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sított üzenetet küld felénk: „Hiá -
ba minden, mind lehullunk”.
Majd kicsit késôbb: „Minden
egész eltörött”. Azon tûnôdöm,
hogyan lehetne folytatni. A darab-
jaira hullott világot, a szétzilált
em beri kapcsolatokat össze lehet-e
még illeszteni? Megérint az üres-
ség, a kilátástalanság szele, átfut
rajtam egy borzongató érzés, talán
valami halvány lenyomata annak,
amit elôdeinknek kellett meg -
szenvedniük gyötrô háború vagy
levert forradalom után. És prakti-
kusan: hogyan lehet folytatni az
elôadást az elárasztott színpadon?

Hamarosan speciális takarító -
esz közökkel felszerelkezett, egyen -
ruhás figurák érkeznek, és eltün-
tetik a maradványokat. A játék ré-
sze ez is, hiszen már a mûködô
szocializmus orwelli gépezetében
vagyunk. Az ember tragédiájának
fa lanszterjelenetét kísértetiesen
életre hívó víziót láthatunk. Ma dách
elôre tekintett, Juronics vissza.
Képeik tanulsága megegyezik: a
diktatúra csak ideig-óráig tarthat-
ja össze a rendszert, az emberi lé-
lek nem nyomható el hatalmi esz-
közökkel. És mint Madách nál
Éva, úgy Juronicsnál a meg nem
nevezett Nô (Barta Dóra) jeleníti
meg érzelmeivel a sivár világ kont -
rasztját. Ahogyan Ádám mond ja:

„Megvan hát e rideg világnak is / Költészete!” Az uniformizált mozgá-
sok és a (fekete, zárt) jelmezek kissé közhelyesek. Megjelenik a diktátor
arc nélküli, fehér mellszobra is; jelentése a következô „felvonásban” át-
alakul. A lázadók menekülése (a ledobott kötelek segítségével az áthág-
hatatlannak tûnô falon) érdekes, bár eléggé megszokott rendezôi meg-
oldás. Viszont a vertikális mozgás színesíti a színpadképet. A felvonás
végén ismét madáchi kép: a danse macabre-t járó Nô kiúttalanságában a
mélybe akarja vetni magát. 

A legrövidebb idôintervallumot befogó tétel mintegy tíz évet ölel fel:
1989-tôl a század- és évezredfordulóig; játékideje azonban a másik két
egységével közel azonos. Juronics szürreális álomképében a rendszer-
váltás utáni mámoros szabadságtudatnak nyoma sincs. A színpadképet
tekintve ez az elôadás legsötétebbre hangolt része. A fehérnemûre vet-
kôztetett társulat a szabadság helyett inkább a szabadosság szimbólu-
ma, és egyszersmind a kiszolgáltatott szorongásé is, mely a talajvesz-
tettség érzését kíséri. A kellékek szerepe itt a legjelentôsebb: minden
táncosnak saját – az elôzô felvonásból már ismert –, tükrös mellszobra
van. Az önimádat, az érvényesülés szobrai ezek, az örvénylô önzést jel-
képezik, melybe oly könnyen zuhan bele a ma embere. A szobrok aztán
megfordulnak, és (bravúros technikai megoldással) a táncosok vicsor-
gó, vetített énje jelenik meg rajtuk. A Nô, elidegenedô világunk magá-
nyos alakjaként, útját vesztve bolyong közöttük.

Vajon tényleg determinálja sorsunkat az elmúlt század lenyomata?
Öleléseinkben tényleg benne vannak az elôzô évszázad ölelései?
Magunkban hordozzuk ôseink érzéseit? Lehetséges. Juronics Tamás
érzésekkel teli, hiteles táncmûvet alkotott. Merjünk neki hinni.

XX. SZÁZAD (Szegedi Kortárs Balett, Mûvészetek Palotája)

Zene: Bartók Béla, Ligeti György, Eötvös Péter. Dramaturg: Almási-Tóth
András. Jelmeztervezô: Földi Andrea. Világítás: Stadler Ferenc. Rendezô-
koreográfus: Juronics Tamás.
Elôadja: Barta Dóra, Juronics Tamás és a társulat.

z Operaház vezetôsége vég-
re felkarolta a Magyar Nem -

zeti Balett Alapítvány kezdemé-
nyezését. Vagy az alapítvány égisze
alatt mûködô Fiatal Koreog rá fu -
sok Stúdiója sietett az anyagi gon-
dokkal küzdô dalszínház segítsé-
gére? Ez utóbbi sem elképzelhe-
tetlen, hiszen a tanulságos me sé-
bôl is tudhatjuk: van úgy, hogy az

icipici kisegér menti meg a hatalmas oroszlán életét, például akkor, ha
az állatok királya hosszú ideje nem képes kivergôdni a gondok alatto-
mosan szorító hálójából. Az operaházi gondok mostanság anyagiak és
mûvésziek. Tehát: korántsem csak anyagiak. Ilyen helyzetben valóban
életmentô lehet egy tehetséges, ambiciózus, fiatal alkotógárda fellépése.
Azt várhatnók tôle, hogy nagyszerû balettestet produkál. De a múlt évad
végén az Erkel Színházban a – Lépésrôl  lépésre címû, Kortárs csillagaink
elôcímû – fiatal koreográfusok IX. estjén a csapat ezzel adós maradt.

Lehetséges volna, hogy legkevésbé az alkotók számlájára írható a túl-
nyomórészt unalmas, feleslegesen hosszú, önismétlô, inkább egy hely-
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ben topogó, mint-
sem bátran kísérlete-
zô este? A válaszhoz
ismerni kellene a ba-

lettest keletkezéstörténetét. Az Operaház által ki-
adott sajtóanyag ehhez nem nyújt segítséget: a ba-
lettigazgató semmitmondó frázisokból összetákolt
köszöntôjében jórészt csak érzelgôs, öndicsérô
oroszlánbôgés olvasható.

Az est koreográfusai között – elôször az alapítványi
stúdió történetében – nem operaházi tagok is találha-
tók. Dicséretesnek tartanám a kapuk szélesre tárását,
ha az valamilyen koncepció alapján történne. Jó mû -
sor-összeállítás ugyanis úgy nem készülhet, hogy – a
produkciónak nem lévén mûvész gazdája – a talá-
lomra toborzott résztvevôk szigorú idôbeli és minô-
ségi kontroll nélkül szabadon bezúdítják a portékáju-
kat a nagy közösbe. A „bárki bármit és bármennyit
koreografálhat” elvével amatôr táncversenyek sem
szervezhetôk meg sikeresen. Ennek ellenére Jurányi
Patrick meghívása mûvészi koncepcióval nemigen
magyarázható. Fény és árnyék között címû tánckettôse
ugyanis már a hetvenes évek Pécsi Balettjének reper-
toárján is dögunalmas, retrogád, konzervatív opus-
nak minôsült volna, ha valamilyen elképesztô csoda
vagy életveszélyes fenyegetés hatására Eck Imréék
mûsorra tûzik. Asszociációm nem véletlen: Jurányi
évek óta a Pécsi Balett házi koreográfusa. „Kortárs”
kettôsében mintha a tán-
cosok sem éreznék jól
magukat: Keveházi Krisz -
tina például a premieren

vagy zavarban volt, vagy hamar elfáradt, mert többször
két lábon sem sikerült stabilan megállnia, miközben
két kézzel kapaszkodott partnerébe, Apáti Bencébe.

A koncepciótlanságot bizonyítja Fodor Zoltán meg-
hívása is (miért éppen ôt?). A Budapest Táncszínház
állandó és a Szegedi Kortárs Balett vendégszólistájá-
nak operaházi koreográfusi megmérettetése azonban
legalább értékelhetô darabot eredményezett: Bocche -
rini-szonáták címû koreográfiája végig ízléses és mu-
zikális, visszafogott humora is van, de kár, hogy bát-
rabb kísérletezésre nem merészkedett benne a szer-
zô. Persze olyan táncosnôvel, mint Tsygankova Anna,
nem lehetett nehéz dolga, hisz a Nemzeti Balett ki-
robbanó tehetségû prímabalerinája minden stílusban
ösztönösen egyformán nagyszerû.

Kun Attila – akármilyen szerzôdés köti vagy nem
köti az Operaházhoz – az alapítvány stúdiójában nem
nevezhetô vendégkoreográfusnak, hiszen kezdetektôl
fogva a mûhely aktív tagja (alkotóként és elôadóként
is). Ex it 2 címû egyfelvonásosa az est egyetlen igazán
jól sikerült, elismerésre méltó mûalkotása. Kun kö-
vetkezetesen kísérletezik (önmagával és a mozgás-
nyelvével), opusai jól vagy kevésbé jól sikerülnek, de
általában mindegyik alkotása figyelemre méltó. Az
Ex it 2 kiemelkedik közülük, remélhetôleg lesz is utó-
élete, amelyben további elôadásokon érlelôdhet, kris-
tályosodhat. Persze jól ismert, kiérlelt fogásokat és
motívumokat is jócskán tartalmaz a koreográfia. A da-
rab elején például sokadszorra figyelheti meg a Kun-
bemutatókat követô nézô a nô és férfi érintkezési za-
varát artisztikusan ábrázoló sajátos vezérmotívumát
– ezúttal a szerzô és Kozmér Alexandra ihletett elô-
adásában. A páros tagjai mindhiába igyekeznek meg-
érinteni egymást, végtagjaikkal, testrészeikkel, szá-
jukkal kb. tíz centire tudják megközelíteni a másikat,

Pazár Krisztina 
és Bajári Levente 
a Point címû koreográfiában

Kozmér Alexandra 
és Kun Attila az Ex it 2-ben 
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aztán ideges rángások kíséretében eltávolodnak. Még
legalább két Kun-koreográfiában látható hasonló ak-
ció, a motívum mégsem tetszik (most még) önismét-
lô modorosságnak. Az Ex it 2 legfôbb értéke a zené-
vel együtt alakuló-lüktetô koreografikus kompozíció-
ja. Jó, hogy rendszeresen visszatérô nyugvópontok
találhatók benne (olyankor egyszerûen, ritmikusan
néhányat elôre-hátra lépkednek a táncosok), ame-
lyekrôl elrugaszkodva a többnyire örökmozgó figurák
újabb mozdulatépítkezésbe kezdhetnek. A koreográ-
fia és az (Alexander Bălănescu kvartett által jegyzett,
élvezhetô, izgalmas) zene a vége felé felpörög, a da-
rab legvégén pedig újra elôtérbe kerül az ezáltal fôté-
maként értelmet nyerô jelenség: Kozmér és Kun
„érintkezési zavara”.

Ha az Ex it 2 elismerésre méltó, a „figyelemre mél-
tó” minôsítést érdemli meg a Point és az Hommage à
Paul Klee. Az elôbbi Bajári Levente tánckettôse, ame-
lyet az alkotó Pazár Krisztinával ad elô. Kétszereplôs
mûvek általában nehezen állják az összehasonlítást
sokszereplôs, hosszabb egyfelvonásosokkal, ez alól a
Point sem kivétel. De a mûsorban nagyon szerencsés
helyen jelenik meg: az est elsô darabja, és „felütés-
nek” igazán kiváló. Ha utána legalább olyan színvo-
nalas, de inkább még jobb koreográfiák következné-
nek, az igényes ínyencek többször váltanának jegyet
az estre. Bajári a Pointtal sem formailag, sem tartal-
milag nem akarja kijelölni a kortárs tánc XXI. száza-
di új útjait, koreográfiájában önmaga és partnernôje
testi és elôadómûvészi lehetôségeit vizsgálgatja – vé-
gig meggyôzô színvonalon, helyenként kifejezetten
látványosan.

Merlo P. Andrea az Hommage à Paul Klee elején
rögtön megcsillogtatja jól ismert táncalkotói erényeit:
ízléses színpadképben, tiszta térformákban, könnyed
szimultán mozdulatsorozatokban mozgatja meg fel-
készült, fegyelmezetten teljesítô táncosait. Opera há -
zunk olasz táncos-koreográfusa XX. századi magyar
zeneszerzôk mûveinek megszólaltatásával évek óta
szinte missziót folytat. Ezúttal a „Bartók közeli” Ve -
ress Sándort fedezte fel a balettszínpad számára, ko-
reográfiájának címét is a komponista zenemûvétôl
külcsönzi. Veresst tehát Paul Klee képei ihlették,
Merlót a képek és a zene együttesen. A módszer régi,
jól bevált, Merlo produktuma értékes megoldásokat,
igényes szépséget tartalmazó míves munka, de izga-
lomba hozó újdonság nem fedezhetô fel benne.
Klasszicizálódott, intelligens szalonmodernista alko-
tás, amelyben hatásvadászat egyáltalán nincs, de ere-
deti, egyénien kifejtett motívumok is csak nyomok-
ban jelennek meg. Játékidô pedig lett volna rá, mert a
koreográfia – igazodva a teljes, vágatlan zenemûhöz
– igencsak hosszúra sikeredett 

Az est két másik, hosszúra nyújtott, túlkoreografált,
kevés markáns alkotói egyéniséget felmutató egyfel-
vonásosa az Enjambement és a Fragilité. Az elôbbi
Bacskai Ildikó koreográfiája, az utóbbi Venekei
Mariannáé. Amennyire jó helyre került az est elején
a Bajári-pas de deux, olyan hátrányos helyzetbe szo-
rult e két koreográfia azzal, hogy a második felvonás
közepén, a Boccherini-szonátákat követve került szín-
re. A mûsor ugyanis akkor kezdett igazán nézôpró-
bálóvá válni. Lehet, ennek is köszönhetô, hogy az

Enjambement-ban nem sikerült látvány és gondolat
összhangzó értelmét felfedeznem, és kifejezetten za-
vart a szintén értelmezhetetlen zenei eklektika. A da-
rabot keretezô tüllfüggönymozgást szegényesnek és
elhasználtnak éreztem, a befejezést megelôzô kaoti-
kus környezetben felbukkanó rivalizálásmotívumo-
kat meg nem tudtam hova helyezni. Nem kizárt,
hogy az én vevôkészülékemben volt a hiba, észlelési
és befogadóképességem ugyanis a Fragilité elôadása
alatt sem volt a helyzet magaslatán. Azt még vettem
ugyan, hogy a kitûnô, tartalmas Szkrjabin-prelûdök
színpadi zeneként igencsak hervasztó zongoratételei-

re (szakmailag) igényesen
megkomponált koreográ-
fiát látok, de ez akkor már
kevés vigaszt nyújtott.
Néhány tartalmi elemet

azért regisztráltam: agresszió ér egy csoportból kivált
lányt, az elôzô darab végén a tapsot még koreográ-
fusként megköszönô Bacskai Ildikó groteszk szólót
lejt, egy idô után a szereplôk között elemezhetetlen
konfliktusok burjánzanak el. Mindezek ellenére
Bacskai és Venekei munkái nem értéktelenek, ám
emberi fogyasztásra való alkalmasságuk – fôleg az
adott mûsorszerkezetben – erôsen megkérdôjelezhetô. 

Zavarba ejtôen kilóg a sorból Kerényi Miklós Dávid
rendezése. A Na de tényleg?! a bezárásra ítélt Erkel

Kozmér Alexandra 
és Kerényi Miklós Dávid 
a Na de tényleg?! 
címû darabban 
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