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Magyar Állami Operaház balettigazgatója látha-
tóan nem tud különbséget tenni mûvészi kon-

cepció alapján történô repertoárépítés és közös érde-
kek mentén zajló szervezkedés között. A Szenvedély
címû balettest mûsorfüzetében közölt nyilatkozata is
ezt bizonyítja. Keveházi Gábor Fodor Antal régi-új da-
rabjának (a koreográfia új címe: A nô hétszer) mûsorra
tûzését azzal indokolja, hogy érzése szerint Fodort „elô -
dei nem kezelték a helyén”, majd Markó Ivánról,
A Nap szerettei koreográfusáról megállapítja: „a ma-
gyar balettmûvészet hagyományaiért felelôs nemzeti
balett-társulatnak kötelessége, hogy alkotásaiból leg-
alább egyet a repertoáron tartson.” Fodor (vagy bárme-
lyik, a múltban állítólag igazságtalanul mellôzött kollé-
gája) „helyén kezelésérôl” annyit: tudtommal az
Operaház nem rehabilitációs intézet. Szerintem a né-
zôket (és a szakmát) az elôadások milyensége érdekli,
és nem az, hogy hány vélt (kultúr)politikai (vagy eset-
leg betegségbôl gyógyulgató) rehabilitáltat hívnak meg
vendégalkotónak a dal- és balettszínház falai közé.
Arról meg hosszú disputát lehetne nyitni, hogy az elôd
balettigazgatók regnálása alatt volt-e mellôzve koreog-
ráfus, kit nem, illetve kit kezeltek a helyén. (És vajon
mi a helyzet a mai, igazságosztó balettigazgató együt-
tesvezetése idején?)

Keveházinak nyilván törnie kellett a fejét a darabvá-
lasztások indoklásán. Fodorral és Markóval kapcsolat-
ban azt mégsem nyilatkozhatta, hogy fiatalítani akar,
és szeretné, hogy a klasszikus balettek mellett kor-
szerû szemléletû, kortárs balettek is megjelenjenek az
Operaház repertoárján. Félreértés ne essék: nem a ko-
reográfusok életkorával van bajom. Hanem azzal,
hogy mindketten huszonöt-harminc évvel ezelôtt be-
mutatott koreográfiájukat vették elô. Egy kortárs
balett estre miért nem készítettek újat? Lehet, hogy az
elmúlt években sem mellôzték ôket, csak valamiért
nem volt kedvük az Operaházban koreografálni?
(Egyéb ként az ezredforduló táján mindkét alkotóval hi-
vatalosan tárgyalt az akkori balettigazgató: Fodor Antal
felkérést kapott A próba címû balettje felújítására, de
valamiért nemet mondott; Markó Ivánnal pedig meg -
beszélés kezdôdött arról, hogy megkoreografálná-e a
2000-ben mûsorra tûzött Az ember tragédiáját, de az
elképzelés vele – egyeztetési gondok miatt – nem vált
valóra.)

Keveházi nyilván maga is érzi, hogy önmagában ki-
csit kevés a „rehabilitációs” indoklás, ezért kifejezi re-
ményét, hogy a „színes és látványos” balettest „fontos

lépcsôfoka lehet a sajátos magyar arculat megteremté-
sének”. Ez remélhetôleg elsôsorban Bozsik Yvette va-
lóban új darabjára, a Menyegzôre vonatkozik. Mert
igen nehéz elképzelnem, hogy valaki is komolyan gon-
dolhatja: sajátos magyar arculatot lehet teremteni több
évtizede készült, akkori „modern” balettekkel. Ez a
mégoly hagyománytisztelô Operaházban is csak cini-
kus mellébeszélés, frázisokból összetákolt magyaráz-
kodás lehet. Egy esetben nem foglalkoznék a balett-
igazgató ajánlásával (sôt akár elismeréssel is említe-
ném a régi darabok felújítását): ha mindkét éltes
koreográfia korszerûségét rendületlenül ôrzô, a má-
ban is értékelhetô-élvezhetô, korszakos remekmû vol-
na. De sajnos egyik sem az. A nyolcvanas évek köze-
pén bemutatott, Látomások címû kétfelvonásos balett
(amelybôl Fodor összeszerkesztette A nô hétszert) már
ôsbemutatója idején sem volt felkorbácsolóan idô- és
korszerû, remekmûgyanús elôadás; az 1979-es A Nap
szerettei pedig (amely akkor és még évekig valóban zse-
niális volt) mára – az Operaház színpadán – elavult-
nak tetszik. Még szerencse, hogy Bozsik Menyegzôje fi-
gyelemre méltó, értékes és friss mûalkotás. 

A Sztravinszkij-zenére készült koreográfia esemé-
nyeit könnyû regisztrálni: annyi történik a darabban,
hogy egy közösség egyik fiatal párja egybekel. Az akci-
ók rituálé szerint zajlanak, de nem ismerek rá egyetlen
konkrét, valláshoz vagy etnikumhoz kapcsolódó szer-
tartásra vagy szokásra sem. Mégis azt gondolom, ott-
honosan érezném magamat a csak külsôségeiben ide-
gen közösségben. A Bozsik Menyegzôjében felépülô
világ különleges: egyszerre konkrét és általános, kor -
talan, de köthetô is korhoz, archaikus (sôt: ataviszti-
kus), de mai is lehetne, kicsit népies, kicsit urbánus,
cselekményt is ábrázol, de a lényege – elejétôl végéig –
a komplex hatás kiváltotta, izgalmas hangulat.
Elsôsorban ez utóbbinak köszönhetôen a nézô egy pil-
lanatig sem unatkozik az elôadásán.

Bozsik Yvette elôször készített koreográfiát az Ope -
ra ház balettegyüttesének. Ilyenkor izgalmas kérdés,
hogyan tudja bevenni a társulat a koreográfus moz-
gásanyagát. A találkozás sikere érdekében Bozsik jó
döntést hozott: nem kényszerítette az operaházi tán-
cosokra az évtizedek alatt kimunkált egyéni, sokszor
markáns és igen extrém mozdulat- és gesztusstílusát,
hanem a bevált kifejezôeszközeit igyekezett átértel-
mezni, „testre szabni”. Egy klasszikusan képzett gár-
dával való együttmûködésnek ez a sine qua nonja, hiszen
az Operaháznak nyilvánvalóan nem arra van szüksé-
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ge, hogy Bozsik-koreográfiákat tûzzön mûsorára, ha-
nem sokkal inkább arra, hogy beengedje falai közé az
alternativitás szellemét. Annak meg az egyik legjobb
módja éppen az, ha kortárs szcénán beérett, de klasz-
szikusan (is) képzett koreográfusok kipróbálhatják,
mit tudnak kezdeni patinás, nagy színházban, nagy
színpadon klasszikus táncosokkal. 

A nagy terek ellenére Bozsik ügyesen megôrizte
egyik, már sokszor megcsodált koreográfusi erényét,

hogy tudniillik rá tudja irányítani a nézô figyelmét a
kidolgozott, parányi mozdulatokra, az apró gesztusok-
ra. A két szereposztás Menyasszonyai közül nekem
azért is tetszik jobban Boros Ildikó alakítása, mert arc-
játékkal, finom végtagmunkával, egész testtel színe-
sebben mutatja meg a koreográfia apró részleteinek
gazdagságát. Váltótársa, a fiatal Pap Adrienn szintén
elmélyülten, mívesen táncol. A férfi fôszereplôk közül
Pap partnereként Kerényi Miklós Dávidot láttam, aki
viszont izgalmasabb, jelentôsebb volt a másik szere-
posztásban fellépô Gombai Szabolcsnál. Utóbbi az
elsô szereposztás premierjén szerepelt (általam nem
látott) Kun Attila helyén táncolt – stílusosan, gördülé-
kenyen, de kicsit visszafogottan. Gombai egyébként
nem operaházi tag, viszont Bozsik asszisztense. Ha ju-
talmul kapta a fellépési lehetôséget, megérdemelte, és
elmondható: dicséretesen élt vele.

A kar és a kisebb szerepeket táncolók egységesen jó
benyomást keltenek a Menyegzôben: a nôk nôiesek, a
férfiak férfiasak, és mintha mindannyian élveznék en-
nek tudatát. Ez fontos, hiszen a darab a nemek kap-
csolatáról szól. A frigyre lépôk egybekelése ürügyén a
szülôk generációja is valamelyest megismerhetôvé vá-
lik. Ôk sem korban, sem stílusban nem tûnnek öre-
gebbeknek, ez a férfi-nô kapcsolat örökérvényûségé-
nek gondolatát veti fel. Mint ahogy a Menyasszony és
a Vôlegény végsô eltávozása a hátsó, rituálisan meg-
nyíló és kicsit misztikusan bevilágított ajtón sem

szimpla nászéjszakára vonulás. Felnôttek a fiatalok,
egymás mellé és egymásba értek, mint a jin és jang
energiák, kilépnek az életbe, hogy részesei legyenek a
nagy körforgásnak. Bozsik ezúttal a filozofikum tálalá-
sában is óvatos és mértéktartó: koreográfiájában a gon-
dolatiság az érzékiséggel ízléses elegyben jelenik meg.
Visszatérve a kar produkciójára, nem hallgatható el,
hogy néhány jelenetben az egyidejû, egységes mozdu-
latok zavaróan sike rü letlenül valósultak meg. Ez olyan

részeknél következett
be, amelyekben a zenei
alap nem szolgáltat
könnyen követhetô rit-
musképletet. Ott ta lán
nem kellett volna erôl-
tetni az egy szerre, egy-
formán tör  ténô lábdo-
básokat. 

Sztravinszkij sokak
által ismert és elismert

muzsikája az elôadás egyik legfontosabb
szegmense: mély, gazdag, elvonatkoztatható
„szlávos” hangulatot teremt. Bozsik (tudato-
san vagy ösztönösen) hû a zeneszerzô alkotói
koncepciójához: Sztravinszkij a zenével maga
létrehozta rituálét követett, célja a menyegzôi
szokások esszenciájának megtalálása volt. De
a Menyegzôben még a nagyszerû tánckantátá-
nál is lényegesebb alkotóelemnek tartom a
színpadképet. Khell Zsolt (díszlet) és Petô
József (világítás) nem elôször dolgozik együtt
Bozsik Yvette-tel. A Menyegzô látványa nem
hasonlít rá, de ízlésvilágában felidézi a Bo -
zsik-féle Varázsfuvola nagyszerû képi világát.
A felemelkedô, majdnem teljes színpadnyi
emelvény a vele együtt (is) mozgó, belógatott
térplasztikákkal, valamint a színeiben és
funkciójában izgalmasan variábilis hátsó ho-
rizonttal együtt korszerû és kortalan, igénye-
sen ízléses ambientét varázsol a színpadi tör-
ténések alá és köré. A horizont fehérben és fe-
ketében is feltûnô körlapja a két egymásba
fonódó halat ábrázoló tai ji emblémára emlé-
keztet. A játékos eszközkezelésbôl is bemutat
valamennyit a koreográfus: például a hátul
függôlegesen álló (zongoraklaviatúra fekete
billentyûire emlékeztetô) deszkalapokból a
táncosok egyszer lépcsôzetet képeznek, me-
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lyen felfelé lépegetve a Menyasszonynak kell „akadá-
lyokat leküzdenie”.

Összefoglalva elmondható: a Menyegzô minden
szegmensében érzékeny és intelligens munka, alkal-
mas arra, hogy megjelenése az Ybl-palota színpadán –
jó értelemben – kinyissa az operaházi táncélet
Pandóra-szelencéjét. Persze ez utóbbihoz a vezetôség
határozott szándékára és engedélyére is szükség len-
ne. Bozsik megtette, ami tôle telhetô: nem rontott aj-
tóstól a házba (érthetô módon talán óvatos, biztonsági
kûrt futott), alkotás és betanítás közben feltehetôen
nemcsak követelt, hanem hagyta magát inspirálni is,
és mindezek eredményeként újszerû minôséget
hozott létre.

Az est másik két darabjából éppen ez utóbbi hiány-
zik: Markóéból inkább az újszerûség, Fodoréból a mi-
nôség is. Ha A nô hétszert a zene és a színpadkép felôl
közelítem meg, összehangzó megfigyelésekre jutok.
A Márta István komponálta-szerkesztette zene felvál-
laltan eklektikus (van benne „minden”: klasszikus idé-
zetek Albinonitól, Muszorgszkijtól, Csajkovszkijtól,
kávéházi tangószám, zörejzene, lihegések, hörgések,
vinnyogások, felbôgô motorhang), de pusztán attól,
hogy a montázs tudatos döntés eredménye, a (Me nyeg -
zôéhez hasonlóan hangfelvételrôl) felcsendülô muzsi-
ka–hangeffektus-elegy még nem lesz értékes és élvez-
hetô zenei alap. A Zeke Edit (díszlet) és Velich Rita
(jelmez) jegyezte szcenikával hasonló a helyzet: „min-
dent bele, ami csak belefér” elve alapján születhetett,
nincs benne összhangzó értelem és vizuális vezérelv,
koncepciótlan, helyenként csiricsáré és ízléstelen. Az K
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alkotótársak védelmében el kell
mondanom: a balettkoreográfiák
alkotói folyamatában (is) általában
a fejtôl büdösödik meg a hal. Ez
A nô hétszer megtekintésekor is bi-
zonyítottnak tetszik. A darab „filo-
zófiai mondanivalója” és „cselek-
ménye” röviden összefoglalható
(és tovább nem is igen ragozható):
a XX. századi létbe vetett férfi a ri-
deg, elidegenedett, tragédiáktól is
sújtott világban nyomasztó szexu-
álhallucinácóktól gyötörten nôi ar-
chetípusok között vergôdik, míg
végül tiszta lényre és némi harmó-
niára valamiért egy koncentrációs
tábor szögesdrótjai mögött lel.
Döbbenetes, hogy sem a megren-
delô, sem pedig a felújító koreográ-
fus nem vette észre (vagy nem
akarta észrevenni), hogy nemcsak
a mû eszmeisége, hanem a kore og -
ráfia mozgásanyaga felett is enyhén
szólva elszállt az idô. A szólók és
kettôsök tele vannak szaladgálá sok -
kal és jelentôsnek vélt lehuppaná-
sokkal, az Albinoni híres Adagió -
jára lejtett lírai kettôsben a nagy
zenék felvezetôire általában körbe -
szaladnak a táncosok, hogy a csúcs-
pontokon középen összetalálkozva
összeölelkezzenek, vagy trouvaille-
nak már nemigen nevezhetô közös
táncfigurát mutassanak be. Az egy-
felvonásost intellektuális idézôjel-
be tenni szándékozó, csoporttán-
cos nyitó és záró tangókeret kore -
og  ráfiája közepesnél gyengébb
té vé haknira emlékeztet, a kemé-
nyen erotikusnak szánt (bôrszerkós,
korbácsos) szexjelenetek röhögtetô
szoftpornó-imitációk, de látható az
elôadáson „égbôl pottyant” (neo)-
klasszikus nagybalett-jelenet és
közhelyesen átköltött fehérhattyú-
kettôs is. Utóbbi végén a hattyú-
lány, szerelmét elhagyva, a menô
csávó mögé pattan fel a macsósan
turbóztatott szuper motorra. 

A hajdani Látomásokból szüle-
tett, A nô hétszer címû opus bemu-
tatása azért is érthetetlen, mert a
legutóbb másodjára is balettigazga-
tói megbízatáshoz jutott Keveházi
Gábor újabb ciklusa elején, 2005
ôszén A próba címû balett felújítá-
sával már egyszer rehabilitálta „a
múltban nem helyén kezelt” Fodor
Antalt. Fodor számára – ezek sze-
rint – azóta újra nyílt a terep az
Operaházban, ezért még kevésbé
érthetô, miért nem állt elô mára új
elôadás-koncepcióval. 

Markó Iván legalább új darabokkal is próbálkozik. A közelmúltban pél-
dául Keveházi Gáborral az alkotótársi együttmûködést is kipróbálta:
2006-ban Emberi Himnusz címmel közösen koreografáltak balettet,
amelyet a Mûvészetek Palotájában mutattak be. De a Szenvedély címû
operaházi esten Markó is régi darabbal jelentkezett. Ezen való folyama-
tos csodálkozásom újabb okaként szolgálok az alábbi adalékkal: az
Operaház balettegyüttesének, a Magyar Nemzeti Balettnek ebben a szín-
házi évadban ez az egyetlen úgynevezett nagypremierje. A jeles alkalom-
ból ennyire tellett: három egyfelvonásos, amelybôl kettô kétes értékû fel-
újítás. Ez nem függhet össze anyagi kérdésekkel, úgy biztosan nem, hogy
a felújításnak alacsonyabb lenne a produkciós költsége, mint egy valódi
bemutatónak.

Markó Ivánnal és A Nap szeretteivel csak pozitív értelemben lehetnék el-
fogult. Az 1979-es ôsbemutató, amely a Gyôri Balett alapító évfolyamának
balettintézeti vizsgakoncertje volt, felejthetetlen élményt nyújtott. Utána is
többször elzarándokoltam Gyôrbe megnézni az elôadást, mert a koreog-
ráfia – természetesen – a fiatal együttes repertoárdarabja lett. Az elôadás
akkor azzal nyert különleges értelmet és értéket, hogy valami új megszü-
letésérôl szólt. Már akkor is lehetett tudni: A Nap szerettei a Gyôri Balett
megalakulásának, a hihetetlen és lenyûgözô sikertörténetnek gyönyörû, lí-
rai metaforája. És persze elvonatkoztatható, mély, értelmileg és érzelmileg
dekódolható jelentésrétegekkel is bíró mûalkotás volt, amely mára – ha-
talmas, nem várt, kellemetlen meglepetést okozva – tartalmát, értelmét,
„életét” vesztett kihûlt csillagnak tetszik. A koreográfia pedig napjainkban
is ugyanolyan átlátható, tiszta, mint amilyen régen volt. A látványközeg,
amelyben a táncok megjelennek, nagyon hasonlít az eredetihez, ugyan-
olyan adekvát, mint az ôsbemutatón volt – bár úgy emlékszem, akkor nem
Pilinyi Márta tervezte a díszletet és a jelmezeket. A mozdulatok muzikáli-
sak, precízen ki vannak dolgozva, és kicsit iskolásak (ugyanúgy, mint ré-
gen), de a mostani elôadók – bármennyire dicséretesen igyekeznek is –
nem tudják tartalommal, lírával megtölteni ôket. És nem azért, mert te-
hetségtelenek. (Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az úgynevezett elsô
szereposztás elôadásán – elsôsorban Bajári Levente és Szigeti Gábor ihle-
tett elôadásának köszönhetôen – poétikusabb pillanatoknak is tanúi le-
hettünk.) A Nap szerettei tánctörténeti jelentôségû mûalkotás, de operahá-
zi felújítása nemhogy jót tett volna a darab utóéletének, hanem kifejezet-
ten ártott neki: szomorú, méltatlan helyzetbe került a mû, mert alkotója
(és az ôt meghívó balettigazgató), úgy látszik, képtelen tudomásul venni
az idô múlását. 

A Szenvedély balettest kétharmada (a 2005 óta napjainkig eltelt idôszak
operaházi balettpremierjeivel együtt) arról árulkodik, hogy a balettegyüt-
tes jelenlegi vezetôje-vezetôi nem hivatástudattal, a mûvészi értéket és a
jövôképet fókuszba helyezve sáfárkodnak a rájuk bízott javakkal. A „ma-
gyar balettmûvészet hagyományaiért felelôs” balettigazgatónak sürgôsen
jövôképet kellene kidolgoznia, mert ha az nincs, a jelen és vele a dicsô
múlt is „elvész”. De jövôt építeni csak olyan vezetô tudhat, akinek a büsz-
kén manifesztált célja nem valamilyen homályos rehabilitáció megvaló-
sítása, hanem (az Operaházban kötelezô hagyományôrzés mellett) példá-
ul minôségi újdonság létrehozása és vele a progresszív szemlélet meg-
honosítása, amellyel akár a sajátos magyar arculatot is sikerülhetne
megteremteni. Persze ehhez a „mûvészeti vezetônek” ismernie és ele-
meznie kellene a magyar táncszcénát, kitekintéssel bírnia a külföldi
trendekre, és olyan képességekkel rendelkeznie, amelyek révén fel tud
fogni és meg tud alkotni egy átfogó mûvészi koncepciót. Elsô fázisban
már az is pozitívabb jövôképpel kecsegtetne, ha a jelenlegi balettigazgató
legalább a társulatát és annak egykori tagjait ismerné (és persze a helyü-
kön kezelné ôket). Például azokat, akiktôl figyelemre méltó színvonalú,
újító szellemû koreográfiák megalkotása remélhetô. Ha Keveházi
Gábornak valamiért nem áll érdekében, vagy képtelen rá, hogy felismer-
je a tehetséges fiatal koreográfusokat, akkor az operaházi balettszínpa-
don marad a sajátos magyar (bulvár)látványosság: a hatalomhoz és haj-
dani áhított sikereikhez ragaszkodó, mozdíthatatlan balettkövületek fá-
rasztó önfényezése.                                                  


