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z idei Ta va szi Fesz ti vá lon a Monte-car lói Ba lett
Ró meó és Jú lia-elôadá sá ból kö vet kez tetni le he -

tett arra, mi lyen nek gon dol ják ma nap ság Nyu ga ton a
klasszi kus ha gyo má nyo kon ala puló kor szerû ba lett -
szín há zat. Jean-Chris tophe Ma il lot ko re og rá fus-igaz -
gató együt te sé nek ma gyar or szági be mu tat ko zása után
két nap pal ôsbe mu tató volt az Opera ház ban: El fújta a
szél cím mel Pár tay Lilla ko re og rá fi ája ke rült színre a
Ma gyar Nem zeti Ba lett elôadá sá ban. Új opera házi ba -
let telôadá sun kat meg nézve azon is el le het töp ren -
geni, hogy ba lett mû vé sze tünk hol tart ma a nyu gati tö -
rek vé sek hez és ko rábbi ön ma gá hoz ké pest.  

Ma il lot Ró me ójá ból ép pen csak kö vet kez tetni le het a
nyu gat-eu ró pai trendi ba lett stí lusra, hi szen a ko re og -
rá fia már több mint tí zé ves. A je len legi, alig több mint
hú szé ves Monte-car lói Ba lett vi szont igen fi a tal for má -
ció, még ak kor is, ha „vir tu á lis csa lád fá ját egé szen
Gya gi le vig s a Bal lets Rus ses-ig ve zeti vissza”. A tár su -
lat fi a tal ko rá ból is adó dik, hogy (még) nem tar to zik az
eu ró pai klasszi kus ba lett egy üt te sek elsô von alába, de
két ség te le nül erô- és re mény tel jes, fi gye lemre méltó
egy üt tes. A Ma gyar Nem zeti Ba lett va la mi kor Eu rópa
él vo na lába tar to zott, ah hoz, hogy vissza sze rezze régi
dicsôsé gét, ép pen fi a ta los len dü letre, újí tó  kedvre és
eze ket át gon dol tan össze fogó, hosszú távú mû vé szi
kon cep ci óra lenne szük sége.

A monte-car lói Ró meó dísz lete és vi lá gí tása zse ni á lis.
Moz dít ható, fi nom vo na lúra haj lí tott fe hér fa lak ké pez -
nek va ri á bi lis te re ket, kö zé pen di a go ná li san el he lye  zett
hosszú lejtô gaz da gítja a lát ványt, va la mint a ki-be já rás
és a szim bo li kus tér ki a la kí tás le hetôsé geit. A gör  dü lé -
ke nyen és hang ta la nul mozgó dísz le te le mek újabb és
újabb plasz ti kus tér kom po zí ci ó kat al kot nak, a rá ve tülô,
szí ne ket és for má kat is meg je le nítô fé nyek kel együtt
képzômû vé szeti mû al ko tás ként hat nak. A vissza fo gott,
de cens szín padi lát vány mini ma liz musa el len ére az
elôadás min den pil la na tá ban iz gal mas, és vál to zá sai
meg le pe té sek kel is szol gál nak. A sze rel me sek nász -
ágya pél dául a le pel le rán tása után há rom szög alakú fe -
kete ra va tallá vál to zik, az tán né hány dísz le te lem el moz -
du lá sá val, fény vál tás sal, va la mint a szín pad hátsó fer tá -
lyá ban el in duló te metôi me net tel má sod per cek alatt
tö ké le tes krip ta han gu lat ala kul ki. A jel me zek is íz lé se -
sek, bár a két el len sé ges tá bor hoz tar tozó sze replôk
szín szim bo li ká val me gol dott el vá lasz tása za va róan di -
dak ti kus. (A Ca pu le tek sö tét szürke és fe kete ru hát hor -
da nak, a Mon ta gue-k tört fe hérbe öl töz tek.)

Az egész es tés, cse lek mé nyes mo dern ba lett ko re og -
rá fiák egyik kulcs kér dése, mond hatni, szinte meg old -

ha tat lan prob lé mája a moz gás nyelv és a pan to mi mi kus
gesz tu sok kor szerû, hi te les össze il lesz tése. A XIX. szá -
zad ban „ter mé sze tes” és el fo ga dott volt, hogy a dra ma -
tur gi kus tar tal mat nem hor dozó cso port- és szó ló tán -
cok után a sze replôk sok szor ha mis pá tosszal és fel na -
gyí tott mi mi ká val el mu to gat ták a cse lek mény ak tu á lis
sza ka szá nak tör té né seit. Mára, ha las san is (a sa ját zárt
vi lá gá ban, a sa ját tem pó já ban), de so kat fejlôdött a ba -
lett mû vé szet. En nek el len ére a ba let telôadá sok zöme

még ma is hem zseg az idét len és hi tel te -
len gesz tu sok tól és mi mi ká tól. Ezt so kan
el fo gad ják mint a mû faj sa já tos sá gát, de
még töb ben emi att ko moly ta lan, ela vult
mû vé szet nek tart ják a ba let tet. Még az
úgy ne ve zett mo der net is. Pe dig szü let tek
a vi lág ban szép szám mal olyan ba lett ko -
re og rá fiák, ame lyek nek a tánc nyel vébe
si ke re sen, nyelvi elemmé válva épült be a
gesz tus nyelv. De Ma il lot Ró me ója nem
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ezek közé tar to zik. Kü lö nö sen ag gá lyos, ha a
ko re og rá fus ügye sen tar tóz ko dik a konk rét
kel lé kek hasz ná la tá tól, de nem tud meg sza -
ba dulni a konk rét gesz tu sok al kal ma zá sá tól.
A monte-car lói Ró me óban kar dok nél kül vív -
nak, az az sti li zált ve re ke dés tán cot lej te nek
(igen ha tá so san), de elôtte és köz ben a sze rep -
lôk ut cai stí lus ban, egy mást mellbe lök dös ve
ka kas kod nak. Köz ben néha top pan ta nak, hir -
te len te nyér ki for dí tás sal el len fe lük felé gesz -
ti ku lál nak, majd ki hívó te kin te te ket vál ta nak.
Enn él csak az a rosszabb, ami kor – más ré -
szek ben – mi mi ká val vic celôdni akar nak.

A kel lé kek mellôzése újabb ne héz sé ge ket
idéz elô: ha nincs kard, ho gyan fog ják a Sha kes -
pe are-hôsök le szúrni egy mást? Ma il lot ezt
ügye sen meg oldja. Mer cu tio és Tybalt pár vi a -
dala elôtt báb já té ko sok tar ta nak elôadást a té -
ren. A Ró meó és Jú lia-tör té ne tet ad ják elô, és a
já ték ban a gyil kos esz köz egy – funk ci ó já ban
Vi téz László pa la csinta sütôjé hez ha sonló – sti -
li zált bunkó. Ez ke rül majd a sze replôk kö zött
ki a la kult „igazi” cse te pa té ban a fel her gelt Tybalt ke zébe,
vele ejt ha lá los se bet Mer cu tio ha lán té kán. A Zef fi relli
film jébôl is is mert vé res rongy a ba lett ban is sze re pet
kap. A las sí tott fel vé tel ben zajló haj sza után Ró meó
Tybalt ké pébe vágja, majd a nya kára te keri, és meg fojtja
vele. A da rab vé gén Jú lia ha son lóan vet vé get éle té nek:
hosszú, vö rös sá lat húz elô a ha lott Ró meó inge alól, az -
zal fojtja meg ma gát. Mint ha a ha lál jel ké pét húzná ki
Ró meó mel lébôl, azt, amit – jel ké pe sen – né hány perce
a fiú szí vott ki a szá ján át a lány ból. A hosszú csók köz -
ben – mint ha tény leg szí vóerô von zaná – a ha lott lány
sze relme szá jára ta padva fe lül, majd vissza ha nyat lik.
Min de zek bi zarr nak tetszô meg ol dá sok, de át gon dol tak,
szim bo li ku sak, és mû vé szi leg hi te les nek hat nak.

De Ma il lot legfôbb ér deme a Sha kes pe are-ér tel me -
zése. Ha tal mas tel je sít mény ba let telôadás ban Sha kes -
pe are-da ra bot a meg szo kott fel fo gás tól el térôen ér tel -
mezni. Ma il lot kon cep ci ó já nak kulcs fi gu rája Lôrinc
ba rát. Ô is nyitja az elôadást. A ko pasz, fe ke tébe öl tö -
zött, egy szerre pa pos és dé moni sze mély két fe hér ru -
hás mi nist rán sá val rö vid han gu lat-elôjá ték ban té -
pelôdik. Lôrinc az tán vé gig je len és min den ütt ott van.
Ele inte ki csit erôlte tett nek tet sze nek és za va róan hat -
nak rend sze res, csön des és alat to mos meg je le né sei,
de fo ko za to san ki de rül: Lôrinc ge ne rálja a tör tén te ket,
ô ad ér tel met az ese mé nyek nek. Is ten, ör dög, an tik gö -
rög jós, mai il lu zi o nista, ôsi má gus, lel ki is me ret, sors -
szim bó lum és Mab ki rályné egy szem ély ben. Ô volt a
ti tok za tos báb já té kos is. Ez a fel fo gás a sha kes pe are-i
gon do lat ki fej tése: az ere deti tra gé di á ban is Lôrinc az,
aki maga koty vasz totta tit kos szer se gít sé gé vel cse le -
kedni mer az is teni és em beri tör vé nyek kel szem ben.
El is bu kik. Ma il lot Lôrince más mi lyen kar ak ter: nem
fél, nincs bûn tu data, nem me ne kül. Ô be végzi a dol gát.
És nincs szük sége üveg csé ben koty va lékra. A szer át -
adása he lyett ugyan is tánc kettôsben bé nítja (tetsz)ha -
lálba Jú liát. Két mi nist ráns se gítôje köz ben több ször fi -
no man ka put és aka dályt ké pez, ame lyen a lány nak át
kel lene lép nie. Ami kor végre meg te szi, tetsz ha lálba
me re vül. A négy sze replôs té tel annyira el vont és éteri,
hogy el kép zel hetô: Jú lia va ló já ban egye dül van, ön ma -

ga küzd sa ját ma gá val és a meg te endô ne -
héz lé pés sel. Ró meó ha lála után a krip tá -
ban vi szont nem ma gá tól éb re de zik:
Lôrinc meg fogja a ke zét, mire ki pat tan a
szeme. Le het sé ges, hogy Ma il lot nem
mind egyik öt lete adek vát és tö ké le tes, de
az biz tos: ba lett jé ben fur csa ala kok és kü -
lö nös erôk irá nyít ják a sze replôk éle tét. A ko re og rá fus
min dezt – a Ró meó és Jú lia-tör té net ürü gyén, Sha kes -
pe are-hû gon  do la ti ság gal, de mai íz lés nek meg fe -
lelôen – tánc ban fo gal mazta meg.

A tör té net (Mar ga ret Mit chell re gé nye alap ján a
Scar lett O’Hara-sztori) Pár tay Lilla szá mára is ürü gyül
szol gál, de nem fi lo zo fi kus gon do la tok meg fo gal ma -
zá sára, ha nem tán co sok tán col ta tá sára. A bu da pesti
El  fújta a szél leg in kább ab ban kü lön bö zik a monte-car -
lói Ró meó és Jú li ától, hogy nin csen benne tör té ne tér tel -
me zés, de ki fej tett gon do la ti ság sem. Fel te hetôen szán  -
dé ko san nincs. Pár tay (dra ma turg já val, Pozs gai Zsolt -
tal együtt) mint ha csak ab ból a szem pont ból vizs gálta
volna a re gényt, hogy mi je le nít hetô meg belôle sze -
ren csé sen ba lett szín pa don, és me lyik rész le tét kell fel -
tét le nül meg ko re og ra fálni ah hoz, hogy ba lett ban le fut -
tat ható le gyen a cse lek mény. Az elég sé ges mon da ni -
való úgyis ki ol vas ha tóvá vá lik a mo za i kos tör té netbôl –
annyi min den bi zonnyal, hogy Scar lett talp ra e sett és
ma kacs lány. Le het, a re gény ben és a belôle ké szült
film ben nincs is sok kal több esz mei mon da ni való, de
mind kettô – más-más mi att és fôleg a maga ko rá ban –
jól si ke rült mû al ko tás volt. Azt vi szont, hogy mi a jó az
El fújta a szél címû ba lett ban, még Scar lett O’Hara-i ki -
tar tás sal is ne héz meg ta lálni. A ku ta tás vé gén ma xi -
mum ré sze red mé nyekre le het jutni. Pél dául: bár XIX.
szá zadi íz lés vi lá got re konst ruál, de na gyon szép, ar -
tisz ti kus a szín pad képe; ugya nez el mond ható a jel me -
zekrôl is; a tánc szá mai egy sé ges szín vo na lon, mu zi ká -
li san meg van nak ko re og ra fálva; több sze replô is jól
tán col benne; al ko tók és elôadók ren ge teg mun kát és
ener giát fek tet tek bele; po é ti kus, ér tel mes, gyö nyörû,
ma gá val ra gadó a zá ró képe. Biz to san so kan van nak
olya nok, akik enn él több igényt nem is tá masz ta nak
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a ba lett mû vé szet tel szem ben. Szá mukra az opera házi
ba let telôadá sok nyil ván nem mû vé szeti, ha nem tár sa-
s ági ese mé nyek. El is fo gad ható az a né zet, hogy a ba -
lett ban a ba lett a lé nyeg, és eb ben a mû faj ban nincs
fel tét le nül szük ség fi lo zo fi kus, mély ér telmû gon do la -
ti ságra. De a cse lek ményt (ha már cse lek mé nyes mû -
rôl van szó) és a kí sérôze nét ak kor is hozzá ér tés sel,
ren de sen meg kell szer kesz teni. Ko re og rá fi a i lag pe dig
(ha már tánc köz pontú tánc al ko tás ról van szó) egye ne -
sen szi por kázni, bril lí rozni kel lene.

Az El fújta a szél leggyen gébb szeg mense a cse lek -
mény szer ke zet. Há rom hosszú fel vo nás ban ké pek so -
ka sága kö veti egy mást, sze re pük az újabb és újabb
tánc le hetôsé gek lét re ho zása mel lett az, hogy az alap -
tör té net mi nél több szála meg je len jen a szín pa don.
Per sze a szük ség te len epi zó dok szük sé ges sége is va la -
mi vel min dig ma gya ráz ható. Azért kell pél dául a má -
so dik fel vo nás ele jén, a bir to kon ener gi ku san tán coló
vég re haj tó kat meg je le ní teni, hogy Scar lett apja meg -
kap hassa a ha lá los szív ro ha mát. A fel vo nás vége felé
meg nyil ván azért ki hagy ha tat lan a há rom rab tám a -
dása, mert Mr. Ken nedy nek – a könyv sze rint – az ül -
dö zés ben egy el té vedt go lyó ál tal meg kell hal nia. Ma -
gya rá zat le het: ha Scar lett nem öz ve gyül meg má sod -
szorra is, nem me hetne hozzá Rhett But ler hez. A pél  -
dák és le het sé ges ma gya rá za tok sora még foly tat ható
lenne. Való szí nû leg sok kal jobb lett volna a vé ge red -
mény, ha az al ko tók nagy vo na lúan el hagy nak né hány
mel lék mo tí vu mot, és ügye sen el varr ják az emi att csu -
pa szon ma radt szá la kat. Már csak azért is, mert a fe-
l es  le ges epi zó dok és ki hagy ha tat lan nak vélt tánc -
kettôsök gar ma dája le he tet lenné te szi a fôsze replôk
jel lem fejlôdé sé nek áb rá zo lá sát. A fôhôsök ugya no lya -
nok a da rab vé gén, mint az ele jén vol tak: leg fel jebb
egyi kük-má si kuk szen ved élye sebb, mar kán sabb vagy
ép pen meg tör tebb, fá rad tabb lett. A ké pekre tör delt
cse lek mény szál kö ve té sét is meg ne he zíti a meg je le ní -
tett epi zó dok és a kap cso lódó táncs zá mok okozta zsú -
folt ság. A re gény vagy a film is me rete nél kül a nézô
esély te len a tör té net meg ér té sére, ha meg eset leg elô -
zô leg tá jé ko zó dott, ak kor is fi gyelme leg ja vát a sze rep -
lôk be a zo no sí tá sára és az ese mé nyek re giszt rá lá sára kell
for dí ta nia. Az El fújta a szélben nem ju tott tér és idô
dra ma tur giai el len pon to zásra sem, pe dig drá mai ha tást
csak ak kor le het el érni, ha a lé nye ges mo tí vu mok elô
van nak ké szítve, ki van nak fejtve, és csúcsra van  nak já -
ratva. Ezek hi á nyá ban az újabb és újabb ké pe ket nem
tartja össze ko hé ziós erô, pláne ha köz ben a ze né ben
is min dig új té tel kezdôdik. A zene nagy ré szét An to -
nin Dvořák jegyzi, néha fel vé telrôl fel csen dül  nek Rácz
Zol tán tel je sen más hang zású szer ze mé nyei. Ez és a
kom po zí ciós össze tar to zást nem mu tató Dvořák-té te -
lek el kü lö nü lése meg gá tolja az össze függô ze nei ma -
té ria ki a la ku lá sát. Ettôl von ta tott lesz az elô adás. 

A tánc tech ni kai ele mek és a hét köz napi gesz tu sok
tánc köz beni össze fo nása vi szont az El fújta a szél ben
sok kal ki fi no mul tabb és íz lé se sebb, mint a Ró meó és
Jú li á ban. Pár tay igé nye sen ügyel a tán cok ar tisz ti ku má ra,
de a gesz tus nyelvrôl ô sem mond le: leg több ször tánc s -
zá mok és je le ne tek ele jén, vé gén al kal mazza, leg in -
kább jel lem- és konf lik tu sáb rá zo lásra. Egy-egy esz kö -
zét több ször is elôve szi, mint egy sze replôkre és szi -
tu á  ci ókra ag ga tott ál landó jelzôként hasz nálja. Ilyen

Ash ley – Scar lett szája he lyett a lány hom lo kára adott –
csókja vagy But ler do hány zása és ita lo zása. A ha sonló
funk ci ó val el csat tanó (és célt té vesztô) po fo nok a po é ti -
kus kö zeg ben több ször túl na tu ra lisz ti ku sak. Min de ze  -
ket fel te hetôen azért al kal mazza hang sú lyo san a ko re og  -
rá fus, mert érzi: a tör té né sek dzsun ge lé ben mu száj
könnyen ér tel mez hetô tám pon to kat nyúj ta nia a nézô nek. 

Mél tat la nul ke vés hely ma radt a tán co sok meg em lí -
té sére. Mind két együt tes ben ki tûnôen kép zett, nagy -
sze rû mû vé szek dol goz nak. De el fo gult ság nél kül
ki je lent hetô: ope ra há zunk ba lett egy üt tese nem csak na -
gyobb, mint a monte-car lói tár su lat, ha nem sok ol da  -
lúbb s éret tebb szól is ták kal és egy sé ge sebb kar ral is
ren  del ke zik. Az El fújta a szél elsô sze re posz tásá ban
Po  pova Aleszja len dü le tes, szen ved élyes nôala kot for -
mál meg, de a má so dik sze re posz tás ban tán coló Anna
Tsygan kova po é ti ku sabb fel fo gása is adek vát. Szól ista
tár saik – pro duk ci ó i kat egyéni vo ná sok kal szí nezve –
fe gyel me zet ten tel je sí te nek. Nem raj tuk fog múlni,
hogy si ke rül-e a ma gyar opera ba lett ban olyan hosszú
távú, ki ér lelt mû vé szi kon cep ciót ér vényre jut tatni,
amely nek ré vén a Ma gyar Nem zeti Ba lett újra Eu rópa
egyik leg jobb, fi gye lemre méltó ba lett egy üt te sévé vál -
hatna. Ezt a prog ra mot meg al kotni és vég re haj tani
csak szé les lá tó körû, el kö te le zett, a ba lett mû vé szet
fejlôdési trend jeit fel fogni ké pes, a tár su lat és a mû faj
jövôjérôl ér dem ben gon dol kodni tudó, fel ké szült mû -
vé szek össze fo gá sá val le het. En nek hi á nyá ban a ma -
gyar ope rai ba lett mû vé szetre Scar lett O’Hara sorsa vár:
tel jes szép sé gé ben áll do gál hat még egy da ra big a fel -
kelô nap fé nyé ben, és re mény ked het a szebb jö vô ben.
Vagy ab ban, hogy a krip tá já ban majd egy Lôrinc ba  rát
meg ra gadja a ke zét.

RÓ MEÓ ÉS JÚ LIA 
(Monte-car lói Ba lett, Mû vé sze tek Pa lo tája)

Zene: Szer gej Pro kof jev. Dísz let: Er nest Pig non-Er -
nest. Jel mez: Jérôme Kap lan. Fény: Do mi ni que Dril -
lot. Ko re og rá fia: Jean-Chris tophe Ma il lot.
Sze replôk: Ber nice Cop pi e ters, Fran cesco Nappa,
Pa ola Can ta lupo, Asier Uri a ge reka, Sa mantha Al len,
Ra mon Go mes Reis, Ju lien Ban cil lon, Jérôme Mar -
chand, Au re lia Scha e fer, Gaëtan Mor lotti, Ev gu eni
Sle pov, Bruno Ro que.

EL FÚJTA A SZÉL (Ma gyar Nem zeti Ba lett,
Ma gyar Ál lami Opera ház)

Zene: An to nin Dvořák, Rácz Zol tán. A ze nét össze ál -
lí totta: Med veczky Ádám. Kar mes ter: Med veczky
Ádám/Csá nyi Va lé ria. Jel mez: Schäffer Ju dit. Dísz let:
Kérdy Ló ránt, Nagy Vik tó ria. Fôvi lá go sító: Hor váth
Pé ter. Dra ma turg: Pozs gai Zsolt. Ba lett mes ter: Metz -
ger Márta, Sza kály György. Ko re og rá fus: Pár tay Lilla.
Sze replôk: Po pova Aleszja/Anna Tsygan kova, Cserta
Jó zsef/Oláh Zol tán, Volf Ka ta lin/Ra dina Dace, ifj.
Nagy Zol tán/Ba jári Le vente, Sza kály György/Túri
Sán dor, Ke ve házi Krisz tina/We isz Sára, Ma cher Szi -
lárd/Apáti Bence, va la mint a Ma gyar Ál lami Opera -
ház ba lett egy üt tese és zene kara. 




