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T Á N C

Szegedi Kortárs Balett március eleji szegedi be-
mutatója után állítólag sokan nem tudták, hogy

tapsolni kell. A tudattalan címû este keretében két da-
rabot hoztak a Nemzeti Táncszínházba, mely méltó
helye a tudattalan tematikájának.

A Szegedi Kortárs Balett legendás neve az elmúlt
években nagyszabású show-produkciókkal és klasszi-
kusfeldolgozásokkal kapcsolódott össze. Kortárs volta
kimerült új táncosok toborzásában, miközben vezetôi,
Pataki András és Juronics Tamás az elmúlt évek reper-
toárjában nem vállalták a kísérletezés igazi rizikóját.
Duda Éva meghívása újdonság, noha a szegedi szárma -
zású koreográfus szinte predesztinált a közös munkára. 

A tudattalan címû este elsô darabja tehát Duda Éva
új koreográfiája, A zöld szalon. Az egyszeri táncrajon-
gónak rögtön Kurt Jooss egyik emblematikus, A zöld
asztal (Der grüne Tisch, 1932) címû, erôsen politikus al-
kotása jut eszébe, amely az emberek közvetlen félel-
meit fogalmazta meg, hiszen a darabban megjelenített
politikusok tárgyalásait a Halál keretezte. Duda Éva
nem utal e mûre, hacsak annyiban nem, hogy ô is ak-
tualizálna, hiszen az alapanyag valami kortárs (vagy
század eleji) szexuális kicsapongás, parti, esetleg swin-
ger-klub vagy egy keményebb házibuli atmoszféráját
idézi meg.

A háttérben nagy zöld függönyök lógnak, elôterük-
ben tíz kényelmes vörös szék áll. A különbözô típu-
soknak felöltözött táncosok – az egyaránt karakteres
domina és a pokémon-kislány, az élveteg menedzser
vagy a szexôrült tinédzser – ezeket a székeket foglalják
el. Az ügyesen komponált látvány, a színek (mélyzöld,
vörös, késôbb sárga és fekete) és a téma Frenák Pál vi-
lágára hajaz, noha a mozgás és az energia persze (vagy
inkább sajnos) egyáltalán nem. 

Duda Éva rutinos és ügyes koreográfus. Ebben a da-
rabban is számos érdekes megoldás található, kezdve
a székek és a közbülsô tér játékaival a páratlan számú
táncosok végsô alakzatba rendezéséig. Méltánylandó a
pontosság, a mozdulatok kigyakoroltsága s egy-egy ta-
lán lámpalázbeli hibától eltekintve a kivitelezés profiz-
musa. A Szegedi Kortárs Balett jelenlegi csapata vitat-
hatatlanul fegyelmezett testekbôl áll. Immáron csak
egy átütô koreográfus kellene nekik, akit Duda Éva
személyében talán megkaphatnának, ha nem csupán
a technikai részletekre összpontosítana.  A zöld szalon
nem igazán emlékezetes mû, témája elcsépelt, s ritkán
jön létre igazi feszültség a színpadon. A darab végén
már csak bugyiban és melltartóban táncoló szereplôk
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minden adottságuk ellenére sem képe-
sek valódi erotikus sugárzásra, holott az
elôadás eredetileg „egy fülledt, ringó
csípôkkel teli vidékre vezet el bennün-
ket, ahol a tükörbôl féltve ôrzött vágya-
ink sunyítanak vissza ránk”. A „tudatta-
lannak”, azaz a szexuális ösztönnek in-
kább csak a vázlatát kapjuk. Egy-egy
du ettbe kissé „befülledünk” (talán Hal ler
János és Jónás Zsu zsa esetében legin-
kább), de végül inkább a térrel való ta-
nult bánásmódot tapsolom meg, mint
az elragadtatott ringó csípôket. 

Juronics Tamás interpretációjában vi-
szont olyan sikeresen jelenik meg a „tu-
dattalan”, hogy talán még maga a szerzô sem emlék-
szik rá: ezt a darabját (vagy legalábbis annak markán-
sabb részleteit) nemegyszer bemutatta már – ugyan
más címek alatt (például a 2004-es Keresem-ben).
Lényegében, ha nem is tökéletesen ugyanezt a koreog-
ráfiát tanította be az újabb táncosoknak, a darab fô
szerkezete és a nagy meg lepetés azonos, akárcsak a jel-
legzetes Skinny Puppy noise-zene, az ôrjítô tudatiság
zenekarának fémes dallamai.

Amikor elôször láttam ezt az alkotást, mély benyo-
mást tett rám. S talán még most is komolyabb mûnek
tartanám, ha nem sugározna belôle valamilyen esze-
ment tragikusság. A Semmi és soha ugyanis a megha-
sonlottságról szól. Agyakat és szíveket ököllel szétverô
táncosokról, függöny mögött rejtôzô szellemalakokról.
Juronics maga is megjelenik benne, az elején és a végén
némán és szomorúan, magányosan tekint a nézôkre, a
darab közben pedig az egyik „kulcsszereplô”: egy bo-
szorkány vagy sorsistennô mellett látható. Ez utóbbi
furcsa tünemény a színpad egy elkerített részében gör-
nyedez, mintha maga volna a „semmi és soha” vagy
inkább a rossz lelkiismeret. Amikor fölegyenesedik,
vastag teatralitással lisztszerû fehér krétaport suhint a
levegôbe, rángatózó mozdulatai a ködfüggöny mögött
kiszámíthatatlanok. A leülepedô porban megjelenik és
leül Juronics is mint önmaga súlyos bálványa.

A darab legvégén jön az említett nagy meglepetés:
lehull a lepel, és egy óriási üvegmedencében ott lebeg
egy ôrjöngô (az életéért vagy levegôért küzdô) nôi test.
Rémlik, hogy amikor elôször láttam ezt a jelenetet,
men nyire megfogott, megütött a nagyszerûségével. Most
azonban inkább mélabú fog el, nézem a mozdulatlan
Juronicsot, és hirtelen iszonyatosan elkezdem sajnálni.

„Mit keresek? Hol keresem? A testben? A szívben?
Az agyban? Az anyagban, a lélekben vagy a szellem-
ben? Kivel is van dolgom nekem tulajdonképpen?” –
írja a színlapon, és mélyen átérzem elveszettségét.
Nem ironizálok. Tényleg egy komoly emberi problé-
ma, az ismert koreográfusbetegség (egyébként más
mûvészeti ágakban is megtalálható) szimptómáját is-
merem fel benne. Elsôsorban klasszikus vagy modern
baletteseknél észlelni, par excellence példája Markó
Iván. A tünetei: az önnön (öregedô) egóban (mondjuk

azt, a tudatos tudattalanban) való labirintusszerû bo-
lyongás és ennek mûalkotásokban való monomániás
ismétlése. Remélem, Juronics esetében nem egy újabb
sorstragédiát követhetünk végig, nem egy újabb tehet-
séges ember évtizedes leromlásának elsô fázisát látjuk.
Amikor a koreográfus önmagát nem médiumnak,
énjét nem témák gyûjtôhelyének, hanem egyetlen és
kizárólagos fókuszpontnak éli meg, amikor nem tud a
háttérben maradni, végzetes örvénybe kerülhet. S ezen
az állami elismerések általában csak rontanak.

A Semmi és soha címû alkotásban szereplô kitûnô fi-
atal táncosok, remélem, még sokáig dolgoznak majd
új darabokon a Szegedi Kortárs Balettben. Azt is re-
mélem, hogy a Juronics Tamás jelenlegi opusában
megjelenített rémületes mélység, pillanatnyi pszicho-
logizálás és a tudattalan kontrollja mégiscsak ott lapul
a koreográfus egykor oly ígéretes tudatában. Valamint
hogy a továbbiakban nem adnak el új bemutatóként
olyan alkotást, amelyet jó esetben is csak felújításnak
lehet nevezni. 

A TUDATTALAN
(Szegedi Kortárs Balett, Nemzeti
Táncszínház)

A zöld szalon
Zene: Kunert Péter, Nina Simone. Jelmez: Földi
Andrea. Díszlet, koreográfia: Duda Éva.
Táncolják: Czár Gergely, Fehér Laura, Finta Gábor,
Haller János, Jónás Zsuzsa, Kalmár Attila, Palman
Kitti, Szarvas Krisztina, Tarnavölgyi Zoltán, Tóth
Andrea.

Semmi és soha
Látvány: Molnár Zsuzsa. Világítás: Stadler Ferenc.
Koreográfus: Juronics Tamás.
Táncolják: Czár Gergely, Fehér Laura, Finta Gábor,
Haller János, Jónás Zsuzsa, Juronics Tamás,
Palman Kitti, Szarvas Krisztina, Tarnavölgyi Zoltán,
Tóth Andrea.

Semmi és soha 
(Szarvas Krisztina és Tóth Andrea)
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