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megbukott. Emellett Ladányit csúnyán cserbenhagy-
ta az ízlése is.

A Vihar egy tétova, talán kétségbeesett útkeresés
elszomorító végeredménye. A nagyjából harmincöt
perces kudarcról eszembe jutott Bereményi Géza
egyik dalszövege, a Harmincöt perc (Básti Juli – Cser -
halmi György Hallgass kicsit-lemezérôl). Ennek utol-
só sora így hangzik: „Mi mástól érné meg / hazud-
nod és félned, / ha még harminc percben / sincs egy
pillanat.” 

Mert ez a legelkeserítôbb, az intô jel: harmincöt
perc, a színen mindvégig Ladányival, egyetlen pilla-
nat nélkül.  

VIHAR 
(Ladányi Andrea Társulata, MU Színház)

Fény: Payer Ferenc. Hang: djsuzi. Látvány: Lakatos
Márk. Koreográfia: Ladányi Andrea.
Szereplôk: Ladányi Andrea, Bánki Zsolt, Kerényi
Miklós Dávid, Túri Lajos, Rief Kálmán, Sólya Ádám
(Jessica), Horányi András (Betty Blue). 

átor vállalkozás másfél órában visszatekinteni
az elmúlt évszázadra. Juronics Tamás megpró-

bálta, és nem is sikertelenül: képes volt felülemel-
kedni a konvencionális historizáláson, és ahelyett
hogy didaktikusan precíz történelmi áttekintést
adott volna, intuícióira támaszkodva, alkotói szabad-
ságát latba vetve, három képben felvázolta az egész
XX. századot. A Carmina Burana és a Requiem so-
rába illô, líraian ábrázoló tánckölteményt alkotott.
A XX. század címû új koreográfiáját – a szegedi be-
mutatót követôen – a Mûvészetek Palotájában lát-
hatta a közönség.

Juronics Tamás alkotásait nehéz elhelyezni a kor-
társ társulatok munkáinak sorában, helye és értéke
vitatott a szakemberek körében. Legfôbb stílusjegyei
a dramaturgiai mértéktartás, a tisztelettudó szenve-
dély és az arányosság. Mûvei – akár a görög sorstra-
gédiák – hordozzák a fátumot, az emberi kapcsolatok
kibonthatatlan viszonyait, az elbukás, a meghason-
lás lehetôségét. Mozdulatnyelve letisztult, egy séges,
nem jellemzi a kísérletezés. Összmûvészetre törek-
szik, lélegzetelállító képeket hoz létre, nem fukarko-
dik a modern szcenika adta lehetôségekkel. Nagy lé-
legzetvételû versfüzéreket fest – tánccal. Juronics a
magyar táncmûvészet antik érzületû alkotója. Talán
éppen ez a túlságos harmóniára való törekvés – szín-
padképben, jelenetépítésben, koreográfiában egy-
aránt – ejti ki alkotásait a kortárs mûvek sorából, ez-
által válik besorolhatatlanná, és osztja meg a szak-
mát. Kétségtelen, hogy megfelelô tartalom nélkül
könnyen kiüresedhet, formamûvészetté válhat a ha-

táselemekre és látványra építô színházi elôadás (ez
történt például az Atlantisz esetében), de ha a szce-
nikai megoldások érezhetôen mögöttes jelentéseket
hordoznak, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy
az alkotónak van mit elmondania; meglehet, a XX.
században a múlt század nagy jelentôségû esemé-
nyei csak hátterül szolgálnak a valódi témához: Férfi
és Nô megfejthetetlen viszonyához, héjanászához.

A koreográfus-rendezô három nagy korszakot jele-
nít meg: a századelô életigenlô társadalmát, a szoci-
alizmus éveit és a rendszerváltás utáni, máig tartó,
értékválságban szenvedô kort. Ehhez három zene-
szerzô merôben eltérô dallam- és ritmusvilágú zené-
jét választotta. Az elsô szakaszt Bartók Béla Zene hú-
ros hangszerekre, ütôsökre és cselesztára címû mûve, a
másodikat Ligeti György egy, a Rákosi-rezsim idején
született munkája, a harmadikat pedig Eötvös Péter
kifejezetten a koreográfiához komponált alkotása
fémjelzi. Juronics érti és érzi a zenét, ahogyan a ki-
vetített közismert Ady-idézeteket is. Kellô érzékeny-
séggel bánik a két sikamlós eszközzel: a mozdulatok
felerôsítik a zene erejét, az idézetek pedig új értel-
met nyernek a látvány által. Ady sorai helyenként
szinte megkondulnak. Igaz, néhol túlságosan egy
irányba terelik a befogadói attitûdöt, megnyirbálva
ezzel az interpretáció szabadságát. A projektorok
használata tovább bôvíti a multimédiás eszköztárat,
és újszerûnek tûnô, izgalmas megoldásokat hoz az
elôadásba. A színpadkép általában puritán; okos ta-
lálmány a két összetolható nagyméretû fehér díszlet-
fal, amely sokféle funkcióban szerepel a játékban. 
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Juronics Tamás a történelmi fordulópontokban felismerte a kompo-
zícióteremtés lehetôséget. 1945, 1956, 1989 a mögöttünk hagyott szá-
zad súlyos dátumai; evidenciák, melyek aligha követelnek magyaráza-
tot. A koreográfus-rendezô nem is próbálkozik direkt módon tudtunk-
ra adni az évszámokat; az elôadáson a dátumok dramaturgiai
tetôpontokká formálódtak. A kompozíció egésze szempontjából szín-
padi megfogalmazásuk nagyon lényeges. Funkciójuk szerint a nagyobb
szerkezeti egységeket hivatottak elválasztani egymástól.

Juronics saját szemszögébôl ábrázolja e korszakokat, miliôt, atmosz-
férát teremt, színeket fest, és benyomásokat rögzít. Az elôadást átszövô
mindenkori férfi-nô viszonyhoz illusztrációként teszi hozzá a különbö-
zô korok által determinált férfi-nô kapcsolatok alternatíváit. Juronics
mûvészetének – akárcsak Ady költészetének – kifogyhatatlan témája a
szerelem. A Férfit ô maga alakítja. Legtöbbször inkább csak jelen van:
feltûnik egy, a Nô számára megfoghatatlan, életnagyságban vetített
(mozgó)képen vagy a színpad egy félreesô sarkában, a kívülálló böl-
csességével követve az eseményeket. Látványos, költôi jelenet, amikor
hatalmasra nagyított szeme az üres színpadon táncoló Barta Dórát a
háttérfüggönyrôl figyeli. Némán kíséri a Nô minden mozdulatát. Óvja
és ôrzi, de vergôdésébe beleavatkozni nem tud vagy nem akar. Kettejük
játékában ide-oda kerül a nézôpont: van, hogy a Nô – a vágyott Férfi
köré szôtt – ábrándjait látjuk megtestesülni, máskor a Férfi szemszö-
gébôl tekinthetünk a Nôre. Mintha egymásról beszélnének. Végül a
Férfi is megnyilatkozik: fájdalmasan odavetett szólójában az egyik cso-

porttánc részletét táncolja el.
„Megszólalása” által kilép a pasz-
szivitásból, de ez gyengíti a karak-
ter erejét. Juronics mozgása férfi-
as és kifejezô, Barta Dóra viszont
technikásabb, pontosabb, kidolgo-
zott mozgású táncosnô, ám szá-
momra hiányzik belôle a szerep-
pel való teljes azonosulás. Leg in -
kább a dobjelenetnél hiányolom
ezt: kiszolgáltatott, törékeny tes-
tén hatalmas dob, amelyet egyre
erôsebben üt, de vagy gyenge a
nagy hangszerhez – vagy talán
nem bízik eléggé a jelenet hiteles-
ségében. Pedig ahogyan Kattrin
dobverése a Kurázsi mamában, ez
a jelenet is drámai tetôpontja le-
hetne az elôadásnak. 

Az est a századelô idilli világá-
nak könnyed rajzával kezdôdik.
Ebben a szakaszban kapja a leg-
nagyobb hangsúlyt a líra. A finom,
halványlila jelmezek, a „szecesszi-
ós”, könnyed táncok a boldog bé-
keidôk hangulatát idézik fel.
Légies nôalakok „szállnak”, a fér-
fiak hozzájuk való viszonyában a
férfijogú társadalom udvariassága
mutatkozik meg. Fejlett társasági
életet élô, felnôttnek tûnô, viselked -
ni tudó, bár kissé modorosan me-
rev közösség képe rajzolódik ki.
Ismert panelek sorjáznak. A „tánc  -
parkett” (valójában fehér balett-
szônyeg) szélén mozdulatlanul
álló táncosok türelmesen várnak
sorukra, míg partnerükkel bemu-
tathatják kis románcaikat, szerel-
mi civódásaikat, amelyek néha sú-
lyosabbak holmi szerelmi csete-
paténál. A hangulat kellemes –
igaz, a képek önmagukban nem
túl emlékezetesek, de ha az elô-
adás egészének kontextusában
vizs gáljuk ôket, kellô kontrasztot
képeznek a másik két egység mel-
lett. A századelô illúzióvilágát
ugyanis késôbb jól eltalált juroni-
csi kép sújtja – szó szerint porig.
Ezernyi vörös korong hull alá
nagy morajlással a zsinórpadlás-
ról, a „vérzivatar” földre kénysze-
ríti a táncosokat. Megrázó kép.
Szá momra az este legkatartiku-
sabb pillanata. A lezúduló anyag
egyszersmind a Bartók-tételnek is
véget vet, s a mozdulatlanságba,
félhomályba és csendbe burkoló-
zó színpad Ady-sorral nyomatéko-
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