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1. Balett Guerra érkezése idején az Operaházban  

Az 1902-ben hozzánk Bécsből érkező olasz Nicola Guerra (1865-1942) 

tánc-tanulmányait a Blasis-iskolában folytatta, 1879-tól a Milánói 

Scala első szólótáncosa, fellépett Párizsban, Londonban, New Yorkban 

és Szentpétervárott is. A bécsi Hofoper szólistájaként működött 1896-
tól 1902-ig, innen szerződött Budapestre az Operába balettmester-
koreográfusnak. Érkezésekor, a korábban nálunk domináns bécsi ízlés 

már nem volt meghatározó, mert a szentpétervári cári társulat 

vendégjátékainak köszönhetően, ekkor már főként az orosz balett lett 

volna a követendő példa.  

A cári balett előadásainak magas színvonala mellett, már Budapesten is 

ismertek voltak a századforduló megpezsdülő szellemi közegében induló 

„modern” táncművészeti mozgalmak és képviselőik. A reformerek vagy az 

akadémikus alapokon maradva, a balett belső megújulását tűzték ki 

célul, vagy a stagnálásért a külsőségeket (tütü, spicc-cipő) okolva, a 

műfajt egy az egyben elvetették. Ők és követőik számos szakmabelire és 

nagyon sok civil nézőre is nagy hatással voltak, rengetegen utánozták 

őket, „divatok”, „kultuszok” épültek köréjük. Céljaik és elveik 

térhódítása az akadémikus alapú balett számára komoly konkurenciát 

jelentett. Elsősorban művészi szempontból, a kifejezés terén 
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hódítottak, még akkor is, ha technika hiányában adott esetben a 

dilettantizmus jellemezte előadásaikat. A klasszikus balett legfőbb 

erénye ebben az időben azonban éppen a technika volt, melynek 

kimunkáltsága egyértelműen megkülönböztette a modern mozgalmaktól. 

Ennek fejlődése feltétlenül hozzájárult a műfaj fennmaradásához, bár a 

belső megújulásra még várni kellett.  

A századfordulón a budapesti operai balettekre jellemző volt a pompás 

díszletezés, a látványos szcenikai trükkök alkalmazása, a ragyogó 

jelmezek. A megelőző évek olasz balettmesterei (Cesare Smeraldi, Luigi 

Mazzantini, Cesare Severini) a számos, sikert arató balett ellenére 

sem tudták a műfajt egy új, a fejlődés ígéretét hozó irányba terelni. 

Az egy-két férfi-szólista mellett, továbbra sem volt férfikar, ennek 

hiánya az orosz cári balett vendégjátékainak tükrében még feltűnőbbé 

vált.  

2. Nicola Guerra alkotásai a budapesti Operaházban  

Nicola Guerra a szentpétervári együttes második vendégszereplése 

után, 1902-ben kezdte meg a munkát az együttessel. Ekkor az „első 

magántáncosnő” Balogh Szidónia, a magántáncosnők Kiss Hermin, 

Schmidek Gizella, Gaszner Boriska és Reisz Róza voltak. Férfi 

magántáncos összesen kettő volt, a röviddel Guerra után érkező Brada 

Ede illetve Pini Henrik, Cesare Smeraldi mint „mimikus” működött. A 

társulathoz 48 kartáncosnő tartozott.  

Guerra következetesen és nagy szigorral látott munkához, hogy a 

társulat technikai színvonalát emelje. Valószínű, hogy azért a meglévő 

alapok sem voltak olyan rosszak – hiszen az előző három balettmester is 

az olasz iskolát képviselte - mivel már néhány hónapos munka után 

látszott, hogy a mozdulatok finomodtak, a technika csiszolódott. Az 

előadásokról szóló beszámolókban a sajtó is örömmel konstatálta a 

társulat feltűnő fejlődését.   

Guerrának, mint koreográfusnak, nehezítette a dolgát, hogy a 

baletteknek akkoriban igen gyengék voltak a librettói. Valószínűleg 

ennek is tudható be, hogy a budapesti tartózkodása alatt alkotott 

balettjei közül héthez maga írt szöveget is. A kar összetétele, a sok 

táncosnő és kevés férfitáncos jelenléte is korlátokat szabhatott 

elképzeléseinek. Nem volt jobb a helyzet a balettzenék terén sem, kevés 

kivételtől eltekintve, ő is általában csak átlagos színvonalú zenei 

anyagra dolgozhatott. Összeségében igen termékeny koreográfusnak 
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bizonyult, évente jellemzően két új balettet tanított be és többet fel 

is újított, emellett sok operabetétet is koreografált. „Magyaros” 

balettet nem alkotott, csupán 1907-ben, Szikla Adolf által Liszt és 

Rózsavölgyi zenékből összeállított muzsikára készített egy Magyar 

táncegyveleg című darabot, de valójában ez sem ment túl egy rövidebb 

divertissement keretein.  

Táncalkotóként Guerra a nagy csoportos mozgások megalkotásában, 

látványos térformák kitalálásában és alapos, gondos betanításában 

jeleskedett leginkább. A prímabalerinák számára bravúros szólókat 

koreografált, de remek érzéke volt a kar mozgatásához, a 

tömegjelenetekhez, melyeket ügyesen kombinált bele a cselekménybe. A 

sajtóbeszámolók rendre kiemelték fantáziadús, látványos fináléit, 

záróképeit. Ebben és ötletes színpadi megoldásaiban méltó partnere 

volt Kéméndy Jenő, az Opera szcenikai főfelügyelője.  Az ő, kritikákban 

gyakorta emlegetett „ragyogó” kosztümjei, frappáns díszletei nagy 

szerepet játszottak Guerra balettjeinek sikerében. Guerra fontosnak 

tartotta a tánc és zene harmóniáját, ha tehette, együttműködött a 

komponistával. Erénye volt, hogy nagyon határozottan kiállt az 

akadémikus balett-tradíciók, a klasszikus iskola szépsége és 

tökéletessége mellett. Formanyelvi újításokra nem volt belső 

motivációja, az ilyen irányú megoldásait rendszerint a kényszer, 

illetve a vezetés által megfogalmazott elvárások szülték – például a 

Gyagilev- társulat vendégjátéka után.  

A tánckar fejlődését, és a balettelőadások színvonalának általános 

emelkedését kezdetben nagy örömmel fogadta a sajtó és a nagyközönség. 

Később, a Gyagilev- balett és a különféle modern előadók fellépéseinek 

tükrében Guerra stílusát már elavultnak, kevésnek érezték.  

Mint előadóművész, Guerra igen szuggesztív és markáns volt. Budapesten 

csak inkább mint mimikus lépett fel, mely képességét igen nagyra 

értékelték. Remek előadói vénáját, drámai érzékét az oktatásban is 

kamatoztatta, a kritikák sokszor kiemelték, hogy működése alatt a 

táncosok mimikája, színészi teljesítménye jelentősen javult.  

Nicola Guerra Budapesten született műveit négy nagy csoportba 

(divertissementek, rövid karakterbalettek, több felvonásos 

nagybalettek és „modern” darabok) sorolhatjuk.  

A cselekmény nélküli divertissementek (Álom 1905, Táncegyveleg 1906, 

Magyar táncegyveleg 1907, Táncrészletek 1908, Tavasz 1911) elsősorban 

magántáncosnői (Balogh Szidi, Gaszner Boriska, Schmidek Gizella, 



Auróra 4 tananyag5
később Nirschy Emília, Pallay Anna) technikai bravúrjainak 

bemutatására és ezzel együtt Guerra remek pedagógusi tevékenységének 

igazolására szolgáltak. Emellett, a prímabalerinák köré szervezett 

karnak koreografált látványos térformák, nagy tablók, folytonosan 

kavargó, ragyogó táncképek és a pompás kiállítás határozták meg ezeket 

a rövidebb darabokat. Ha volt is valamiféle igénytelen librettojuk, a 

tulajdonképpeni cselekményt valójában különféle szólók, tánc-
felvonulások helyettesítették. 

Rövid karakterbalettjei (Művészfurfang 1903, Velencei karnevál 1903, 

A törpe gránátos 1903, Ámor játékai 1913, Téli álom 1914) közül inkább 

a koraiak jelentősek. Különösen bemutatkozó darabja, A Művészfurfang, 

melynek alapmotívumai (balettiskola, impresszárió, balerinák, 

párizsi miliő) jól bevált elemei voltak a századforduló szórakoztató 

balettjeinek, újítást tehát ilyen szempontból nem hozott. Annál inkább 

hatott a kitűnően betanított, ötletes, sőt humoros koreográfia, és 

legfőképp a balett-társulaton ekkor már mutatkozó fegyelem, a 

rendezett, finomodó előadásmód, a technikai tisztaság. A darab egy 

balettiskolában játszódik, ahol egy impresszárió keres színháza 

számára primabalerinát. Az e körül forgó történetben a balerinák 

egymás közti vetélkedése és a mulatságos helyzetek adják a cselekmény 

alapját. Guerra a képzésben nagy hangsúlyt fektetett a mimika, azaz a 

színészi játék fejlesztésére. A táncfigurák elevenségét, 

változatosságát a kortársak is dicsérték. A színpadon „pezsgő élet”, a 

lendületes, jó hangulatú előadás pedig a koreográfus rendezői 

talentumát dicsérte.  

Guerra egy másik nagy sikerű műve is ebből a csoportból került ki. 

Szintén 1903-as alkotása A törpe gránátos, melynek közkedveltségét 

jelzi, hogy ez a balett több mint harminc évig volt műsoron, tehát 

bőven Guerra távozása után is rendszeresen játszották. Guerra maga 

írta a librettót, ami egy humoros jelenetekben bővelkedő katonai 

sorozást mutatott be, illetve, hogy hogyan akarják a legények 

elkerülni azt. A cselekmény nem volt bonyolult, ellenben egységes és 

jól követhető, mindemellett a társulat számára remek szerepeket 

kínált. Magyar balett-történeti érdekesség, hogy az Operaházban ebben 

a műben táncolták először férfiak az összes férfiszerepet. A balett 

fogadtatása a táncjátékokat tekintve évek óta az egyik legjobb volt. 

Szép kiállításúnak, rendkívül mozgalmasan rendezettnek, kacagtatónak 

és meglepően érdekesnek minősítették. A sikerhez hozzájárult, hogy 

zenéje - Szikla Adolf alkotása – is igényes, friss és eleven volt. A 
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koreográfia mellett a táncosok egyéni technikai és előadói 

teljesítménye és a tánckar további fejlődése is felkeltette a közönség 

és a sajtó figyelmét. Ezt, valamint a mimikát és az együttes 

összhangját is egybehangzóan méltatták. 

Az Ámor játékai és a Téli álom már Guerra működésének legvégén 

születtek, amikorra a Gyagilev-társulat jelentősen átformálta a 

közízlést. Így hiába végzett Guerra korrekt koreográfusi munkát, 

ezeket a darabokat akkor már formailag túlhaladottnak, hangulatilag 

szentimentálisnak, összhatásban pedig unalmasnak ítélték.  

A több felvonásos nagybalettek közül az elsőként bemutatott Gemma 

(1904) szövegét és zenéjét gróf Zichy Géza, az Opera korábbi intendánsa 

írta. A három felvonásos darab nagyon látványos, gazdag kiállítású 

volt. Cselekménye szerint Gemma, az erdélyi havasok leánya, és Rufo, 

egy fiatal gróf melodramatikus szerelméről szólt, melynek több 

akadályt is le kell küzdenie, hogy beteljesedhessen, és abban a fiatal 

gróf megtisztulhasson.  

Az előadás szokatlan különlegessége az volt, hogy a szereplők a végig 

hallható zenei kíséret mellett mondták el a darab rímbe szedett 

szövegét. Ezt egészítették ki a Guerra által koreografált változatos 

táncbetétek. Egy „összművészeti” táncmű ötlete tulajdonképpen ekkor 

már az Opera színpadán sem volt új - gondoljunk csak korábbról a She-
re, vagy a Dárius kincsére. A balett-beli szavalat sem volt újkeletű, 

hiszen korábban már a She-ben is szavaltak, beszéltek és énekeltek is a 

színpadon.   

A Gemma szerepeit többségében prózai színészek és operaénekesek 

játszották, az egyetlen táncosnő Gaszner Boriska volt. A címszerepet 

Márkus Emília alakította. Az nagyrészt Guerra érdeme volt, hogy a 

kritikák Márkus Emília tánc produkciójában nem találtak kivetnivalót, 

sőt kifejezetten dicsérték, hiszen a tapasztalt balettmester kitűnően 

ráérzett arra a technikai szintre, melyre a színésznő képes volt. Bár 

több csoporttánc is sikert aratott, a szavalat és a zene mellett nem 

érvényesültek igazán a koreográfia értékei. A kritika igen megosztott 

volt, mert valójában a közönség és a referensek sem tudták igazán, hogy 

voltaképpen milyen műfajú előadást is látnak. A zene és szavalat 

egyidejűsége fárasztóan megosztotta a figyelmet. Zavart okozott az is, 

hogy a szereplők nem megszokott színpadi tevékenységeiket végezték: 

Márkus Emília balettozott, Gaszner Boriska, a táncosnő szavalt, az 



Auróra 4 tananyag7
énekesek pedig prózában beszéltek, azaz mindenki a másik dolgát 

végezte, és senki sem azt, amiben egyébként a legjobb volt. 

Guerra alkotói típusának, koreográfiai karakterének a mesés vagy 

egzotikus helyszínű és cselekményű nagybalettek, a Maladetta (1905), A 

csodaváza (1908), Mesevilág (1909), Havasi gyopár (1911) feleltek meg 

leginkább. Ezeket a darabokat, az Opera hagyományaihoz hűen pazar 

díszletekkel és ragyogó jelmezekkel vitték színre. Mindegyikben 

szerepeltek fantasztikus, sokszor mozgó látványelemek (hómező, 

jégpalota, palotakertek, színes szökőkutak, vízesések) és rengeteg 

ötletes világítási effektus. Ezek, és a pazar kosztümök adták az 

előadások keretét, melyekbe Guerra burjánzó, látványos 

csoportozatokat, színes, ragyogó tablókat koreografált. Kihasználva a 

hatalmas színpad, valamint a technikailag egyre fejlődő társulat adta 

lehetőségeket, remek figurák és bonyolult, egymásból kibomló 

térformák egész serege gyönyörködtette a szemet. Mivel e daraboknál a 

zenei anyag elsősorban a balettet szolgálta, semmi nem vonta el a 

figyelmet a koreográfiáról. Közülük különösen egy divatos, egzotikus 

japán miliőben játszódó balett, A csodaváza aratott nagy sikert, 

melynek koreográfiája Guerra egyik legsikerültebb, legpompásabb 

alkotása volt, zenéje pedig (Hűvös Iván alkotása) jóval igényesebb 

volt a megszokottaknál. A Mesevilág Grimm mese feldolgozásként, mint 

gyermekdarab került bemutatásra, bár helyenként rémisztő effektjei 

(csontvázak, falból kinyúló kezek, villámfényű seprűk, ijesztő 

ördögök) alapján a kritika ezt azért megkérdőjelezte. A Maladetta és a 

Havasi gyopár pedig a századvég tündéres nagybalettjeit idézte, mesés 

librettóval, klasszikus szólókkal, csoport és karaktertáncokkal, 

látványos jelmezekkel és csodás díszletekkel. 

Guerra, bár saját meggyőződésből valószínűleg nem alkotott volna 

„modern” koreográfiát, hiszen egyértelműen az akadémikus stílus 

elkötelezettje volt, az aktuális kulturális áramlatok közepette nem 

tudta elkerülni, hogy ilyen táncelőadásokban is közreműködjön. Az 

újító, modern darabok sorát 1906-ban a Psyche című „szimfónikus 

táncköltemény” nyitotta. A libretto alapja Ámor és Psyche története 

volt, ezt egészítették ki különféle betétekkel. A díszletek, jelmezek, 

így Érosz fogata („rózsaszínű hintalovak”), vagy a gráciák „merészen 

kivágott kosztümjei” a közönség körében derültséget váltottak ki. A 

koreográfiában azonban mutatkoztak modern elemek: Guerra a klasszikus 

lépéseket íves, hajlékony, „artisztikus szabad mozdulatokkal” 

keverte, mely különösen a csoporttáncoknál hatott újszerűen. Így, bár 
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a zene és a kiállítás nem lépett ki a szokott keretekből, a kritika 

elégedett volt. A továbbiakban inkább az jelentett problémát, hogy 

most, miután Guerra megfegyelmezte és technikailag fejlesztette a 

balett-társulatot, már modern formai újításokat vártak volna tőle, ami 

azonban távol állt alkotói habitusától. 

Szintén modern, de a Psyhe-nél merészebb és a korban egyedülálló volt a 

Pierette   fátyola című táncos némajáték (1910), mely Arthur Schnitzler 

művéből készült, zenéjét  

Dohnányi Ernő írta. Ma már igen nehéz megítélni ezt a formabontó 

darabot, egyrészt a meglehetősen bizarr szövegkönyv, másrészt a nem 

táncos előadók miatt. A kritikák vegyesen nyilatkoztak a 

cselekményről, mely Pierrot és Pierette tragikus szerelmét mondta el, 

olyan, a korabeli baletteknél szokatlan elemekkel, mint öngyilkosság, 

víziók, megőrülés és féltékenység. Cselekménye szerint a fiatal és 

szép Pierette az öreg Arlechinóhoz kényszerül feleségül menni. 

Szerelmesével, Pierott-val elhatározzák, hogy öngyilkosok lesznek, de 

csupán a fiú hajtja fel a méregpoharat. A lány zavarodottan siet vissza 

esküvőjére, ahol mindenütt halott kedvesét vizionálja. Mivel fátylát a 

fiú lakásán hagyta, visszatér, de férje követi. Odaérve, az öreg 

Arlechino rájön, hogy mi történt valójában, gonoszul rázárja a két 

fiatalra az ajtót és a lány egyedül marad halott kedvesével. Pierette 

fájdalmában megőrül és ő is meghal. Másnap egy vidám, mulatozó társaság 

fedezi fel a holttesteket.  

A főbb szerepekben operaénekesek léptek fel, az egyetlen táncos maga 

Guerra volt, Arlechinoként. Ez alapvetően meghatározta a koreográfia 

technikai színvonalát is, a drámát alapvetően pantomimikus mozgással 

adták elő.  

Ez a nyomasztó szerelmi dráma balettszínpadon eleve furcsa és előzmény 

nélküli volt, de a legnagyobb problémát mégis az jelentette, hogy a 

szereplők a lelki folyamatokat és a háttérinformációkat nem tudták a 

pantomimmal megjeleníteni, ami az érthetőség rovására ment. Dohnányi 

zenéje ugyanakkor annyira szép és kifejező volt, hogy az érzelmek 

hiányos táncos kifejezését is pótolta. A szokatlan előadás 

„modernsége” élénken foglalkoztatta a kritikusokat. A nézők is 

érezték, hogy táncszínpadon valami egészen újszerűt láttak. A 

„döbbenetes drámájú”, kegyetlen realizmusú” darab érezhetően megfogta 

a közönséget, a végén tízszer is a lámpák elé szólították a játszókat.   
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Guerra működésének idejére esett a Szergej Gyagilev vezette Orosz 

Balett 1912-13 évi operaházi vendégszereplése. Vezető szólistáik 

Lydia Kyast, Sofia Fedorova, Piltz, Nizsinszka, Astafieva, Vaclav 

Nizsinszkij, és Bolm voltak. A diszleteket és kosztümöket Bakszt 

tervezte. 

Nizsinszkij életében a budapesti vendégszereplés fordulópontot 

hozott. Márkus Emília színésznő lányát, Pulszky Romolát lenyűgözte 

Nizsinszkij egyénisége: beférkőzött az együttesbe és nem sokkal 

később, még 1913-ban házasságot kötöttek. Nizsinszkij-t emiatt 

Gyagilev eltávolította az együttesből. Nizsinkszij mentális állapota 

ekkortól rohamosan romlani kezdett, s életét gyógyíthatatlan 

betegként fejezte be 1950-ben. 

Szóljunk néhány szót e kivételes táncművészről. A lengyel családból 

való orosz táncművész a későbbi koreográfusok megihletője, 

táncnyelvalkotó zseni máig ható hírnévvel rendelkezik. A zenekutatás 

és a tánccal foglalkozó szakirodalom a mai napig igen különbözőképpen 

értékeli Nizsinszkij máig a táncirodalom alapművének számító Sacre du 

Printemps koreográfiáját, amely azonban a koreográfiai repertoárok 

alapköve lett. Kétségtelen, hogy Nizsinszkij a semmiből nem csupán egy 

művet, hanem egy teljes táncnyelvezetet, kifejezési eszköztárat 

alkotott meg.  

Az új koreográfusi eszköztár használata már a Tavaszi áldozatot 

megelőző Egy faun délutánja című, Debussy zenéjére készült balettre is 

jellemző volt. Ha egyáltalán nevezhetjük balettnek hiszen a 

koreográfia – hasonlóan a rákövetkező Tavaszi áldozathoz – egy téma 

kifejezésére alkotott saját táncnyelvezettel rendelkezik. A 

kétdimenziós érzetű, síkszerű koreográfia szinte mozgó vázarajzként 

is értelmezhető.  

A Ballets Russes Budapesten bemutatott produkciói (Nárcisz, Thamar, 

Egy faun délutánja, A szilfidek, A rózsa lelke, Poloveci táncok, 

Kleopátra, A tűzmadár és a Karnevál) maradandó hatást gyakoroltak a 

hazai tánc-, és színházi szakmára és a közönségre is. A táncosok 

világszínvonalúak voltak, a darabok igényes zenékre készültek, a 

színpadkép, a díszletek és jelmezek ízlésessége, harmóniája, egyben 

újszerűsége egyedülálló volt.  

A társulat turnéja ugyan nagy sajtó- és közönségérdeklődés mellett 

zajlott, a fogadtatás azonban összességében meglepően vegyes volt. 
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Érdekesség, hogy például, amikor A faun délutánja után lement a 

függöny, hosszabb ideig néma csend volt a nézőtéren és csak a harmadik 

emelet kezdett el végül tapsolni. A látványos kiállítású, tobzódó 

koreográfiájú darabok (Thamar, Kleopátra, A tűzmadár, Poloveci 

táncok) azonban nagy sikert arattak. 

Hogy a közönség nem fogadott minden művet egyforma lelkesedéssel, 

annak oka részben az lehetett, hogy az Orosz Balett egy évvel korábban 

már bemutatkozott a Népoperában és akkori reveláció-szerű hatásukat 

nem tudták felülmúlni. Fellépésük azonban ahhoz elég volt, hogy az 

operai balettel kapcsolatban ismét felmerüljön a reform gondolata.  

Bánffy Miklós, az Opera 1912-ben kinevezett intendánsa ezután 

szerződtette Hevesi Sándort. Az ő rendezésében, Bródy Sándor 

szövegére, Guerra koreográfiájával került bemutatásra 1913-ban 

Beethoven zenéjére a Prometheus című balett. Beethoven műve 

koncertszínpadról részben már ismert volt a budapesti közönség előtt. 

A szövegíró Bródy Sándor volt, aki három képre tagolta a cselekményt, 

fantáziadúsan elmesélve Prometheus, Psyhe, Pandora és Herakles 

történetét. Magyarázatul a darab elé még egy prológust is írt, melyet a 

bemutatón Beregi Oszkár, a Nemzeti Színház művésze szavalt el.  

A bemutatót óriási érdeklődés kísérte, a „születési és 

pénzarisztokrácia, a társadalmi és társasági előkelőségek” zsúfolásig 

megtöltötték a színházat. Guerra, bár a zene és a szövegkönyv 

színvonalas volt, koreográfiailag nem tudta a legjobbat kihozni a 

műből, mert, az Orosz Balett és a tánc-reformerek hatására, mindenáron 

az újítást várták el tőle. Ő viszont nem tudott teljesen elszakadni a 

klasszikától, a darab formanyelve végül így egyfajta hibrid lett: 

klasszikus táncok és profilmozgású, görögös képek váltották egymást. 

Ez esztétikailag sem volt egységes és a cselekményt is meg-
megakasztotta. A darab egyenetlenségeit azzal magyarázták, hogy 

„modern” baletthez nem alkalmas Beethoven zenéje, mert túl ünnepélyes 

hangulatú és a szenvedélyek ábrázoláshoz nem ideális. Bár Guerra saját 

magához képest igen modern koreográfiát alkotott, sokan még így is 

kifogásolták, hogy a karoknak igen csekély szerep jutott, valamint 

kevesellték a férfitáncost a színpadon. 

Visszatekintve, mindenképpen jelentőségteljes próbálkozásnak kell 

tekintenünk a Prometheust, hiszen egyrészt az Orosz Balett 

összművészeti törekvéseit követte, másrészt lehetőséget adott arra, 
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hogy az operai balett elmozduljon az igényes zene és librettók, 

valamint a modern formanyelvek felé.  

3. Összegzés 

Nicola Guerra elévülhetetlen érdemekkel bír a magyar 

balettművészetben. Tizenhárom évi működése alatt a klasszikus stílus 

elkötelezettjeként, szilárdan megmaradt az olasz akadémikus alapokon. 

Fegyelmet tartott, következetesen képezte a szólistákat és a 

balettkart is, nemcsak a technika, de a kifejezés (mimika) terén is. 

Balettmesterségének évei alatt az olasz iskola magas szintű technikai 

követelményeit érvényesítette. Korábban az Opera vezető táncosnői 

rendszeresen külföldön, főként Milánóban képeztették magukat. Guerra 

azonban már maga nevelt ki olyan kiváló technikájú prímabalerinákat 

mint Nirschy Emília, Pallay Anna, Sebessi Teréz, Keresztes Mariska. 

Remek férfitáncosokat is képzett: Brada Edét, Faludi Károlyt és Nádasi 

Ferencet.  

Guerra a rendszeres képzéssel, szigorú fegyelemmel az együttes 

általános előadóművészi és technikai színvonalát rövid idő alatt magas 

szintre emelte.  

Ötletes, találékony és termékeny alkotó volt. Koreográfiái saját 

korában technikai szempontból elsőrendűek voltak, különösen a nagy 

csoportok mozgatásához értett, térformák kialakításában remekelt. A 

balettnek - magas színvonalon ugyan - de elsősorban szórakoztató 

szerepet szánt.  

Guerra az I. világháború kitörése miatt, olasz állampolgár lévén, 

elhagyta hazánkat, de stílusa ekkor az Operában már nem volt sikeres. 

Az Orosz Balett vendégjátéka után alapjaiban változtak meg a sajtó- és 

közönségigények. Guerra a századforduló látványos, szórakoztató, 

technika-központú balettjének volt kitűnő mestere. Ezt érkezése 

idején, 1902-ben a sajtó és a közönség is örömmel fogadta, a 

táncreform-törekvések hatására és a Gyagilev-balett működésének 

idején azonban tíz év múlva mindez már kevésnek bizonyult. Hiába 

ismerték el kitűnő pedagógusi munkásságát, bravúros technikájú 

tanítványait, alkotóként mindenképpen hasznos lett volna, ha legalább 

néhány újítást felhasznál műveiben.  

Guerra az orosz vendégjátékot követő rövid periódusban tett ugyan erre 

kísérletet, de – minthogy ez nem találkozott saját belső 
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meggyőződésével – nem tudott azonosult a klasszikus iskolától eltérő 

stílusirányzatokkal. Mivel saját munkáiba nem tudta és valószínűleg 

nem is akarta azokat integrálni, konzerválta saját stílusát. A tiszta 

klasszikus technika és a fegyelmezett, kemény munka tisztelete 

vezette, ennek megőrzése, továbbadása volt a célja. Ezt szívós 

munkával, több őt megelőző balettmesterrel ellentétben, át is tudta 

plántálni a budapesti opera balett együttesébe, ami megkülönböztetett 

helyet biztosít neki a magyar klasszikus balett-történetben.  

Guerra pedagógiai jelentősége 

Nicola Guerra a 20. század fordulójának egyik klasszikus balett 

didaktikai és metodikai fejlesztője. Guerra, aki a az 19. század vége 

felé lett a három nagy európai balettelőadásmódból - francia, olasz, 

orosz - egyik jeles olasz képviselője, az akkori kultúrális trendeknek 

megfelelően nemcsak hazája, Olaszország balett előadásmódját és 

repertoárját ismerte. Már fiatal korában Párizsban és tulajdonképpen a 

latin nyelvterületen minden, a klasszikus balett kialakulásnak és 

megerősödésének jelentős európai helyen megfordult. Az is természetes 

volt, hogy ebben az időszakban - lévén sehol nem volt, vagy csak 

gyermekcipőben járt az intézményesült balettoktatás - a különböző 

helyeken nemcsak a balett gyakorlásának és esztétikai 

megfogalmazásának igénye merült föl, hanem ezzel párhuzamosan az 

oktatásmódszertani és a művészeti nevelésben rejlő tartalmak is 

megfelelően artikulálódtak. 

Guerra már a korai munkássága, vagyis az olaszországi helyszíneken 

elkezdte azokat az általa fontosnak vélt, és tapasztalati úton már 

jobbára visszaigazolt didaktikai és metodikai szemléletnek a 

megfogalmazásait rögzíteni, amelyek a későbbiekben megalapozzák a 

(nyugat) európai klasszikus balett pedagogizálhatóságát, és 

intézményesülési kívánalmait. Jól nyomon lehet követni az akkori 

oktatási-nevelési tartalmakban azokat az egyébként már 

létjogosultságot nyert értelmezéseket, amelyek pl. Maria Montessori 

munkásságának megtermékenyítő hatásait láttatják. Montessori, aki 

szintén olasz volt, érzékenyen tapintott rá arra a nevelési 

potenciálra, amely megmutatta a környezetének, hogy a gyermekek 

oktatásában nem a felnőttek mintáit kell követni, hanem sajátságos, a 

gyermekek fizikai, mentális és affektív igényeit és lehetőségeit 

kell(ene) kiteljesíteni. Guerra érzékenyen ismerte föl ezeket a fontos 

pontokat, és a tánctanulás mellett a tánc tanításának megszívlelendő 
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módszertani elemeire is felhívta a figyelmet. Módszertani útmutatóját  

egy nagyon egyszerű, lényeges mondadóval nyitja: „A tanárnak állandóan 

figyelnie kell…” 

Természetesen Guerra nem hagyja általánosságokban a kezdeti 

megfogalmazást. Kitér a klasszikus balett minden lényeges 

megformálási egységére (pozíciók, plié-k, tandü-k, póz-ok, adaggio-k 

és allegro-k), melyekhez részletes magyarázatokat illeszt. 

Mindezeket a fontos, európai értelmezési ismérveket Guerra nemcsak a 

technikai instrukciókkal látta el. Evidenciának vélte, hogy a 

gyermekek - főleg a leendő előadóművészeti pályára orientálható 

tehetséges gyermekek - testi és lelki egészségének megőrzése érdekében 

a tanárnak (vagy jelen esetben - az akadémikus képzés híján - itt a 

művészetet közvetítő felnőttnek) szükséges a technicitás mellett 

olyan instrukciók megfogalmazása is, amelyek a nevelési oldalt 

erősítik. A nevelésben - ma már tudjuk, hogy ez bipoláris folyamat - 

elsődleges szempontú, hogy ne a negatív emberalakító tényezők 

jelenjenek meg. Guerra itt is jelentős teoretikus megfogalmazásokkal 

áll(t) elő, ami azért is kiemelendő, mert a 20. század fordulója előtt 

a megváltozott gyermeknevelési ismeretek jobbára csak a polgári 

értékrendek paradigmaváltásával voltak tettenérhetők. Tanácsaiban 

olyan általános nevelési érvényű tézisek (is) megjelennek, amelyek 

elsősorban a táncoktató(k)nak szólnak, de a testi egészség megőrzése, 

a művészetnek, mint esztétikai élménynek a megélésére való 

figyelemfelhívás, valamint a művelődéstörténeti szemléletmód 

megalapozása és az arra való hivatkozás, az azzal való operálás szintén 

hangsúlyosan jelenik meg nála. 

Mindezek alapján megalapozottan jelenthetjük ki, hogy Guerra nemcsak 

balettművész, koreográfus, és táncpedagógus volt egy személyben, 

hanem a táncoktatás elméleti és gyakorlati didaktikai megalapozója, 

valamint a metodikai megformálás egyik úttörője volt a maga korában. 
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ABSTRACT 

Nicola Guerra has unquestionable merits in Hungarian ballet art. 

Thirteen years of work, committed to a classic style, remained firmly 

anchored in Italian academic style. He was disciplined, easily trained 

for soloists and the corps de ballet, not just in technique but in 

expression (mime). 
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During his years as a ballet master, the high technical standards of 

the Italian school were implemented. Previously, the prime ballerinas 

of the Opera House regularly were trained abroad, especially in Milan. 

However Guerra himself trained ballerinas, as Emilia Nirschy, Anna 

Pallay, Teréz Sebessi and Mariska Keresztes. He even trained excellent 

male dancers, such as Ede Brada, Károly Faludi and Ferenc Nádasi. 

With regular training and strict discipline, Guerra raised the troup's 

overall performance and technical skills to a high standard within a 

short period of time. 

He was an ingenious, resourceful and productive choreographer. His 

choreographies were technically superior in his own time, and he was 

especially good at creating spatial formations and moving large 

groups. Ballet, though of a high standard, was intended primarily for 

entertainment. 

Guerra left the country due to the outbreak of World War I, being an 

Italian citizen, but his style at the Opera was no longer successful. 

After the guest performance of the Russian Ballet, press and audience 

demands have changed radically. Guerra was an excellent master of the 

spectacular, entertaining and tech-centric ballet at the turn of the 

century. It was welcomed by the press and the audience at the time of 

his arrival in 1902, but after ten years of dance reform efforts and 

after the operation of Diaghilev’s Ballets Russes, it had proved to be 

little. Although recognized for his teaching work and his disciples 

with brilliant technique, his work as a choreographer would have been 

useful if he had introduced at least a few innovations in his work. 

Guerra had attempted to do so in the short period following the Russian 

guest performance, but as it did not meet his own inner conviction, he 

could not identify with styles other than classical school. Because he 

couldn't and probably didn't want to integrate these into his own work, 

he preserved his own style. He was guided by a pure classical technique 

and a respect for disciplined, hard work, and its purpose was to 

preserve and pass it on. Unlike many ballet masters who preceded him, 

he was able to implement this hard work into the group of the Opera 

House, which gives him a prominent place in Hungarian classical ballet 

history. 
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