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T Á N C

BM Duna Mûvészegyüttes vezetését jó egy éve átvevô Juhász Zsolt
régóta és kitartóan próbálkozik azzal, hogy néptánc alapú mozgás-

nyelvvel kortárstánc-alkotásokat hozzon létre. Az eredmény egyáltalán
nem fából vaskarika: remek koreográfiák sora bizonyítja az elképzelés
létjogosultságát. A Fosszíliák bemutatója kapcsán kihasználom az alkal-
mat arra, hogy felidézzek néhány olyan régebbi Juhász-koreográfiát,
amelyekrôl egyáltalán nem vagy csak kevés szó esett lapunkban. Teszem
ezt azért is, mert sok régebbi alkotás meggyôzôbb volt, mint a mostani,
új Fosszíliák.

A Tükörmélyrôl például a bemutatójakor (2004) – a táncpremierbôség
zavarában – nem közöltünk kritikát, pedig a koreográfia talán az egyik leg-
jobb Juhász-opus. A néhány szereplôs Pügmalión-történetben a fôszerep-
lô férfi nôi szobrot készít, de közben régebbi alkotásai (három férfialak) ál-
landóan „bezavarnak”: mintha féltékenyek lennének a születendô újra.
A fôhôs megjelenítette egyidejû valóság (és a személy) az elôadáson lélek-,
idô- és térszegmensekre szakad: a hajdani alkotások férfialakjai a múlt
egy-egy korszakát jelenítik meg, de a nôi alakkal közösen a fôhôs széthul-
ló én-darabjait is jelképezik. A férfiak erôs táncaival a Tükörmélyben
Juhász lehengerlô hatást ér el. A Fos szí liák eszmei fôszereplôje szintén
„a Férfi”, de az idôt és a teret kitöltô látvány-fôszereplô: négy nô. A szín-
padra lépô nôk mindegyike kitûnô elôadómûvész, de a számukra készített
mozdulatsorozatokat nem tudják hatásosan megjeleníteni. Ennek legfôbb
oka az, hogy a nôknek alkotott koreográfia igencsak „lájtos” (Juhász kore-
ográfusi erôssége leginkább a férfitáncokban és a párosokban mutatkozik
meg), és ráadásul a kitûnô elôadó-mûvésznôk testén a kortárstánc-motí-
vumok nemigen „szólalnak meg” (meglepetésemre még Mándy Ildikóén
sem). Kivételes jelenetek azért akadnak. Ilyen az elôadás vége felé az, ami-
kor – sorozatos partnercserék után – végül Maros Anna köt ki a férfit ala-
kító Juhásznál, aki ismétlôdô, szépen megrajzolt legato-mozdulatokkal
többször és alaposan „megrángatja”. Ez a rész poétikus és kifejezô, ami
nem kevéssé Maros Anna ihletett elôadásának is köszönhetô.

Juhász nagy tér-, idô- és lélekdaraboló. A 2006-ban bemutatott Met -
szetben például a tánctérformák szervezôdése térbôl és idôbôl horizontáli-
san és vertikálisan kivágott metszetek megjelenésének illúzióját kelti, és
mindez persze a „közösségkapcsolati” problémákkal birkózó fôhôsök el-
lentmondásos, széthulló lelki folyamataira utal. A koreográfus hasonló
eszközöket alkalmaz a Dunaújvárosban 2005-ben bemutatott Vendég sze -
retô és Székek címû darabjaiban is, de e tipikus alkotói fogások fellelhetôk
a Meggyeskertben, a Derengôben és a Muszáj Herkulesben is (errôl az öt elô-
adásról írtunk a SZÍNHÁZ 2006/ 7. és 2004/7. számaiban). E példákból is

látható, hogy Juhász rendszeresen
kísérletezik szétszedéssel és össze-
rakással (ezt újból divatossá váló
szóval nevezhetjük dekonstrukció-
nak), jól érzi, hogy a néptáncot úgy
tudhatja csak korszerû, mához szó-
ló mûvészetként megjeleníteni, ha
alkotórészeire lebontva, az ôsit és
az örök érvényût keresi meg benne
– amit aztán a jelen látvány- és
hangzásigényeinek megfelelô új
kiállításba csomagolva tár a nyilvá-
nosság elé.

A Fosszíliák elôadásán a tér-, idô-
és látványtördelés egyik eszköze a
szinkron vetítés és a tükörfal lát -
ványelemként alkalmazása. A szín-
pad közepén, szimmetrikus elren-
dezésben egy nagy „szobasarok”
látható, amelynek egyik diagonáli-
san futó falát tükörfólia, a másikat
vetítôvászon alkotja. A színpadi ak-
ciók – más alkotók által is szívesen
alkalmazott kortárs látványtechni-
kai eszközként – egyidejûleg az
utóbbin is megjelennek. A projek-
tor rögtön torzítani is képes: példá-
ul szellemképesen megsokszoroz-
za az alakokat. A tükörfólia eleve
nem éles képet tükröz vissza, a
benne felépülô látvány attól válik
még inkább látomásszerûvé, hogy
a nem kifeszített anyag domborula-
tai, hajlatai provizórikusan eltorzít-
ják az alakok tükörképét. E látvány-
háttér megint azt sugallja: a szín-
padi történéseket nem konkrétan,
a jelen idô síkján kell értelmezni,
hanem szimbolikusan. A férfiban
lejátszódó folyamatok látható, kül-
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