nagy raktárban,
utcákon, aluljárókban, állandó színházban, fesztiválo-

kon, befogadóhelyeken stb.) ömlesztik a premierek
tömkelegét, és közben másodlagos szempontként ke-
zelik az elmélyült mûvészi munka, az eredetiség és a
színvonal kérdését. A 2006–2007-es színházi évad
táncpremierjei alátámasztják e feltételezést. És ennek
nem mond ellent az sem, hogy az évadban jól sikerült
elôadások is születtek.

A legfrissebbek már szeptemberben próbálkoztak:
Magyarországon még nem játszott produkcióval je-
lentkezett a hónap közepén a Nemzeti Táncszín ház -
ban a Budapest Táncszínház. A Mediterrán címû est-

jükön Joseph Tmim és Raza Hammadi egy-egy egy-
felvonásosa szerepelt (All mixed up és Mur Mur de la
Mediterrané). A két koreográfia egyike sem mondható
remekmûnek, de Raza Hammadi átlagos színvonalú
alkotásai is mindig figyelemre méltóak. Még akkor is,
ha a témaboncolgatásban, a mozgásnyelvben és a szín-
padi látványmegoldásokban kevés újszerûség fedezhe-
tô fel. Az estet nézve megállapítható: külföldi (jelen
esetben izraeli és arab-francia) barátaink sem képesek
évrôl évre megújulni, viszont jól ismert alapanyagok-
ból bevált receptek alapján ízletesen fôznek. Kevésbé
örömteli, hogy az együttes saját nevelésû, tehetséges
fiatal koreográfusáról, Fodor Zoltánról is újabban
(csak) hasonló mondható el. A februárban (szintén a
Táncszínházban) bemutatott Lombik projekt 2 és fél
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cí mû mûsorban Fodor új koreográfiával is jelentke-
zett. A Ki zökkenve kétszemélyes, dramatikus mû, kár,
hogy a sokat látott nézô már az elsô percekben kitalál-
hatja a befejezést és az addig várható színpadi „ügyme-
net” fôbb eseményeit. 

Duda Éva szeptember utolsó napján a MU Szín -
házban jelentkezett (félig) új koreográfiával. Az Inverz
elsô felvonásának ugyanis közvetlen, egyenes ági fel-
menôje a 2006-os Budapest Fringe-en díjat nyert
Trans. Az eredeti egyfelvonásos intelligens szerkesztés
révén kétfelvonásosra bôvült: elkészült mellé a „fordí-
tottja” is. Valamiféle megfordítottságra elsôsorban a
látványelemek utalnak: a fekete-fehér kontrasztja, a
földre rajzolt alaknak a két felvonásban eltérô mérete.
Rosszmájúan megjegyezhetnénk: Duda Éva egy ötlet-
bôl két „kötelezô” premiert tudott le. De ismerve a ko-
reográfus pályafutását, valószínûtlennek tetszik, hogy
e „csaláshoz” folyamodott volna. Dudát ugyanis mint-
ha valamiért nem hajtaná annyira a bemutatókény-
szer. Igaz, nem törekszik állandó megújulásra, de
min degyik koreográfiája – amellett, hogy kifejezetten
tánccentrikus – gondolati alapokon nyugszik. A tava-
szi Arénája is az érzékenység mellett alkotói elmé-
lyültségrôl, körültekintésrôl tanúskodik.

Bozsik Yvette alkotásaiban a gondolatiság és az ext-
remitásra törekvô, újszerû megjelenítés már többször

szerencsésen egymásra talált. A koreográfus az októ-
berben a Mûvészetek Palotájában bemutatott Varázs -
fu volában is valami hasonlóra törekedett. Hogy az
eredmény remekmû-e vagy sem – errôl igencsak meg-
oszlanak a vélemények. Jómagam a látványvilágát le-
hengerlôen jónak tartom (a díszlet-jelmez és a világí-
tás mellett beleértve ebbe a különbözô extrém színpa-
di tárgyakat is), kitûnô alakításokat élveztem benne,
gondolatilag, koreográfiailag korrektnek vélem, de –
mint sok egyéb Mozart-zenére készült koreográfia ese-
tében – végig zavart, hogy a látottak minôsége meg
sem közelíti a hallottak zsenialitását. (Pedig a Mozart-
opera részletei erôsen vitatható szerkesztésben, felvé-
telrôl csendülnek fel.) Az elôadás azokban a jelenetei-
ben közelíti meg a mozarti magasságokat, amelyekben

a zabolázatlannak tetszô, de mégis könnyedén kordá-
ban tartott játékosság az uralkodó. Tavasszal Bozsik is
„továbbfejlesztette” ôszi premierjét: Varázscirkusz
cím mel elkészítette a Varázsfuvola gyerekeknek szánt
változatát. Ezt az eseményt a bemutatókényszer tipi-
kus (bár bonyolult) megnyilvánulásának gondolom.
Egyszerûen azért, mert az elôadásnak nincs saját, kö-
vetkezetesen végigvitt, átgondolt koncepciója. A gye-
rek nézôknek a leghalványabb esélyük sincs arra, hogy
– játékosan! – valami lényegit megérezzenek a
Mozart–Schikaneder-operából, viszont jókat röhöghet-
nek durrogtatásokon, seggbe rúgásokon, elpáholáso-
kon. Ezért kár operarészletekkel kínozni ôket.

Évadértékelôben illik megnevezni a szezon legjobb-
nak vélt elôadásait. Hangsúlyozva, hogy véleményem
– természetesen – szubjektív, ki kell mondanom: a
múlt évadban nem jött létre igazán kiemelkedô tánc-
bemutató. Tanúi lehettünk ugyan sikeres, színvonalas
premiereknek, de olyan remekmûgyanús bemutatót,
amely egyszerre értékes, jól sikerült, és a saját mûfajá-
ban legalább néhány szegmensében újszerû, nem tu-
dok megnevezni. De az alábbi elôadások egyértel mû -
en az átlag fölé emelkedtek: Varázsfuvola (Bozsik
Yvette), Szeánsz (Szabó Réka), Bankett (Kovács
Gerzson Péter), Sztélé (Goda Gábor), Mindegy (Kun
Attila), A testek felszínének esetleges állapotairól (Horváth

Csaba). Ez az úgynevezett
kortárs tánc kategória szub-
jektív toplistája, az egyéb
mûfajokban (önkényes be-
sorolásban: néptáncban,
operaházi balettban, mo-
dern balettban és show-
táncban) létrejött produkciók között – fôleg a merész
kísérletezés hiánya miatt – átlag fölé emelkedôt nem
láttam. (A Magyar Állami Népi Együttes Amerikát is
meghódító, figyelemre méltóan újjárendezett elôadá-
sa, a Magyar concerto nem tekinthetô a tavalyi évadban
készült, új produkciónak.)

A Szeánsz nevezhetô táncmozgással, pantomimmel
dúsított prózai elôadásnak, de verbális szöveggel szí-
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nezett koreográfiának is. A darab-
ban színészek táncolnak, táncosok
prózát mondanak fel – és fordítva.
A gárda meglepôen egységes képet
mutat: a táncos-színészek jól into-
nálnak, a színész-táncosok pedig
megfelelô színvonalon mozognak.
Van emögött persze némi lelemé-
nyes magyar (rendezôi) buhera, de
ha a késztermék esztétikus és idô-
álló, a nézôt, de még a kritikust
sem érdeklik a próbafolyamat köz-
ben kimunkált ügyes „csalások”.
Már csak azért sem, mert röhö-
gés közben nincs idejük ilyesmire.
A kortárs mûvészetbefogadás leg-
kegyetlenebb jellemzôje, hogy az
újszerû, markánsan egyéni húzá-
sok is egy-másfél év és néhány is-
métlés-variálás elmúltával már is-
mertté, unalmassá, „régivé” válnak.
Szabó Réka tavaszi premierjén, az
Alibi elôadásán néhány résznél, fô-
leg az elején, már egy kicsit rezgett
a léc: önismétlésként hatott, és im-
már manírosnak tetszett a szerep-
lôk önkérdezô, verbális identitáske-
resése. Aztán szerencsére üdévé,
eredetivé válik az elôadás. Szabó
Márta és fôleg Szandtner Anna be-
lépése a csapatba életmentô vérfris-
sítést hozott. Mindezek ellenére az
Alibi elôadásán már érezhetô, hogy
több bôr nem húzható le a témáról:
a hasonló alapötleten nyugvó Budd -
ha szomorú, Szeánsz és Alibi után
egy ugyanolyan zsánerû elôadás va-
lószínûleg nem számíthatna sem
közönségsikerre, sem szakmai el-
ismerésre.

Az Artus – Goda Gábor Tár su la -
tában az az egészen különleges,
hogy hosszú évek óta hasonló jel-
legû produkciókkal jelentkezik, de
ennek ellenére olykor csöndes és
lassú elôadásainak minden mozza-
nata valósággal lebilincseli a nézôt.
Ez történik a Sztélé elôadásán is,
amelyen hétköznapi tárgyakból,
meghökkentô eszközökbôl, bizarr
hangzásokból, szokatlan cselekvé-
sekbôl, megdöbbentô akciókból
felépül valami, ami egyszerre törté-
net és történet nélküli hangulat-
kompozíció, elmesélhetô és elme-
sélhetetlen, korszerû és ataviszti-
kusan ôsi. Goda színháza nem
hasonlítható semmihez, trendi,
máshol bevált, készen átvett eszkö-
zök nem lelhetôk fel benne, a tár-
sulati tagok, az alkotótársak min-
dent maguk, jórészt közösen talál-

nak ki. Feltételezem, hogy a titkuk annyi: nem a felszínen ügyeskednek,
hanem gondolatban, beleérzésben mélyre hatolnak. Mivel a mûvészi el-
mélyülés periodikusan nem elôrendelhetô, ôk kénytelenek ellenállni a be-
mutatókényszernek. Úgy látszik, meg is merik tenni: a múlt évadban csak
egy premierrel jelentkeztek.

Kovács Gerzson Péter és cserélôdô tagokkal mûködô „projektformáció-
ja”, a TranzDanz viszont hozta a „kötelezô minimum kettôt”. A néptánc
felôl indult KGP legtöbb koreográfiájában a modern, városi ember gyöke-
reit keresi, ennek megfelelôen egyéni mozdulatnyelvében gyakran jelen-
nek meg átértelmezett, kicsavart folklórmotívumok. A Trafóban ôsszel be-
mutatott Bankettban még messzebb ment: a kereszténység felvétele és
Európába érkezésünk elôtti mentalitásunk mai nyomaira mutatott rá –
trendi külsôségek között. A torra összegyûlt vagy bankettelô társaság tag-
jaiból – DJ Palotai kreatívan mixelt zenéjére – primitív erôvel tör elô a...
Hogy mi is? Talán ázsiai múltunk emléke vagy sámánszertartásaink tit-
kon máig ható alaphangulata. A Bankett pokoli körforgása látványos, szó-
rakoztató és elgondolkodtató. Talán furcsa eklekticizmusa miatt nem hat
gondosan szerkesztett remekmûnek. A TranzDanz tavaszi premierje
szingapúri koprodukcióban készült. Az ötlet érdekes, a kortárs táncstílu-
sokban járatos szingapúri táncmûvészek látványa bizarr és egzotikus.
A MU Színházban bemutatott Ghost Exchange nézôi láthattak különlege-
sen kecsesen hajladozó végtagokat, elmélázhattak azon, hogy a szingapú-
ri és a magyar folklórelemek a kortárs táncszínpadon milyen harmoniku-
san elegyednek – de ennél sokkal több nem történt az esten. 

Kun Attila igen termékeny évadot zárt: három jól sikerült egyfelvonásost
koreografált, kettôben fel is lépett, de még a TranzDanz Bankettjében is
táncolt. Két olyan kezdeményezés is említhetô, amelyben Kun koreográ-
fusi jelenléte volt a kiemelkedô csúcspont. A tavalyi évad MU Terminál-
sorozata a megelôzô évinél sokkal halványabbra sikeredett, de már Kun
Terminum címû bemutatója miatt is érdemes volt újból életre hívni. Míg
a többi koreográfus munkáiban a csikócsapat gyengéi mutatkoztak meg
inkább, a Terminumban ugyanaz a gárda érett, képzett tagokból álló együt-
tesnek hatott. A koreográfia etûdszerû, de az elôadáson a tananyagképek
folyamatosan és határozottan mûalkotássá érnek. Pedig Kun „csak” jól
bevált motívumait variálta, de ezek elemeit hitelesen tudta a fiatal elô -
adók testére igazítani. Ehhez nyilván a szellemüket is meg kellett nyit-
nia. A Lépésrôl lépésre (Kortárs koreográfusok estje IX.) címû Erkel színházi
mûsorba Kun Ex it 2 címmel a legértékesebb darabot készítette el. (A töb-
bi koreográfia közül elismerésre méltó Merlo P. Andrea munkája, az
Hommage à Paul Klee, Bajári Levente Point címû kettôse és Kerényi Mik -
lós Dávid meghatározhatatlan mûfajú Erkel Színház-búcsúztatója.) Kun
saját (változó összetételû) együttesével, a PR-Evolutionnal a Trafóban mu-
tatta be a Mindegy címû, nagylélegzetû, nem titkoltan összegzésnek (is)
szánt opusát. Furcsa ellentmondás: a motivikus és szerkezeti fegyelem
szempontjából az elôbbiekben említett két koreográfia felülmúlja a Min d -
egyet. Ez utóbbi azért bizonyul mégis a tavalyi évadban átlag fölötti alko-
tásnak, mert mozgásvilága rendkívül anyagerôs, ragyogóan kimunkált, ih-
letett pillanatai vannak, és szereplôgárdája remekbe szabottan alakít és
táncol (közülük Kun Attila mellett feltétlenül kiemelendô Kozmér
Alexandra). 

A testek felszínének esetleges állapotairól címû Horváth Csaba-koreográfiá-
nak (a Fortedanse elôadása a Trafóban) az idôhöz való viszonya a leginkább
problematikus. A tavasz ébredésére gondolva (az elôadást Wedekind nyo-
mán Horváth rendezte-koreografálta a debreceni Csokonai Színházban) az
is feltételezhetô, hogy a koreográfus most éli az úgynevezett hosszú kor-
szakát, azaz azt vizsgálja, nô-e az alkotás hatóereje, ha a játékidejét hosszú-
ra nyújtják. Rám nem hatott jól egyik elôadás végeláthatatlan szukcesszív
terjedelme sem, viszont többször lenyûgözött a koreográfus robusztus al-
kotóereje és az a képessége, hogy vízióit fáradhatatlan alapossággal és kö-
vetkezetességgel jeleníti meg a színpadon. Sok ötlete bizarrsága ellenére is
elsô látásra banálisnak tetszik, de aztán mégis különleges hangulatú, él-
vezhetô, tartalmas jelenetek és tételek épülnek fel általuk. Lehet, hogy ezek
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kialakulásához van szükség sok idôre? Elképzelhetô, de a testek felszínérôl
szóló elôadásban akad a lassan múló idônél jóval lényegesebb „tartozék” is:
a táncos. A Fortedanse alkalmi társulásában kitûnô, kortárs technikákban
jártas, klasszikusan képzett táncmûvészek találhatók, közülük is kiemelke-
dik A testekben (is) remeklô Ladányi Andrea. 

A koreográfus Ladányi az évad-
ban nem jelentkezett jelentôs be-
mutatóval. Ôsszel a Jorma Uo ti -
nen  nel közösen készített Triót újí-
totta fel a MU Színházban, majd
tavasszal szintén a MU-ban a Vi -
hart mutatta be. Ez utóbbi nem tar-
tozik Ladányi jól sikerült alkotásai
közé, sôt néhány részlete kifejezet-
ten zavarba ejtô. Frenák Pálról sem
állítható, hogy a tavalyi az ô évada
volt. Csak ôsszel jelentkezett új-
donsággal: a MU Színházban a vál-
takozó színvonalú, TRA-CE címû
monotáncmûvel. 

A bemutatókényszer szülte pre-
mierözönben több tucat professzi-
onista, ám középszerû, átlagos pro-
dukció készült. Ezek felsorolásától
tartózkodom. Egy kétszereplôs, rö-
vid egyfelvonásost viszont – dicsé-
rôleg – kiemelek: Nagy Zoltán Mit
csinálsz, ha innen felállsz címû ko-
reográfiája (amelyet a MU Színház
Triplex sorozatában mutattak be)
figyelemre méltó munka. Említést
érdemel még a Gergye-jelenség, a
Közép-Európa Táncszínház Hor -
váth Csaba távozása utáni megúju-
lása, a Magyar Balettszínház Gö -
döllô megalakulása, valamint szük-
séges egy pillantást vetni az
ope raházi és a kortárs balettmûvé-
szet tavalyi teljesítményére is.

A múlt évadban Gergye Krisztián
és a KET sorsa többször összefonó-
dott. A Szögi Csaba vezette együt-
tes a korábbi években szinte kizá-
rólag Horváth Csaba-koreográfiá-
kat mutatott be, a mûvészeti vezetô

1. Bankett
2. Szeánsz
3. Kilencvenkilencperc 
4. XX. század 
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kiválása óta pedig – jobb híján és (bemutató)kényszer-
bôl – éppen ellenkezôleg: különbözô, külsô koreográ-
fusokat alkalmaz. Gergyét tavaly egymás után kétszer
is. A Nem zeti Táncszínházban bemutatott Kilenc ven -
kilencperc kortárs viszonylatban grandiózus vállalko-
zás. A három, egyenként több mint félórás felvonásból
álló kompozíció nem kevés értéket és igen sok kultúr-
történeti utalással körített motívumhalmazt tartalmaz.
Gergye ezúttal (eddigi önmagát is felülmúlóan) eposzi
monumentalitásra törekedett. Az egy személy alkotta
eposzkísérletek ritkán vetekednek az évszázadok alatt
gyûlô-szerkesztôdô nagyeposzokkal (fôleg táncfogal-
mazásban megjelenített változatban), ám a kísérlete-
zés ténye elismerésre méltó. A Kilencvenkilencperc ösz-
szegzi is Gergye eddigi alkotói életútját (vagy annak
egyik jelentôs vonulatát), de kifejtendô motívumokat
is tartalmaz. A MU-ban játszott T. E. S. T. a másik vég-
let. Hét tétel, hét gergyei nôfigura. Világos alaphelyzet,
ismerôs gergyés frivolitások, extremitások. Alapos,
míves munka a KET táncosai és néhány vendég mû -
vész kitûnô tolmácsolásában. A Kilencven kilen c percrôl
(a szereplôgárdájáról is) ugyanez mondható el.

A gödöllôi Magyar Balettszínház két bemutatója után
is elsôsorban a fellépô táncosok dicsérhetôk. (Har -
madik, gyermekszínházi elôadásukat sajnos nem lát-
tam.) Az Egerházi Attila és Popova Aleszja vezette új
társulat tavaly leginkább azzal hívta fel magára a figyel-
met, hogy megalakult. A két új estjükön bemutatott
egyfelvonásosok a gyors repertoárépítés igényével ké-
szülhettek, mindegyikben, A csodálatos mandarinban, a
Tûzmadárban, a Fehér csendben, a Fellegajtókban, sôt
pa radox módon a Jorma Elo készítette Kalapácsban is
az Egerházi által magabiztosan uralt mozgásstílus lát-
ható – mélyenszántó mondanivalóval, újszerû koncep-
cióval, eredetiséggel nemigen „vádolható” elôadások-
ban. De az együttes létezik, él és tehetséges, ha sikerül
stabilan megvetnie a lábát a struktúrában, remélhetô-
leg színes, izgalmas mûhellyé alakul.

A balettegyüttesek premierjei közül elôször a Gyôri
Balett Hamletjét láttam. A Kiss János vezette társulat
évek óta folyamatosan keresi az útját, de közben gon-
dosan ügyel a megszerzett színvonal megtartására is.
Ennek garanciája az egységes, jó szólistákkal rendel-
kezô, képzett csapat. De egy markáns koreográfus -
egyé niség sem ártana, olyan, aki nem „ráül” a társu-
latra, hanem saját arculatot kreál az együttesnek. Ma -
rie Brolin-Tani – a Hamlet alapján – jelenleg nem
tû nik alkalmasnak erre a feladatra. Mint ahogy Az
Operaház fantomjának „budapesti felújítása” sem a
megújulás ügyét szolgálta. Hogy mennyire nehéz le-
het a kortárs balett mûfajában legalább figyelemre
méltó elôadást létrehozni (pedig a mûfaj alkalmas rá),
azt leginkább a Pécsi Balett példája bizonyítja. A haj-
danán forradalmi újításai révén európai hírûvé lett
együttes mára a kommercializálódás mocsarában fet-
reng. Erre nem lehet mentség az a hamis beállítás,
hogy „a közönségnek ez kell”. A jobb sorsra érdemes
Jurányi Patrick A notre-dame-i toronyôre után a tavalyi,
szintén általa jegyzett Bahnhof sem hozott lényeges el-
mozdulást. Ez utóbbi mozgásnyelve, látványkörnyeze-
te és szerkesztési módszere korszerûbb ugyan, de az

elôadás ettôl még felületes, tartalmatlan és olcsón szó-
rakoztató. Hasonló okok miatt keltett csalódást a Sze -
gedi Kortárs Balett Carmen-estje. A nemzeti táncszín-
házi vendégjátékon a második részben látott, Juronics
Tamás koreografálta Carmen-variáció magyarországi
bemutató volt. (Az eredeti változatot a koreográfus
évek kel ezelôtt egy német együttesnek készítette.)
Szerintem a bemutatókényszeren kívül semmi nem
indokolta a felújítását. Tartalmasabb, érdekesebb pro-
dukció a tavasszal a Mûvészetek Palotájában színre ke-
rült XX. század-est. Nem biztos, hogy az olvasatom
egyezik a koreográfus koncepciójával, de az elôadás
számomra retrós hangulatú múltszázad-értelmezés:
mi hatott ránk, és hogyan volt divatos megjeleníteni
azt anno... Ma már ugyanis csak ebben a felfogásban
fogadható el a különbözô mûvészi „médiacsatornák”
mechanikus egymásmellettisége (vetített Ady-versek,
Bartók-, Ligeti- és Eötvös-tételek és ezekhez passzított
koreográfia). Juronics a darabbal nemcsak a XX. szá-
zadtól búcsúzott, hanem sajnos a fôszereplô, kitûnô
Barta Dórától is, aki elszerzôdött a társulattól.       

A balettmûvészet megújításában egy ideje a Magyar
Állami Operaház balettegyüttese sem jár élen. A „kirá-
lyi” mûvészcsapatnak talán nem is feladata az extrava-
gáns kísérletezés, de az egyenesen ijesztô, hogy a gár-
da harminc évvel korábbi önmagától is fényévekkel
van lemaradva. Pártay Lilla Elfújta a szél címû három-
felvonásos regény- és filmutánérzete például minden
tekintetben mélyen alulmúlja a majd’ húsz éve készült
Anna Karenináját. Ha néha-néha becsúszna egy-egy
ilyen balett, az még nem volna tragédia, de a tavalyit
megelôzô operaházi évad „eredményei” és a most kez-
dôdô szezon premiertervei egyaránt azt sugallják: a
Nemzeti Balett vezetôje semmilyen mûvészi koncep-
cióval nem rendelkezik. De hagyjuk a most kezdôdô
évadot! Helytelen dolog a prekoncepció, ezzel szem-
ben „kötelezô” az új évad elején – (színpadi) csodára
várva – nyitottnak maradni.

Jó lenne, ha a kultúrafinanszírozás területén dolgo-
zó döntéshozók is nyitottak lennének az új javaslatok-
ra. Készült ugyanis tavaly egy tanulmány (Hudi László
[AFSZSZ] – Magács László [BESZT]: A független szín-
házak és táncegyüttesek finanszírozásának reformja),
amelyben a szerzôk egy regisztrációs rendszer kialakí-
tására tesznek javaslatok. A rendszer segítené az újak
belépését a struktúrába, és nagyobb, néhány éves idô-
tartamra vonatkozó, viszonylagos biztonságot nyújta-
na a már bizonyított, elismert alkotók és formációk
számára. Két ilyen szabályzóval meg lehetne szüntetni
az ostoba bemutató- és pályázatkényszert, amely jelen-
leg a leginkább felelôs a mûvészi alkotásoknak álcázott
tucatáruk tömegtermeléséért. Ez persze a produkciók-
ra, éves mûködésre (újra) pályázó függetlenekre vo-
natkozik. Az állandó (de reálértékében általában csök-
kenô) támogatásban részesülô színházak és együtte-
sek háza táján pedig egy elvben megfelelô módszer
tisztességes alkalmazásával lehetne rendet tenni: a rá-
juk bízott javakkal sáfárkodni tudó, szakmájukhoz
értô, mûvészi koncepcióval rendelkezô vezetôket kelle-
ne kinevezni az élükre. Úgy tetszik, ez az óhaj is in-
kább a csodavárás kategóriájába tartozik.       


