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sókol anyád, csomag nincs! A beavatatlanok számá-
ra sokat sejtetô, ám a hazai kortárs tánc terepén

kicsit is otthonosan mozgók számára már gyanúsan
izzadságszagú cím ez alkalommal is keveset markol.
S bár kortárstánc-elôadások esetében nap nap után ta-
núi lehetünk annak a kétségbeesett igyekezetnek, mi-
ként próbálják meg egy-egy blikkfangos címmel és
némi verejtékezô gondolatfoszlánnyal becsalogatni a
nézôket, korántsem biztos, hogy mindez tanítandó is.

Az idei MU Terminál B est keretében bemutatott két
„produkció” elôadásnak nem nevezhetô. Eltekintve a
magát becsapva érzô né-
zôtôl, lényegében ez nem
lenne baj, elvégre mégis-
csak egy iskola harmadik
évadjának második mun -
kabemutatójáról van szó.
Az elsô részben csoport-
jelenetek váltakoznak du -
ókkal meg technozene
latinos dallamokkal. For -
magyakorlatok a tér, a fé-
nyek és a csoportos moz-
gások függvényében, de
megszokott, még csak
kísérletinek sem nevez -
he tô elemeket és techni-
kákat felvonultatva. Át fo -
gó koreográfiának, illetve
dramaturgiának nyo ma
sincs, a jelenetek min-
denféle érzéki és értelmi
összefüggés nélkül következnek egymásra. A második
résznek (Terminál képek) van ugyan egy meglehetôsen
elcsépelt kerete – mintha csak nyílt nap lenne, a
mûhely hétköznapjaiba nyerhetünk betekintést –, a bi-
zonyítvány magyarázásához azonban még ez is meg-
lehetôsen kevés. A koreográfus és a növendékek az
elsô percekben még váltanak pár szót, s máris indul-
hat a nap – megint csak üres elemekkel és megszokott
gyakorlatsorokkal. A darab közepén (valószínûleg a fi-
zetô nézôk kedvéért) tíz perc erejéig két profi táncos
párosában gyönyörködhetünk, majd ismét az ifjú nö-
vendékeké a parkett. A már-már dzsesszbalett jellegû,
némi military style-lal vegyített jelenetek azonban nem
tartanak sehová. Csak remélhetjük, hogy a mûhely egy
gyengébb napját sûrí tette magába e röpke félóra.

Ennél tovább nem is igen lehet boncolgatni a B est
bemutatóit, másrészt, mint már említettem, kritikai-

lag sincs mit számon kérni, hiszen iskoláról van szó.
Merthogy  – mint az egyik legnagyobb példányszám-
ban megjelenô ingyenes programajánló írja – „A MU
Terminál egy intenzív képzési forma, benne tapasz-
talt, rutinos mûvészek okítják a fiatal tehetségeket,
akik innen rajtolhatnak a magyar táncszínházi élet kel-
lôs közepébe ugorva. A nézôtéren ugyanis számos
szakmai jeles ül rendszeresen – pont ez volt az alapí-
tók célja: hogy a kibontakozó tehetségek közül választ-
hassanak a maguk munkáiba.” A képzés célja valóban
ez, vagy legalábbis ideális esetben ez lenne. A nézôte-

ret azonban szinte kizárólag hajdani osztálytársak, ba-
rátok és rokonok népesítik be (és itt a „kizárólag” a
problematikus). Újragondolandó továbbá, mit jelent
az „intenzív” jelzô, kik lennének a tapasztalt, rutinos
oktatók, arról már nem is beszélve, hogy per pillanat
hol lenne a magyar táncszínházi élet „kellôs közepe”.

A korábbi évek Terminál-elôadásaival összehasonlít-
va mindenképpen feltûnô, hogy egyre inkább egyfajta
lecsupaszított, tiszta vagy absztrakt táncot megcélzó
bemutatókkal találkozhatunk. Kétségtelen, hogy ez az
irány nagyon hiányzik a magyar kortárs tánc skálájá-
ból, mint ahogy az is nyilvánvaló, hogy az elsôsorban
színházi jellegû vagy színházi elemekkel operáló hazai
kortárstánc-szféra alig-alig dicsekedhet néhány való-
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Csomag pedig ez’tán sem lesz?
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Csókol anyád, csomag nincs! (Horváth Adrienn, 
Gulyás Anna és Hoffmann Adrienn) 
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ban ôrületesen képzett és fantasztikus technikai tu-
dással is rendelkezô táncossal. Hogy a tyúk vagy a to-
jás volt-e elôbb, valójában lényegtelen kérdés – új utak
töréséhez azonban valószínûleg korszerûbb eszközök-
re lenne szükség. Elavult formákkal és szakállas tech-
nikákkal ez nemigen fog menni. Azoknak az elemek-
nek a biztos ismeretében és azzal a technikai felké-
szültséggel ugyanis, melyet a B est bemutatója
igé nyel, még az amúgy éppen mélyponton vergôdô ha-
zai kortárs tánc vizein is nehéz lesz elevickélni – a
nemzetközi vizeket pedig ne is említsük. 

S bár korántsem szeretnénk az iskolát a kegyetlen
anya szerepében feltüntetni, azért ha az idôközben
szülôvé váló hajdani diák az ablakból integetve azt ve-
szi észre, hogy saját gyermekét szintén útravaló nélkül
bocsátotta el, akkor az minimum elgondolkodásra, de
inkább tevékeny munkára, mintsem méla nosztalgiá-
zásra kellene hogy ösztönözze. 

MU TERMINÁL B EST – 
III. ÉVFOLYAM 
(MU Színház)

Csókol anyád, csomag nincs!
Zene: montázs. Jelmez: Juhász Dóra. Látvány, kore-
ográfia: Fejes Ádám.

Terminál képek
Zene: Kunert Péter. Látvány: Fejes Ádám. Jelmez:
Juhász Dóra. Koreográfia: Hámor József.
Elôadók: Asztalos Dóra, Czédulás Eszter, Gulyás An na,
Hoffman Adrienn, Horváth Adrienn, Kiss Róbert,
Tuza Tamás.

MU Színház kvázi-tánctár-
sulata, a Terminál csapata

évrôl évre cserélôdik. A szerencsé-
sek, akik bekerülnek ebbe a védô,
tápláló lombik iskolába, a képzési
koncepció megfogalmazói szerint
egy év alatt teleszívhatják magukat
annyira, hogy jobb eséllyel bírják a
„kinti” életet. A vendégkoreográfu-
sok és az állandó tanárok gyúrják
testileg-lelkileg-szellemileg elô -
adás  készre a mûvészkezdeménye-
ket, hol sikeresebben, hol kevésbé,
a nézô éppen ezért szinte kivétel
nélkül szimpátiával közelít még a vérszegényebb
munkákhoz is, mint például a pár hónapja a Trafóban
látott, Riina Saastamoinen koreografálta Rushes eseté-
ben. Arra azonban még nem volt példa, hogy a rende-
zô egyszerûen csonkolta volna a jobbra érdemes
csapatot.

A terminálosok C estje láttán csordultig telt volna
könnyel a mesebeli király egyik szeme. Bicskey Lukács
besorolhatatlan mûfajú, leginkább talán a táncoratóri-
ummal rokonkodó mûfajú merényletét, a BÁBEL –
VILÁG-ot Duda Éva elôadóbarát Plainje követte, meg-

mentve végül a nevetésnek a másik szemet. Persze fe -
le más a vigasz, és sok kérdést felvet. Elôször, hogy vég-
tére is betölti-e a Terminál, ez a mesterséges anya az
önmaga számára megjelölt szerepkört, s ha igen, mi-
ként. Másodszor, ha már az idekerülni vágyó fiatalok
számos szûrôn esnek át, nem kellene-e ugyanígy vala-
miféle „vizsgának” alávetni a velük munkakapcsolatba
kerülô rendezôket-koreográfusokat is, megelôzve egy
alapjaiban elhibázott elôadás létrejöttét. A BÁBEL –
VILÁG dilettáns szövevénye mesének, mítosznak,
giccsnek – bibliai kerettel, Jézus Krisztus-parafrázis

Szoboszlai Annamária

Ehetetlen készétel
MU TERMINÁL C EST –
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