
Budapest Kortárstánc Főiskola 
 

Táncművész BA szak 

 

 

 
 

A kortárs tánc társadalmi beágyazottsága 

Budapesten 

– akadályok és lehetőségek 
 

 

 

SZAKDOLGOZAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Szirtes Krisztina 

Témavezető: Barda Beáta 

Budapest, 2017. 
  



  2 

Tartalom 

Köszönetnyilvánítás ............................................................................................................. 4 

I. Bevezetés .......................................................................................................................... 5 

II. A kortárs tánc kontextusa ................................................................................................ 7 

II.1. Az előadóművészetekre ható globális trendek ...................................................... 7 

II.1.1. A technológia diktálta tempó ...................................................................... 8 

II.1.2. Az itt és most kora .................................................................................... 10 

II.1.3. Technika a színpadon ................................................................................ 11 

II.2. Vélemények a kortárs táncról ............................................................................. 12 

II.2.1. Mozi és színház ......................................................................................... 13 

II.2.2. Kortárs tánc nézői szemmel ...................................................................... 15 

II.3. A szakma önmagáról........................................................................................... 19 

II.3.1. A kortárs táncról ....................................................................................... 20 

II.3.2. Kortárs tánc és technológia ....................................................................... 21 

II.3.3. A szakma helyzete .................................................................................... 23 

III. A kortárs tánc aktorai ................................................................................................... 26 

III.1. Állami szerepvállalás ......................................................................................... 26 

III.2. Kulturális menedzserek ..................................................................................... 31 

III.3. Művészek ........................................................................................................... 33 

IV. A kortárs tánc marketingje........................................................................................... 35 

IV.1. Termékpolitika (Product) .................................................................................. 37 

IV.2. Értékesítés-politika (Place) ................................................................................ 39 

IV.3. Árpolitika (Price) ............................................................................................... 40 

IV.4. Reklámpolitika (Promotion) .............................................................................. 40 

V. Konklúzió ...................................................................................................................... 42 



  3 

Felhasznált irodalom .......................................................................................................... 44 

Mellékletek 

 I. Ki nézi a kortárs táncot - kérdőív ............................................................................ 46 

 II. Ki nézi a kortárs táncot - diagramok ...................................................................... 50 

 III. Barta Luca interjú ................................................................................................. 55 

 IV. Fülöp László interjú.............................................................................................. 58 

 V. Góbi Rita interjú .................................................................................................... 60 

 VI. Grecsó Zoltán interjú ............................................................................................ 61 

 VII. Kálmán Ferenc interjú ......................................................................................... 62 

 VIII. Kovács Gerzson Péter interjú ............................................................................ 63 

 IX. Kudron Anna interjú ............................................................................................. 65 

 X. Kun Attila interjú ................................................................................................... 66 

 XI. Ladjánszki Márta interjú ...................................................................................... 69 

 XII. Molnár Csaba interjú ........................................................................................... 71 

 XIII. Nagy Emese interjú ............................................................................................ 73 

 XIV. Petrányi Barna interjú ........................................................................................ 75 

 XV. Szabó Réka interjú .............................................................................................. 77 

 XVI. Szögi Csaba interjú ............................................................................................ 79 

   

  



  4 

Köszönetnyilvánítás 

Mindenekelőtt témavezetőmnek, Barda Beátának és a Budapest Kortárstánc Főiskola 

szakdolgozati referensének, Péter Petrának szeretnék köszönetet mondani. Tanácsaikkal, 

szakmai észrevételeikkel, szerkesztői javításaikkal és emberi jelenlétükkel is nagyban 

hozzájárultak a dolgozat elkészüléséhez. 

Köszönöm Barta Lucának, Fülöp Lászlónak, Góbi Ritának, Grecsó Zoltánnak, Kálmán 

Ferencnek, Kovács Gerzson Péternek, Kudron Annának, Kun Attilának, Ladjánszki 

Mártának, Molnár Csabának, Nagy Emesének, Petrányi Barnának, Réti Annának, Szabó 

Rékának és Szögi Csabának, hogy bizalmukkal megtiszteltek, és időt szántak rá, hogy 

véleményükkel és tapasztalataikkal gazdagítsák a munkámat.  

Továbbá szeretném megköszönni Kovács Emese táncművésznek, hogy a magyar kortárs 

tánc iránti páratlan érdeklődésével és a szcéna szereplőinek széles körű ismeretével segített 

nekem is eligazodni, édesapámnak, dr. Szirtes Józsefnek, hogy politikai szemléletével 

árnyalta a gondolkodásmódom, Tóth Gábor marketing menedzsernek, hogy véleményezte 

a marketingről szóló fejezetet, illetve Kovács Zsigmondnak a baráti támogatást.  
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I. Bevezetés 

A kortárs előadóművészetek helyzete nagy volumenű és hirtelen változáson ment keresztül 

az elmúlt száz évben és a változás nemhogy lassulna, az utóbbi évtizedekben inkább csak 

fokozódik. Ennek mozgatórugója a technikai fejlődés és az ezzel szoros összefüggésben 

végbemenő társadalmi átalakulások. 

Hagyományosan az emberi mozgások, kapcsolatok és a világban tapasztalható egyéb 

dinamikák vizuális megjelenítésének kizárólagos eszköze az élőszereplős előadás volt. A 

mozgókép elterjedésével először ez a monopolhelyzet szűnt meg, mostanra pedig az 

internethasználat mindennapivá válása miatt valamennyi „élő” tevékenység létjogosultsága 

meg is kérdőjeleződik. Ez nemcsak az élőszereplős előadóművészetekre igaz, de a 

randizásra, a bevásárlásra, sőt az oktatásra is. A társadalmi interakciók tehát átalakulnak, és 

nagyon érdekes kérdés, hogy ebben a folyamatban a táncművészet milyen szerepet vállal, 

hogyan képes a változó igényekre reagálni anélkül, hogy elveszítené identitását. 

Sokszor tapasztalom kortárs tánc1 előadásokon, hogy a nézők nagy részét minimum arcról, 

de gyakran név szerint is ismerem. A szakma szorgalmasan jár saját előadásaira, minden 

darab eladható néhány alkalommal, de legtöbbször ezután a néhány előadás után 

továbbjátszásra már nincs lehetőség. Engem az érdekel, hogy mik a jelenség mögött 

húzódó okok, és hogy ezen hogyan lehet változtatni. 

                                                 
1 Kortárs tánc vagy kortárstánc? Felmerült, mint kérdés, hogy a dolgozatban az egybeírt vagy a különírt formát 

használjam. Angelus Iván az egybeírt formát javasolja, arra hivatkozva, hogy önálló műfajról van szó, 

csakúgy, mint a néptánc esetében. Azonban szerintem a néptánc esetében az egybeírás nem műfaji 

megfontolásokból fakad, hanem a két szó közötti kapcsolat alaki jelöletlenségének folyománya: félig kész – 

félkész, kéményt seprő – kéményseprő, népi tánc – néptánc. A kortárs táncot tehát inkább az egyszóba írt 

balett-tánc és a két szóba írt modern tánc helyesírásával érdemes összevetni. Ebben az összehasonlításban a 

kortárs tánc nyelvileg a modern tánccal rokon. mivel mindkettő melléknévi alárendelő szerkezet, ezeket pedig 

általában különírjuk egymástól. Angelus Ivánnak azonban igaza van abban, hogy ha a kortárs táncra olyan 

szókapcsolatként tekintünk, ahol az együttes jelentés meghaladja a tagok jelentését, akkor az egybeírás 

indokolt. Jó példa erre a tízórai, amit nemcsak tíz órakor lehet elfogyasztani, és emiatt a jelentésváltozás miatt 

egyszó. Ilyen értelemben a modern táncot helytelenül írjuk külön; és mivel valószínűleg a kortárs tánc 

kifejezés is hozzá fog tapadni a 2000. év körüli néhány évtizedhez, esetében is az egybeírás tűnik indokoltnak. 

Ugyanakkor a nyelv élő rendszer, és az új hagyományokat éppen most írjuk. Tehát mivel a szakma alapvetően 

a különírt formát alkalmazza (Műhely Alapítvány honlapja, Kun Attila: Ki vagy te, kortárs tánc? illetve Lőrinc 

Katalin és a MTE végzősei: Mi a kortárs tánc és hol vagyok ebben én?), a célom pedig a helyzetfelmérés, én 

is így teszek.  
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Abból az alapfeltevésből indulok ki, hogy a cél az, hogy minél szélesebb nézői réteghez 

jusson el a kortárs tánc. De talán ebben tévedek. Elképzelhető az is, hogy a táncművészet 

önmaga fejlesztésén dolgozik, és ahogy egy kutató laboratóriumnak nem célja tömegeket 

mozgósítani, a táncszakma is inkább csak szakavatottakkal konzultál. Hogy erről 

megbizonyosodjak, interjúkat készítettem kortárs tánc koreográfusokkal és alkotókkal ars 

poeticájukról, tehát kifejezetten arra fókuszálva, hogy ők kiknek szánják az előadásaikat, és 

mit tekintenek missziójuknak. A szakma helyzetének felméréséhez szintén a kortárs táncban 

aktív alkotók és kulturális menedzserek véleményét veszem alapul. 

Az eladhatóság akadályainak átlátásához mindenképpen fontosnak tartom megismerni azt 

is, hogy hogyan éli meg a kortárs táncot a közönség. A szakmának vannak benyomásai ezt 

illetően, ez szintén érdekes, de az érintettek közvetlen megkérdezése cáfolhatja vagy 

igazolhatja a sejtéseket, illetve új perspektívákat nyithat meg. A közönség véleményét 

először online kérdőív segítségével kutatom, de mivel ez így döntően személyes 

ismerőseimhez jut el, ugyanennek a kérdőívnek a kitöltésére kérek ismeretleneket is, 

Budapest közterein és nyilvános helyein.  

Összességében az érdekel, hogy pontosan melyek a 21. század globális kihívásai az 

élőben játszó előadóművészetek számára és mik a budapesti kortárs tánc előtt álló 

lokális eredetű akadályok, illetve, hogy a ezeknek a kihívásoknak hogyan tud a szakma 

megfelelni. 
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II. A kortárs tánc kontextusa 

Társadalomtudományi értelemben a beágyazottság egy jelenség környezeti függősége, tehát 

mindazon szociális, kulturális vagy akár intézményi körülmények, amelyek a működését 

befolyásolják.2 A beágyazottságra irányuló vizsgálódás mindenképpen többdimenziós 

feladat. 

Ebben a fejezetben a kortárs tánc helyzetének megértéséhez először az előadóművészeteket 

globálisan alakító trendeket vizsgálom nemzetközi tanulmányok alapján, képet kapva 

ezáltal a szélesebb térből érkező, általánosabb kihívásokról. Innen szűkítem a képet 

Budapestre, és értékelem a kortárs tánc társadalmi megítélését a potenciális nézőközönség 

100 fős mintájának véleménye alapján. Végül a budapesti kortárs táncot legtisztábban átlátó 

csoport, vagyis maga a szakma körében felvett interjúk összefüggéseit elemzem. 

II.1. Az előadóművészetekre ható globális trendek 

A 21. században a technológia robbanásszerű fejlődése és a nyomában kialakuló globális 

verseny minden kétséget kizáróan új kihívásokat jelent a kortárs élő előadóművészetek, és 

köztük a kortárs táncművészet számára. Ezen kihívások széles körű felmérésére 

Magyarország önállóan még nem vállalkozott, ami nem olyan nagy hiányosság, mivel az 

EU rendszeresen vizsgálódik a témában, illetve más fejlett nyugati országok is számottevő 

kutatásokat végeztek. 

2006-ban készített jelentést az EMCC (European Monitoring Centre on Change) az 

előadóművészeti szektor jövőképét illetően.3 2013-ban az amerikai Pew Research Center 

1258 NEA (National Endowment for the Arts – az Egyesült Államok független kulturális 

alapja) által támogatott művészeti szervezetet kérdezett a technológiai fejlődés 

                                                 
2
 Schmidt, Anna: Embeddedness. Encyclopaedia Britannica 

https://www.britannica.com/topic/embeddedness 2017.08.01. 
3
 Robins, I.: The performing arts sector – visions of the future. EMCC, 2006. 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/articles/the-performing-arts-sector-visions-of-the-

future 2017.06.02. 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc
https://www.britannica.com/topic/embeddedness
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/articles/the-performing-arts-sector-visions-of-the-future
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/articles/the-performing-arts-sector-visions-of-the-future


  8 

művészetekre gyakorolt hatásáról4, 2016-ban pedig az AEA Consulting készített felmérést 

a digitális fejlődés színházra gyakorolt hatásának feltérképezése érdekében több mint 1000 

brit megkérdezésével.5 Ezen kutatások a fejlett világ globális trendjeit tárják fel, tehát a 

budapesti helyzet megértéséhez is bőven jó alapot szolgáltatnak. 

II.1.1. A technológia diktálta tempó 

Az „elcyberesedés”, az okostelefonok okozta függőség, de a globalizáció és a 

multikulturalizmus is mind-mind a technikai fejlődéshez szorosan kapcsolódó fogalmak. Az 

internet, az automatizálás és a fejlett technikai eszközök átalakítják a mindennapokat és 

évezredes bevett gyakorlatokat írnak át. Még az emberközpontú élőszereplős 

előadóművészetek sem maradnak érintetlenül. 

Praktikus szempontból közelítve az előadóművészeteket, az internet elsődleges hatását a 

művészeti marketingben fejti ki: nemcsak lehetővé teszi, hogy a művészeti szervezetek hírei 

szélesebb nézői körhöz jussanak el alacsonyabb költségek mellett, de a felmérések 

tanúbizonysága szerint az egyre inkább online tájékoztatáshoz szokott közönség el is várja, 

hogy a művészeti hirdetés megtalálja otthon6. Sőt, maguk a művészeti szervezetek is nagy 

előnyt látnak abban, hogy mielőtt meghívnak művészeket, videó nézegető programokon (pl. 

Youtube, Vimeo) vagy a művész honlapján, már előre benyomást szerezhetnek a művész 

tevékenységéről, ugyanis ez nagyban megkönnyíti a kiválasztás folyamatát, és csökkenti a 

kockázatot.7  

Mivel a virtuális megjelenés fontossága folyamatosan nő, az üzleti világban már 

alaptézisnek számító követelmény, hogy nem elég profinak lenni, annak is kell látszani, és 

az ehhez kapcsolódó online professzionalizmus iránt támasztott elvárás lassan a művészeti 

világot is teljesen áthatja. Az elvárást nemcsak a közönség, de maga a szakma is generálja, 

hiszen a meggyőző videóval rendelkező táncosok nagyobb eséllyel kapnak meghívást 

válogatásokra, a jól marketingelt társulatok válogatásaira pedig több táncos jelentkezik, és 

így nagyobb kínálatból szemezgethetnek.  

                                                 
4 Purcell-Rainie-Thomson: Arts Organizations and Digital Technologies. Pew Research Center, 2013. 

http://www.giarts.org/sites/default/files/Arts-Organizations-Digital-Technologies.pdf 2017.06.02. 
5 From Live-to-Digital. AEA Consulting, 2016. http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-

file/From_Live_to_Digital_OCT2016.pdf 2017.06.03. 
6 ld. 3. lábjegyzet, 2. oldal és 14. oldal 
7  ld. 3. lábjegyzet, 49. oldal  

http://www.giarts.org/sites/default/files/Arts-Organizations-Digital-Technologies.pdf
http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/From_Live_to_Digital_OCT2016.pdf
http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/From_Live_to_Digital_OCT2016.pdf
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A digitális technológia tehát új színt ad a versenynek, és ebben a versenyben nemcsak a 

virtuális világban jól boldoguló profik jutnak előnyhöz, de a magukat jól menedzselő 

amatőrök8 néhány gyorsan terjedő - „vírus” - ötlettel akár sikeresebbek lehetnek, mint a 

hagyományos utakon maradó profik.  

A művészeknek, sokkal inkább, mint korábban, nem elég a hivatásukhoz érteniük, de 

vállalkozókká is kell válniuk,9 ami szorosan összefonódik azzal a tendenciával, hogy az 

előadóművészet egyre inkább részmunkaidős foglalkozás.10 Az oktatásnak tehát hatalmas 

felelőssége van abban, hogy menedzseri ismeretekkel bővítse a művészeti képzést, illetve 

vonzóvá tegye a kulturális menedzseri pályát. Egy jól kitalált üzleti modell, formabontó 

marketing ötlet, jól átgondolt PR vagy igényes weblap, ma többet ér vagy érhet, mint egy 

eredeti művészi koncepció.11 A minőségi online tartalom létrehozása szaktudást és 

munkaidő-ráfordítást igényel, tehát költséges, miközben az így létrejövő online tartalomtól 

a közönség sokszor elvárja12, hogy ingyen legyen. Mindez sokkal súlyosabban érinti azokat, 

akik a művészetből élnek, mint az amatőröket. 

Tovább erősíti az amatőrök és profik közönségért folytatott versenyét, hogy míg a 19-20. 

századot a kultúrsznobizmus jellemezte, korunkban egyre inkább a kulturális mindenevőség 

válik általánossá. A kulturális fogyasztást sokkal kevésbé hatják át hierarchikus 

megkülönböztetések és a magasabb társadalmi osztályok az „alacsonyabb rendű” kultúra 

iránt is érdeklődőek elhatárolódás helyett.13 Kitágulnak annak a határai, hogy mi számít 

művészetnek14, az ízlés egyre sokszínűbb, ezek eredményeképp pedig a kulturális 

fogyasztás egyre heterogénebbé és kiszámíthatatlanabbá válik. Az instabil, fragmentált, 

„fluid”, állandóan változó társadalmi igények kielégítésére kézenfekvőbb módon adhat 

választ a bevett gyakorlatoktól mentes, adott pillanatra gyorsan reagáló amatőr vagy félprofi 

szféra, mint az intézményes keretekhez szokott profik.15 

                                                 
8 ld. 3. lábjegyzet, 55. oldal 
9 ld. 3. lábjegyzet, 55. oldal 
10 ld. 2. lábjegyzet 
11 ld. 3. lábjegyzet, 55. oldal 
12 ld. 3. lábegyzet 48. oldal 
13 Eriksson, B.: The Uses of Art: Contemporary Changes in Cultural Consumption and the Function of Art. 

Culture Unbound, 3. kiadás, 2011. 476.oldal http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v3/a30/cu11v3a30.pdf 

2017.06.21. 
14 ld. 3. lábjegyzet, 47. oldal 
15 ld. 8. lábjegyzet, 486.oldal 

http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v3/a30/cu11v3a30.pdf
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II.1.2. Az itt és most kora 

Az internet és a tömegkommunikációs eszközök fejlődése, illetve az ezzel szoros 

összefüggésben álló megváltozott versenyhelyzet a fogyasztási szokásokra is nagy hatást 

gyakorol. A fejlett országok most felnövő generációinak már nem kell könyvtárba mennie, 

ha tudni szeretne valamit, nem kell képtárba mennie, ha látni szeretne valamit, és nem kell 

kimozdulnia sem otthonról, ha beszélgetni szeretne. A szükségletek egyre szélesebb köre 

válik kielégíthetővé ott, ahol éppen felmerül.  

Tehát miközben a művészet az online terjesztésnek hála megszólíthat olyanokat, akik 

anyagi vagy földrajzi okokból máskülönben nem jutnak hozzá16, ugyancsak az online 

terjesztés miatt el is távolodhat azoktól, akiket egyébként semmi nem akadályoz a személyes 

részvételben. A nézők megszokják, hogy nem kell menniük sehova ahhoz, hogy érdekes 

dolgokat nézzenek, megtehetik ezt otthonról is, ezért a személyes jelenlétért cserébe 

magasabb elvárásokat támasztanak.17 

Ahhoz, hogy a nézőknek megérje energiát fektetni a személyes megjelenésbe, az 

eseményeknek minőségibbé, szociálisabbá kell válniuk, valamint több részvételi 

lehetőséget és nagyobb komfortérzetet kell biztosítaniuk. A művészetlátogatás a „művészet, 

mint esemény” felfogástól egyre inkább a „művészet, mint élmény” felé tolódik el.18 Ez azt 

jelenti, hogy a művészeknek alaposan át kell gondolniuk, hogy milyen élménnyel akarják 

elengedni nézőiket; a művészetet kínáló intézményeknek pedig fokozottabban kell 

figyelniük az élmény minden részletére: tehát hogy az előadás tényleg minőségi, az érkezés 

és a távozás is szerves részét képezi, sőt a jegyvásárlás, de még az utazás és a parkolás is 

kellemes legyen. 

Az „itt” erején kívül, a „most” iránti elvárás is korunk meghatározó eleme, hiszen az 

információ gyorsabb áramlása eltörli az előretervezés és a várakozás szükségességét, az 

online tranzakciók azonnali kielégüléshez szoktatják a fogyasztókat. Amellett, hogy a 

döntés meghozatalának pillanatában az igény azonnal kielégíthető, a döntések 

halogatásának is nagyobb tere nyílik, hiszen amit egy adott helyzetben elmulaszt megvenni 

a vásárló, az jellemzően még később is megtalálható az interneten. 

                                                 
16 ld. 4. lábegyzet, 28. és 48. oldal 
17 ld. 3. lábjegyzet, 51. oldal 
18 ld. 3. lábjegyzet, 6. oldal 
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Ennek közvetlen hatása színházi viszonylatban a jegyvásárlási szokások változásában 

érzékelhető leginkább: az elővételben vásárolt jegyek száma csökken, míg a helyszínen 

vásárolt jegyek száma nő.19 Az élőszereplős előadóművészetek sikerének egyik kulcsa 

biztosan az, hogy a közönség igényét a rugalmas rendelkezésreállás20 iránt hogyan tudja 

kielégíteni, vagy ha nem tudja, esetleg nem is akarja, mit tud ajánlani helyette. 

II.1.3. Technika a színpadon 

A technikai eszközök már a színházi élményt is visszavonhatatlanul megváltoztatták. A 

korábbi kezdetleges világítási eszközökhöz képest mostanra a színek, a mélység és az 

intenzitás befolyásolására alkalmas lámpák sokasága áll rendelkezésre, de a hangtechnika 

is végtelen lehetőséget rejt magában.21 Az előadásokat jellemzően hosszabb technikai 

beállás előzi meg még a hagyományosnak mondható előadások esetében is, a tehetséges 

technikusok illetve tervezők pedig ugyanolyan fontos szereplői nemcsak az előadásnak, de 

sokszor az alkotófolyamatnak is, mint maguk az előadóművészek. 

A nyugati világ televíziós műsor- és filmfogyasztása olyan mértékű, hogy mára a vetített 

kép vált az emberi kapcsolatok vizuális megjelenítésének elsődleges forrásává. Ez azzal jár 

együtt, hogy mostanra a mozgókép – legalábbis a mainstream mozgókép - formanyelvét és 

kódrendszerét szinte mindenki érti. A jelenséget felismerve számos kortárs színházi rendező 

és koreográfus nyúl filmes eszközökhöz a darabok közérthetősége érdekében (filmzene, 

sensational zoom22), és alkalmaz technikai eszközöket a hatás fokozása végett. 

Kézenfekvő a technológia adta új lehetőségekkel olyan audio-vizuális élményt adni a 

nézőnek, amit a jelen felgyorsult világban elvár, és ami majd újra visszacsalja a színházba, 

de a hatásvadászat semmiképp nem mehet a művészi tartalom kárára. Mark Wigley építész 

saját hivatására vonatkozó kijelentése, úgy gondolom, a táncművészet számára is 

sokatmondó: „Az építésznek nem az a feladata, hogy pontosan azt adja ügyfelének, amit 

kér, hanem hogy megváltoztassa ügyfele elképzelését arról, hogy mit kérhet.”23 

                                                 
19 ld. 3. lábjegyzet, 49. oldal 
20 ld. 4. lábjegyzet 14. oldal 
21 Technology takes the stage. Michigan Muse, 2013. ősz, 8/1 

http://www.music.umich.edu/muse/2013/fall/Technology-Takes-the-Stage.html 2017.06.23. 
22 Mortha, L.: Conversation avec Gabriela Carrizo, Compagnie Peeping Tom. Bachtrack 2017.02.08. 

https://bachtrack.com/interview-gabriela-carizo-compagnie-peeping-tom-janvier-2017 2017.08.05. 
23 Lessing, J.: Interview with architect Mark Wigley in 032c, 2017. nyár https://032c.com/2007/mark-wigley/ 

2017.05.24. 

http://www.music.umich.edu/muse/2013/fall/Technology-Takes-the-Stage.html
https://bachtrack.com/interview-gabriela-carizo-compagnie-peeping-tom-janvier-2017
https://032c.com/2007/mark-wigley/
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A technológia nem fog visszafejlődni vagy eltűnni, legalábbis a közeljövőben biztosan nem. 

Egyelőre az prognosztizálható, hogy egyre növekvő ütemben fog benyomulni az élet 

minden területére. A művészetnek nem kell ezzel egyetértenie, szembemehet a technikai 

eszközök használatával, de álláspontját nem képviselheti a közönség elidegenítése árán.24 

Meggyőződésem, hogy a másik út sem járható, ahol az élőszereplős előadás teljesen 

felfekszik a technológia kínálta újdonságokra, mert hamar a technológia szolgájává 

alacsonyodhat, idővel pedig feleslegessé is válhat. Sokáig tűnt úgy, hogy az élő élményt 

semmi nem helyettesítheti, de a digitális fejlődés egyre közelebb kerül az élő élmény 

reprodukálásához, miközben az élő színház fel sem veheti a versenyt a digitális szórakozás 

könnyű, gyors, személyre szabott és olcsó hozzáférhetőségével.25 

II.2. Vélemények a kortárs táncról 

A kortárs tánc budapesti ismertségének és megítélésének feltérképezése érdekében 

kérdőívet töltettem ki egyrészt online, másrészt köztereken, melynek alanyai a Westend 

vízesésnél várakozók és a Margit-szigeti szökőkútnál pihenők közül, illetve a belvárosi 

kocsmák (Illegál, Ankert) közönségéből kerültek ki.  

A kérdőív26 könnyebb kitölthetősége érdekében a legtöbb kérdés esetében feleletválasztós 

formát választottam, de a megkérdezettek szívesen ragadták meg az egyéni válaszadás 

lehetőségét is. Az utcai kérdőívezés előnye, hogy beszélgetésre is van lehetőség, és a 

válaszadók olyan kérdésekre is felelnek, amit én nem kérdeztem, de nekik van róla 

mondanivalójuk. A felmérés nem reprezentatív: egyértelműen a fiatalabb korosztály 

véleménye érdekelt, és a mintavétel során nem zártam ki az olyan eseményeket sem, ahol 

eleve felülreprezentált az értelmiségi réteg, mint például kocsmakvíz, slam poetry esteken. 

A felmérés eredményei tehát nem általánosíthatóak a budapesti lakosság egészére, a 

válaszadók 65%-a diplomás, ami jelentősen meghaladja a Budapest egészére jellemző 34%-

ot27. 100 kitöltő volt, tehát minden százalékpont 1 embernek felel meg.28 

                                                 
24 ld. 3. lábjegyzet, 52. oldal 
25 ld. 3. lábjegyzet, 52. oldal 
26 I.sz. melléklet 
27 KSH területi népszámlálási adatok, 2011. 15.oldal 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_01_2011.pdf 2017.07.28. 
28 A kérdőívre adott válaszokból készült segéddiagramokat a II. számú melléklet tartalmazza 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_01_2011.pdf
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II.2.1. Mozi és színház 

Mivel alapfeltevésem szerint a mozgókép elterjedése jelentősen befolyásolja a színpadi 

művészetek helyzetét, és az volt a sejtésem, hogy az értelmiségi fiatalok is gyakrabban 

néznek mozgóképet, mint élő előadást, kérdéseket tettem fel annak megértésére, hogy 

miben áll a mozi döntő előnye. A kitöltők 51%-a, válaszolta azt, hogy filmvetítésekre illetve 

moziba gyakrabban jár, mint élő előadásra, színházba; 23% vallotta magáról, hogy 

mindkettőre ugyanolyan gyakran jár; 4%, hogy egyiket sem néz szinte soha; és 22%, hogy 

élő előadást néz gyakrabban. A felvett mintában felülreprezentáltak a táncművészettel 

hivatásszerűen foglalkozók, az ő esetükben 12-ből 8 gyakrabban néz élő előadást, mint 

vetített filmet.  

Amellett, hogy a mozinak egyértelműen nagyobb a népszerűsége, a megkérdezettek elsöprő 

többségben gondolták úgy, hogy a színháznak van létjogosultsága: 100 válaszadóból 98 állt 

ki a színház mellett, és elenyésző kisebbségben, mindösszesen ketten vallották, hogy nem 

lenne baj, ha nem lenne színház. 

Érdekelt a kitöltők véleménye arról, hogy melyek a mozi számukra fontos előnyei a 

színházzal szemben. A válaszokból az derül ki, hogy a mozi egyértelműen legjelentősebb 

előnye az előadások kezdési időpontjainak rugalmassága. A válaszadók 56%-a gondolta 

úgy, hogy számára ez fontos szempont, míg a második leggyakoribb helyen álló 

árkülönbséget csupán 22% választotta. Ez azt jelenti, hogy a rugalmas előadás időpont 

fontosságát illetően a válaszadók többsége egyetért, minden más szempont pedig egy 

kisebbség számára bír jelentőséggel. 

A kérdőív eredményei alapján a színház sokak szemében kirekesztő, és a luxuscikkek közé 

tartozik. 40% nevezett meg olyan előnyt fontosként, ami a mozi megengedő jellegéből fakad 

a színház vélt vagy valós exkluzivitásával szemben: a mozi olcsóbb, kevésbé kell 

viselkedni, nem kell kiöltözni, lehet előadás közben enni, ki lehet menni mosdóba, nem ciki 

elkésni. Ez azt jelenti, hogy a nézők egy jelentős hányada a színházat nem a szabadsággal 

asszociálja, és úgy érzi a színház elvárásokat támaszt vele szemben. Érdekes továbbá, hogy 

bár én nem adtam választási lehetőségként a mozi aktualitását, többen tartották fontosnak 

maguktól megemlíteni, hogy a mozi életszerűbb, hitelesebb és sokkal inkább fókuszál a mai 

kor problémáira. 
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Ezek a jelenségek inkább a színházról a magyar köztudatban élő képpel magyarázhatóak, 

mintsem a kortárs színház valós sajátosságaival. Jerome Bel Pichet Klanchun és én című 

előadásában azt állítja, a tánc előadások mindig az adott kor társadalmi berendezkedését 

tükrözik: a balett egy olyan kor szülötte, amit erős hierarchia jellemzett, a balett szólisták 

kiválósága és színpadi helye a király felsőbbrendűségének szimbóluma; ilyen jellegű 

megkülönböztetésnek tehát a demokráciában nincs helye. Ezt a megállapítást támasztja alá 

a globális trendek között megfigyelt kulturális mindenevőség egyre általánosabbá válása is. 

A fejlett országok tendenciáival szemben Magyarországon még mindig erős az a szemlélet, 

amelyben a színház a társadalmi státuszt reprezentálja. Hagyományosan a történelemben a 

földrajzi távolságok fejlettségbeli távolságokban is kifejeződtek, a globalizáció azonban 

újraírta a fejlődés szabályait. A magyar társadalomban nem történt meg a nyugati típusú 

polgárosodás29, a fiatalok mégis ugyanazt nézik, veszik, hallgatják, amit a nyugati országok 

fiataljai. Az idősebb generáció egyrészt hozzászokott a negyedik falnak nevezett 

elválasztáshoz, és a színház értékmérő jellegéhez, másrészt sokkal kevésbé aktív az 

interneten. A fiatal generáció azonban az online targetálás eredményeképp, illetve a 

közösségi média és az online filmnézés révén egyre inkább a személyre szabottság, a 

közvetlenség, és a részvétel előnyeit tapasztalja meg. Ez a generáció a nyugati mintát követi, 

ahol a színház a párbeszéd és a kollektív élmények által a közösség revitalizációjában vállal 

szerepet30 és a hagyományos terekből kilépve a városi szövetbe ágyazódik31. 

A mozi adu a beszédtémák között. Mindenkinek van tapasztalata, véleménye, amit 

mindenki szívesen meg is oszt. Ezzel szemben a művészetekről - például a verselemzésekre 

adott osztályzatok révén - már egészen fiatal korban kialakul az a kép, hogy nem lehet 

szabadon véleményt formálni, mert létezik a vélemények értékességének egy mérhető 

skálája. Míg az antik görög drámák és Shakespeare idejében a nézőket vehemens reakciók 

jellemezték32, jelenleg az a tendencia, hogy a személyes véleménynyilvánítást egyre inkább 

felváltják a fizikális távolság biztonságában zajló internetes kommentháborúk33. 

                                                 
29 Kovács Gerzson Péter interjú, VIII.számú melléklet 
30 Shakespeare Theater Company: A Brief History of the Audience. 2. oldal 

http://www.shakespearetheatre.org/_pdf/first_folio/about_shakespeare.pdf 2017.06.25. 
31 M. Smith, P.: Deconstructing the Fourth Wall: Directions for an Urban Mise-en-Scene. 2016. 9.oldal 

https://curve.carleton.ca/a6fb75d2-f02b-4902-b835-1ffb8eb44f1d 2017.07.23. 
32 ld. 18. lábjegyzet, 2. oldal 
33 Fülöp László interjú, IV. számú melléklet 

http://www.shakespearetheatre.org/_pdf/first_folio/about_shakespeare.pdf
https://curve.carleton.ca/a6fb75d2-f02b-4902-b835-1ffb8eb44f1d
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II.2.2. Kortárs tánc nézői szemmel 

A vetített film és élő előadások különbségeit követően a kortárs táncról tettem fel 

kérdéseket. A felmérésben 12 hivatásszerűen tánccal foglalkozó vett részt, és 88 nem 

hivatásos. Az alábbi táblázat a látott kortárs tánc előadások száma szerint csoportosítja a 

megkérdezetteket. 

 Hivatásos Nem hivatásos 

Évente sok előadást néz 10 fő 3 fő 

Évente néhány előadást néz 2 fő 6 fő 

5-10 előadást látott  17 fő 

5-nél kevesebbet látott  37 fő 

Nem látott még  25 fő 

 

Arra is rákérdeztem, hogy aki látott már kortárs táncot, mit látott. Ez azért érdekelt, hogy 

képet kapjak arról, vajon mit tartanak kortárs táncnak. Azon a 25-ön felül, akik úgy 

gondolták, hogy még nem láttak kortárs tánc előadást, az 5-nél kevesebb előadást látott 37 

emberből is csupán 12 tudott kortárs táncot megnevezni. Tehát a 88 nem hivatásos, 

túlnyomórészt fiatal értelmiségi válaszadóból úgy tűnik, hogy minimum 50 nem tudja a 

kortárs táncot semmihez kötni. Még azok között, akik már láttak 5-10 előadást is számos 

volt, aki balett előadást nevezett meg, vagy bevallotta, hogy annyira nem fogta meg a műfaj, 

hogy nem tud megnevezni egyet sem. Ez különösen fontos észrevétel a mai korban, amikor 

az információ terjedésének legjelentősebb csatornái a közösségi oldalak, ahol az ajánlások 

ismerősökön keresztül találják meg a célközönséget. 

Akik úgy vélték, hogy már láttak néhány kortárs tánc előadást, megnevezni azonban nem 

tudták, vagy mást neveztek meg helyette, azoknál alapvetően három irány merült fel. A 

balett, a hip-hop, és a „random mozdulatok”. Akik random mozdulatoknak írták le azt, amit 

láttak, azok vélhetőleg tényleg kortárs táncot láttak. Ez a leírás betekintést ad abba is, hogy 

milyennek látják a kortárs táncot azok, akik először találkoznak vele, és nincs eszközük a 

dekódolására. Akik balett előadásokat említettek kortárs tánc előadásként, azok 

valószínűleg nem ismerik a kortárs táncot, mint műfajt – vagy nem láttak még, vagy nem 

tudják, hogy azt láttak, és valamennyi élő előadást kortársnak értelmeznek, ami végülis 

jogos, hiszen a táncművészek kortársak. 
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Érdekes még, hogy a kortárs művészetekre nyitott, de kortárs táncban nem jártas fiatalok 

Grecsó Krisztián nevéhez tudták leginkább kötni a kortárs táncot. Többen úgy gondolták, 

hogy Grecsó Krisztián felolvasóestje volt az egyetlen alkalom, hogy kortárs táncot láttak 

életükben. Ebből az is következik, hogy akinek egyszer véletlenül lehetősége nyílik kortárs 

táncot látni, az jellemzően azonnal el is tudja különíteni az élményt a korábban látott 

tánceseményektől. Tehát annak ellenére, hogy nehéz a műfajt szavakkal definiálni, a 

személyes tapasztalás ugyanúgy működik, mint a balett esetében.  

A kortárs tánc fogalmának köztudatba kerülését az sem segíti, hogy a magyarázkodás 

elkerülése érdekében sokszor maguk a művészek is balettként hivatkoznak a kortárs táncra. 

Grecsó Zoltán például Grecsó Krisztián Wikipédia oldalán is balettművészként szerepel,34 

mindjárt a második mondatban, de számos másik cikkben is, szerte az interneten.35 

A kérdőív eredményei alapján a darabok híre leginkább szájról szájra terjed, és a 

leghatékonyabb az ismerősök ajánlása. A 100 megkérdezettből 28 mondta, hogy még 

egyáltalán nem járt kortárs tánc előadáson, 51 pedig hogy jellemzően ismerős hívja el 

előadást nézni. Közülük 31 nem is jelölt meg más információs csatornát. Mivel 

egyértelműen a táncosok nézik a legtöbb darabot, az hogy milyen gyakorisággal ajánlanak 

előadást másoknak, kulcsfontosságú. 

Bíztató a kortárs tánc lehetőségei szempontjából, hogy csak 21 megkérdezett nyilatkozta, 

hogy egyáltalán nem érdekli a kortárs tánc. 37-en mondták, hogy nincsenek tisztában vele, 

hogy mikor és mit nézhetnének. A tájékoztatás tehát nem éri el megfelelő mértékben a 

közönséget. A vidéki válaszadók szinte kivétel nélkül arra is kitértek, hogy ahonnan ők 

jönnek, ott sajnos nincs lehetőség kortárs táncot nézni, és kifejezetten arra kértek, írjam 

meg, hogy ne minden Budapesten történjen.   

A tájékoztatás minőségének szúrópróbaszerű vizsgálataként a WestEndben végzett 

kérdőívezésem alkalmával megkérdeztem a KultúraPonton dolgozó hölgytől, hogy tudna-e 

kortárs tánc előadást ajánlani. Először tanácstalanul nézett; láttam, hogy a kérdést sem érti. 

Némi lapozgatást követően a Margitszigeti Szabadtéri Színpad Béjart előadását ajánlotta. 

Megkérdeztem, hogy van-e előadás a Trafóban. Zavarodottan kezdte lapozgatni a Fideliot, 

                                                 
34 https://hu.wikipedia.org/wiki/Grecs%C3%B3_Kriszti%C3%A1n 2017.07.30. 
35 Például Könyves Kata: Könyvajánló – Grecsó Krisztián. Apáczai Csere János Műv. Ház és Könyvtár honlap 

http://apaczai.com/hu/konyvtar/konyvajanlo/grecso-krisztian/ 2017.08.03. és  

http://www.wssz.hu/tartalom/cikk/44664_mikszathi_meselokedv_a_szinhazban_grecso_krisztian_a 

2017.08.03. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Grecs%C3%B3_Kriszti%C3%A1n
http://apaczai.com/hu/konyvtar/konyvajanlo/grecso-krisztian/
http://www.wssz.hu/tartalom/cikk/44664_mikszathi_meselokedv_a_szinhazban_grecso_krisztian_a
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majd inkább átnyújtotta, hogy nyugodtan nézzek utána én magam. Mentségére szóljon, 

hogy tényleg nagyon kedves volt, és hogy a nyári szünetben tettem fel ezeket a kérdéseket, 

amikor a megválaszolásuk sokkal nehezebb. 

A kortárs tánc előadások nézésével szembeni akadályként a műfaj érthetetlensége és 

emészthetetlensége is felmerült. Azon túl, hogy a tánc eleve absztraktabb és nehezebben 

dekódolható kifejezésmód, a kortárs tánc előadásokat a fizikális közelség jellemzi, ami 

felerősíti az élményt, abban az esetben is, ha az éppen negatív. 

Kíváncsi voltam arra is, hogy a megkérdezetteknek mennyire esik nehezére moziba, 

színházba vagy kortárs tánc előadásra menni. A válaszokból egyértelműen kiderül, hogy 

moziba és színházba körülbelül ugyanolyan szívesen járnak, míg a kortárs tánc sokkal 

kevésbé népszerű. 

 

 Ez érdekes abból a szempontból, hogy ha maga a hajlandóság ugyanolyan a színház és a 

mozi esetében, moziba mégis szignifikánsan gyakrabban járnak a megkérdezettek, akkor az 

időpontok rugalmassága és az ár valóban döntő szempontok. Azok közül, akik azt mondták 

a kortárs tánc egyáltalán nem való nekik, a többség saját bevallása szerint nem is látott soha 

kortárs táncot. A beavató előadásoknak tehát igen jelentős szerepe lehet az előadások iránti 

érdeklődés növelésében. 
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A kitöltőket arra kértem, hogy osztályozzák 1-től től 5-ig terjedő skálán a kortárs táncot a 

tapasztalataik vagy tapasztalatok hiányában a prekoncepcióik alapján 8 tengely mentén: 

túlélhető – fantasztikus, felejthető – emlékezetes, nem látványos – nagyon látványos, 

unalmas – izgalmas, üres – tartalmas, fárasztó – felpezsdítő, érthetetlen – sokatmondó, 

lehangoló – felemelő. A szempontok felállításakor szándékosan nem törekedtem a fogalmi 

átfedések elkerülésére. Az alábbi táblázat az egyes tengelyek mentén adott osztályzatok 

átlagát mutatja az első oszlopban megnevezett csoportokra vetítve. 
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az összes válaszadó 3,4 3,7 3,8 3,8 3,7 3,2 3,2 3,4 

hivatásos 3.6 3,8 3,4 3,8 3,8 3,0 3,3 3,0 

nem való neki 2,5 3,0 3,6 2,5 3,5 2,8 3,0 3,3 

keveset látott (1-10) 3,4 3,7 3,9 3,4 3,6 3,3 3,3 3,4 

néhányat látott, meg is nevezte 3,5 4,0 4,0 3,4 3,8 3,5 3,4 3,5 

nem hivatásos, de sokat látott 4,2 4,6 4,0 4,1 4,1 3,7 3,6 3,8 

 

A táblázatból látszik, hogy a kortárs táncnak van egy rajongói közönsége, akik minden más 

csoportnál pozitívabban értékelik a műfajt, beleértve ebbe a táncművészettel foglalkozókat 

is. Az ő véleményük alapján a kortárs tánc leginkább az érthetőség és az ezzel szoros 

összefüggésben álló leszívott energiamennyiség tekintetében szorul fejlesztésre. 

Érthető módon azok, akik úgy gondolják, hogy a kortárs tánc nem nekik való, és mint 

korábban láttuk döntően még nem is láttak előadást, majdnem minden kérdésben átlag alatti 

osztályzatokat adtak. Fontos azonban észrevenni, hogy a hivatásszerűen táncművészettel 

foglalkozók még náluk is pesszimistábban látják azt, hogy a kortárs tánc előadások 

mennyire lehangolóak. A szakma tehát felemelőbb előadásokat szeretne látni, az eszköz a 

kezükben van. 

A táncművészettel foglalkozók a látványt illetően is a nem hivatásosok alá pontoztak, ám 

könnyen lehet, hogy ennek az az oka, hogy ők más, szintén vizuális műfajokhoz 

hasonlították a kortárs táncot, miközben a nem hivatásosok a kultúra egyéb formáihoz, úgy 
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mint zenehallgatás vagy irodalom. Ugyanakkor a táncművészettel hivatásszerűen 

foglalkozók néhány kérdésben azoknál is negatívabban értékelték a kortárs táncot, akik csak 

néhány előadást láttak, de arra emlékeztek és meg is tudták nevezni. Ez rendkívül fontos, 

hiszen a tájékozódás kapcsán kiderült, hogy ők lehetnének az a réteg, amelyik az 

előadásokat szélesebb körnek ajánlja.  

II.3. A szakma önmagáról 

A szakma helyzetének megismeréséhez elengedhetetlen az alkotók véleményének ismerete. 

A budapesti kortárs tánc több mint 50 képviselőjével vettem fel a kapcsolatot, főként 

koreográfusokkal és kulturális menedzserekkel. Közülük végül Barta Luca, Fülöp László, 

Góbi Rita, Grecsó Zoltán, Kálmán Ferenc, Kovács Gerzson Péter, Kudron Anna, Kun Attila, 

Ladjánszki Márta, Molnár Csaba, Nagy Emese, Petrányi Barna, Réti Anna, Szabó Réka és 

Szögi Csaba válaszolt. Sokukkal személyesen találkoztam, és bár készültem kérdésekkel, a 

beszélgetések kötetlenül folytak. Fontos megjegyeznem, hogy hanganyagot nem 

rögzítettem, a gondolataikat lejegyzeteltem, később pedig magam összegeztem, tehát a 

személyes interjúk bizonyos mondatokat és szókapcsolatokat leszámítva nem szó szerintiek. 

Az így megírt anyagokat mindenkinek elküldtem jóváhagyásra. A Réti Annával való 

beszélgetést sajnos nem sikerült olyan formában megfognom, hogy azonosulni tudjon vele, 

így a gondolatai csak az én fejemben árnyalják a képet; nem idézek tőle, és interjút sem 

mellékelek. Minden más interjú mellékletben olvasható.36 A tisztább átláthatóság érdekében 

minden név alatt feltüntettem, hogy e-mailben kaptam-e válaszokat, vagy személyes 

beszélgetést követően én magam foglaltam össze a hallottakat. 

Az alábbiakban az interjúkat mint forrásokat használom fel, és saját gondolatok alapján 

rendezem annak érdekében, hogy a kortárs táncról, mint műfajról, a kortárs táncról, mint 

szakmáról, illetve a kortárs táncról, mint a globális technológiai trendek egyik szereplőjéről 

koherens képet kapjak. 

                                                 
36 III-XVI. számú mellékletek megkérdezettek neve szerint ABC rendben 
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II.3.1. A kortárs táncról 

A kortárs tánc műfaji meghatározása a megkérdezettek véleménye alapján jól 

körülhatárolhatóan kirajzolódik, és én úgy látom, hogy a szakmában jelen van egyfajta 

kollektív misszió. 

A kortárs tánc, mint a kortárs művészet egy összetevője, a jelenre reflektál. A tiszta műfaji 

határok – hogy mi hol kezdődik és végződik – a kortárs művészeteket nem kötik37. A kortárs 

tánc sajátossága, hogy szimbiózisba lép a zenével, képzőművészettel, cirkuszművészettel, 

filmművészettel, stb.38 A közös ismérv az, hogy azok a gondolkodású emberek alakítják, 

akik a jelenre akarnak hatást gyakorolni.39 A műfajt inkább maga a misszió határozza meg, 

ebből a szempontból pedig a műfaji határok nem relevánsak.40 Petrányi Barna nagyon 

találóan a kortárs művészetre a non-diszciplináris jelzőt használta. 

A megkérdezettek által megfogalmazott missziók közös eleme a közösségformálás, a 

természetes közösségi létezéshez való visszatérés. Az előadóművészeteknek 

hagyományosan is a közösségi élmények feldolgozása, a feszültségek levezetése és a 

tudásátadás volt a szerepe. A kortárs tánc visszanyúl egészen a másfél millió évvel ezelőtti 

emberi létezéshez, amikor még nem volt verbális kommunikáció.41 A kortárs tánc alapja az 

emberi lüktetés, a közös lüktetés és a természetre is reflektáló emberek közötti 

kommunikáció.42 A végcél egy közösségi helyzet megteremtése43 a színházi rítus által. 

Szabó Réka megfogalmazásában pedig: megtalálni, hogy a konfliktusok és a másságból 

eredő nehézségek mellett hogyan lehetséges a normális együttélés. 

A megfogalmazott missziók másik visszatérő eleme a testélmény. Nagy Emese is beszélt a 

fizikalitás és zsigeri tapasztalás fontosságáról, Kun Attila pedig úgy fogalmazott, hogy a 

mai világban, ahol egyre kevésbé számít a személyes kapcsolat és a fizikális élmény, a 

kortárs tánc szerepe az, hogy a hétköznapi embereket visszavigye a saját testükhöz, mert az 

érintés és a testélmény nem helyettesíthető semmivel. A kortárs táncra történeti és 

pedagógiai síkon, valamint a sérültek szemszögéből egyaránt rálátó Kálmán Ferenc szerint 

                                                 
37 Szabó Réka interjú, XV. számú melléklet 
38 Szögi Csaba interjú, XVI. számú melléklet 
39 Szabó Réka interjú, XV. számú melléklet illetve Ladjánszki Márta interjú, XI. számú melléklet 
40 Kun Attila interjú, X. számú melléklet 
41 ld. 26. lábjegyzet 
42 ld. 30. lábjegyzet 
43 Nagy Emese interjú, XIII. számú melléklet 
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a központi kérdés az, hogy a mozgás tanulmányozása és a test lehető legrészletesebb 

megismerése révén hogyan tudjuk megtámogatni a teljes embert, ennek önazonosságát, a 

személyiség kifejeződését, a lehető legnagyobb szabadságfokon. 

Mind a közösségi létezés megteremtése, mind pedig a testélmény átadása szoros 

összefüggésben áll a Fülöp László által megfogalmazott tétnélküli, őszinte és kölcsönös 

neveléssel.44 A művészeknek nem kell globális célokat kitűznie, kisebb közeget formálni is 

érvényes.45 A kortárs alkotók szemében közös érték a nyitottság, amelynek szerves részét 

képezi, hogy létezhetnek ellentétes vélemények egymással párhuzamosan. A kortárs tánc, 

mint a nevelés eszköze a nyitott szemléletnek megfelelően didaktikus tartalmak helyett 

alternatív megoldásokat mutat, amin aztán lehet gondolkodni.46 

II.3.2. Kortárs tánc és technológia 

A technológia benyomulása kapcsán megjelenő új trendek és kihívások a budapesti 

táncművészet viszonylatában is tetten érhetőek. Szász Emese Táncművészet Magazinban 

megjelent Pixelek virtuóz tánca – digitális korszak a táncművészetben47 című cikke elég 

konkrét képet ad a folyamat jelenlegi stádiumáról: a táncosok aktívak a közösségi oldalakon, 

a táncművészeti szervezetek és együttesek live stream által népszerűsítik magukat, és 

vetítéseket rendeznek, az élő előadások egy szignifikáns hányada pedig technikai 

eszközökkel igyekszik fokozni az élményt. 

Szögi Csaba is megállapította, hogy a technológia új környezetet teremt, a folyamatos 

vizuális szennyezés miatt máshol van az ingerküszöb. Fülöp László úgy fogalmazott, hogy 

a valós tér, valós idő egyre szűkül, és ez a jelenség a színház ellen dolgozik. Szerinte az élő 

táncelőadások helyzetét egyelőre nem is a virtuális valóságot teremtő eszközök nehezítik 

leginkább, hanem a videoklipek és a táncfilmek. Élőben ritkán tud megtörténni valami olyan 

pontossággal, mint ahogy azt a technikával feljavított, utópolírozott, szerkesztett, vágott 

anyagok prezentálják. Így viszont minden, ami a virtuális térben történik, élőben csalódást 

okoz bizonyos szempontból. 

                                                 
44 http://www.laszlofulop.com/ 2017.08.01. 
45 Szabó Réka interjú, XV. számú melléklet illetve Fülöp Laci interjú, IV. számú melléklet 
46 Kun Attila interjú, X. számú melléklet illetve Fülöp Laci interjú, XI. számú melléklet 
47 Szász Emese: Pixelek virtuóz tánca – digitális korszak a táncművészetben. Táncművészet Magazin 

2017.07.02.http://fidelio.hu/tanc/2017/07/02/pixelek_virtuoz_tanca_-

_digitalis_korszak_a_tancmuveszetben/  

http://www.laszlofulop.com/
http://fidelio.hu/tanc/2017/07/02/pixelek_virtuoz_tanca_-_digitalis_korszak_a_tancmuveszetben/
http://fidelio.hu/tanc/2017/07/02/pixelek_virtuoz_tanca_-_digitalis_korszak_a_tancmuveszetben/
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A társadalmi változásokra válasz lehet, ha a kortárs tánc is elkezd a virtualitásban alkotni. 

Fülöp László és Nagy Emese is úgy látta, hogy a kisvideók és trailerek online terjesztése 

alapvetően jól működik a népszerűsítés eszközeként, de csak akkor, ha végső soron azt 

eredményezi, hogy a közönség élőben is megnézi a darabokat. Személyes jelenlét nélkül a 

kortárs tánc nem teljesítheti be misszióját. Kun Attila szerint a technika csak elfeledtetheti 

az emberi tempót, de felülírni nem tudja, és ezért végső soron mindenképp a kortárs tánc 

által is emberi időszámítás fog győzedelmeskedni. Fülöp László is úgy vélekedett, hogy a 

társadalmi interakciók virtuálissá válása csak átmeneti állapot, és lesz egy pont, ahol ez meg 

fog fordulni. Ennek első jeleként ő az internetet csak korlátozottan használó, természetbe 

vonuló „új hippiséget” hozta fel. Ugyanakkor azt is hozzátette, hogy az sem kizárt, hogy a 

színház egy ponton el fogja veszíteni a létjogosultságát, és mi már a színház végnapjaiban 

élünk. 

Szász Emesének igaza van abban, hogy a táncosokat helyettesítő mechanikai testekről 

alkotott elképzelés még ma is elég utópisztikus, az a kijelentés viszont, hogy „az embert 

soha nem tudja majd nélkülözni a színpadi műfajok egyike sem”, erősen 

megkérdőjelezhető. Persze ha a színpadi műfajok alatt a klasszikus műfajokat értjük, akkor 

a kijelentés szükségképpen igaz, hiszen ezek a műfajok már definiáltak, és definíciójukban 

szerepel az emberi közreműködés. Arról azonban, hogy a jövőben mit fogunk színpadi 

műfajok alatt érteni, milyen szerepet kap bennük a virtuális valóság, a robotika, mesterséges 

intelligencia, vagy lesz-e színpad fizikálisan, nem tudhatunk ma biztosan semmit. 

Ezek gondolatok a távolibb jövőről szólnak, és csak annyiban relevánsak a kortárs tánc 

jelenét illetően, amennyiben a most meghozott döntések a jövőre is kihatnak. A 

táncművészetnek nem kell elzárkóznia a technológia vívmányaitól, csak fontos közben 

szem előtt tartani mindazt, ami a táncművészetet eredetileg életre hívta. A tánc elemi módon 

függ össze az emberi létezéssel. Ha felidézzük a táncművészet gyökereit, akkor Szász 

Emese azon kijelentése, hogy „a technológia … olyan, már-már transzcendentális tartalmak 

kifejezésére is alkalmassá teszi a táncot, amelyekre eddig nem volt példa”48 értelmét veszti. 

A táncművészet maga a transzcendentális kifejezőerő. A színház rítusának közös élményét 

nem lehet technikával pótolni. Aki tapasztalta, ahogy megérinti őt, az érzi a különbséget.49 

                                                 
48 ld. 35. lábjegyzet 
49 Szögi Csaba interjú, XVI. számú melléklet 
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II.3.3. A szakma helyzete 

A kortárs tánc szereplőinek jól összeegyeztethető missziója a szakma jelenlegi állapotáról 

alkotott lesújtó véleménnyel párosul. Szabó Réka úgy fogalmazott, hogy a szakma 

széthullott. A rendszerváltás utáni „arany időszakot” jellemző összetartozás és közös 

kíváncsiság helyett a szereplők most inkább a lokális túlélés szempontjából közelítik a 

problémákat. 

A jelenség szorosan összefügg a csekély nézőbázissal és az állami források szűkösségével. 

A kortárs táncművészet nem tudja állami források felhasználása nélkül fenntartani magát, a 

források viszont állami ellenőrzés alatt működő alapokban találhatóak, állami 

befolyásoltságú szervezetek által kerülnek elosztásra,50 és jellemzően nem kizárólag 

szakmai alapon. A TAO támogatás is torzítja a szakma működését. A kortárs tánc 

kísérletező terület; tehát nem léphet a művészeti értékek elé a teltház, mint célkitűzés,51 az 

önfenntartással küzdő befogadószínházak mégis sokszor a könnyű eladhatóság szerinti 

rangsorolásra kényszerülnek. Mindezek nyomán az alkotóművészek úgy érzik, választaniuk 

kell a pénzügyileg fenntartható igénykiszolgálás és a megélhetéssel összeegyeztethetetlen 

értékteremtés között.52 Középutas megoldásként megjelent a Szabó Réka által minőségi 

bulvárnak nevezett műfaj, amely populárisan hivatott a magas művészetből kóstolót adni, a 

horizontális sík és a vertikális sík célnak megfelelő arányosítása révén. 

A kortárs tánc budapesti nézőbázisát Petrányi Barna 5000 - maximum 10 000 főre tette, 

Barda Beáta szerint ennél is kisebb. Ilyen alacsony nézőszám mellett a darabok budapesti 

eladhatósága korlátozott, a vidéki továbbjátszásnak viszont nincsenek kiépült csatornái. 

Fülöp László szerint a vidéki színházak és fesztiválok zárt családokat alkotnak, amelyekbe 

bekerülni leginkább ismerősökön keresztül lehet, és ezért klikkek alakulnak ki. Kun Attila 

a teljes szakmát személyes elhatárolódásokkal jellemezte, amit ő találóan szakmai 

demarkációs vonalaknak nevezett. 

Az egyéni érdekkövetés felerősödésének hatására felborult a szakmai morál. Sok tehetséges 

fiatal hiába bizonyít, nem tud lehetőséghez jutni; mások szakmai szempontból 

indokolatlanul nagy lehetőséghez jutnak, amivel nem biztos, hogy tudnak élni.53 A már 

                                                 
50 Kovács Gerzson Péter interjú, VIII. számú melléklet 
51 Szabó Réka interjú, XV. számú melléklet 
52 Ladjánszki Márta interjú, XI. számú melléklet 
53 Szabó Réka interjú, XV. számú melléklet 
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sikeres koreográfusok eközben sokszor magányosan igyekeznek megtartani pozíciójukat, 

amit a fiatal generáció érthető módon a saját lehetőségei szűkítéseként érzékel.54 A 

szereplők tehát kiélezett versenyhelyzetben keresik a boldogulást55 és úgy tűnik, hogy a 

közös misszió ellenére jelenleg ez egy zéró összegű játszma. 

Ettől függetlenül én úgy tapasztaltam, hogy azok, akik vállalták az interjút, alapvetően 

nyitottak egymásra, és gyakran látogatják egymás előadásait. Elképzelhető, hogy az általam 

felmért szelet pozitívabb a teljes szakmánál, mivel az, hogy valaki időt szakított a 

válaszadásra, önmagában is azt jelzi, hogy érdekli a szakma sorsa. Azt illetően, hogy hogyan 

állnak a szakma egészéhez azok, akiknek a kérdéseim megválaszolására most nem volt 

ideje, csak feltételezésekbe lehet bocsátkozni. 

Bíztató, hogy az általam meginterjúvoltakra döntően a tennivágyás és az együttműködés 

pártolása jellemző. Kun Attila megállapítása szerint ahhoz, hogy a helyzet gyökeresen 

változzon, és létrejöjjön a darabokat megtartó piaci közeg, a kortárs tánc mögött kollektív 

pedagógiának kell húzódnia. Szabó Réka és Szögi Csaba is úgy látja, hogy vannak közös 

érdekek, és szükség van a szakmán belüli összefogásra. Barta Luca, a MU Színház fiatal és 

szakma iránt abszolút elkötelezett PR szakértője szintén hisz abban, hogy a kortárs tánc 

olyan közös fogalom, amelyet a szakmának együtt kell erősítenie. Pozitív példaként 

említette a Trafó és a MU között létező stratégiai megállapodást, amelynek keretein belül a 

két játszóhely összeegyezteti programját. Barda Beáta a Trafóban havonta megszervezett 

menedzser klubbal is igyekszik hozzájárulni a kortárs tánc fejlesztésére tehető lépések 

közös gyakorlattá válásához. Grecsó Zoltán a Willany Leó szervezésével próbálja építeni a 

szakmai közösséget.56 Szögi Csaba a táncnépszerűsítés leghatékonyabb eszközének a 

tömbösítve, közös erővel szervezett tematikus rendezvényeket látja. Ennek megfelelően a 

trafós menedzser találkozón fel is vetette a tánc világnapja előtti egy hónapra „a tánc 

hónapjának” megszervezését. A felvetés a tánc világnapjához túl közel esett, és ezért a 

résztvevők elutasították, de talán 2018-ban megvalósul. 

A kortárs tánc helyzetének változtatását célzó kezdeményezések tehát léteznek, és az 

összefogás iránti igény is. Szabó Réka azonban rámutatott, hogy a hosszú távú stratégia 

megalkotásához és hatékony működtetéséhez a fiatal golis generáció aktivitása is 

                                                 
54 Nagy Emese interjú, XIII. számú melléklet valamit Ladjánszki Márta interjú, XI. számú melléklet 
55 Kudron Anna interjú, X. számú melléklet 
56 http://grecso.com/hu#colorbox-inline-180839210 2017.08.05. 

http://grecso.com/hu#colorbox-inline-180839210
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elengedhetetlen. Kérdéseimmel én is számos golis alkotót kerestem meg, azonban végül 

csak Molnár Csaba és Fülöp László válaszolt. Fülöp László ezzel a témával kapcsolatban 

úgy nyilatkozott, hogy kerülné a „kortárs tánc” kifejezést, mivel nincs az alkotók munkáiban 

egység, és inkább az egyéni brandépítésben hisz. Személyes tapasztalataim szerint a BKTF 

páratlan ösztönzést nyújt az egyéni alkotáshoz és a saját berkein belül létrejövő 

együttműködésekhez, ám sokszor meglepően kirekesztő a kortárs tánc egyéb szereplőivel 

szemben. 

A kortárs tánc szakmán belüli párbeszédét Szabó Réka szerint a Független Előadó-

művészeti Szövetség táncos szekciója nem valósítja meg kielégítően, Barda Beáta szerint 

pedig a Táncművészek Szövetsége sem. Ez nem is a megfelelő érdekképviselet hiánya miatt 

jelent leginkább tehertételt, hanem mert így stratégia-alkotásra alkalmas találkozási 

platform sincs.  
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III. A kortárs tánc aktorai 

Kun Attila 50 évre tette a kortárs tánc társadalmi integrációjának elmaradottságát. Az 

interjúk, és a 2014-15-ös Nemzeti Táncprogram alapján úgy tűnik, abban mindenki egyetért, 

hogy ahogy most áll a helyzet, az nem kielégítő, és a haladási irány sem kellően definiált. 

Ez egyáltalán nem elszigetelt jelenség Magyarországon, a kultúrával szoros összefüggésben 

álló oktatás is hasonló helyzetben van. Ilyen körülmények között felmerül a kérdés, hogy 

kinek a felelőssége a kortárs tánc fejlesztése, az alkotómunkán túli feladatok elvégzése. 

Három olyan csoportot tudok elképzelni, amelyek magukra vállalhatják részben vagy 

egészben ennek a megvalósítását: a művészek, a kulturális menedzserek, a politikai elit. 

III.1. Állami szerepvállalás 

Abban, hogy a kortárs tánc fellendítésének szerepét a mostani magyar állam nem, vagy nem 

megfelelő minőségben tölti be, a kortárs tánc szakma megkérdezettjei egyetértenek. A 

Nemzeti Táncprogram57, melyet a kultúráért felelős államtitkár vehetett át, javarészt másról 

sem szól, mint forráshiányról. Véleményem szerint azonban a kortárs táncnak, mint újító, 

nyitott szellemiségű művészeti ágnak nincs eszköze arra, hogy nagyobb mértékű 

szerepvállalást eszközöljön ki a központi államtól, de még ha azt el is tudná érni, sem 

szolgálná az érdekeit. 

A ma Magyarországon elfogadott és tanított politikatudomány szerint a politika lényege a 

hatalom, legfőbb intézményi megjelenítője pedig az állam.58 Ez a szemlélet ráadásul, nem 

véletlenül, a hatalmi ágak (törvényhozás, végrehajtás, igazságszolgáltatás) elégtelen 

szétválasztásával párosul. Az OECD statisztikája szerint 2015-ben a GDP 39,4%-a folyt be 

az államhoz és került újraelosztásra általa. Ezzel Magyarország 2014-es 11. helyéhez képest 

az OECD 35 tagországa között már a 8. helyen áll legmagasabb adó/GDP tekintetében. 

                                                 
57 Nemzeti Táncprogram. Magyar Táncművészek Szövetsége, 2015. 

https://www.tancszovetseg.hu/images/documents/nemzeti_tancprogram_2014_2015.pdf 2017.06.15. 
58 Gallai-Török: Politika és politikatudomány. Aula, 2003. 19. oldal 

https://www.tancszovetseg.hu/images/documents/nemzeti_tancprogram_2014_2015.pdf
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Olyan jóléti államok előzik meg, mint Dánia és Finnország.59 Az állam tehát befolyásos, a 

politikai döntések mögött pedig hatalmi megfontolások húzódnak. 

Előfordul, hogy a politikai vezetés célkitűzései éppen jól összeegyeztethetőek a 

táncművészet valamely képviselőinek munkájával. Így érhetett össze Lábán 

mozdulatkórusokkal végzett tevékenysége is a náci Németország monumentalizmusával. 

Lábán érdeklődésének alapját nem politikai ideológia képezte, hanem hogy a rituális 

fesztiválokat újra a mindennapi élet részévé tegye60, ami táncművészeti szempontból 

teljesen érvényes elképzelés. A politikai elit kihasználta a Lábán által terjesztett tánckultúra 

népszerűségét és tömegmozgató potenciálját, cserébe pedig befolyást és forrást biztosított 

Lábánnak tevékenysége kiterjesztésére, amit ő elfogadott. Bár Lábán soha nem lépett be a 

Nemzetszocialista Német Munkáspártba, a radikális nacionalista eszmét sokáig 

összeegyeztethetőnek látta művészetével, olyannyira, hogy Hitler hatalomra lépését 

követően végignézte a nemkívánatos művészeti stílusok betiltását, sőt az árja törvényeket 

maga juttatta érvényre igazgatóként a berlini Staadtsoperben61. Csak az 1936-os Berlini 

Olimpia megnyitójának koreografálása kapcsán derült rá fény, hogy Lábán számára a tánc 

nem egyenlő propagandával, és nézetei nem állnak teljes egyetértésben a náci 

ideológiával62. Koreográfiáját betiltották, és vizsgálat indult ellene. Azt követően hagyta el 

Németországot, hogy szerződése a Staadtsoperben lejárt, és mivel kegyvesztetté vált, 

állásjelentkezéseit sorra elutasították.63 

Kovács Gerzson Péter a magyar néptáncot nevezi „a nacionalista propaganda egyik nagy 

teherbírású szállítóeszközének”, és politikai oldalról nézve valószínűleg igaza is van. A 

néptánc nem így definiálja önmagát, mint ahogy nyilvánvalóan Lábán Rudolf sem tartotta 

magát egylényegűnek a náci párt törekvéseivel. Ugyanakkor tanulságos, hogy az állami 

támogatás mennyire kísértésbe ejtő, és milyen áldozatokat követel. Kun Attila 

„eszméletlenségnek” nevezte a kortárs táncban jelenleg uralkodó állapotot, és valószínűleg 

ez is javarészt az állami források számlájára írható. 

                                                 
59 OECD Revenue Statistics 2016 https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-hungary.pdf 2017.07.14. 
60 Dickson, C.: Dance Under the Swastika: Rudolf von Laban’s Influence on Nazi Power. International Journal 

of Undergraduate Research and Creative Activities, Volume 8, 2010. június, 2. oldal  
61 Karina, L.- Kant, M.: Hitler’s Dancers: German Modern Dance and the Third Reich. Bherghan Books, 

2003, New York, 16. oldal 
62 Doerr, E.: Rudolf Laban: The Dancer of the Crystal. Scarecrow Press, 2008., 169. oldal 
63 Karina, L.- Kant, M.: Hitler’s Dancers: German Modern Dance and the Third Reich. Bherghan Books, 

2003, New York, 60. oldal 

https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-hungary.pdf
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A magyar kormánynak nem áll érdekében a kortárs tánc felvirágoztatása. Valószínűleg az 

előzőnek sem, de a mostaninak biztosan nem. A kormány abban érdekelt, hogy forrást 

csoportosítson át onnan, ahol ez kis visszhangot kelt oda, ahol nagyot szól. A hatalom 

megtartásához az járul hozzá, amivel tömegeket lehet megmozgatni. Ennek látjuk is 

kifejeződését a sport finanszírozottságának növekedésében, és abban, hogy − ahogy Kun 

Attila is mondta − fesztiválok országa lettünk. 

Művészeteket tekintve a politikai elit a céljaival jól összeegyeztethető műfajok 

támogatásában érdekelt. A néptánc és a balett éppen a hagyományőrző jellegük miatt 

megújulásra kevéssé alkalmasak, ez a hatalma megtartását célzó vezetés szemében előny. 

Ezzel szemben a kortárs táncnak számos olyan attribútuma van, ami felforgató erejű lehet: 

nyitott gondolkodás, provokáció, átrendezés, frissesség, öntudat. A néptánc mellett szól az 

is, hogy közösséget tud vállalni a jelenlegi kormánnyal nemzeti érzület tekintetében. A 

kortárs tánc ilyen szempontból is abszolút kiszámíthatatlan. Ráadásul a néptánc és a 

klasszikus balett, de még inkább az Operaház, részét képezi a magyar identitásnak. Ezek 

olyan elemei a kultúrának, amelyek mélyen gyökereznek, és valamilyen szinten minden 

magyar ember a sajátjának érzi őket, függetlenül attól, hogy mi a véleménye róluk. A kortárs 

táncra egyelőre ez sem igaz. 

A táncművészet egyes ágai között mind belső működés, mind pedig külső megítélés 

tekintetében jelentős különbségek vannak. A Magyar Táncművészek Szövetsége a Nemzeti 

Táncprogrammal kísérletet tett a magyar táncművészet egészének képviseletére. Bevezetője 

szerint a program célja, hogy „átfogó képet adjon a magyar professzionális táncművészet 

jelen helyzetéről, vizsgálja azt mind horizontálisan, mind vertikálisan”64. Topolánszky 

Tamás pedig úgy nyilatkozott, hogy „a Nemzeti Táncprogram azért fontos, hogy a hivatásos 

magyar és határon túli szakma egységes, minden szegmens problémáira kiterjedő 

képviseletet nyerjen”.65 Ez igen hangzatos cél, sajnos megvalósítani nem sikerült. A 

Nemzeti Táncprogram tartalmával a táncművészet számos képviselője nem értett egyet, sőt 

Krámer György egyenesen úgy fogalmazott „Nem volt kielégítő, érdemi egyeztetés a 

                                                 
64 ld. 46. lábjegyzet 
65 Tánckritika.hu http://www.tanckritika.hu/kategoriak/hirek/675-keszuel-a-nemzeti-tancprogram  

2017.07.14. 

http://www.tanckritika.hu/kategoriak/hirek/675-keszuel-a-nemzeti-tancprogram
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szakmával”66 és „ha volna rá fórum, a Nemzeti Táncprogram azonnali visszavonására 

tennék javaslatot”67 

A táncművészet általános képviselete az állam felé nehezen kivitelezhető olyan helyzetben, 

ahol az egyes ágak érdekei mást diktálnak, és politikai megítélésük is eltérő. Egyetértés 

valójában csak a problémákat illetően van, de már a problémák priorizálása sem egyértelmű. 

Mivel a kortárs táncot nem a formája és a stílusa definiálja, hanem inkább a tárgya és a 

tematikája, ezért inkább a kortárs művészetekkel összetartozó, mint a táncművészettel68. A 

FESZ-ben történő érdekegyeztetés a tánc szekció rendezése után gyümölcsöző lehet, 

érdekképviseleti szempontból viszont nem hozna áttörést. Egészen addig, amíg a kormányt 

„semmi nem tartja vissza attól, hogy a saját képére formálja az érdekegyeztetés 

rendszerét”69; a szakszervezetek és szakmai kamarák nem tudnak valós eredményeket 

elérni, úgyhogy a jelenlegi helyzet átalakításával nem éri meg foglalkozni. 

A „független” megnevezés sem segíti az érintett társulatokat érdekeik érvényesítésében. 

Hiába tudja minden hozzáértő, hogy ez játszóhelytől való függetlenséget jelent, ha 

alapasszociáció szintjén a szó a legfőbb rendezőelv szerinti függetlenséget hívja elő, ami 

kapitalizmusban a pénz, vagy a legfőbb hatalomtól való függetlenséget, ami demokráciában 

az állam. A társadalom többségének szemében a független színházi szféra egyáltalán nem 

szorul állami támogatásra, hiszen ez a működésével épphogy ellentétes. 

Mindazonáltal az állam nem fogja teljesen megszüntetni támogató funkcióját. Ez nem lenne 

logikus lépés, mert nagy visszhangot keltene a nemzetközi sajtóban, kijózanítólag hatna a 

kortárs tánc világára, sőt valószínű, hogy még a szélesebb társadalomra is. Az alacsony 

kerettel működő pályáztatási rendszer kiválóan érvényesíti az „oszd meg és uralkodj” elvet. 

A kortárs tánc az önkormányzatok megnyerése által kerülhet fel a politikai palettára. A 

gondolat nem tőlem, hanem édesapámtól, Dr. Szirtes József közgazdásztól származik, aki 

éveken át aktív szerepet vállalt a politikában. Jelenleg elöregedő társadalom a magyar. A 

                                                 
66 Krámer György: Szólás, mondás. http://www.tanckritika.hu/kategoriak/jegyzet/773-kramer-gyorgy-szolas-

mondas 2017.07.14 
67 Krámer György: Most szólj hozzá!. http://www.tanckritika.hu/kategoriak/jegyzet/771-kramer-gyorgy-most-

szolj-hozza 2017.07.14. 
68Rényi András: Válasz egy körkérdésre. http://www.renyiandras.hu/index.php/kortars-dolgok/kortars-

tancok/a-qkortars-tancq-alkalmazott-mveszet 2017.06.27. 
69 Nagy Attila Tibor: Az Orbán kormány viszonya az érdekegyeztetéshez, avagy a szakszervezeti lobbi 

hanyatlása. Méltányosság Politikaelemző Központ. 8.oldal 

http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/-avagy-a_szakszervezetek-lobbyereje-20101012.pdf 

2017.07.10. 
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kivándorlás, és főleg az értelmiségiek kivándorlása folytatódik, a bevándorlás pedig számos 

okból akadályozott. Ilyen körülmények között az önkormányzatok számára kiemelt 

fontosságúvá válnak a fiatal értelmiségi réteg megtartására tehető lépések. Budapest 

esetében az elnéptelenedés nem fenyegető a belátható jövőben, de a fiatal értelmiségi réteg 

jelenléte nélkül nem működhetnek egyetemek, kutató laboratóriumok, máshova települnek 

a multinacionális cégek. Ha ez megtörténik, annak közvetlen hatása van az iparűzési és 

egyéb adóbevételekre. A turizmus, és a hozzá kapcsolódó idegenforgalmi adó 

megtartásához is szükség van a kultúra vonzására; ilyen tekintetben Budapest versenytársai 

a nagyobb régióban találhatóak: Bécs, Prága, Pozsony. Ezt szem előtt tartva világossá válik, 

hogy a kortárs táncnak pedagógia megfontolásokon túl gazdasági okokból is a fiatalságra 

érdemes fókuszálnia.  

Az önkormányzati szerepvállalás mértéke jelenleg elenyésző a kortárs tánc intézményeinek 

működtetésében. Ugyanakkor jelenleg a kortárs tánc társadalmi hatása is elenyésző. 

Petrányi Barna rámutatott, hogy jól menedzselt, a város imázsát építő programok 

létrehozásával kieszközölhető az önkormányzatok nagyobb mértékű szerepvállalása. 

A magyar államon túl az EU is ad támogatást kulturális célokra. Az Unió költségvetése úgy 

jön létre, hogy a tagországok lemondanak saját költségvetésük egy részéről az Unió javára, 

annak érdekében, hogy azt közös célokra, és a legelmaradottabb területek felzárkóztatására 

fordítsák. Így jön létre a tagországok két csoportja: a nettó befizetők és nettó haszonélvezők; 

és ez a megfontolás indokolja azt is, hogy Budapest – Magyarország legfejlettebb közép-

magyarországi régiójának részeként eleve alacsonyabb támogatásra jogosult Magyarország 

egyéb területeihez képest. A 2004-es bővítés során számos az EU átlagnál fejletlenebb 

ország csatlakozott, ami a nettó befizetők számára fokozott teherviselést jelent, ezért 

hozzájárulásaik, és ezáltal az EU teljes költségvetésének csökkentésében váltak érdekeltté. 

Ennek eredményeképp a költségvetése minden programozási időszakkal egyre kisebb. A 

tendenciához a Brexit is érezhetően hozzá fog tenni, hiszen általa az Unió egy erős nettó 

befizetőt veszít. Elképzelhető, hogy az uniós részvétel részleges pótlására Norvégiához 

hasonlóan az Egyesült Királyság is létre fog hozni egy támogatási alapot, ám összességében 

még így is forráscsökkenés lesz érzékelhető. 
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III.2. Kulturális menedzserek 

Az interjúk során többen említették a Gyagilev-féle Orosz Balett szerepét az akkor újító 

modern táncok köztudatba emelésével kapcsolatban. Ezt különösen érdekes és aktuális 

felvetésnek tartom, tekintve, hogy Gyagilev impresszárió volt, se nem koreográfus, se nem 

táncművész; különlegessége a kapcsolatépítési-, média befolyásolási-, és hírnév 

kihasználási képességében rejlett. Az Orosz Balett csak két éve létezett, amikor a cár 

megvonta minden támogatását, ezt követően a társulat folyamatosan pénzügyi gondokkal 

küzdött.70 

A táncművészet menedzselését kézenfekvőnek tűnik, hogy menedzserek vegyék a kezükbe. 

Ez még indokoltabbnak tűnik a jelen környezetben, amikor a potenciálisan kortárs tánc 

nézésére fordítható szabadidő egyre szűkösebb, az eltöltési alternatívákat pedig az egyre 

bővülő marketingeszköztárral felszerelt szakemberek tudása támogatja. 

A táncművészetnek két felsőoktatási intézménye van Budapesten, ezek közül egyik sem 

foglalkozik menedzserek képzésével. Sőt a Zeneművészeti és a Színművészeti Egyetem 

sem. Úgy gondolom, ez hatalmas hiányosság. Petrányi Barna szerint a Színművészeti 

fontolgatja a menedzserképzés elindítását, azonban jelenleg nincs ember, aki 

megalapíthatná a tanszéket, mert ahhoz szakirányú PhD kell. 

Design- és művészetmenedzsment mesterszak létezik a MOME-n és a Metropolitan 

Egyetemen. Ezek a képzések hangsúlyosan az adott egyetem művészeti képzéséhez 

kötődnek, tantárgyak indulnak az ott hallgató menedzserek és művészek közös 

részvételével, illetve a vizsgáztatás is az egyetem specializációjára fókuszál. Ez azt jelenti, 

hogy az itt végzettek látóterében nem a táncművészet áll, illetve kapcsolataikat sem ilyen 

berkekben építik ki, ami miatt kicsi a valószínűsége, hogy később mégis a táncművészet 

felé fordulnak. A képzés maga tehát nem generál kifejezett érdeklődést a terület iránt, 

ugyanakkor általa legalább azok, akik már eleve érdekeltek, szerezhetnek szakmai tudást, 

mint ahogy például Kudron Anna is. 

                                                 
70 Jennings, L.: Sergei Diaghilev: first lord of the dance. 2010 

https://www.theguardian.com/stage/2010/sep/12/sergei-diaghilev-and-the-ballets-russes 

 2017.07.03. 

https://www.theguardian.com/stage/2010/sep/12/sergei-diaghilev-and-the-ballets-russes
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Gazdasági egyetemeken is van lehetőség kulturális menedzsmentet tanulni, ott inkább az 

érdeklődés alacsony. Amikor én jártam a Corvinus Egyetemre, rajtam kívül senki nem 

jelentkezett kulturális menedzsment szakirányra, így nem indult. A gazdasági főiskolára 

felvételizőket, a pályaválasztás pillanatában jellemzően nem a kulturális érdeklődés 

motiválja. Akik gazdasági főiskolán mégis kulturális menedzsmentet tanulnak, azok 

számára számos nagyobb anyagi megbecsüléssel kecsegtető karrierút lehetséges, például 

koncertek, expók szervezése. Petrányi Barna pénzügyet tanult a Corvinuson Egyetemen, és 

először a Sziget Fesztiválon kezdett dolgozni kontrolling vezetőként, majd Frenák Pál 

meghívására váltott kulturális menedzsmentre. Annak, hogy pályakezdő alkotók is el tudnak 

csábítani tehetséges menedzsereket a biztosabb megélhetést jelentő alternatíváktól, kicsi a 

valószínűsége. Ha a menedzserek a táncművészeti ággal már korábban is közelről 

megismerkednek, esetleg táncművészekkel együtt tanulnak, a későbbi együttműködés 

esélye növekszik. 

Még a megfelelő PhD-val rendelkező szakemberek megtalálása esetén sincs a 

táncművészeti főiskoláknak apparátusa arra, hogy magas szintű menedzsereket képezzenek, 

és az átalakítás hatalmas terhet róna a szervezeti struktúrára: Köthetnek azonban például 

együttműködési megállapodást gazdasági főiskolák megfelelő tanszékeivel. Ezen 

elképzelés szerint a képzésért felelős intézmény tehát a gazdasági főiskola, az elméleti 

oktatás ott történik, a résztvevő művészeti intézmény vagy akár intézmények pedig 

gyakorlati feladatokkal járulnak hozzá a képzéshez. Például vizsgaanyag lehetne a 

Kortárstánc Főiskola éves Trafóban megtartott előadásának megszervezése, vagy a 

szervezésre vonatkozó terv leadása. 

Az ilyen együttműködések növelhetik a kulturális menedzsment szakok népszerűségét, 

mivel általuk gyakorlati tárgyak kerülnének a programba, ami vonzó a monotonitást rosszul 

tűrő hallgatók számára. Barta Luca több, multikörnyezetben eltöltött munkaév után látta be, 

hogy neki  a családias légkör és a kulturális misszióval bíró feladatok a testhezállóak. A 

gazdasági, de akár kommunikációs vagy egyéb kapcsolódó szakokkal közösen indított 

képzések pályaorientációs szerepet is betölthetnének.  

A képzésnek tehát nem csupán a menedzseri kínálat minőségi javítása a szerepe, de maga a 

képzés mennyiségi változást is jelent. Ahhoz, hogy a kortárs tánc menedzselése vonzza a 

tehetséges fiatalokat, a szakma megbecsültségének is változnia kell. A tánc menedzsmentje 

a művészet és a piac között képez hidat, ezért nagyon sokrétű gondolkodásmódot igényel. 
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Ezen felül a feladatok is szerteágazóak: elengedhetetlen a táncszcéna széles körű ismerete, 

a kapcsolatrendszerek átlátása, a jó kommunikáció, naprakészség a fogyasztói igényeket és 

marketing trendeket illetően, részfeladatokra való fókuszálás képessége.71 A kortárs tánc 

nem tud mindezen kvalitások piaci értékével arányos honoráriumot biztosítani a 

menedzsereknek, megbecsülését presztízsben tudja kifejezni leginkább. Annak a 

gondolkodásmódnak, mely szerint kulturális menedzsmenttel azok foglalkoznak, akikből 

nem lett művész, nincs helye tovább a szcénában. Éppen annyira válhat művészből jó 

menedzser, mint fordítva. Sőt, Petrányi Barna szerint a kulturális menedzser legalább 

annyira művészeti alkotó, mint a koreográfus. A kortárs tánc missziójának teljesítése 

összetett feladat, és  nemcsak művészekre, de menedzserekre és pedagógusokra is szükség 

van hozzá.  Az ő munkájuk ugyanolyan értékes és nélkülözhetetlen. 

III.3. Művészek 

A kortárs tánc missziója elég jól definiált, és meglehetősen nagy az egyetértés a művészek 

között. Hiány inkább eszközök terén mutatkozik. Jelenleg az a jellemző, a forráshiányból 

fakadóan is, hogy a kortárs táncművészet népszerűsítésében leginkább a művészek aktívak. 

Alapvetően nem elvárható, hogy a koreográfusok és a táncművészek menedzsmentben és 

marketingben is jártas szakemberek legyenek, a jelen helyzet azonban megköveteli tőlük. 

Áthidaló megoldás lehet, ha a művészképzés nyújt felkészítést menedzsment feladatok 

ellátására is. A brüsszeli RITCS (Royal Institute for Theater, Cinema and Sound) rendező 

szakán hallgatók például tanulnak költségvetést tervezni, médiaismereteket és 

közönségszervezést is. A nagy társulatok rendezőinek nem kell ellátnia ilyen feladatokat, 

de az odáig vezető út megtételében sorsdöntő lehet. 

Érthető, ha táncművészeti főiskolák filozófiájával nem összeegyeztethető, hogy 

növendékeikre ráerőltessék a menedzsment és marketing ismereteket, talán nem is lenne 

minden táncművész esetében hasznos. Be lehetne viszont vezetni egy olyan rendszert, mint 

az egyetemek választható tantárgyai: csak abban az esetben várható el a teljesítés, ha maga 

a hallgató úgy dönt, felveszi. Ezek kis óraszámú, meghívott tanárok által tartott 

leegyszerűsített elméleti alap után gyakorlati kérdésekre fókuszáló tantárgyak lehetnének, 

                                                 
71 Kudron Anna interjú, IX. számú melléklet 



  34 

ahol nem is az elmélyülés a cél, hanem hogy a művészek hivatásuk piaci aspektusaira is 

rálássanak. 

Kovács Gerzson Péter úgy fogalmazott, hogy az alkotóművész elsősorban értelmiségi 

polgár. A művészeti főiskolák kiművelésre tett törekvéseit tehát semmiképp nem írhatja 

felül a versenypiaci ismeretek átadása.  Ugyanakkor a művészek kulturáltságának 

társadalmi hasznossága messze elmarad a benne rejlő potenciáltól, ha nincs meg a know-

how az érvényre juttatásához. 
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IV. A kortárs tánc marketingje 

A marketing, mint eladást segítő tevékenység, több évezredes múltra tekint vissza. A 

marketing, mint XX. századi tudományág tulajdonképpen ennek a gyakorlatnak a 

tudományos összegzése és értelmezése.  

Ha a kortárs tánc és a marketing össze nem tartozó fogalmaknak tűnhetnek, annak az az 

oka, hogy a közfelfogásban sokszor még a marketing klasszikus értelmezése él. Eszerint a 

marketing a profitmaximalizálás eszköze, és olyan cseréhez kapcsolódik, amiben áru és 

pénz szerepel. A klasszikus értelmezés nemcsak a kultúrát és a közszolgálatot zárja ki - ahol 

nem a profitmaximalizálás a fő szempont, hanem a politikát is – ahol pénz helyett párttagság 

vagy szavazat a „fizetőeszköz”. Ennek feloldásaként a ma érvényben lévő modern 

értelmezés már a gazdát cserélő értéket helyezi a középpontba, amely axióma jól 

működtethető a kultúra vonatkozásában is.72 

Molnár Csaba szerint közönség nélkül nem létezik kortárs tánc. Grecsó Zoltán és Góbi Rita 

úgy fogalmazott, hogy ők azoknak szánják az előadásaikat, akik nyitottak rá. Ez 

tulajdonképpen a hétköznapi megfogalmazása annak, amire a marketing végcélként tekint: 

eladni mindazoknak, akik hajlandóak megvenni. A kérdés az, hogy kik tartoznak ebbe a 

csoportba, és hogyan találja őket meg a termék; azt az eszközegyüttest pedig, ami a 

válaszokat keresi, marketingnek nevezzük.  

A kortárs tánc számára nemcsak saját lehetőségei miatt fontos a marketing ismerete, hanem 

azért is, mert a marketing korunk egyik legmeghatározóbb eleme. Történelmi tények 

bizonyítják, hogy a fogyasztói kultúra erősödése párhuzamosan megy végbe a marketing 

erőfeszítések kifinomultságának és intenzitásának növekedésével.73 Az a társadalom tehát, 

amelyben a kortárs tánc mélyebb integrációját keresi, összeépült a marketingszakemberek 

tevékenységének eredményeivel. 

                                                 
72 Józsa László: Marketing, reklám, piackutatás I. Göttinger Kiadó, 2003. 16. oldal 
73 Abela, V. Andrew: Marketing and consumerism: A response to O’Shaughnessy and O’Shaughnessy, 

European Journal of Marketing, 2006. 8. oldal 

https://www.researchgate.net/publication/228656067_Marketing_and_consumerism_A_response_to_O%27

Shaughnessy_and_O%27Shaughnessy 2017.07.31. 

https://www.researchgate.net/publication/228656067_Marketing_and_consumerism_A_response_to_O%27Shaughnessy_and_O%27Shaughnessy
https://www.researchgate.net/publication/228656067_Marketing_and_consumerism_A_response_to_O%27Shaughnessy_and_O%27Shaughnessy
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A kortárs tánc marketingjében a termék maga a testkultúra és szellemiség, illetve ennek a 

különböző hordozói, tehát például az előadások. A kérdőívezésből kiderült, hogy a nézők 

szemében sokszor hátrány, hogy kiszámíthatóság tekintetében az élő előadások elmaradnak 

a filmvetítések mögött, a kortárs tánc pedig az egyéb táncművészeti ágak mögött. A kortárs 

tánc lényegéből fakad szükségszerűen, hogy bármit is látott a néző, nem lesz minden darab 

olyan74. Ez nem minőségi romlás korábbi műfajokhoz képest, hanem az aktualitás 

természetes velejárója. Frank Chimero designer megfogalmazása szerint:, „Ha valami 

régiről hallasz, az szinte biztosan jó. Miért? Azért, mert senki nem akar silány régi dolgokról 

beszélni, de számos ember beszél silány új dolgokról, mert próbálják megfejteni, hogy 

tényleg silány-e vagy sem. A múlt nem volt jobb, csak már elfelejtettük mindazt, ami silány 

volt.”75  

A kortárs tánc értéke nem a kiszámíthatóságban vagy a folyamatos magas minőségben 

rejlik, hanem abban, hogy érdemes jelen lenni, mert van még mit megfejteni. „A tudás 

ellentéte néha nem a nemtudás. Néha a kíváncsiság az.”76 Véleményem szerint ez a kortárs 

tánc megkülönböztető tulajdonsága – marketing szaknyelvben USP-je (unique selling 

proposition) –, amit a táncművészet többi ága nem tud megadni, eköré lehet építeni a 

marketinget. Ahhoz, hogy a közönség igazán magának érezhesse a darabokat, el kell 

terjednie a köztudatban egy olyan szemléletnek, ahol a kortárs táncra a közönség nem 

műveltségi próbaként, illetve a személyes tájékozatlanság leleplezésének eszközeként 

tekint, hanem ehelyett jelen idejű kísérletezésként.77 

Az, hogy az előadásnak tétje van, és számít, hogy jól sikerül-e, valójában előny, nem 

hátrány. A problémát nem maga az esetleges kellemetlen érzés jelenti, hanem ha a néző ezt 

nem fejezi ki, hanem csak elszenvedi, magával viszi, és többet inkább nem tér vissza. A 

slam poetry esteken a tetszésnyilvánítás egyezményes jele a csettintés. Mivel a mai 

közgondolkozás szerint a nemtetszés kinyilvánítása tiszteletlenség az előadóművésszel 

szemben, nagyon jól működik a slam poetrynél, hogy a nemtetszést nem kell kifejezni, a 

tetszés hiánya fejezi ki, tehát a csend. 

                                                 
74 Kun Attila interjú, X. számú melléklet 
75 Chimero, Frank: Let’s Talk About Timeless Design..  

https://www.frankchimero.com/archive/2013/timeless-design/ 2017.06.15. 
76 Moon, Eva: The Value of Not Knowind Things http://www.huffingtonpost.com/eva-moon/the-value-of-not-

knowing-_b_12549984.html 2017.06.15. 
77 Barda Beáta szóbeli közlése, személyes szakdolgozati konzultáció 2017.078.03 

https://www.frankchimero.com/archive/2013/timeless-design/
http://www.huffingtonpost.com/eva-moon/the-value-of-not-knowing-_b_12549984.html
http://www.huffingtonpost.com/eva-moon/the-value-of-not-knowing-_b_12549984.html
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Az újítás és a kíváncsiság mint hívószavak ugyanazt a célcsoportot jelölik meg, mint amit 

a célcsoport elképzeléssel egyáltalán rendelkező koreográfusok felvetettek: a fiatalságot. A 

KSH 2011-es népszámlálási adatai szerint Budapesten közel 650 000 fő 15 és 39 év közötti 

fiatal él.78 Az iskolázottság is viszonylag magas: 18 év felett 70% érettségizett és 25 év felett 

34% diplomás.79 Csak a gondolatkísérlet kedvéért: ha Budapesten 50 kortárs tánc társulat 

vagy kollaboráció fejenként 50 előadást tartana évente, átlagosan 100 fős nézőközönség 

előtt, az 250 000 eladott jegyet jelentene. Ha a 15-39 éves korosztálynak csak a 40%-a, 

elmegy évente egyetlen előadásra, az 260 000 néző. Ez csak a budapesti, csak a 40 év alatti, 

csak a tanult, és csak egyszer. 

A potenciális piac tehát valójában nem kicsi, a kérdés, hogy a kortárs tánc milyen 

eszközökkel erősítheti piaci jelenlétét. A marketing-mix – vagyis a fogyasztói döntéshozást 

befolyásoló eszköztár - hagyományosan négy elemet tartalmaz: termékpolitika (Product), 

árpolitika (Price), értékesítés-politika (Place), reklámpolitika (Promition). Ahogy a 

tudományág fejlődik, ehhez az alap „4P”-hez egyre több „P” hozzáadásának szükségessége 

merül fel, azonban a marketing szemléletmód megértéséhez az alapmodell ismerete is 

elegendő. Az alábbiakban a kortárs tánc „4P”-jét elemzem. 

IV.1. Termékpolitika (Product) 

A kortárs tánc esetében a terméket a művészi koncepció határozza meg, a marketingnek 

például a termékválaszték és a termékek élethosszának meghatározásában lehet szerepe. 

A marketing a termékek életpályájában hat ciklust különböztet meg. Az első a bevezetés 

ciklusa, ahol a termék nagyfokú újdonságtartalma miatt, a fogyasztókat bizonytalanság és 

bizalmatlanság jellemzi, a termékkel kapcsolatban pedig könnyen kiderülhetnek kisebb-

nagyobb problémák. Az első ciklus feladatai a fogyasztókban fellépő ellenérzések 

megszűntetése és a termékkel kapcsolatos hibák felismerése. A kortárs tánc darabok 

többsége ezt a ciklust nem éli túl, ami praktikusan azt jelenti, hogy még ha értékes, kész 

darabról is van szó, mire bekerülhetne a köztudatba, mire ajánlani lehetne, már nem játsszák. 

                                                 
78 KSH területi népszámlálási adatok, 2011. 10.oldal 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_01_2011.pdf 2017.07.28. 
79 ld. 70. lábjegyzet, 15. oldal 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_01_2011.pdf
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A darabok korlátozott számú játszása egyáltalán nem kedvez az eladhatóságnak, sem pedig 

a kortárs tánc ismertségének. 

A második ciklus a fejlődés szakasza, ahol még számottevő változtatás történik. Intuitív 

módon éppen ezt az elvet követte a MA-ZE a Give in című darab esetében. Az előadások 

után vendégkönyv állt a nézők rendelkezésére, ahol leírhatták a véleményüket. Az, hogy 

meg is merték tenni, a darab közvetlenségének érdeme. A vendégkönyvet is felhasználva, 

és Hód Adrienn szakmai tanácsaira építve, a MA-ZE tagjai újradolgozták a darabot, így 

készült el a Give in 2.0. Minden darabnak, ami nyilvánosság elé kerül, el kellene érnie, sőt 

meg kellene haladnia ezt a szakaszt. Továbbjátszására azonban az állam még az új darabok 

létrehozásánál is kevesebb támogatást ad. Emögött az a kapitalista környezetben könnyen 

védhető álláspont húzódik, hogy piacon tartani csak a jól eladható darabokat érdemes. A 

kortárs tánc szakma hiába ért egyet abban, hogy ez nem lehet a válogatás elsődleges 

kritériuma. Jelenlegi öntudati szintjén a társadalom ebben a kérdésben az állammal ért 

egyet.  

Ha nem kieszközölhető az általános forrásbővítés, helyette a rendelkezésre álló támogatások 

optimális strukturálása is változást hozhat. Például új darabok helyett értékes kész 

darabokon lehetne tovább dolgozni coachok segítségével. Belgiumban működik erre 

rendszer. A coachok tapasztalt művészek, akiket alkotói folyamatok segítése céljából 

fizetnek, nem néhány órára, hanem rendszeres jelenlétre. Ennek a megoldásnak számos 

előnye van. Egyrészt a coaching rendszere leveszi a tapasztalt koreográfusokról a 

folyamatos alkotás terhét: miután létrehoz egy előadást, azt a büdzsét, amiből jelenleg egy 

másodikat valósít meg, az első előadás továbbjátszására és a koreográfusi coaching 

honorálására lehetne fordítani. Másrészt a fiatal alkotók kimunkáltabb darabokat tudnak 

bemutatni, ami kedvez a kortárs tánc népszerűségének és eladhatóságának. Harmadrészt 

hidat képez a fiatal alkotók és az idősebb generáció között, ami építi a szakmai közösséget 

és morált.  
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IV.2. Értékesítés-politika (Place) 

A marketing alaptétele, hogy a termékeladás ott történik, ahol a fogyasztók szeretnék. Ez 

azt jelenti, hogy nem lehet máshol kortárs táncot eladni, mint ahol a nézők hajlandók 

megvenni. Azonban az, hogy hol támad rá igény, a marketing más eszközeivel formálható. 

Budapesten vannak kialakult nézőbázissal rendelkező játszóhelyek, mint például a Trafó. 

Mivel a „demarkációs vonalak” felszabdalják az egyébként is kicsi felvevő piacot, a 

továbbjátszás nemcsak anyagi, de infrastukturális akadályokba is ütközik. A kortárs táncnak 

fontos feladata működőképes alternatívákat találni a hagyományos színpadi 

bemutatkozásra, egyrészt mert jelenleg a játszóhelyek száma korlátozott, másrészt mert 

azoknak a többsége, akiket szeretne megszólítani, egyelőre nem jár a hagyományos 

játszóhelyekre. Nem elég legyártani az előadásokat, menni kell a fiatalok felé, meg kell őket 

szólítani80. Kun Attila, Petrányi Barna, Barta Luca és Nagy Emese is új közönségek 

megtalálását nevezték meg célkitűzésként. Ha azonban a társulatok ahelyett, hogy abba 

fektetnének energiát, hogy hol máshol lehet még érdeklődést ébreszteni a kortárs tánc iránt, 

azzal foglalkoznak, hogy hogyan lehet bekerülni azokra a játszóhelyekre, ahol az érdeklődés 

már adott, inkább a szakmán belüli konfliktusokhoz járulnak hozzá, mintsem a kortárs tánc 

népszerűsítéséhez. 

A bejáratott játszóhelyek helyett alternatíva az utcai performansz. Utcára vinni darabot 

hatalmas felelősség, hiszen sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy olyan is látja véletlenül, 

aki még soha nem látott kortárs táncot, és akinek ez az élmény meghatározó lesz. Befogadó 

színházak esetében a kurátorok a közönségük ismeretében válogatnak a portfólióba illő 

programokat81. Az utcai előadások esetében viszont nem működik ilyen szabályozó funkció, 

ezért különösen fontos, hogy érvényesüljön a Molnár Csaba által öncenzúrának nevezett 

mechanizmus.  

Az utcai performanszok sajátossága az is, hogy mivel a többség felkészületlen járókelő, aki 

éppen siet valahova, nem reális elvárás a teljes előadás végignézése. Inkább lehet 

táncnépszerűsítő eszközként tekinteni rá, mintsem alternatív előadásként. Az alternatív 

játszóhelyeknek el kell tudnia különíteni azokat, akik részt vesznek azoktól, akik nem, és 

                                                 
80 Kun Attila interjú, X. számú melléklet 
81 Molnár Csaba interjú, XII. számú melléklet 
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olyan közeget kell találnia, ahol a nézőknek van ideje olyan terjedelemben nézni a darabot, 

ahogy azt az alkotó üzenete átadására elegendőnek látja. 

IV.3. Árpolitika (Price) 

A kortárs tánc missziójával nem összeegyeztethető, hogy luxustermékké váljon, ezért fontos 

az árak alacsonyan tartása. Bár a kortárs tánc általában olcsóbb a klasszikus színházi 

előadásoknál, a promóció jellemzően nem tartalmaz információt az árra vonatkozóan, ezért 

aki nem jártas kortárs tánc berkekben, joggal gondolja, hogy az árszínvonal közel azonos. 

A kortárs tánc kísérletező, kiforratlan darabjait érdemes egy diákviszonylatban is 

megfizethető árszintre helyezni, ezzel is kommunikálva a műfaj nyitott szemléletét. 

Ugyanakkor az árak végletes lenyomása nem célravezető, hiszen attól, hogy valami nagyon 

olcsó, az, akit nem érdekel, nem fogja megvenni82. Ráadásul az ár értékmérő is, és amit az 

emberek ingyen kapnak, azt kevésbé becsülik meg. Ezt különösen az utcai előadások 

kapcsán fontos szem előtt tartani. 

IV.4. Reklámpolitika (Promotion) 

A kortárs tánc promóciója az anyagi korlátokon túl, jelenleg a kreativitásnak is híján van. 

Az online aktivitás erősödése az ingyenreklámok melegágya, tehát pénztőkére sincs 

szükség. A hírveréshez kreativitás kell és figyelemfelkeltő ötletek, tehát lényegében valami 

nagyon hasonló, mint a művészetben. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Hód Adrienn 

klipek és reklámfilmek koreografálásában is megállja a helyét. 

Az online reklámokon túl az utcai performansz is jó promóciós eszköz lehet, ha megfelelő 

tájékoztatással párosul. A budapesti fiatalság többsége nem tudja mi az a kortárs tánc, pedig 

sokan közülük biztosan láttak már, de nem tudták mit néznek. A SAPP-nak volt utcai 

performansza a Madách téren. A nézők, és főleg a kitartó nézők többsége táncos volt, akik 

kifejezetten az eseményre érkeztek, de akadtak véletlenül arrajárók is. Mögöttem is egy 

                                                 
82 Barta Luca Interjú, III. számú melléklet 
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ilyen pár állt, akik pár percig nézték a műsort, majd tanakodni kezdtek, hogy mit is látnak. 

Megállapodtak, hogy capoeira, és elmentek.  

A balett az együttesek nevében is hirdeti magát: Győri Balett, Pécsi Balett, Nemzeti Balett 

– aki megnézi, tudja, hogy balettet nézett. A kortárs tánc társulatok inkább önálló, teljesen 

független márkaként jelennek meg a piacon, ez jelentősen megnehezíti a kortárs tánc 

felismerhetőségét. 

A kortárs tánc népszerűsítés történhet „kapcsolt áruként” is. Grecsó Krisztián és Grecsó 

Zoltán közös munkáinak emlékezetessége rávilágít, hogy a társművészetekkel történő 

együttműködés hatékony útja a kortárs tánc terjesztésének. Ugyanakkor azok, akik a Grecsó 

testvérek munkáján kívül más kortárs táncot nem láttak, azt mondták, hogy számukra a tánc 

nem adott hozzá az előadáshoz. A kortárs tánc kapcsolásakor mindenképp szem előtt kell 

tartani, hogy a másik „árunak” mik a sajátosságai, mi a vonzó benne a közönsége számára, 

és hol tud ehhez a kortárs tánc hozzátenni. Többen vetették fel a kitöltők közül, hogy a 

kortárs tánc működhetne együtt az egyre népszerűbb slam poetry-vel. Ebben az esetben a 

kortárs tánc párja egy frappáns, rövid fejezetekből álló, humoros és súlyos mondanivalójú 

műfaj lenne. Nyilvánvaló, hogy egy teljes kortárs darabot beszúrni két felolvasás közé, vagy 

betenni mögéjük a háttérbe, nem működőképes elképzelés. A koncepciót működtetni képes 

ötlet származhat a koreográfustól, a kulturális menedzsertől, vagy egy táncostól is. A 

lényeg, hogy ezekről a kérdésekről is valakinek gondolkodnia kell. 
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V. Konklúzió 

A kortárs tánc fogalma Budapesten még a fiatal értelmiségiek körében is alig ismert. Ez 

jelenleg nagy hátrány, másrészt viszont teret ad egy új kezdésnek. A műfajjal kapcsolatban 

érzékelhető némi kényelmetlenség. Ez részben a színházi megjelenést a társadalmi 

státusszal asszociáló előítéletekből fakad, részben pedig a kortárs tánc nehezebben 

dekódolható nyelvezetének szól.  

A kortárs tánc a jelenre reflektál, közvetlen és kísérletező, valamint a műfaji határok 

átlépésével is nyitottságot hirdet. A nézők félelmei akkor szűnnek meg, ha mindezeket ők 

is érzékelik. A kortárs előadásokkal kapcsolatban hangsúlyosan a részvételi lehetőség, a 

fesztelenség, és az elérhetőség kommunikálása a cél. Olyan eszközöket kell a közönség 

kezébe adni, amivel ki tudja és ki is meri fejezni véleményét. Néző és előadó nincsenek 

azonos tapasztalati szinten. Nem elegendő, ha az előadások párbeszéd jellegét a többéves 

színpadi múlttal rendelkező előadóművészek „érzik”. Azt, hogy üzenetét képes eljuttatni a 

művészhez, a tapasztalatlan nézőnek is éreznie kell. 

A kortárs táncnak a fiatal generáció megszólítására kell fókuszálnia; a nézőbázis bővítése a 

feladat. Azoknak eladni kortárs táncot, akik már egyébként is rendszeres vásárlók, nem 

kihívás. Be kell látni, hogy a bejáratott játszóhelyekre való bekerülésért tett erőfeszítések 

nem a kortárs tánc népszerűsítésének, hanem az egyéni siker elérésének eszközei. Új 

közönség kiépítéséhez formabontó ötletek és a városi szövetbe ágyazódó projektek 

kellenek, továbbá nagyobb teret kell biztosítani a táncszínházi nevelésnek. 

A technológiai fejlődés kortárs táncra vonatkozóan leginkább a versenykörnyezetet és a 

potenciális közönség fogyasztási szokásait befolyásolja. Ahhoz hogy a kortárs tánc 

érvényesülni tudjon a marketing egyre intenzívebb jelenléte mellett, a szakmának is aktívan 

kell gondolkodnia piaci helyzetéről. Ehhez egyrészt a művészek menedzsment iránti 

fogékonyságának növelésére, másrészt kulturális menedzserek bevonására van szükség. 

Mindkettő feladatban döntő szerepe van az oktatásnak. 

A kortárs tánc jelentős társadalmi missziókkal bír, és ezen missziók tekintetében a szakma 

eléggé egyetért. Léteznek közös értékek, ha pedig léteznek, akkor van alapja a közös 
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fellépésnek is. Az egyébként is szűk befogadó réteg kisebb szeletekre való felszabdalásánál 

célravezetőbb, ha a szakma közös erővel tesz céljai megvalósításáért. Még abban az esetben 

is, ha a kortárs tánc szakma elegendő kulturális menedzsert tud bevonzani, az alkotók 

szakpolitikai aktivitása nélkülözhetetlen. Az érdekérvényesítést gazdasági 

megfontolásokon túl művészi víziónak is át kell hatnia. Az új generáció közös 

gondolkodásra nevelésében a tapasztalt alkotókon túl a felsőoktatási intézményeknek is 

szerepet kell vállalnia. 

Az állami támogatások jelentős mértékű növelését a szakma nem képes kieszközölni. 

Emellett az EU-s finanszírozásban is csökkenés várható. Az önkormányzatokat esetleg 

érdekeltté lehet tenni a nagyobb szerepvállalásban, azonban ennek előfeltétele a kortárs tánc 

társadalmi beágyazottságának fejlesztése. A szakma tehát a közeljövőben is a jelenlegihez 

hasonlóan forráshiányos helyzetben fog működni; a kortárs művészek, mint ahogy a 

történelem folyamán már sokszor tették, árral szemben úsznak. Némi előrelépést tenni a 

kortárs tánc piaci helyzetének javításával, illetve a szűk költségvetés optimális 

strukturálásával lehet. Ehhez a szakmában hosszú távra fókuszáló, az egyéni érdekektől 

ellépő szemléletmódra van szükség. A szakma bizonyíthatja missziójának létjogosultságát 

legelsőként saját magán, a változtatáshoz ugyanis nem kell más, mint amit a társadalomban 

is szeretnénk viszontlátni: nyitottság, közösségi létezés, minőségi kommunikáció. 

Összegezve: a budapesti kortárs tánc társadalmi beágyazottsága nem kielégítő. A 

műfaj ismertsége alacsony, a közönsége kicsi, és ezért a társadalmi hatása is 

marginális. Megfelelő mértékű állami támogatás nélkül, forráshiányosan és szakmai 

konfliktusoktól terhelten működik. A helyzet javításához egyrészt a marketing 

eszköztárának befogadására, másrészt áldozatkész szakmai összefogásra van szükség.  

 

  



  44 

Felhasznált irodalom 

Abela, V. Andrew: Marketing and consumerism: A response to O’Shaughnessy and 

O’Shaughnessy, European Journal of Marketing, 2006. 

https://www.researchgate.net/publication/228656067_Marketing_and_consumerism_A_re

sponse_to_O%27Shaughnessy_and_O%27Shaughnessy 2017.07.31. 

AEA Consulting: From Live-to-Digital. 

2016.http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-

file/From_Live_to_Digital_OCT2016.pdf   2017.06.03. 

Bessing, Joachim: Mark Wigley. https://032c.com/2007/mark-wigley/ 2017.05.24. 

Chimero, Frank: Let’s Talk About Timeless 

Design.https://www.frankchimero.com/archive/2013/timeless-design/ 2017.06.15. 

Dickson, Christine.: Dance Under the Swastika: Rudolf von Laban’s Influence on Nazi 

Power. International Journal of Undergraduate Research and Creative Activities, Volume 

8, 2010. június 

Doerr, Evelyn.: Rudolf Laban: The Dancer of the Crystal. Scarecrow Press, 2008. 

Eriksson, Birgit.: The Uses of Art: Contemporary Changes in Cultural Consumption and 

the Function of Art. Culture Unbound, 3. kiadás, 2011. 

http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v3/a30/cu11v3a30.pdf 2017.06.21. 

Fülöp László: Timothy and the Things honlap. http://www.laszlofulop.com/ 2017.08.01. 

Gallai Sándor - Török Gábor: Politika és politikatudomány. Aula, 2003. 

Grecsó Zoltán honlapja. http://grecso.com/hu 2017.08.05. 

Jennings, Luke.: Sergei Diaghilev: first lord of the dance. 2010 

https://www.theguardian.com/stage/2010/sep/12/sergei-diaghilev-and-the-ballets-russes 

2017.07.03. 

Józsa László: Marketing, reklám, piackutatás I. Göttinger Kiadó, 2003. 

Karina, Lilian.- Kant, Marina.: Hitler’s Dancers: German Modern Dance and the Third 

Reich. Bherghan Books, 2003, New York 

Központi Statisztikai Hivatal: 2011. évi népszámlálási adatok. 

http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_01_2011.pdf 2017.07.28. 

Krámer György: Szólás, Mondás. http://www.tanckritika.hu/kategoriak/jegyzet/773-

kramer-gyorgy-szolas-mondas 2017.07.14 

Krámer György: Most szólj hozzá! http://www.tanckritika.hu/kategoriak/jegyzet/771-

kramer-gyorgy-most-szolj-hozza 2017.07.14. 

https://www.researchgate.net/publication/228656067_Marketing_and_consumerism_A_response_to_O%27Shaughnessy_and_O%27Shaughnessy
https://www.researchgate.net/publication/228656067_Marketing_and_consumerism_A_response_to_O%27Shaughnessy_and_O%27Shaughnessy
http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/From_Live_to_Digital_OCT2016.pdf
http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/From_Live_to_Digital_OCT2016.pdf
https://032c.com/2007/mark-wigley/
https://www.frankchimero.com/archive/2013/timeless-design/
http://www.cultureunbound.ep.liu.se/v3/a30/cu11v3a30.pdf
http://www.laszlofulop.com/
http://grecso.com/hu%202017.08.05
https://www.theguardian.com/stage/2010/sep/12/sergei-diaghilev-and-the-ballets-russes
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_03_01_2011.pdf
http://www.tanckritika.hu/kategoriak/jegyzet/773-kramer-gyorgy-szolas-mondas%202017.07.14
http://www.tanckritika.hu/kategoriak/jegyzet/773-kramer-gyorgy-szolas-mondas%202017.07.14
http://www.tanckritika.hu/kategoriak/jegyzet/771-kramer-gyorgy-most-szolj-hozza
http://www.tanckritika.hu/kategoriak/jegyzet/771-kramer-gyorgy-most-szolj-hozza


  45 

Magyar Táncművészek Szövetsége: Nemzeti Táncprogram. 2015. 

https://www.tancszovetseg.hu/images/documents/nemzeti_tancprogram_2014_2015.pdf 

2017.06.15. 

Moon, Eva: The Value of Not Knowind Things. 

http://www.huffingtonpost.com/eva-moon/the-value-of-not-knowing-_b_12549984.html 

2017.06.15. 

Mortha, Laurine: Conversation avec Gabriela Carrizo, Compagnie Peeping Tom. 

https://bachtrack.com/interview-gabriela-carizo-compagnie-peeping-tom-janvier-2017 

2017.08.05. 

M.Smith, Paige.: Deconstructing the Fourth Wall: Directions for an Urban Mise-en-

Scene. 2016. 9.oldal https://curve.carleton.ca/a6fb75d2-f02b-4902-b835-1ffb8eb44f1d 

2017.07.23. 

Nagy Attila Tibor: Az Orbán kormány viszonya az érdekegyeztetéshez, avagy a 

szakszervezeti lobbi hanyatlása. Méltányosság Politikaelemző Központ. 

http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/-avagy-a_szakszervezetek-

lobbyereje-20101012.pdf 2017.07.10. 

OECD Revenue Statistics 2016 https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-hungary.pdf 

2017.07.14. 

Purcell-Rainie-Thomson: Arts Organizations and Digital Technologies. Pew Research 

Center, 2013. http://www.giarts.org/sites/default/files/Arts-Organizations-Digital-

Technologies.pdf 2017.06.02. 

Rényi András: Válasz egy körkérdésre. http://www.renyiandras.hu/index.php/kortars-

dolgok/kortars-tancok/a-qkortars-tancq-alkalmazott-mveszet 2017.06.27. 

Robins, I.: The performing arts sector – visions of the future. EMCC, 2006. 

https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/articles/the-performing-arts-sector-

visions-of-the-future 2017.06.02. 

Schmidt, Anna: Embeddedness. Encyclopaedia Britannica 

https://www.britannica.com/topic/embeddedness 2017.08.01. 

Shakespeare Theater Company: A Brief History of the Audience. 2. oldal 

http://www.shakespearetheatre.org/_pdf/first_folio/about_shakespeare.pdf 2017.06.25. 

Szász Emese: Pixelek virtuóz tánca – digitális korszak a táncművészetben. Táncművészet 

Magazin http://fidelio.hu/tanc/2017/07/02/pixelek_virtuoz_tanca_-

_digitalis_korszak_a_tancmuveszetben/ 2017.07.02 

Tánckritika.hu: Készül a Nemzeti Táncprogram. 

http://www.tanckritika.hu/kategoriak/jegyzet/773-kramer-gyorgy-szolas-mondas 

2017.07.14 

  

https://www.tancszovetseg.hu/images/documents/nemzeti_tancprogram_2014_2015.pdf
http://www.huffingtonpost.com/eva-moon/the-value-of-not-knowing-_b_12549984.html
https://bachtrack.com/interview-gabriela-carizo-compagnie-peeping-tom-janvier-2017
https://curve.carleton.ca/a6fb75d2-f02b-4902-b835-1ffb8eb44f1d
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/-avagy-a_szakszervezetek-lobbyereje-20101012.pdf
http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/-avagy-a_szakszervezetek-lobbyereje-20101012.pdf
https://www.oecd.org/tax/revenue-statistics-hungary.pdf
http://www.giarts.org/sites/default/files/Arts-Organizations-Digital-Technologies.pdf%202017.06.02
http://www.giarts.org/sites/default/files/Arts-Organizations-Digital-Technologies.pdf%202017.06.02
http://www.renyiandras.hu/index.php/kortars-dolgok/kortars-tancok/a-qkortars-tancq-alkalmazott-mveszet
http://www.renyiandras.hu/index.php/kortars-dolgok/kortars-tancok/a-qkortars-tancq-alkalmazott-mveszet
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/articles/the-performing-arts-sector-visions-of-the-future
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/emcc/articles/the-performing-arts-sector-visions-of-the-future
https://www.britannica.com/topic/embeddedness
http://www.shakespearetheatre.org/_pdf/first_folio/about_shakespeare.pdf
http://fidelio.hu/tanc/2017/07/02/pixelek_virtuoz_tanca_-_digitalis_korszak_a_tancmuveszetben/
http://fidelio.hu/tanc/2017/07/02/pixelek_virtuoz_tanca_-_digitalis_korszak_a_tancmuveszetben/
http://www.tanckritika.hu/kategoriak/jegyzet/773-kramer-gyorgy-szolas-mondas%202017.07.14
http://www.tanckritika.hu/kategoriak/jegyzet/773-kramer-gyorgy-szolas-mondas%202017.07.14


  46 

I. számú melléklet 
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II. számú melléklet 

Ki nézi a kortárs táncot - diagramok 
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III. számú melléklet 

Barta Luca 

MU Színház kommunikációs munkatársa 

www.mu.hu  

(e-mailben válaszolt) 

 Hol és mit tanultál, és hol tanultad meg a kulturális menedzsmentet? 

A Szegedi Tudományegyetemen végeztem kommunikáció és médiatudomány (BA) szakon, 

elektronikus sajtó szakirányon, majd belekóstoltam a mesterképzés rejtelmeibe is, ahol a 

nyelvészet és kulturális antropológia szakirányokat tanulhattam. Azonban, az élet úgy 

hozta, hogy végül úgy döntöttem, nem szeretnék sem tévénél, sem rádiónál elhelyezkedni 

(friss diplomásként pont megéltem a világválságot, amikor tucatjával küldték el az 

embereket a médiából), fiatalkorom óta tudtam, hogy kulturális területen helyezkednék el 

szívem szerint – mindig is érdekelt főleg a színház, festészet, zene -, abban az időben 

azonban igen szűkösek voltak a lehetőségek. Egy családi tragédia miatt azonnal munkát 

kellett találnom, elszegődtem egy pici vállalkozáshoz, mint marketinges, azonban inkább a 

paraszti eszemet, mint a szakmai tudásomat tudtam használni. Sem marketinges, sem PR-

os valódi, komolyan hasznosítható tudással nem rendelkeztem, nálunk ezeket külön 

szakirányon tanították. Ennél a kis cégnél mindenféle irányítás nélkül kezdtem dolgozni, 

azonban a kitartásomnak köszönhetően hirtelen a világ minden tájáról elkezdték 

megjelentetni a termékeinket magazinokban és online felületeken. Ott kezdett tudatosulni 

bennem, hogy a PR lehet az az irány, amin érdemes lenne elindulnom, azonban szükségem 

volt hozzá valódi tudásra. Elkezdtem jelentkezni különböző ügynökségekhez, akik 

többnyire behívtak a portfólióm miatt, azonban a gyakorlati részeken mindig elbuktam. Így, 

elkezdtem jobban utána nézni, hogy pontosan hol hibázok és önszorgalomból nekiálltam 

tanulni a PR alapjait. Végül, nagy szerencsémre, beadtam a jelentkezésemet az AVON-hoz 

(melyről kevesen tudják, hogy egy több, mint 100 éves múlttal rendelkezős multinacionális 

cég) PR Asszisztensi pozícióra. A vezetőmnek hála felvettek, aki látott bennem fantáziát, 

érezte a kitartást, így segített megtanulni az alapokat. A médiahirdetések is hozzánk 

tartoztak, ezeket idővel én kezelhettem, jómagam is éreztem, hogy egyre kedvesebb 

számomra ez a terület. Közben, a szuper vezetőimnek hála, egyre több lehetőséget kaptam, 

hogy az asszisztensi feladatok mellett más osztályok munkáiba is beleláthassak (digitális és 

marketing osztály) és egy idő múlva bizonyos adminisztrációs rendszerekre én oktattam a 

frissen érkező kollégákat, így még több kapcsolatot szereztem cégen belül. Azt hiszem, a 

siker titka abban állt, hogy rendkívül érdeklődő voltam, szerettem volna átlátni egy nagy 

cég teljes működését, akkoriban az volt az álmom, hogy saját céget alapítok majd, emiatt 

tényleg a jogi osztálytól kezdve a pénzügyön át, mindenhova próbáltam bepillantani és 

szívni a tudást. Később cégen belül váltottam szövegírói pozícióra a marketing osztályon 

belül. 

Majd körülbelül másfél év múlva megkeresett a Centrál Média egyik magazinértékesítési 

menedzsere, akivel azelőtt a print hirdetések kapcsán kapcsolatban álltam, hogy nem lenne-

e keddem átmenni hozzájuk és vele egy csapatban dolgozni. Természetesen igent mondtam, 

ilyen gyorsan menedzseri pozíciót kapni Magyarország legnagyobb lapkiadójánál 

fantasztikus lehetőséget jelentett. Ráadásul, aki bírja a gyűrődést, annak ez álom munkának 
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számít a médián belül. Abban az időben nem volt egyszerű kívülről bekerülni a kiadóhoz, 

az, hogy így megjegyeztek és hívtak, maga volt az álom. Azonban, sajnos nem sokkal 

később kiderült, hogy ez a fajta pozíció nem nekem való. Lágyabb, érzékenyebb lelkű ember 

vagyok (ráadásul a számok világa is távolabb ál tőlem), ide sokkal erősebb, törtetőbb 

emberre van szükség, aki munka után le tudja tenni a napi stresszt mire hazaér. Én nem ez 

a típus vagyok… kezdett rámenni a lelkem, mindössze néhány hónap után folyamatosan 

beteg voltam, komolyan, fogyott el az erőm és már nehézséget okozott bejárni, mert tudtam, 

hogy ismét egy kőkemény nap vár rám. Már nem tudtam kihívásként kezelni.  

Ezek után úgy döntöttem, hogy itt az idő picit pihenni, elutaztam 3 hónapra Thaiföldre, hogy 

minél távolabb legyek és átgondolhassam, hogy ebből a 2 és fél év kőkemény tanulásból és 

sokféle pozícióból mi az, amivel szeretnék foglalkozni, vagy hogyan tovább. Úgy 

döntöttem, hogy a PR-t választom, ez való hozzám igazán. Közben, folyamatosan 

mondogattam mindenkinek, hogy a kulturális terület lenne az álmom. 

Visszatérésem után azonnal állást kaptam PR munkatársi pozícióban egy cégnél (WebEye), 

minden rendben is volt, azonban másfél hónap múlva véletlenül megpillantottam egy 

hirdetést, hogy a MU Színház kommunikációs munkatársat keres. Nem volt kérdés, erre 

vártam évek óta. Jelentkeztem és legnagyobb szerencsémre engem választottak. Nem 

bántam meg és úgy érzem, hogy a vezetőm is meg van elégedve a munkámmal. Tudok 

néhány olyan trükköt hozni, melyet a multis világból lestem, itt pedig folyamatosan 

lehetőségem van tanulni a kulturális szférát. Nagyon érdekes egyébként. Teljesen más 

nyelvezetet, hozzáállást kíván, mások a prioritások, még a hétköznapi viselkedésben is 

máshogyan kell jelen lenni, mint az előző cégeimnél, viszont az első perctől azt érzem, hogy 

az én természetemhez ez a fajta közeg sokkal közelebb áll. Természetesen, a multis 

jövedelemmel, illetve az általam kezelhető színházi büdzsével szemben az előző 

munkahelyek többet tudtak nyújtani, de én hiszek a szerelemben és ez az, számomra nem a 

fizetés a prioritás. Ráadásul, konkrétan élvezetet jelent, amikor meg kell oldanom úgy 

feladatokat, hogy nincs a színháznak ráfordítható hatalmas kerete, jóval játékosabb, 

kreatívabb gondolkodásra ösztönöz.  

Ráadásul, a MU Színházat egy mindössze 11 főből álló csapat tartja össze, egy igazán 

családias, összetartó közösségről van szó, akik gyakorlatilag az életüket tették fel arra, hogy 

működhessen ez a hely (többen is immáron 20 éve itt vannak), ez a hozzáállás és 

elhivatottság számomra a mindenséget jelenti. 

 Mit gondolsz a kortárs tánccal foglalkozó menedzserek és marketing szakemberek 

megbecsültségéről? Mennyire vonzó ez a hivatás, miért az, és miért nem? 

Úgy gondolom, hogy színházi berkeken belül megbecsülnek minket, a társulatok és 

művészek tudják, hogy szükség van a munkánkra, igyekszünk egymást megérteni és 

próbáljuk a közös célokat együtt elérni. Hogy kívülről, más területek számára mi mennyire 

vagyunk „komolyak”, nem tudom. Sok visszajelzést kaptam, hogy ezzel a háttérrel miért 

nem mentem tovább nagy cégekhez, ahol fantasztikus fizetést és előrelépési lehetőséget 

kaphattam volna, de nekem már nem ez a célom. És nem is hiszem, hogy abban a közegben 

újra jól tudnám érezni magamat. Néha hiányzik, hogy az aktuális média trendeket és 

változásokat már nem első kézből ismerem, de ha az ember elhivatott, mindent megtalál 

magától az interneten keresztül és ha jó kapcsolatokat ápol, hozzájuthat a számára hasznos 

információkhoz. Nem szeretném, elfelejteni, hogy honnan jöttem, rengeteg tapasztalatot 

szereztem, amit tudok most hasznosítani, csak egy sokkal emberibb, szabadabb közegben. 
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Szerintem, ez a hivatás azok számára vonzó, akik magát a kortárs táncot szeretik és bármit 

megtennének azért, hogy minél több ember megismerhesse, azok számára nem, akik 

számára a magas jövedelem és a multinacionális cégek világa a vonzó. Szerintem, nincs 

egyikkel sem gond, hozzáállás kérdése, hogy kinek mi passzol jobban a személyiségéhez.  

 Mit gondolsz arról az állításról, hogy a kortárs tánc niche (rés) "termék"? 

Abban a tekintetben valóban az, hogy rengeteg kiaknázatlan területe van, változatos, folyton 

megújuló és izgalmas, ráadásul jóval kevesebben ismerik vagy nézik, mint a klasszikus 

táncot, azonban egy pici gond van vele.  

Egyszerűen nem mindenki ízléséhez illik és mivel szerteágazó, iszonyatosan nehéz 

megtalálni a megfelelő célcsoportot egy-egy előadásra. Az emberek, ha a színházra 

asszociálnak, többnyire a klasszikus előadásokat ismerik, a mai napig sokan szeretnek 

elegánsan felöltözni, elmenni egy régimódi, igazi vörös kárpitos/aranyozott színházi térbe 

és megnézni egy kellemes darabot drága kellékekkel és egyéb erőteljes látványelemekkel. 

A kortárs táncon belül pedig szintén megvan a hierarchia, megvannak a nagy nevek és a 

kevésbé ismert előadók. Nehéz rávenni az embereket, hogy beüljenek egy nem annyira 

szórakoztató, inkább elgondolkodtató, társadalmi kérdéseket felvető előadásra, ha erre 

alapból nem nyitottak..  

Úgy látom, hogy általában megvan az a réteg, aki ismeri és jár rá és újakat behozni, nehéz. 

Illetve, ha be is jönnek, kétesélyes, hogy újra látogatnák. Nagyon ízlés és hozzáállás kérdése 

a dolog és nem mindig látom, hogy itthon nyitottak lennének az emberek az újfajta 

gondolkodásra. De igyekszem dolgozni az ügyön, szerintem el lehet érni változásokat, de 

csak apránként, nem szabad gyorsan várni a sikert és csüggedni is tilos. 

Én most azon dolgozom, hogy egyre több fiatalt hozzunk be, hiszen ők a jövő, ők tudják ezt 

a fajta szemléletet magukba szívni és terjeszteni majd a későbbiekben, de nem egyszerű, be 

kell látnunk, hogy mindenki nem fog hozzánk járni. Ezt már nagyon korán, oktatás szinten 

el kéne kezdeni akár az iskolákban, családban, hogy a gyerekek nyitottak legyenek a 

kultúrára és az új dolgokra…no és, hogy szeressenek gondolkodni. 

 Kicsit talán olyan ez, mint mondjuk egy könyv. Ha én a klasszikus irodalmat szeretem, 

lehet, hogy elolvasok egy sci-fit, mert ajánlották, de rajtam múlik, hogy beleszeretek-e, ha 

a sci-fit tized annyiért vehetem meg, akkor sem fogom azt választani, ha nem került közel 

a szívemhez. Hülye példa, de én picit így látom. Nagyon hiányolom a nyitottságot az 

emberekből igazság szerint. 

 Látsz-e perspektívát a szakmai összefogásban? 

Szerintem mindenképp érdemes összefogni, úgy látom, a szakma próbálkozik is vele. Mivel 

maga a kortárs tánc közös fogalom, ezt a jelzőt együtt kell erősítenünk. Komunikációval 

kapcsolatban például nagyon jó tapasztalataim vannak, a Jurányi és a Trafó sajtósaival jó 

kapcsolatot ápolok, ha tudunk segítünk egymásnak. Illetve például a Trafó és a MU között 

létezik egy stratégiai megállapodás, miszerint a művészeti vezetők úgy állítják össze a két 

színház műsorát, hogy figyelnek arra, hogy a havi előadások ne üssék egymást a két helyen, 

nem az a célunk, hogy egymás közönségét elcsábítsuk, hanem hogy lehetőséget adjunk 

nekik, hogy mindenhova eljuthassanak 
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A művészet igazi célja nemcsak a nehezen megfogható megfogása és a szórakoztatás, de 

ugyanolyan fontos részét képezi a tétnélküli, őszinte és kölcsönös nevelés. Engem a társas 

viselkedés és érintkezés minden formája érdekel, a tánc és pszichológia összefüggései pedig 

ezen belül is kitűntetetten.  

Kerülném a „kortárs tánc” kifejezést, mert a műfaj nagyon sokrétű, nincs a különböző 

alkotók munkáiban egység. A kifejezés nem segít a népszerűsítésben, mert ha egy néző 6 

előadásból 3-at utál, attól még a másik 3 lehet, hogy pont nagyon tetszene neki. Ezért én 

nem a „kortárs táncot” használnám megjelölésre. Szerintem jobban működik az a rendszer, 

amit például a Trafó használ, hogy minden darabhoz van 3 olyan hívószó vagy jelző, amit 

mindenki ért. Illetve én inkább az egyedi brandépítésben hiszek, ahol minden társulat a saját 

közönségét építi a saját arculatának megfelelően. 

Az előadásaimmal igazából mindenkit meg szeretnék szólítani. Nem is választok olyan 

specifikus témát, amihez csak egy kisebb csoport tud kapcsolódni. Olyat sem választok, 

amit szavakkal jól leírható. Megvannak azok a témák, amik esetében a verbalitás jól 

működik, és van, amit a fizikalitás tud elmondani. A nézőket az alkotási folyamat során 

mindig figyelembe vesszük. Fontos szempont nálunk, hogy a darab hogyan lesz 

könnyebben fogyasztható. Ez arány és tempó kérdése: hol lehet kicsit feszíteni a húrt, hogy 

utána robbanjon, hol kell visszavenni, mert az már sok, vagy unalmas lenne. Humorra is 

nagyon nagy szükség van, hogy a néző pozitív élményeket kapjon, úgy tudjunk súlyos 

témákat is feldolgozni, hogy a néző ne ábránduljon ki az emberiségből. 

Szoktam beszélgetni az előadás után a nézőkkel, érdekel a véleményük, de a reakciókait 

általában színpadi érzékelésen keresztül is fel tudom mérni. Ez tapasztalat kérdése, én évek 

alatt tanultam meg, hogy miközben előadok, a nézők véleményét is érzékelni tudjam. Az 

egyes nemzetek közönsége különböző, és valószínűleg az egyes játszóhelyeké is. A 

magyarokat én visszafogottabbnak látom, a nyugat- és dél-európai országok reaktívabbnak 

tűnnek. 

Általában a Trafóban és a MUban játszunk, meg néha Szegeden is, de vidéken alapvetően 

kevesebbet. A vidéki színházak és fesztiválok szűk családok, amikbe nehéz bekerülni. 

Inkább ismerősökön keresztül lehet bejutni, és ezért klikkek alakulnak ki. Ha valaki 

megkeres, azzal mindig igyekszem megteremteni az együttműködés lehetőségét, de arra, 

hogy én járjak utána, nincs időm. Az alkotásokhoz fűződő művészi teendőkön túl a 

szervezési dolgokat is én viszem, és ez nagyon időigényes. Még úgy is, hogy a SÍN 

egyébként rengeteg terhet leveszem a vállamról.  

A kortárs tánc társadalmilag jelenleg nem effektív, és jó lenne ha effektívebb lenne. Van 

egy tartás a területtel kapcsolatban, a színházzal szemben is, de a kortárs tánccal szemben 

különösen. Jó lenne, ha a színházat ugyanolyan természetesnek kezelné a közönség, mint 
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mondjuk a mozit. Az emberek csak úgy elmennének előadásra, mert éppen szabad az estéjük 

és miért ne. Ehhez lépest jelenleg rengeteg olyan színház van, hogy az emberek készülnek 

és kiöltöznek. Inkább ez él a köztudatban. Ez arról is szól, hogy mit gondolnak mekkora 

szabadságot ad a színház. Az oktatásban sajnos nem arra vannak nevelve a gyerekek, hogy 

kreatívak legyenek és önállóak, hanem hogy élesen elváló helyes és helytelen válaszokban 

gondolkodjanak, mert aki rossz választ ad, arra megszégyenítés vár. Ez fejeződik ki a 

színházban is. A nézők sokszor nem mernek véleményt alkotni. Látják, hogy mindenki 

tapsol, úgy érzik nekik is kell, és ez frusztrációt okoz. Pedig az, hogy valaki nem szeretne 

tapsolni, az maga a vélemény, és valójában magától is tudja, ha nem tetszett neki a darab.  

Szerintem teljesen érthető tendencia, hogy az emberek a színháztól elfelé mennek, és nem 

hiszem, hogy az ezért van, mert rosszabb előadások készülnének, mint korábban. Sőt 

igazából éppen a kiélezett verseny miatt szerintem egyre jobbak a darabok, csak közben a 

társadalom átalakul. A virtuális valóság már annyira része a mindennapoknak, hogy számos 

dolog az interneten történik. Miért menne el valaki otthonról sok idegen ember közé, ha 

randizhat, rendelhet ennivalót, nézhet filmet, sőt színházi előadást is az interneten. Ráadásul 

az otthonról megnézett dolgok kapcsán aztán indul a kommentháború. Az emberek inkább 

az interneten fejtik ki a véleményüket, mert ott merik. Élőben, személyesen nem merné azt, 

és olyan stílusban elmondani. A valós tér, valós idő tehát egyre szűkül, és ez a jelenség a 

színház ellen dolgozik. Az élő táncelőadásokat a táncfilmek és a videoklipek is nehéz 

helyzetbe hozzák. Nehéz felvenni a versenyt a technikával feljavított, utópolírozott, 

szerkesztett, vágott anyagokkal. Olyan eszközök mellett, mint mondjuk az autotune, ahol a 

hamis hangok egyszerűen eltűntethetőek, a valóság mindeggyé válik. Élőben nagyon ritkán 

történik meg az pont úgy. Így viszont minden, ami a virtuális térben történik, élőben 

csalódást okoz. Pedig ugye mindenki a valóságban létezik. A társadalmi változásokra válasz 

lehet, ha a kortárs tánc is elkezd a virtualitásban alkotni. Mi is csináltunk kisvideókat, és 

ezek elég jól működnek. De ha ezt az utat választjuk, akkor tulajdonképpen ott vagyunk, 

mint a film. Járhatóbb út szerintem, ha az előadásokat olyan helyre visszük, ahova az 

emberek még eljárnak, például kocsmákba, éttermekbe. Aztán a versenyhelyzet miatt az is 

létező tendencia, hogy a kortárs tánc beemeli a virtuális valóságot a darabokba. Nekem ezzel 

ízlésbeli problémáim vannak. Az élő előadások lényege éppen a valóság értéke és 

törékenysége, és ez nem fér jól meg a vetítések és a videomapping által generált „magic”-

kel. Ahogy a 2D találkozik a 3D-vel az valahogy nekem nem stimmel. A nézők ettől még 

imádják. 

A technológia gyorsabb evolúciót él, mint az ember, és le vagyunk maradva. A munkák 

90%-a belátható időn belül meg fog szűnni az automatizálás miatt, az oktatás viszont ezzel 

nem foglalkozik. Mást kéne tanulni, meg máshogy. És átalakítani a munkavégzést is, mert 

az emberek belefásulnak a napi 8-10 órás egyhelyben végzett munkába. A társadalmi 

interakciók virtuálissá válása csak átmeneti állapot szerintem. Lesz egy pont, ahol ez meg 

fog fordulni, mert az emberek valójában szociális lények. Már most is kezd megjelenni egy 

új hippiség, korlátozott internethasználattal és a természetbe vonulással. De az is lehet, hogy 

a színház egy ponton el fogja veszíteni a létjogosultságát, és mi már a színház végnapjaiban 

élünk A jövőt nem ismerjük. Az a lényeg, hogy most még kell színház, sőt jelenleg több 

színházra lenne szükség, mert segíthet a társadalmi tudatosság fokozásában. Azt nem 

állítanám, hogy ez a jövőben is így lesz, ez tényleg az emberiség jövőjétől függ, ami 

sokféleképp alakulhat. Ugyanakkor nem hiszem, hogy a művészeknek feltétlenül globális 

feladataik vannak, egy kisebb közeget formálni is érvényes. Létezhetnek ellentétes 

vélemények egymással párhuzamosan, a dogmatikus útmutatás szerintem kifejezetten 

kerülendő: Alternatív megoldásokat kell mutatni, amin aztán lehet gondolkodni.  
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V. számú melléklet 

Góbi Rita 

Táncművész, koreográfus, táncpedagógus 

www.gobirita.hu 

(e-mailben válaszolt) 

 Nézel-e előadást más kortárs koreográfusoktól? 

Éveken keresztül rengeteget előadást néztem, ma már kevesebbet, de ez nem jelenti azt, 

hogy nem vagyok kíváncsi, csak már nem vagyok mindenevő. 

 Amikor alkotsz mennyiben gondolsz rá, hogy ki fogja nézni? Mennyire határolod be a 

célcsoportot? 

Gyerekdaraboknál nagyon fontosnak tartom, hogy melyik korosztálynak készül az előadás. 

Felnőtt, absztrakt művek pedig azoknak szólnak akik nyitottak a minimalista, nonverbális 

művészetek iránt. 

 Mennyire fontos számodra a közönség visszajelzése, és hogyan kommunikálsz a 

közönségeddel, van-e dialógus? 

Közönségtalálkozókon szívesen veszek részt, a látottakról szívesen beszélgetek. 
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VI. számú melléklet 

Grecsó Zoltán 

Táncművész, táncpedagógus, koreográfus 

http://grecso.com/hu 

(e-mailben válaszolt) 

Minden ember alapvető vágya, hogy tudjon önmagával, az elméjével és a testével 

kommunikálni. Bizonyos emberekben ez a vágy erősebb, másokban gyengébb. Azt, hogy 

kik és miért néznek kortárs-táncot én biztosan erről az oldalról próbálnám megközelíteni. 

Akikben ez a vágy erősebb, nyitottabbak a művészetekre általánosságban, és akikben ez a 

belső hang a testtel való kommunikációt is hangsúlyozottan megcélozza nagyobb 

valószínűséggel lesznek nyitottak a kortárs-táncra. 

Nagyon fontosnak tartom, hogy beszéljek arról, hogy a ma emberét nagyon sokszor 

leginkább az érdektelenség jellemzi. Mindennel kapcsolatban. Nem feltétlenül kell 

beszélnünk, egy ilyen réteg műfajról ahhoz, hogy ezzel találkozzunk. Szerencsére 

Budapesten kivételesen érdeklődőek az emberek. Ezt nagyon jó érezni és látni is. A másik 

tényező, ami akár az említett tényező indikátora is, a félelem. Nagyon sok mindentől félnek 

az emberek. Félnek, hogy fura lesz, hogy zavarba jöhetnek, hogy majd nem értik., illetve 

hülyének nézik őket. 

Szerintem a kortárs-tánc azt a szerepet tölti be, amit be kell, hogy töltsön, legyen szó kortárs-

tánc előadásokról vagy oktatásról a mindennapi emberek számára. Szükség van egy ilyen 

kezelhetetlen, behatárolhatatlan önkifejezési formára, ami persze közben pedig ugyanazt a 

szerepet tölti be, amit a művészet maga. A napokban kérdezte tőlem egy kínai fiú, hogy mi 

az a kortárs-tánc és ahogy elkezdtem neki felvázolni az alapvető mozgásformákat, filozófiai 

háttértartalmakat hirtelen arra kellett gondolnom: De hát ez közben pont ugyanolyan, 

mintha a kínaiak több ezer éves mozgásformáinak elegyéről mesélnék. A kortárs-tánc 

technika, nagyon alapvető, a létezés elengedhetetlen megoldásait kommunikálja. 

Hogy kinek szánom az előadásaim? Azoknak az embereknek akik kíváncsiak rá. Igen. Azt 

hiszem csak nekik. 

 

 

  

http://grecso.com/hu
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VII. számú melléklet 

Kálmán Ferenc 

Táncművész, mozgás- és táncterapeuta, Tánceánia Együttes egyik vezetője 

http://artman.hu/mit-teszunk/mozgas-csoportok/tanceania-egyuttes/ 

(személyes beszélgetés alapján) 

21 évesen kezdtem el táncolni, előtte pantomimmel foglalkoztam. Számomra a mozgás lett 

az az önkifejezési út, ahol végre magabiztosnak, kompetensnek éreztem magam. Később 

egy soha véget nem érő felfedező és önismereti úttá vált. Minden megismert tánc-forma 

lenyűgözött, de leginkább az, hogy mindegyik valami más személyiség részemet keltette 

életre.  

Ezzel kb. egyidőben a „természetesnek” vélt minőség is nagyon elkezdett érdekelni: az, 

hogy a kiművelt mozgás hogyan maradhat „természetes” Ez a kérdés akkor fogalmazódott 

meg legélesebben, mikor gyerekekkel kezdtem el dolgozni. Azt vettem észre, hogy nem 

akarok megtanítani nekik semmit, mert azzal csak levágok valamit abból a tökéletességből, 

amit magam is szerettem volna elérni. 

Az általunk később szervezett workshopokon ismerkedtem az ún. testtudati iskolákkal, amik 

nem mozgásos hagyományokra, hanem a mozgás közvetlen kinetikus érzékelésére építenek. 

Azon túl, hogy ezek teljesen új megvilágításba helyezték, az iskolázottság és természetesség 

összeegyeztetésének problémáját, azt is észleltem, hogy általuk, a saját fizikai képességeim 

is számottevően fejlődtek. Annak oka pedig, hogy a BMC-ben mélyültem el, egy nagyon 

konkrét művészi válság volt. 20 év után úgy éreztem, hogy előadóként már nem nyílnak 

bennem új kapuk, az alkotófolyamatok során nem gyarapszom, inkább csak fogy valami, 

amit az évek során felépítettem. A BMC által azután számtalan új minőséget fedeztem fel, 

de főleg azt hogy bármilyen  minőség amit meg kell jelenítenem ott van bennem, a 

testemben, csak meg kell találni azt a struktúrát, ahonnét az a minőség táplálkozik. 

Jelenlegi misszióm, ha meg kell fogalmaznom: annak feltárása, hogy a mozgás 

tanulmányozása, és a test lehető legrészletesebb megismerése révén hogyan tudjuk 

megtámogatni a teljes embert, annak önazonosságát, a személyiség kifejeződését, a lehető 

legnagyobb szabadságfokon – és ennek lehetőségét kiterjeszteni a sérültek irányába. Azt 

tapasztalom, hogy a BMC a testi működésnek olyan mély szintjeire vezet el, ahol a sérült 

és nem sérült nem válik el. A sérültekkel való munkában napi szinten találkozom a mozgás 

megszületésének misztériumával. Számukra minden megszülető mozdulatnak sokkal 

nagyobb tétje van, minden új mozdulat sokkal nagyobb eredmény. Az, hogy ennek részese 

lehetek, számomra egy soha ki nem fogyó inspirációs forrás. 
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VIII. számú melléklet 

Kovács Gerzson Péter 

TranzDanz művészeti vezetője, koreográfus, látványtervező,  

tranzdanz.hu/hu/home.html 

(e-mailben válaszolt) 

Alkotóművészként tulajdonképpen lényegtelennek vagy épp sajnálatos körülménynek 

tekintem azt a sajátosságot, hogy épp tánccal foglalkozom. Ennél fontosabb kérdésnek 

tartom, hogy mit jelent az alkotóművész kifejezés? Ha ezt megfejtjük, az válasz lesz a 

kérdéseidre is. 

Az alkotóművész számomra elsősorban értelmiségi polgár, azaz Bildungsbürgertum 

(Jürgen Kocka), már csak az a kérdés, hogyan, mi módon, milyen stratégiák mentén – ha 

egyáltalán? Szalai Erzsébet – nem először és nem utoljára – firtatja a kérdést: a klasszikus 

értelmezés szerint létezik-e, létezhet-e egyáltalán ez a státusz?  

A jelenlegi rezsim ideológusai szerint a szellemileg és egzisztenciálisan független 

értelmiségi szerep nem más, mint illúzió, ezért minden erre irányuló törekvés bukásra van 

ítélve.  

Mindennek a hátterében az a sajátos, félig sem kibontakozó polgárosodás áll, amely az 

1848-as indulását követően, többszöri nekifutásra sem tudott szárba szökkenni, legutóbbi 

kudarcát épp a közelmúltban könyvelhettük el, az un. rendszerváltást követően.  

Ahhoz hogy bármi változás bekövetkezzen a trs-i szétesés folyamatában, hogy 

megkezdődhessen egy társadalmi felemelkedés, egy nyugati típusú polgárosodásra lenne 

szükség – ami, mint az előbb mondtam, többször is megindult és félúton (vagy hamarabb) 

mindig kudarcot vallott (lásd pl.: Szelényi I) – a legutóbbi többek közt a rendszerváltó 

politikai elit elképesztően alacsony minősége miatt (is).  

Folyamatos a tudás leértékelése, a kulturálatlanság, az oktatás, a kutatás és az alkotás 

autonómiájának csorbítása. (néhány éve Demján Sándor milliárdos vállalkozó nyitotta meg 

a tanévet (miért is ő?) a miskolci egyetemen, ahol (hol másutt?) az ingyenélő értelmiségről 

szónokolt…) 

És ha mindehhez hozzávesszük, hogy „a korrupcióból nemes egyszerűséggel nem lehet 

kimaradni” (Burai P.), – és akkor térjünk vissza a táncra egy szóra – mert eltekintve a 

szórakoztatóipari szupergagyi Experidance-től és a hozzá hasonló kisebb vállalkozásoktól, 

a táncművészet sem tudja állami források felhasználása nélkül fenntartani magát. ( végül is 

az Experidance milliárdos TAO csalása is közpénz)  Ezek a források vagy a fenntartó (állam, 

önkormányzat) költségvetésében találhatók, amely fenntartók a nekik kedves 

intézményvezetőket ültetik az adott pozícióba, akik jobban szeretnek igazgatni, mint nem, 

vagy egyéb, szintén állami ellenőrzés alatt működő alapokban találhatók, ahonnan pályázati 

úton lehet hozzáférni – a jól megválogatott kuratóriumok döntése nyomán. (a kurátorok is 

jellemzően függőségi viszonyban vannak a mindenkori hatalomtól, akár társulatvezetőként, 

akár maguk is pályázóként…). „Mit lehet tenni egy olyan országban, ahol a politikai 

szereplők (beleértve az ellenzéket is) és a közemberek egyaránt abban érdekeltek, hogy 
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fenntartsák a politikai polarizáltság okozta elbutulást, a járadékvadászatot vagy kiskapuzást 

lehetővé tevő korrupciót?” (Babarczi E) 

Lehet-e bárki ma független, felforgató, kritikus, értelmiségi, alkotóművész, aki „a szellemi 

élet dzsungelében eligazodni képes”, ők, a „hivatásos utazók és felfedezők figyelmeztetik 

az óvatlan utast a zsákutcákra, de az egérutakra is. Ez a betűvető réteg ad nyelvet 

mindannak, ami enélkül pusztán megtörténik velünk, nyelven nem csak a szavak, mondatok 

tömegét, hanem képeket, hangokat, a forma mindenféle jelentéssel bíró artikulációit értve.” 

(Tverdota Gy) 

- Változó intenzitással, de nézem a szakmát…  

- Bármely megszólalás, akár a tánc nyelvén is, referenciális, ami azt feltételezi, hogy 

a használt kifejezések többé-kevésbé ugyanazt jelentik a közlő és a befogadó 

számára, beleértve természetesen a kommunikációs szabályrendszer hasonlóságát 

is, ami a kifejezések primer értelmezésén túl, a kontextuális (azaz valódi) 

tartalmához való hozzáférés feltétele. Azt feltételezem, hogy a TranzDanz 

produkciók közönségének kultúrája (műveltsége, olvasottsága, tapasztalata, 

érdeklődése…) megfelelő referenciális bázis ahhoz, hogy egy már elfogadható 

mértékben dekódolják az üzeneteimet,  

- de erre nézvést nincsenek mérvadó empirikus tapasztalataim, amennyiben a 

„hivatásos nézőkön”, a kritikusokon kívül nincs „dialógus” a közönséggel… 

Valójában ez sem diskurzus, hiszen két, egymást követő közléssel van dolgunk. 

Egy-egy előadás során érzi csak az ember, hogy milyen mértékben történik meg a 

befogadás, vevő-e a közönség a darabra vagy az értetlenségből fakadó elutasítás, 

elzárkózás-e a jellemző. Természetesen fontosnak tartom, hogy megérkezzenek az 

üzenetek, de a vizsgálandó probléma és/vagy az arra vonatkozó közlés 

leegyszerűsítésének megvannak az intellektuális (és morális) (és ízlésbeli) határai. 

Esterházyval szólva: „egy bizonyos szint fölött az ember nem süllyed egy bizonyos 

szint alá”.  A kivételt a barátok, közeli ismerősök jelentik, akikkel akár mélyebb 

elemzéseknek is alávetjük alkalomadtán az egyes produkciókat. 

ps.1. 

mindehhez csapjuk még oda a táncot sújtó további tehertételeket:  

- Magyarországon a köztudatban színpadi táncművészet alapját még mindig a 

megújulásra képtelen klasszikus balett jelenti (a maga hihetetlenül anakronisztikus 

létével, a műveletlen kispolgár politikusok sznobizmusának köszönhetően 

1000szeresen túlfizetve)  

- a megújulni szintén képtelen néptánc a nacionalista propaganda egyik nagy 

teherbírású szállítóeszköze,  

- a színpadi tánc elsősorban szórakoztató műfaj, amely nem kíván (és nem is tud) 

elvont kérdésekről nyilatkozni 

- ennek megfelelően illusztratív, ornamentikus, dekoratív 

- mindemellett pedig a „bűnös test” megnyilatkozása…  

 ps.2. 

Johannes Odenthal az 1992-es Bagnolet albumban azt jósolta, hogy a társadalomtól teljesen 

elszakadt, formalizálódott nyugat-európai kortárs táncot a kelet-közép-európai és az észak-

afrikai kortárs tánc fogja feléleszteni. Nem lett igaza. 
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IX. számú melléklet 

Kudron Anna 

Forte Társulat produkciós menedzsere 

www.fortecompany.hu 

(e-mailben válaszolt) 

 Hol és mit tanultál, és hol tanultad meg a kulturális menedzsmentet? 

Már a területen dolgoztam, amikor a MOME-ra felvettek design- és menedzsment szakra, 

ahol MA képzésen végeztem. 

 Mit gondolsz a kortárs tánccal foglalkozó menedzserek és marketing szakemberek 

megbecsültségéről? Mennyire vonzó ez a hivatás, miért az, és miért nem? 

Ez egy nagyon szűk réteg, amennyire a hazai kortárs tánc szcéna is az, illetve annak a 

közönsége. "Kívülről", civilek felől szerintem nem egy felismerhető, megkülönböztethető 

pozíció. Nem ismerek itthon kortárs tánccal foglalkozó, szakosodott marketing 

szakembert... Alapvetően van egy hiedelem szerintem, amit talán szép lassan le lehet majd 

vetni, s ez más területen is érezhető, így a táncnál is: menedzser az, akiből nem lett művész 

és azért vállalta ezt a munkát, hogy azért a közelben lehessen. Ez egy igen káros 

gondolkodásmód. A szcéna működése ugyanolyan professzionalitást követel, mint egy 

gyógyszergyár menedzsmenjétől, és ismerek megbecsült szakembereket, akik a területen 

aktívak. Nagyon nagy elhivatottságot és kitartást igényel, sokrétű gondolkodásmódot, 

máskor pedig kitartó fókuszációt egy kis részfeladatra. 

 Mit gondolsz arról az állításról, hogy a kortárs tánc niche (rés) "termék"? 

Ezt a fogalmi meghatározást Ballaitól idézném: "A marketinggel foglalkozó szakemberek a 

piac azon szegmensét illetik a niche fogalmával, amelyben valamilyen különleges termék 

egy sajátos csoportnak – kiélezett verseny nélkül – jól eladható." Mitől lesz különleges a 

kortárs tánc? Kiélezett verseny nélkül - kifejezetten nem tartom igaznak a szegmensre, a 

táncosok igenis komoly, és ráadásul rövid ideig fenntartható, folyamatos versenyhelyzetben 

dolgoznak. (A többi szereplő is, ám munkájuk tovább folytatható.) Jól eladható - ez azért 

erős túlzás lenne a szegmensre, de a hazai kortárs táncelőadásokra biztosan... 
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X. számú melléklet 

Kun Attila 

Közép-Európa Táncszínház művészeti vezetője, koreográfus, táncművész 

cedt.hu 

(személyes beszélgetés alapján) 

 Mi az ars poeticád? Mit tartasz missziódnak művészként, és miben látod a 

(tánc)művészet létjogosultságát ma Magyarországon? 

Szerintem a tánc missziója az embereket visszavinni a természetközeliséghez. Ezt furcsa 

így a városi környezetben kimondani, pedig a táncművészet, mint hivatás, a természetben 

kezdődött a légzéssel, ritmussal. Az emberi lüktetés, a közös lüktetés és a természetre is 

reflektáló emberek közötti kommunikáció az alapja, ami aztán repetíció útján jut el 

rítusokig. A mai világban egyre kevésbé számít a személyes kapcsolat és a fizikális élmény, 

holott az érintés, kontaktus és testélmény nem helyettesíthető semmivel. Ez a kortárs tánc. 

Az a szerepe, hogy a hétköznapi embereket visszavigye a saját testükhöz. A mindennapi 

élet egyre gyorsuló tempójával a kortárs tánc nem tud küzdeni; meghatározott saját tempója 

van. De nem is kell, úgyis győzni fog. Hiába gyorsulunk fel a technika által, az nem a mi 

tempónk; a technika elfeledtetheti az emberi tempót, de felülírni nem tudja. Aztán jön a 

színház megmyomja a stop gombot, más idő és más szabályok kezdődnek. A gyerekek 

azonnal érzik a varázslatot: az emberi időszámítást. 

Nyugaton a modern és kortárs tánc közti különbség már meg van fogalmazva, és beépült a 

köztudatba. Magyarország el van maradva. Ugyanakkor ahhoz, hogy a tánc be tudja 

teljesíteni misszióját, nem szükségszerű a különbségtétel, ilyen szempontból ez a kérdés 

nem releváns. 

 Nézel-e előadást más kortárs koreográfusoktól? 

Persze. Sok olyan előadást látok másoktól is, amik magas értéket képviselnek, és amit 

mindenkinek látnia kéne. Például ilyen Hód Adri darabja a Grace, vagy az Artustól a 

Cseppkánon, de mondhatnék sok mást is. Olyan darabok is vannak, amiket kevésbé 

ajánlanék magamtól, de senkit nem beszélnék le róla. Ha valaki mielőtt megnézi, 

megkérdezi a véleményem, akkor igyekszem olyan minőségi visszajelzést adni, ami 

hasznos szűrő a befogadáshoz, és elmondom azt is, hogy bármit lát, nem olyan minden 

előadás. Aztán végső soron mindenképp arra biztatom, hogy menjen el. Minél több előadást 

néz meg, annál jobb. Így ismerheti meg a közönség a kortárs tánc kommunikációs nyelvét. 

Sajnos ebben jelentős lemaradásunk van, mert Magyarországon a II. világháború után 

marginalizáládott a testtudatra nevelés.  Aztán a rendszerváltás után a kortárs tánc iránti 

érdeklődés feléledt, és ezt a hullámot néhány alkotónak sikerült meglovagolnia. Az ő 

nevükkel fémjelzett munkák a mai napig népszerűek, de ez nem változtatta meg 

általánosságban a kortárs tánc dezintegráltságát. Ahhoz, hogy a helyzet gyökeresen 

változzon, és létrejöjjön a darabokat megtartó piaci közeg, a kortárs tánc mögött kollektív 

pedagógiának kéne húzódnia. Ehelyett eszméletlenség van és szakmai demarkációs 
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vonalak. Ez egy kicsi ország, ami Európával sem tud kommunikálni. A darabok 

szájhagyomány útján, illetve a kölcsönösség elve alapján terjednek. 

 Amikor alkotsz mennyiben gondolsz rá, hogy ki fogja nézni? Mennyire határolod be a 

célcsoportot? 

A Közép-Európa Táncszínház egyik egyértelmű célcsoportja a fiatalság. 50 éves hátrányban 

vagyunk a tánc társadalmi integrációját tekintve a nyugati országokhoz képest, és most a 

21. században nem elég legyártani előadásokat. Menni kell a fiatalok felé, meg kell őket 

szólítani. Az integrációs céloknak megfelelően a Közép-Európa Táncszínház a Káva 

Kulturális Műhellyel és a Nemzeti Táncszínházzal együttműködve a TIE (Theater in 

Education) mintájára létrehozott egy táncszínházi nevelési programot (DTIE – Dance 

Theater in Education). A program tulajdonosa a Nemzeti Táncszínház, és saját 

kapcsolatrendszerét használva utaztatja a programban szereplő darabokat nemcsak 

Budapesten, de vidékre is. Az elmúlt két évben már 80 előadás volt, és a következő évadra 

már 10 iskola jegyezte elő az  előadásokat. Ez a fajta nevelés színházi oldalon már 25 éve 

jelen van, és az, hogy most a táncszínházi formája is megjelent, mindenképpen hiánypótló. 

Ezek az előadások a gyerekek köré épülnek, a színház rögtön elkezdődik ahogy a gyerekek 

megérkeznek, és ők is aktív alakítók. Az előadók pedig nemcsak táncosi, de 

drámapedagógusi és színészi szerepet is betöltenek, ezért a beindítást megelőzően a 

táncosok egy három hónapos továbbképzésen vettek részt. A DTIE darabjai esetében a 

célcsoport egyértelműen meghatározott. A Horda 2 a 14-16 éves korosztálynak szól, míg az 

Igaztörténet alapján a 16-18 éveseknek. A besorolás alapját az egyes korcsoportoknak 

nevelés szempontból megfelelő témaválasztás adja. 

A repertoár esetében a célcsoport megfontolások eltérőek. Az alkotás szuverén, szubjektiv 

expresszió, ezért nem korlátozhatja egy előre meghatározott elképzelés arról, hogy ki fogja 

nézni. Ugyanakkor reális elvárás, hogy az alkotás magát a jelen kort és társadalmat 

figyelembe vegye, így tehát az alkotás során a néző mégis képviselve legyen. A néző 

részéről kommunikációs gesztus, ha eljön megnézni az előadást, az alkotónak pedig szem 

előtt kell tartania, hogy a darab által mondatot mond. Mint általában a kommunikációban, a 

kölcsönösség alapelv. Az alkotásnál az is szempont, hogy hol kerül az előadás bemutatásra, 

milyen a hely atmoszférája. Sajnos Magyarországon kevés kortárs darabnak adatik meg, 

hogy ugyanott adják elő újra és újra. 

 Mennyire fontos számodra a közönség visszajelzése, és hogyan kommunikálsz a 

közönségeddel, van-e dialógus? 

A kommunikáció 4 felületen történik: oktatás, ismeretterjesztés, nevelés, repertoár. 

Szerintem nagy hiányosságm, hogy a társulatok többsége ezek közül csak a repertoárt tekinti 

feladatának. 

A táncszínházi nevelés alapelve a dialógus; hogy ne arról szóljon, hogy mi el akarunk 

mondani valamit. A cél az együttgondolkodásra való lehetőség felkínálása. Ez nem frontális 

oktatási szituáció, és nem a saját véleményről szól. Vihetsz előre meghatározott formákat, 

és fontos az előre meghatározott szerkezet, de ez nem megmondás, hanem opciók 

felajánlása és a közönség meghallgatása. A nevelés és oktatás minden formájában 

létjogosultsága van az ilyen nyitott megközelítésnek, de minél nagyobb a kötelezően 

átadandó információmennyiség, annál nehezebb megtartani. A DTIE keretében a Nemzeti 
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Táncszínház jól működő platformot hozott létre az esemény utáni kommunikáció 

ösztönzésére is. A gyerekek mozgásanyagot készítenek illetve küldenek, és reflexiót írnak. 

Sőt az osztályfőnök vagy kísérő pedagógus is ír reflexiót. 

Ismeretterjesztő előadásunk is van, a címe 'Ki vagy te, kortárs tánc?'. Ez egy beszélgetős 

darab, ahol a kortárs táncról mesélek a mimetikus kortól napjainkig, és a nézők be is 

állhatnak. Itt nem kérünk visszajelzést, de az interaktív jelleg miatt a reflexió úgyis 

megtörténik a darabbal egyidőben. Jó példa erre a Gyergyószentmiklósi előadás, ahol nem 

szervezett iskolai csoportok nézték, hanem meghirdetett előadásként 6 és 86 évesek 

egyaránt. A 6 évesek gyorsan vették a lapot, az idősebbeknek viszont időbe telt megszokni 

az újfajta beérkező ritmust, és hogy a táncos nemcsak táncol némán. A darab végére 

beérkeztek ők is. Szerintem így válik a tánc egyszerre egyéni és közösségi élménnyé. 
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XI. számú melléklet 

Ladjánszki Márta 

Táncművész, koreográfus, táncpedagógus, az L1 Egyesület alelnöke 

http://www.martaatwork.com/ 

http://www.l1.hu/ 

(e-mailben válaszolt) 

 Mi az ars poeticád? Mit tartasz missziódnak művészként, és miben látod a 

(tánc)művészet létjogosultságát ma Magyarországon? 

Alkotóként és előadóként azt tartom fontosnak, hogy elfogadjam saját határaimat, de 

próbáljak velük úgy megdolgozni, hogy szinte határ-átlépő legyek. Magamból indulok ki, s 

feltételezem, hogy ha nekem megy, akkor menni fog annak az előadónak is, akivel együtt 

gondolkodom és dolgozom, s igyekszem őbelőlük is azt kihozni, amire maguktól talán nem 

is volnának képesek. De senkit nem akarok megváltoztatni, ezért megújítani sem! Magam 

számára és ami szintén nagyon fontos, a kiválasztott előadók számára, akikkel együtt 

dolgozom, kristálytiszta az alkotói szándékom. Emberi kapcsolatokról, rendszerekről 

beszélek és próbálok kérdéseket felvetni, nem kész, már „megrágott” (olykor 

„agyonrágott”) témákat letenni a darabjaimmal. Jómagam is az ilyen előadásokat szeretem, 

mint néző, befogadó! Ha nekem van saját gondolatom közben, mint néző, és tudom a saját 

életemet reflektáltatni a látott helyzetekre, az igazán a maradandó élmény. 

Ezért például nem használok a darableírásaimban túl-egyszerű fogalmakat, leírói 

értelmezéseket. Én úgy érzem, a nyitott szívű néző, meg fog érezni, ha megnézi a 

darabjaimat, meg fog (valószínűleg nem verbálisan) érteni. Ebben van az igazi szabadság! 

„A szakma még mindig és egyre jobban, beskatulyázni szeretne, ami magában hordja, hogy 

elvesznek az egyéniségek, megszűnik a néző választási lehetősége, egyszerűen, mert a nem 

kifizetődő nem kap támogatást, s ha nem kap támogatást (s nem csak pénzügyileg 

gondolom!) pályaelhagyó vagy hazáját elhagyó KELL LEGYEN a művész, alkotó! És ez a 

szörnyű. Olyan mintha semmit nem fejlődtünk volna, sőt visszafejlődtünk volna! 

Aki pozícióban van, félti azt és igyekszik minél tovább markában tartani, amit lehet, aki 

színházigazgató, csak azt akarja befogadni, aki tuti siker (amit biztosan megvesznek a 

nézők, ami populáris, könnyen fogyasztható), aki pedig művész, sokszor kiszolgálja az 

igényeket és így lehetőségekhez jut. De hol vannak az értéket és bátorságot képviselő igazi 

függetlenek? 

A magam helyzete ebben az egészben pedig láthatatlan. A szakma tud rólam, olykor lát, bár 

valahová besorolni nem tudja az előadásaimat. Itthon nem kapok fellépési lehetőséget a 

színházakban, s a felszabadult időm miatt el tudok vállalni külföldi tanítást, koreografálást, 

fellépést, s ezért utazom. Én is utazom – el! 

Nagyon sok munkát fektetek abba, hogy ha adódik külföldi meghívás, annak eleget tudjak 

tenni, mert szakmailag egyedül ott kapok megértést, elfogadást és megbecsülést – s ez a 

három fogalom egy művész számára nagyon fontos – VOLNA – a művészi szabadság 

mellett!" (Mancs-interjú, 2010) 
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Missziós feladatot látok el az L1 Egyesületen belül. Erről bővebben: 

http://www.prae.hu/article/9525-mibol-all-az-elegy/ 

https://bakelitmac.wordpress.com/2017/01/04/mibol-all-az-elegy-interju-ladjanszki-

martaval/ 

 Nézel-e előadást más kortárs koreográfusoktól? 

Természetesen nézek. Nem mindig azért, mert annyira vágyom rá (sajnos a mai előadások 

nagyon mások, mint az „én időmben" és inkább bosszant a megfogalmazások 

kezdetlegessége, olykor pökhendisége vagy félkészsége és a tény, hogy bármit fel lehet 

futtatni megfelelő menedzsmenttel, sajtózással). Ráadásul egy bizonyos idő elteltével az 

ember úgy érzi, arra szeretné áldozni a figyelmét és idejét, akire igazán érdemes. 

Viszont kurátorként képben és frissen tartom a szememet. Főleg olyan produkciókat 

szeretek megnézni, ahol tudom, hogy szükség van a jelenlétemre. Mivel 16. éve szervezi 

meg az L1 Egyesület az L1danceFest nemzetközi mozgásalapú, főleg független művészeket 

bemutató fesztiválját, nem tehetem meg, hogy nem figyelem a körülöttünk zajló 

eseményeket. Sokat utazom külföldre, hogy frissítsem a tudásomat az aktuális helyzetekről 

és alkotókról. Az itthoniak kapcsán pedig főleg az L1 Egyesület tagjaira állandóan és a 

rezidens művészeire fókuszálok az adott évben. 

 Amikor alkotsz mennyiben gondolsz rá, hogy ki fogja nézni? Mennyire határolod be a 

célcsoportot? 

Arra gondolok, hogy egy másik ember fogja megnézni, akinek érzelmei, gondolatai és ha 

lehet nyitottsága is van ahhoz, hogy a munkámon keresztül önmagával is találkozzon. 

 Mennyire fontos számodra a közönség visszajelzése, és hogyan kommunikálsz a 

közönségeddel, van-e dialógus? 

Csak kommunikálni lehet, ha az ember már akár csak 1 másik ember elé kilép a színpadra 

vagy akár belép a nézők terébe. Mindkettő nagyon izgalmas és érdekes helyzet, szeretek 

benne lenni előadóként. Mindkét esetben őszintén és nyitottan teszem a dolgomat, 

mondhatnám, hogy dolgozom, mert a létrehozás, a begyakorlás, az előadás és mindezek 

utóélete is munka. 

A visszajelzés természetesen fontos, hiszen minden alkotó azért alkot, hogy 

meghallgattasson, lehetőleg elfogadtasson és visszhangra leljen a nézőben. Hatást 

gyakoroljon. Annak örülök, ha a „nézőm" úgy érzi, megérintette, amit látott tőlem és 

dolgozik még benne az információ, amit felfedezett magában. Nem revolúciót akarok, 

hanem hatni, hatást gyakorolni. 
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XII. számú melléklet 

Molnár Csaba 

Táncművész, koreográfus 

(e-mailben válaszolt) 

 Mi az ars poeticád? Mit tartasz missziódnak művészként, és miben látod a 

(tánc)művészet létjogosultságát ma Magyarországon? 

Számomra a tánccal (művészettel) való foglalkozás régre, egészen kiskoromra nyúlik 

vissza. Kezdetben a tánc - mozgás volt az, ami kielégítette személyes érzelmi, érzéki, 

fizikális igényemet. Később, amikor 14 évesen bekerültem a Budapest Kortárstánc 

Szakközépiskolába ez az igény egy sokkal professzionálisabb fókuszt kapott. Ekkor 

költöztem fel Budapestre, ahol az iskola mellett elkezdtem tánc előadásokat nézni, valamint 

a táncról, táncművészetről, a kezdethez képest egy sokkal analitikusabb, szakmaibb módon 

is elkezdtem tanulni, gondolkodni. Ez a fókuszváltás, valamint az iskolában az alkotással 

való megismerkedés, gyakorlatozás bővítette a spektrumot és sok, addig számomra 

irreleváns, nem ismert kérdést, problematikát hozott felszínre. 

Jelenleg táncosként és koreográfusként működöm. Az idő során egyre több tapasztalatot 

szereztem az alkotás területén, több saját munkát hoztam létre és kollaboratív projektben 

vettem részt, de nem gondolom, hogy kialakítottam volna egy tiszta ars poeticát. 

Amit érzékelek, hogy számomra az alkotás egy a személyes és szakmai tanulási folyamat, 

illetve a tánc személyiségformáló erejének eszköze, az életem, személyiségem szerves 

része, egy nyelv, melyet elsajátítottam, egy szűrő melyen keresztül reagálok, reflektálok, 

saját magamra, a világra, adott esetben akár konkrét történésekre is. 

Próbálok figyelni magamra, hogy hogyan tudok saját magamhoz képest minél őszintébben 

kommunikálni és bánni ezzel a nyelvel, és nem kialakított, jól bevált sémák alapján alkotni. 

Hiszek, vagy hinni akarok abban, hogy a személyes őszinteség és nyíltság képes megtalálni 

a közegét és, hogy a világ, a nézők ezt látják és értéknek tekintik. Így számomra a művészet 

(tánc) létjogosultsága ugyan az mint egy ember, egy élet létjogosultsága. 

 Nézel-e előadást más kortárs koreográfusoktól? 

Igen, sok mindent nézek, de vannak alkotók (magyar és nemzetközi) akik munkáit 

fókuszáltabban követem. Gyakran elég hamar kialakítunk egy képet egy alkotóról, anélkül, 

hogy átfogóbban ismernénk munkáját. Fontosnak tartom a követést és szeretem látni az 

alkotó személyes, időben egy nagyobb időintervallumon átívelő munkálkodását. 

 Amikor alkotsz mennyiben gondolsz rá, hogy ki fogja nézni? Mennyire határolod be a 

célcsoportot? 

Korábban erre nem gondoltam, de rá kellett jönnöm, hogy a színházak, fesztiválok, földrajzi 

területek célcsoportjai, tematikái és igényei változók, eltérőek. Ilyen szempontból érdekes 

kérdés a cenzúra kérdése. Engem viszont jobban érdekel az öncenzúra - Teljes nyitással 
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indítani, majd megfigyelni, mikor, hogyan és miért kapcsol be az öncenzúra, amire gyakran 

hatással van az egyszerű tudat, hogy ez az előadás ide és nem oda készül. 

Ugyanakkor a piac, a kurátorok ezt szabályozzák, ismerik közönségüket és aszerint 

válogatnak. 

Én alapvetően mindenkinek alkotok, nem akarok kiszolgálni egy réteget sem, ugyanakkor 

próbálok érzékenyen jelen lenni és átgondoltan, megindokoltan színpadra állítani az adott 

gondolatot, jelenséget, véleményt. 

 Mennyire fontos számodra a közönség visszajelzése, és hogyan kommunikálsz a 

közönségeddel, van-e dialógus? 

Fontos. Ha nincs közönség (ami alapvető problémát jelent, illetve gyakran kiszámíthatatlan) 

nincs előadás, nincs műfaj! A szakmai, kritikai visszajelzés fontos, hogy életben és 

köztudatban tartson, de talán fontosabb a néző visszajelzése, aki nem egy szakmai szűrőn 

keresztül lát, hanem, aki gyakran sokkal ösztönösebben reagál, lát, érzékel. 
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XIII. számú melléklet 

Nagy Emese 

Táncművész, koreográfus, MA ZE alapító és menedzser 

(személyes beszélgetés alapján) 

 Mi az ars poeticád? Mit tartasz missziódnak művészként, és miben látod a 

(tánc)művészet létjogosultságát ma Magyarországon? 

Eredetileg nem volt olyan ambícióm, hogy alkossak, táncművészként indultam, de úgy 

adódott, hogy mivel nem volt pénzünk koreográfust fizetni, az ötleteinket saját alkotásokban 

kezdtük kibontakoztatni. Igazából most kezdjük átgondolni, hogy mit is tartunk az ars 

poeticánknak. Egy mondat, ami sokszor felmerül az a "we hunt to entertain". Ez nem 

feltétlenül azt jelenti, hogy azt akarjuk adni, ami ott és akkor tetszik, de szeretnénk, hogy a 

nézők saját bőrükön érezzék a darabot, ne agyi reakciót váltsunk ki, hanem fizikálisat. A 

nyitottság és a közvetlenség kulcsfontosságú számunkra, ez minden darabunkban 

megjelenik valamilyen formában. Nem is szoktunk írni a darabokról, maximum egy 

mondatot. Szeretnénk megszűntetni a távolságot a nézők és saját magunk, mint előadók 

között. Az egész nagyon ösztönös, és a végcél egy közösségi helyzet megteremtése, ahol a 

résztvevők egy csoporttá olvadnak össze. Az a kérdés is foglalkoztat, hogy vajon van-e 

olyan, amit csak a tánccal lehet elmondani. Azt hiszem ez is a testközeli energiákkal függ 

össze, hogy olyan energialöketet kapjon a néző, amivel a 90 éves néni és az 5 éves gyerek 

is rezonál. 

 Nézel-e előadást más kortárs koreográfusoktól? 

Nagyon sok előadást nézek. Főleg a fiatal generáció érdekel, szerintem az újítás ott történik. 

Az alkotók Y generációja, aminek mi is a része vagyunk, főleg a Goliból jön. Mi pont nem, 

de a többség golis volt. Szerintem jót tenne a kortárs táncnak, ha máshonnan is jönnének, 

mert bár nagyon szeretem a golisok munkáit, így nem annyira sokszínű a paletta, mint 

lehetne. Ehhez az kell, hogy a többi intézmény is bíztassa jobban a növendékeket saját útjuk 

kitaposására, és ne keressék annyira a létező társulatokba való betagozódás biztonságát. Az 

"öregeknek" is nagy a felelőssége ebben; hogy mennyire adnak lehetőséget a fiataloknak, 

mennyire segítik őket. A Sín és a Műhely Alapítvány igyekszik felkarolni a pályakezdőket, 

az ő munkájuk nagyon hasznos, de én úgy látom, hogy sok már sikeres koreográfus annyira 

igyekszik megtartani saját pozícióját, hogy azzal a fiatalok lehetőségeit szűkíti. Pedig én ezt 

annyira fontos feladatnak tartom, hogy mi a MA-Ze-val már most gondolkozunk egy 

talentscout program esetleges beindításán, de ehhez magunkat stabilizálni kell. 

 Amikor alkotsz mennyiben gondolsz rá, hogy ki fogja nézni? Mennyire határolod be a 

célcsoportot? 

Nincs kifejezett célcsoport elképzelésünk, de azon mindig elgondolkozunk, hogy hol 

hirdessünk. Mi pesti srácok vagyunk, és leginkább azt a közeget szeretnénk megfogni, 

ahonnan jövünk. Nem aktualizáljuk úgy a munkáinkat, mint ahogy a színészeknél látom, 

például, hogy amikor a migráns kérdés tetőzött, akkor a darabok is erről szóltak. Mi nem is 
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külső témákkal dolgozunk, hanem ez is abszolút ösztönös, de nem zárkózunk el tőle, hogy 

a jövőben akár szociális kérdésekkel foglalkozzunk. Nyitottak vagyunk mindenre, de más 

szemszögből közelítünk. Célközönség kapcsán általános elvünk, hogy nem az a réteg a cél, 

aki már tudja hogyan fogyasszon kortárs táncot. Olyan helyzetekbe és olyan embereknek 

szánjuk a táncot, akiknek alapvetően nem ez a miliője. A Trafóban volt egy Dopamin 

elnevezésű buli, amit mi csináltunk, és ahol a buliban kortárs tánc események voltak 

elhelyezve. Ilyesmi a pesti éjszakában is jól működhet. Sokan gondolják úgy, hogy nem 

értik a kortárs táncot, de szerintem a mi feladatunk olyat adni, amit nemcsak az tud 

dekódolni, aki már eleve benne van és fogékony rá. 

 Mennyire fontos számodra a közönség visszajelzése, és hogyan kommunikálsz a 

közönségeddel, van-e dialógus? 

Volt egy időben vendégkönyvünk, ahova írhattak a nézők előadás után. A Give in után az 

egyik néző szétsatírozott egy egész lapot és azt írta, konkrétan szét akar verni egy szekrényt. 

Ez egyrészt jó, mert sikerült fizikális reakciót kiváltani belőle, másrészt információ a 

további munkához, és segített, hogy a Give in 2.0-át úgy tudjuk finomítani, hogy ezek a 

feszültségek ne maradjanak feloldatlanul. Szeretnénk feszegetni a komfortzónát, de a 

polgárpukkasztás és túl soknak levés nem cél. A közeliség eredményének látom, hogy a 

nézők magukénak érzik a darabot, és az előadás után teljesen ismeretlenek mernek 

megkeresni minket és elmondani a véleményüket. Ez nagyon fontos, mert maga a személyes 

megélés is az. Látom az online terjesztés előnyeit, de a varázslat ott történik meg élőben. 

Ne DVD-n nézzék meg a darabjainkat. Jöjjenek el és tapasztalják meg testközelből. 
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XIV. számú melléklet 

Petrányi Barna 

Kulturális menedzser, a Pro-Progressione ügyvezető igazgatója 

pro-cult.com 

(személyes beszélgetés alapján) 

Én úgy kerültem a szakmába, hogy a Közgázon tanultam pénzügyet, és már egyetem alatt 

elkezdtem a Sziget Fesztiválnál dolgozni kontrolling vezetőként, aztán csináltunk egy EU-

s projektet Beyond Front@ néven, és annak kapcsán ismertem meg a Frenák Palit. Ő utána 

felhívott, hogy lennék-e a menedzsere, és így kerültem a területre. Most pedig a Pro-

Progressione-t vezetem, ami egy 90%-ban nemzetközi projektekkel dolgozó 

ernyőszervezet. Nemcsak kortárs tánccal foglalkozunk, bár vannak koreográfusok, például 

Grecsó Zoli, Gulyás Anna, de nem az a fő szempont, hogy milyen területről jön valaki, 

hanem hogy szakmailag érdekes legyen. 

A kortárs táncnak sokáig adott egy boostot, hogy a támogatottsága felülprezentált volt a 

nemzetközi pályázatokban, mivel a balett nem haladó, a színházat pedig akkor még jobban 

kötötték nyelvi akadályok. Azóta viszont az EU-nál is megváltozott a hozzáállás, és a 

„kultúra” támogatását egyre inkább a „kreativitás” támogatása veszi át. Szerintem a kortárs 

tánc túl volt lőve, és nem is baj, ha a tiszta kortárs táncot nem nézik többen. A művészet 

alkalmazottá válik; nem táncosok, színészek és koreográfusok kellenek, hanem alkotók, és 

kreatív ötletek. A hierarchia még a kőszínházi rendszerből maradt itt, de a mostani 

interdiszciplináris, vagy igazából ami szerintem történik: non-diszciplináris trendek mellett 

az ilyen rendszerbe pakolás érvényét veszti. 

A kulturális menedzser legalább annyira művészeti alkotó, mint a koreográfus. Nekünk volt 

előadásunk Törökbálinton bezárt téglagyárban, és az előadás legmeghatározóbb jegye volt 

maga a koncepció. Izgalmas új témákról, izgalmas új módokon alkotni: ez a lényeg. Az 

előadóművészetet új szerepekbe bújtatni, de hogy milyen úton vagy milyen diszciplína 

mentén, az nem releváns kérdés. Magyarországon a szakma „black box”: az megy el, aki el 

akar menni. Nem ennek a szűk rétegnek a kiszolgálása a feladat. A kortárs tánc közönsége 

jelenleg 5000, maximum 10 000 fő. Új közönséget kell találni. Mi például előadást 

csinálunk a lezárt Szabadság-hídon, és most az új projekt, hogy a Margit-szigeten futás 

közben legyenek kis jeleneteket, amiket All you can move kártyával ingyen lehet megnézni. 

Ahhoz, hogy egyre több izgalmas kezdeményezés legyen, ilyen szemléletet kell követnie az 

oktatásnak is, és lehetőséget kell adni fiatal alkotóknak. 

 Hogyan látod a kulturális menedzser szakmát? 

A kulturális menedzsereknek magas a megbecsültsége, a környezet leginkább ügyes kezű 

vállalkozóként tekint rájuk. Ettől könnyebben nyílnak kapuk. Mi a Fővárosi 

Önkormányzattal állunk kapcsolatban, őket identitás és arculati szempontból érdekli a 

tevékenységünk, és szeretik, hogy nem kell sok pénzt adniuk, hogy látványos dolgok 

történjenek. A színházzal és tánccal foglalkozó kulturális menedzser szakma elég szűk, és 

nagyon kevés a profi, ami részben azért is van így, mert a kapcsolódó felsőoktatási 
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intézmények nem képeznek menedzsereket. A Színművészetin felmerül időről-időre, de 

nincs ember, aki megalapíthatná a tanszéket, mert ahhoz szakirányú PhD kell. Valamikor a 

londoni Goldsmith Egyetem végigjárta a környező országokat, és felajánlotta, hogy 

szakemberek szerezzenek PhD-t a Goldsmithen, így lett képzés Prágában, Pozsonyban és 

Belgrádban, de Magyarországon akkor ez senkit nem érdekelt. Most a Metropolitanon van 

menedzsment szak, de az nem kifejezetten művészeti egyetem, a szak maga pedig inkább 

design irányú, ami pedig teljesen más sajátosságokkal bíró szakma. 

 Mit gondolsz, a technológia jelent-e fenyegetést a táncművészet számára? 

A technológia új színt ad a versenynek, de a táncművészetet egyelőre nem fenyegeti. Egy 

Bloomberg cikk szerint a foglalkozások 90%-a hamarosan megszűnik az automatizálás 

miatt, de annak hogy ez a táncművészetet is érinti, nagyon kicsi a valószínűsége. Kevesebb 

művész fog kelleni, élő előadás már ma is van élő szereplő nélkül, de az alkotófolyamat 

mindenképp emberhez kötött. 
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XV. számú melléklet 

Szabó Réka 

Koreográfus, a Tünet Együttes művészeti vezetője 

www.tunetegyuttes.h 

(személyes beszélgetés alapján) 

A kortárs művészettel kapcsolatban azt tartom fontosnak, hogy a jelennel áll párbeszédben; 

a jelenre reagál. Tiszta műfaji határok – hogy mi hol kezdődik és végződik – a kortárs 

művészeteket nem kötik.. Az a közös, hogy azok a gondolkodású emberek alakítják, akik a 

jelenre akarnak hatást gyakorolni. 

A misszió számomra a közösségben alkotás, közösségben gondolkodás, létezés. Megtalálni, 

hogy a konfliktusok és a másságból eredő nehézségek mellett hogyan lehetséges a normális 

együttélés – milyen játékszabályok mellett működik. Amit mi a Tünet Együttessel 

kialakítunk kicsiben, az nagyon pozitív példa. Legalább magunkon elkezdjük. Az Együttes 

tagjai kapcsán számomra nem is művészi kiválóság az elsődleges, hanem hogy pozitív 

közösségi mozgatók, akik színházi eszközökkel, játékokkal, akciókkal ragadnak meg olyan 

dolgokat, amik nekik fontosak. Egy erős értékrend hatja át a Tünetet, és ezt minden előadás 

képviseli. Ehhez kapcsolódik a misszió másik része - ezzel a közösséggel olyat hozzunk 

létre, amik hatnak a társadalom egy kicsike szeletére. Nem kell mindenkinek nagyban 

gondolkozni. Ha mindenki csak kicsiben létrehoz valami pozitívat, abból végül együtt nagy 

lesz.  

Én úgy látom, hogy a kortárs tánc szakma széthullott. A rendszerváltás után volt egy arany 

időszak, volt egy összetartozás, egy kíváncsiság. Persze nézetkülönbségek is voltak, de 

mégis létezett valamiféle értékrend a szakmán belül, amihez lehetett igazodni. Aztán jött 

egy olyan politikai helyzet, amelyben sajnos én úgy látom, hogy a szakma elbukott. Most 

kiábrándítóan nem érzékelem a szakmát. A szereplők inkább a lokális túlélés szempontjából 

közelítik a problémákat, és ennek tragikus következményei vannak hosszú távon. A kortárs 

tánc eleve pici pénzből él, de még annak is ki van szolgáltatva, hogy ez a pici éppen picivel 

több vagy picivel kevesebb. Felborult a szakmai morál. Sok tehetséges fiatal hiába bizonyít, 

nem tud lehetőséghez jutni; más valaki hirtelen kap túl nagy lehetőséget, amivel nem tud 

élni; a nagyok meg tepernek a maguk helyén magányosan, valódi mozgástértől 

megfosztottan. Nincs egy közös elképzelés, hogy mit akarunk. A TAO támogatás 

bevezetése is csak rontott a helyzeten. A kortárs tánc kísérletező terület; eltorzítja a 

működését, ha művészet háttérbe szorul azért, mert a befogadóhelyeket az érdekli, hogy 

teltház legyen. A rendszerváltás után a szellemi kalandnak presztízse volt, de ez is 

szétzilálódott. Azóta bejött a szórakoztatóipar, köztes megoldásként pedig megjelent a 

minőségi bulvár, ami egy kicsit furcsa, de alapvetően nagyon azért nem fogsz meglepődni 

rajta. 

A Független Előadó-művészeti Szövetség lehetne a szakmai érdekképviselet megvalósítója, 

de a helyzet lesújtó. Volt egy év, amikor Schilling Árpád vállalta, hogy a FESZ élére áll és 

megpróbálja felrázni a szakmát. Azt javasolta, hogy bizonyos szabályok mentén alakuljanak 

szekciók: színházi szekció, menedzserek, stb. A táncos szekció működését sajnos 

lelombozó korlátoltság jellemezte; úgy tűnik képtelenek vagyunk magunktól ellépve rálátni 

a szakmára. Hosszú távon kéne gondolkodni, nem szűklátókörűen, egyéni érdekek mentén. 
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A fiatal golisok fájóan hiányoznak a közös platformokról; abból a munkából, ahol a szakmát 

együtt alakíthatnánk. Kormányok váltják egymást, az egyik kifejezetten üldözi a kortárs 

táncot, a másik csak jószándékúan nem ért hozzá, de a lényeg, hogy a szakmát nekünk kell 

rendbe tenni, nem csinálja meg helyettünk más. Vannak közös érdekek, és szükség van az 

önmenedzselésre. Érdekképviselet nélkül viszont találkozási platform sincs.  
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XVI. számú melléklet 

Szögi Csaba 

Bethlen Téri Színház művészeti igazgatója, koreográfus, táncművész 

http://www.bethlenszinhaz.hu 

(személyes beszélgetés alapján) 

A kortárs művészet mindig a jelenre reflektál. Ezzel valamilyen formában az elődökre is: 

tagadja vagy átfogalmazza. A kortárs tánc sajátossága az, hogy minden műfajt magába szív 

- szimbiózisba lép a zenével, képzőművészettel, cirkuszművészettel, filmművészettel,…  

A Közép-Európa Táncszínháznak kifejezett célja a szintetizálás és befogadás. A sokféle 

látásmód nemcsak a nézőket, az előadókat is gazdagítja. 

A misszió a közösséghez való visszatérés. A színház rítusa olyan közös élmény, amit nem 

lehet technikával pótolni. Aki tapasztalta, ahogy megérinti őt, az érzi a különbséget. Az 

előadóművészeteknek hagyományosan is a közösségi élmények feldolgozása, a 

feszültségek levezetése és a tudásátadás volt a szerepe. A kortárs tánc visszanyúl egészen a 

másfél millió évvel ezelőtti emberi létezéshez, amikor még nem volt verbális 

kommunikáció. A verbalitás csak 50ezer éves, 1 millió 450ezer évig a kommunikáció más 

síkon történt. Nem létezik olyan, hogy valakinek nincs kapcsolata a tánccal vagy a zenével, 

csak a civilizáció elnyomja ezeket az igényeket. A technológia új környezetet teremt, a 

folyamatos vizuális szennyezés miatt máshol van az ingerküszöb. Az előadóművész, 

szerepe a közvetítés, általa felerősödnek a kozmikus energiák, így teremt kapcsolatot az 

égiek és a földiek között. Az ősközösségekben egy kulturális szint volt, most nincs, és ezért 

a közvetítő új kihívásokkal néz szembe. Populárisan is lehet magas művészetet adni, ha a 

horizontális sík mellet a vertikális sík is megjelenik. Ha jó az arány, akkor az 

intellektuálisabb néző is megtalálja a kihívást a vertikális síkban. 

A színházra nevelés fontos, mert aki egyszer átéli, ezt a közösségi élményt, abban nyomot 

hagy. Moziba menni is más, mint akármekkora képernyőn nézni otthon ugyanazt a filmet, 

vagy koncerten hallgatni zenét és nem CD-n. A színház esetében a különbség még nagyobb, 

de ahhoz hogy ez nyilvánvalóvá váljon, meg kell tapasztalni. A táncszínpadon használt jelek 

megértése is fontos, Kun Attilának van kifejezetten a kortárs tánc bevezetésére darabja Ki 

vagy te, kortárs tánc? címmel, és Lőrinc Katalin is csinált hasonlót a MTE osztályával Mi 

a kortárs tánc és hol vagyok én ebben? címmel. Ezek nagyon fontos lépések. 

A kortárs tánccal kapcsolatban fontos kommunikálni, hogy mennyire gazdag és színes. Mi 

is eszerint működünk. A kortárs tánc népszerűsítésével szervezetten is jó lenne foglalkozni. 

Szerintem tömbösítve, tematikus rendezvényekkel lehetne népszerűsíteni, annak van 

médiavisszhangja. A Trafóban havonta találkoznak menedzserek, ahol én fel is vetettem, 

hogy szervezzük meg a tánc világnapja előtti egy hónapra a tánc hónapját. Sajnos 

kifogásokkal találkoztam javaslatok helyett, de én elkötelezett vagyok amellett, hogy legyen 

ilyen. 

 

 


