
Az idő küszöbén –  

A magyar balett története





Műhelytanulmányok III. évfolyam/6.

Az idő küszöbén –  
A magyar balett története



4

Impresszum

Műhelytanulmányok III. évfolyam/6. 

 

Sorozatszerkesztők: 

Kocsis Miklós – Kucsera Tamás Gergely 

 

Az idő küszöbén –  

A magyar balett története 

 

Szerkesztők: 

Windhager Ákos – Bólya Anna Mária 

 

Olvasószerkesztő: 

Bognár-Borbély Réka 

 

© Magyar Művészeti Akadémia 

Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, 2021 

© Szerkesztők, 2021 

© Szerzők, 2021 

 

 

 

 

 

 

Jelen kiadványunk a Valóság című folyóiratban nyomtatott formában megjelent 

tanulmányok elektronikus változatát tartalmazza. 

 

 

ISBN 978-615-6192-69-1 

  

 

MMA MMKI 

1121 Budapest, 

Budakeszi út 38. 

 

A kiadásért felel Kocsis Miklós, az MMA MMKI igazgatója.



5

Tartalomjegyzék

Windhager Ákos: Milloss Aurél Bartók-emlékei, 

avagy előszó Az idő küszöbén című kötethez.................................................................................7 

 

 

A romantikus magyar táncjáték ideálja 

 

Farkas Attila: A tánc filozófiája...........................................................................................................13 

Bólya Anna Mária – Pónyai Györgyi – Dani Erzsébet: 

AranyVáRy-projekt – Tánctörténet és virtuális valóság..........................................................23 

Gombos László: A balett szerepe Hubay Jenő színpadi műveiben....................................33 

 

 

Bartók hatása a magyar táncszínpadra 

 

Lázár György: Bartók Béla: A fából faragott királyfi – 

Egy táncjáték sikeres bemutatójának hatása a magyar balettre.........................................47 

Kővágó Zsuzsa: Megkésett találkozás –  

Milloss Aurél (1906, Ozora – 1988, Róma)....................................................................................55 

Bólya Anna Mária: Táncnyelvi crossover és bartóki egység – 

A délszláv folklóranyag táncszínházi feldolgozási tipológiája 

Kricskovics Antal életművében ...........................................................................................................59 

Kiss Eszter Veronika: A néptánc és a kortárs táncművészet találkozása 

a Kőműves Kelemen rockballadában..................................................................................................73





Windhager Ákos 

Milloss Aurél Bartók-emlékei, 
avagy előszó Az idő küszöbén című kötethez 
 

 

„A ré gi gö rög fi lo zó fu sok azt mond ták, 

hogy a tánc szü lő any ja a töb bi mű vé szet nek.”1 

(Milloss Au rél, 1967) 

 

Az idő kü szö bén cím mel ren de zett tánc tu do má nyi kon fe ren cia és az azo nos cí met 

vi se lő ta nul mány kö tet cél ja, hogy a ma gyar szín pa di tánc tör té ne té nek két ki emel -

ke dő ha gyo má nyát ál lít sa a tu do má nyos pár be széd kö zép pont já ba. A ro man ti kus 

ma gyar baletthagyomány már csak tör té ne ti ku ta tá sok kal tár ha tó fel, de a bar tó ki 

mo dell tánc ra gya ko rolt ha tá sai mai na pig ele ve nek. A két kor sza kot azon ban a ma -

gyar ba lett-tör té net leg na gyobb alak ja, Milloss Au rél (1906–1988) össze kö ti. A ro -

man ti kus ha zai baletthagyományokat a ma gyar ope rát meg te rem tő Erkel Fe renc 

kor tár sa, Aranyváry Emí lia ha tá roz ta meg, és az ő örök sé gé ből, a ma gyar nép tánc -

ból és az eu ró pai mo dern balettszínpadok ta pasz ta la ta i ból hoz ta lét re egye dül álló 

stí lu sát Bartók Bé la kö ze li mun ka tár sa, egyik szel le mi örö kö se, Milloss. Az el ső ma -

gyar prí ma ba le ri na ha tá sa a ma gyar ze nei ro man ti ká val együtt még csak most vá lik 

is mert té, Milloss vi szont érez he tő en je len ma radt. Így az ő pél dá ján ke resz tül mu -

tat juk meg – a mű hely ta lál ko zón és a kö tet ben – a ba lett ma gyar esz me tör té net re 

gya ko rolt ha tá sát. 

Bartók és a tánc tárgy kö rét Milloss vissza em lé ke zé sei alap ján a mű hely ta lál ko -

zó és a kö tet vi ta in dí tó já nak szán juk. Szá mos Bartók-mű az ő ren de zé sé vel ke rült 

elő ször szín pad ra (leg is mer tebb: A cso dá la tos man da rin, Mi lá nó, 1942), így be mu -

ta tó it a nem zet kö zi tánc szak ma ki emel ke dő ese mény ként ke zel te, és azok za jos 

sikert arat tak. Ért he tő te hát, hogy az 1942 óta kül föl dön élő tánc mű vész től a ma gyar 

új ság írók, ami kor az 1980-as év ti zed ben már ké szít het nek ve le in ter jút, el ső sor ban 

Bartókról kér de zik. Milloss öröm mel idéz te fel a ze ne szer ző vel foly ta tott be szél ge -

té se ket, de há rom új ság író nak há rom fé le kép pen me sél te el az egy ko ri tör té ne tet. 

Mind há rom eset ben a be széd hely zet hez iga zí tot ta az egy kor el hang zott egyet len 

Bartók-mon dat ér tel me zé sét, így a vál to za tok össze ol vas va ad ják ki az egé szet. Az 

eset jel lem ző Millossra és Bartókra is, mert ahogy ugyan azt a mű vet min den eset ben 

más hogy ren de zi, tán col ja el, úgy a ze ne szer ző mon da tai min den eset ben tö mö rek: 

há rom kü lön bö ző – de egymást nem ki zá ró – mó don ér tel mez he tő ek. 

A tör té net sze rint meg kér dez te egy szer Bartókot, hogy mi ért nem ír A fá ból fa ra -

gott ki rály fi és A cso dá la tos man da rin után több tánc já té kot. A tánc mű vész a vá laszt 

el ső íz ben így idéz te: „Min den szim fo ni kus mu zsi kám egy-egy ba lett.”2 A vá lasz jel -
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1      BURGER Gertrúd: Római találkozás Milloss Auréllal = Ország-Világ, 1967. augusztus 23., 11. évf., 34. sz., 
16–17. 

 
2      KRISTÓF Károly: 173 balett koreográfusa. Milloss Aurél Budapesten = Esti Hírlap, 1981.  április 1., 26. 

évf., 77. sz., 2. 



lem ző Bartókra, mert expresszív al ko tó ként a ze ne szer zés szá má ra ema ná ció volt, 

ér zé keny mű vész ként a da ra bok ér tel me zé sét azon ban szé les re nyi tot ta. Má sik eset -

ben Millosst ar ról fag gat ták, hogy mi kép pen fe dez te fel a bar tó ki da ra bok el tán col -

ha tó sá gát. A ko re og rá fus eb ben az eset ben így ad ta vissza Bartók sza va it: „Min den 

ze ném re le het tán col ni, én a tán cot min dig érez tem; vé le mé nyem sze rint a Két zon go -

rás-ütő hang sze res szo ná tám is könnyen ve he tő ba lett nek.”3 Eb ből a da rab ból meg is 

szü le tett Milloss ko re og ra fá lá sá ban a Szo ron gás szo ná tá ja (Rio de Ja ne i ro, 1954) 

cí mű elő adás; ko ráb ban pe dig a Ze ne hú ros, ütő hang sze rek re és cse lesz tá ra alap ján 

a Mystéres (Pá rizs, 1951), a II. zon go ra ver seny ből az Estro barbarico (Köln, 1963) 

és a Con cer tó ból – kon fe ren ci ánk és kö te tünk cím adó ja – Az idő kü szö bén (Ró ma, 

1951). 

Az idé zett mon dat(ok) har ma dik vál to za tát a Man da rin kap csán hall hat juk. Az 

1936–1937-es évad ban Milloss egy stú di ó ban pró bál ta az egy fel vo ná sos pan to -

mimet, mi u tán ki de rült, hogy az Ope ra ház még sem mu tat ja be. Több ele mé ben is 

mó do sí tot ta a da rab ere de ti, Len gyel Meny hért-fé le cse lek mé nyét. Így a szo bá ból 

a városszéli er dő be he lyez te a tör té ne tet, a lányt alap ve tő en tisz ta szí vű ként, a fő -

sze rep lőt pe dig az üz le ti élet be be le fá radt fér fi ként ér tel mez te. A ze ne szer ző ezt 

el fo gad ta, és az elő ző ek ben idé zett mon da tát eb ben az össze füg gés ben a ko re og -

rá fus ek kép pen idéz te: „Min den ze ném ben él a tánc, de én va ló sá gos táncdrámát még 

so ha sem lát tam. Jó len ne, ha va la mi kép pen meg kí sé rel nénk. Csak at tól óva kod jon, ne -

hogy verista [na tu ra lis ta] ele mek ke ve red je nek az elő adás-ba.”4 A mon dat eb ben az 

eset ben ar ról vall, hogy Bartók mennyi re ódz ko dott at tól, ha a da rab ja it nem fül lel, 

ha nem csak szem mel ad ják elő. Fon tos volt szá má ra a da ra bok esz mei mon da ni va -

ló ja, amely min den eset ben a ze nei meg kö ze lí tés ben volt fel tár ha tó. 

Milloss és Bartók kap cso la ta te hát há rom szo ro san mély volt: a ze ne szer ző lát ni 

en ged te mű vei ih let for rá sát, mon dan dó ját és ér tel me zé si ke re te it is. Ke vés ko ra be li 

ze nész mond hat ta el ma gá ról, hogy a zár kó zott sá gá ról, szó fu kar sá gá ról és a ze né ről 

va ló be széd től ódz ko dó mu zsi kus ennyi re bi zal ma san val lott vol na ne kik. Dohnányi 

Er nőn, Kodály Zol tá non, Kósa Györ gyön, Lajtha Lász lón, Deutsch Je nőn és Ve ress 

Sán do ron kí vül ta lán sen ki sem ke rült olyan mély szak mai-em be ri kap cso lat ba 

Bartókkal, mint ép pen a tánc mű vész. Így Milloss ko re og rá fi ái nem csak ér zé keny sé -

gé ről, szel le mes sé gé ről és ér zé ki sé gé ről ta nús kod tak, ha nem a ze ne szer ző ál tal 

szá má ra be mu ta tott gyö ke rek ről is. Az au ten ti kus ság ról. Ar ról, hogy Bartók be avat ta 

őt a misz té ri u mok ba, hogy át en ged te őt a cso da szar vas híd ján. A tánc mű vész ép pen 

ezek ha tá sá ra tud ta ön kri ti ku san azt mon da ni, hogy a 173 balettrendezése kö zül 

har min cat tart jó nak, s azok kö zül is egy ben volt a leg in kább hű ön ma gá hoz, a mű -

höz és az ál ta la meg élt va ló ság hoz: A szo ron gás szo ná tá já ban. 

Az, hogy Az idő kü szö bén kon fe ren cia és ta nul mány kö tet ezek után mi ért is nem 

ki zá ró lag Milloss Au rél mun kás sá gá nak ál lít em lé ket, jo gos kér dés. A vá laszt a tánc -

mű vész – a ko ráb bi idé ze te ket erő sen új ra ér tel me ző – szö ve ge tar tal maz za. „[A]z 
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3      KERÉNYI Mária: Milloss Auréllal Budapesten és Bécsben = Muzsika, 1981. augusztus 1., 24. évf., 8. sz., 
1–7. 

 
4      GÁCH Marianne: Milloss Aurél Budapesten = Film Színház Muzsika, 1982. április 24., 26. évf., 14. sz., 12–13. 



idő ben és a tér ben ját szó dó mű vé sze tek kö zött […] a tánc az egyet len kö zös ka pocs, 

mely egy for mán tar to zik ide s oda – a ke le ti né pek és a gö rö gök nem hi á ba ne ve zik 

a mű vé sze tek any já nak. S lám, még min dig nem nőt tünk ki emb ri o ná lis ál la po tunk ból 

– hol va gyunk mi még a ma gunk Sixtusi [sic!] ká pol ná já tól, Divina Commediájától 

vagy Ki len ce dik szim fó ni á já tól? Amit ed dig pro du kál tunk, még csak szárny-pró bál -

ga tás; ren ge teg le he tő ség áll a tánc mű vé szet előtt, s ezek nek még a tö re dé ke sincs 

ki ak náz va.”5 (Zá ró je les meg jegy zés: A mo dern tánc szín pad meg úju lá sa az idé zet tel 

szin te egyidőben – az 1970-es év ti zed ben – már szár nya it bon to gat ta Ma gyar or -

szá gon, nem so ká ra meg ala kult a Győ ri Ba lett, amely Maurice Béjart újí tá sa it hoz ta 

el Markó Iván ál tal. Milloss örült en nek: „Markó Iván tán cos ként is, al ko tó ként is 

rend kí vü li je len ség, igen sok ra be csü löm. Ma gyar lé tem re kü lö nös öröm szá mom ra, 

hogy épp Ma gyar or szág szü lött je aján dé koz ta meg a ba lett vi lá gát ek ko ra te het sé gű 

mű vésszel.”6) Milloss nyi lat ko za ta ar ra utalt, hogy a szín pa di tánc ál ta lá ban ak kor 

még in kább volt al kal ma zott és sti li zált, mint sem abszt rakt. Az az, olyan szűk esz té -

ti kai kor lá tok kö zött élt, ame lyet a ze né ben Goffredo Petrassi és Li ge ti György, a fes -

té szet ben Georges Braque és Pablo Picasso már jó val ko ráb ban ki tu dott szé le sí te ni 

a kö zön ség ér tő tá mo ga tá sá val. 

Ez utób bi millossi gon do la tot kö vet ve dön töt tünk úgy, hogy a Ma gyar Mű vé szeti 

Aka dé mia Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té ze te ál tal el in dí tott hosszú -

távú tánc mű vé sze ti ku ta tá si pro jek tet a ma gyar tánc szín pad e klasszi kus alap ja i val 

kezd jük. Ko ráb bi kö te te ink, az Auróra I–II. (2020), a Ma gyar Csupajáték (2021), to -

váb bá a meg je le nés alatt ál ló Auróra III. és Auróra IV. a ma gyar ba lett- és tánc mű -

vé szet egy-egy nem ze dé két te kin tik át a re form kor tól a II. vi lág há bo rú elő es té jé ig. 

Je len kö tet (Az idő kü szö bén) összegzi a ko ráb bi ku ta tá sok lé nye ges új don sá ga it, és 

át te kin tést ad a ma gyar tánc mű vé szet tör té ne té ről a re form kor tól a rend szer vál tá -

sig. A ta nul má nyo kat – a ko ráb ban em lí tett két gon do lat men tén – két cso port ba 

szed tük: A ro man ti kus ma gyar tánc já ték ide ál ja, il let ve: Bartók ha tá sa a ma gyar 

tánc szín pad ra. A szö ve ge ket tánc- és esz me tör té ne ti sor rend be il lesz tet tük, s úgy 

szer kesz tet tük őket, hogy egymást ki egé szít sék. 

A kö tet nyi tó ta nul má nya (Far kas At ti la: A tánc fi lo zó fi á ja) a tánc mű vé sze tet he -

lye zi el Georg Wilhelm Friedrich Hegel írá sa i tól Ludwig Wittgensteinen át nap ja ink 

mű vé szet el mé le té ig. Azt a köz ke le tű vé le ke dést cá fol ja, mi sze rint a mű vé szet böl -

cse let nem fog lal ko zik a tánc cal. Rá mu tat, hogy a kér dés ki in du ló pont ja is té ves, 

ugyan is ma gá nak a mű vé sze ti ág nak a meg ha tá ro zá sa is kor társ ne héz sé gek be üt -

kö zik, de et től a tánc lé te zik. Sőt, azt mu tat ja ki, hogy Hegel – és bi zo nyos meg szo -

rí tá sok kal Wittgenstein – azt a le csu pa szí tott, abszt rakt tán cot te kin ti a mű vé sze ti 

ág lé nye gi meg nyil vá nu lá sá nak, ame lyet Milloss kép vi selt. Er ről a tánc mű vész így 

be szélt: „[M]in dig az ál ta lá nos ból von tam le a magam szá má ra a kü lö nö set, és kö -

vez tem ki ve le a magam út ját, me lyet más még nem járt.”7 
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A kö vet ke ző ta nul mány a ma gyar ro man ti kus ba lett – em lí tett – kor szak al ko tó 

alak ját, Aranyváry Emí lia mun kás sá gát elem zi. Bólya An na Má ria – Pónyai Györ gyi 

– Da ni Er zsé bet (AranyVáRy-pro jekt – Tánc tör té net és vir tu á lis va ló ság) ar ról szá mol -

 nak be, hogy mi vizualizálható hi te le sen vir tu á lis kör nye zet ben a mű vész nő élet raj zi 

ada tai alap ján fel lé pé se i ből, tánc moz du la ta i ból és a szín pa di kör nye ze té ből. A fi lo -

ló gi ai és tánc tör té ne ti kér dés fel te vé sen túl a ku ta tók lét re hoz tak egy di gi tá lis is me -

ret ter jesz tő anya got, így az el mé leti ku ta tás az ok ta tás ban fel hasz nál ha tó gya kor -

la ti ered mé nye ket ho zott. 

Gom bos Lász ló (A ba lett sze re pe Hubay Je nő szín pa di mű ve i ben) és Lá zár György 

(Bartók Bé la: A fá ból fa ra gott ki rály fi – Egy tánc já ték si ke res be mu ta tó já nak ha tá sa 

a ma gyar ba lett re) ta nul má nya egymásra rí mel. Ugyan azt a kor sza kot (~1890–

1930*) mu tat ják be két kü lön bö ző élet út (Hubay és Bartók) alap ján, s így ad nak tel -

jes ké pet a ma gyar ba lett ope ra há zi kor sza ká nak el ső negy ven évé ről. Hubay, aki nek 

ze ne tör té ne ti sú lyát ma csak ke ve sen lát ják, a kor ün ne pelt szer ző je volt és ope -

rái ba olyan balettbetéteket írt, hogy azt még a fa nyal gó kri ti ku sok is el is mer ték. 

Bartók el len ben úgy ír ta meg a ma gyar balettzenét meg újí tó Ki rály fit, hogy köz ben 

vé gig az ope rá já ra és a pan to mim jé re gon dolt. Jel lem ző, hogy a Man da rint si ker re 

vi vő Milloss a ki rály fit egy szer sem tán col ta, vi szont ve len cei ren de zé sé ben (1950) 

a ma gyar nép-, az egye te mes aka dé mi ai és a demi-caractère tán cok összeg zé sét 

haj tot ta vég re.8 A tánc mű vész port ré ját Kő vá gó Zsu zsa mu tat ja be (Meg ké sett ta -

lál ko zás – Milloss Au rél [1906, Ozora – 1988, Ró ma]). A fő ként ma gyar or szá gi és 

Bartók-elő adá sa it is mer te tő szö veg a ko re og rá fus szak mai mun kás sá gát ál lít ja elő -

tér be és az alap ján raj zol ja meg ha zai ha tá sa it. 

Az utol só két szö veg a Milloss ál tal a tánc ba át ül te tett bar tó ki mo dell ké sei meg -

nyi lat ko zá sa it elem zi. Milloss ars po e ti cá já val ro ko nít ha tó Kricskovics An ta lé is (Bólya 

An na Má ria: Tánc nyel vi crossover és bar tó ki egy ség – A dél szláv folk lór anyag tánc -

szín há zi fel dol go zá si ti po ló gi á ja Kricskovics An tal élet mű vé ben). A ta nul mány a ma gyar 

ko re og rá fu si is ko la al ko tó já nak egy mű ve és egy tri ló gi á ja alap ján a kolo ha gyo mány 

bar tó ki szin tű tánc mű vé sze ti fel dol go zá sát elem zi. Ugyan ez a dél szláv tánc ke rül 

elő tér be Szörényi Le ven te táncballadájában is, ahogy azt a zárótanulmány (Kiss 

Esz ter Ve ro ni ka: A nép tánc és a kor társ tánc mű vé szet ta lál ko zá sa a Kő mű ves Ke le -

men rockballadában) részeletesen elem zi. 

A kon fe ren ci át és a kö te tet is vi ta in dí tó ként szer kesz tet tük. A cé lunk az, hogy  

a ma gyar tánc mű vé szet ku ta tó i val kö zö sen ér tel mez zük és új ra ér tel mez zük a ren -

de zé sek ta nul sá ga it és az éle tu tak mo dell je it. Ezt a tö rek vé sün ket is Milloss je löl te 

ki szá munk ra: „Gon do san kell őr köd nünk azon, amit a múlt ból a jö vő szá má ra szin -

te ti zál nunk kell.”9
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8      VEROLI Patrizia: Milloss Aurél koreográfusi munkássága, I. rész (1906–1945) = Tánctudományi 
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A romantikus magyar táncjáték ideálja





Far kas At ti la 

A tánc fi lo zó fi á ja 
 

 

Be ve ze tés 
 

Ta nul má nyom el ső ré szé ben azt vizs gá lom, hogy mi ért ré sze sült ki sebb fi gye lem -

ben a tánc a művészetfilozófiában, mint a töb bi mű vé sze ti ág, el ső sor ban a köl té -

szet, a ze ne és a fes té szet; a má so dik, rö vi debb rész ben ki té rek a tánc mű vé szet 

antik arany ko rá nak né hány te o re ti kus ta nul sá gá ra; a har ma dik rész ben a tánc mű leg -

fon to sabb jel lem ző it te kin tem át, en nek so rán ja vas la tot te szek a rep re zen tá ció és 

az expresszió vi szo nyá nak egy olyan ér tel me zé sé re, amely re ed dig ki sebb fi gye lem 

irá nyult. Írá som az ana li ti kus tánc fi lo zó fia ok fej té se i re tá masz ko dik, az zal a cél lal, 

hogy el in dít son to váb bi ku ta tá so kat, ezek so rán fel tét le nül szük sé ges sé fog vál ni  

a kon ti nen tá lis fi lo zó fia kü lön bö ző irány za ta i nak be eme lé se a tánc mű vé szet vi lá -

gá nak ta nul má nyo zá sá ba. 

 

 

A „hi ány zó mű vé szet” 
 

A tánc alul rep re zen tált a fi lo zó fi ai esz té ti ká ban, ál la pít ja meg Francis Sparshott The 

Missing Art of Dance cí mű 1983-as ta nul má nyá ban. Ez a te vé keny ség ere de ti leg nem 

volt ré sze a mű vé szet XVIII. szá za di rend sze ré nek, amely Hegel fi lo zó fi á já ban te tő -

zött. Hegel sze rint a mű vé szet meg va ló sít ja egy nép szel le mét úgy, hogy nap fény re 

hoz za az igaz sá got vagy az esz mét anya gi for má ban. A mű vé szet ről szó ló rend szer 

csak a fes té sze tet, a szobrászatot, az épí té sze tet, a köl té sze tet és a ze nét tar tal -

maz za, ame lyek kö zül az el ső há rom lát ha tó an, a má so dik ket tő pe dig hall ha tó an 

je le ní ti meg az igaz sá got.1 Sparshott ér té ke lé sé re so kan tá masz kod nak az ana li ti kus 

fi lo zó fi á ban, nem pél da nél kü li, hogy Hegel be ke rül eb be a fi lo zó fi ai irány zat ba, elég 

csak Arthur Danto történelemfilozófiájára és művészetfilozófiájára gon dol nunk.2 

Hegel esz té ti ká já ban rög zí ti és ref lek tál ja azt a tör té nel mi fej le ményt, ami a XVIII. 

szá zad ban zaj lott le. Ad dig a mű vé szet nek nem volt olyan egy sé ges rend sze re, ami -

ből a tánc ál lí tó lag ki ma radt. A vi zu á lis mű vé sze tek, a köl té szet és a ze ne együt tes, 

mű vé szet ként va ló em lí té se nem volt szo ká sos sem az an tik vi tás ban, sem a kö zép -

kor ban, de még a re ne szánsz ban sem. Az tán meg sza po rod tak azok a pár hu za mok 

és ha son ló sá gok, ame lye ket Eu ró pá ban a kézművesipar kon tex tu sá ból ki sza ba du ló 

fes té szet és szob rá szat, va la mit a sza bad mű vé sze tek kö zött fel fe dez tek.3 Az össze -
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1      Vö. SPARSHOTT, Francis: The Missing Art of Dance = Dance Chronicle, 1983, 6. sz., 164–183. 
 
2      Hogy Hegelnek általában milyen szerepe van, illetve milyen jövője lehet az analitikus filozófiában, arról 

képet alkothatunk REDDING, Paul: Analytic Philosophy and the Return of Hegelian Thought, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2007 alapján. 

 
3      Vö. KRISTELLER, Paul Oskar: The Modern System of Arts = Uő: Renaissance Thought and the Arts. Prince -

ton, Princeton University Press, 1990, 244–225. 



ren de zés te o re ti kus alap ja ként ké szen állt a pla tó ni-arisz to te lé szi után zás el mé let 

ha gyo má nya, ami a né met fi lo zó fi á ban az au to nóm mű vé szet esz mé jé vé fej lő dött 

to vább. 

A mű vé szet bi ro dal má nak ko hé zi ó ja és iden ti tá sa az el mé le ti és közkultúrában 

egya ránt meg erő sö dött, az au to nóm mű vé szet gon do la ta gyö ke ret vert nem csak az 

al ko tó és a kri ti kus, ha nem az „egy sze rű” né ző, hall ga tó és ol va só fe jé ben is. Az auto -

nó mia fo gal ma lo gi ka i lag ter mé sze tes mó don (ha le het a lo gi ka kap csán ter mé sze -

tes ség ről be szél ni) a he te ro nó mi á val ke rült op po zí ci ó ba, ugyan ak kor a gya kor lat ban 

dekontextualizáció ered mé nyé nek bi zo nyult, ami pe dig kis vár tat va – vagy in kább 

azon nal – rekontextualizációba tor kol lott, mi vel a min den kon tex tu sá tól meg fosz -

tott fo gal mat még el gon dol ni sem tud juk, ak kor sem, ha az adott fo ga lom a mű vé -

szet att ri bú tu ma. Konk ré tan a mű vé szet fel sza ba dult a „trón és ol tár” ha tal ma alól, 

füg get le ne dett a hasz nos ság tól, a kép zés től és a mo dern ter mé szet tu do má nyok 

fejlő dé se mi att éle sen el vált, sőt szem be ke rült a tu do mánnyal. A kép ző mű vé szet  

a temp lom szak rá lis te ré ből a mú ze um vagy a ga lé ria pro fán, vagy kvá zi szak rá lis 

teré be ván do rolt, s ott nyer te vissza kon tex tu sát; a drá ma a szín ház ból az iro da -

lom ba köl tö zött; a ze ne a ze nész től a ze ne szer ző höz, a hang a fü lek ből a par ti tú rá -

ba. Ál ta lá ban meg erő sö dött a szer ző po zí ci ó ja min den ki más sal szem ben, ez zel köl -

csön ha tás ban erő sö dött a nem ze ti kul tú ra kon tex tu sa mak ro szin ten, is mét csak 

min den más sal szem ben. 

A tánc eb ből a transz for má ci ós ügy let ből nem jött ki jól. Ad dig ugyan rend ben 

men tek a dol gok, amíg a tánc a tár sas össze jö ve te lek élet vi lá gá ból fel ke rült a szín -

pad ra, de on nan nem tu dott – mi ként a drá ma – be vo nul ni az iro da lom ba, vagy – mi -

ként a ze ne – nem vált a kot tá val egyen lő vé. Még úgy sem, hogy a tánc moz du la tok 

le jegy zé sé re már a re ne szánsz ban tör tén tek kí sér le tek4 és a Lá bán-kinetográfia  

a ma ga ne mé ben úgy szól ván tö ké le tes. A szer ző sze mé lye így bi zony ta lan ság ban 

ma radt, a ze ne szer ző, a ko re og rá fus és a tán cos egya ránt szó ba ke rült, de eb ben az 

össze füg gés ben a ke ve sebb több, sőt csak az egy len ne de fi ni tív. A tánc en nek el -

le né re a nem ze ti kul tú rák ré sze ma radt, de nem tu dott an nak cent ru má ba, a mű vé -

szet rang já ra emel ked ni. El ső lá tás ra meg le pő mó don eb be az irány ba ha tott a tánc 

és a szakralitás vi szo nyá nak át ala ku lá sa is. Az au to nóm mű vé szet esz mé je úgy jött 

lét re, hogy füg get le ne dett a szak rá lis kon tex tus tól. Már most a nyu ga ti kul tú rá ban  

a tánc nak nem volt olyan mély be ágya zott sá ga a szakralitásba, mint az an tik vi tás -

ban vagy Ke le ten. Igaz ez an nak el le né re, hogy a Bib lia né hány he lyen em lí ti a tán -

cot5, pél dá ul A Pré di ká tor köny vé nek 3. fe je ze té ben ol vas hat juk, hogy „Ide je van  

a sí rás nak, és ide je a ne ve tés nek / ide je a gyász nak, és ide je a tánc nak”, és hogy az 

egy há zi ün ne pek kel pár hu za mos la i kus li tur gi á ban a kör tánc több he lyen szak rá lis 

funk ci ót töl tött és tölt be.6 A be ágya zott ság hi á nyá nak kö vet kez mé nye ként, a tánc 
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4      Vö. VARGYAS Brigitta: Ember és tánc a reneszánszban = Világosság, 2005, 2–3 sz., 55–62. 
 
5      Köszönöm Windhager Ákosnak, hogy felhívta figyelmemet erre a fontos vonatkozásra. 
 
6      Vö. ANDRÁSFALVY Bertalan: A hallgatóság nélküli népművészet, https://folkradio.hu/folkszemle/andras-

falvy_hallgatosagnelkulinepmuveszet/index.php (utolsó letöltés: 2019. 08. 11.); BÓLYA Anna Mária: 
Tánc a macedón szakrális hagyományban. Doktori (PhD) értekezés, Debreceni Egyetem, BTK, 2015. 



könnyeb ben vo nul ha tott vol na át a mo dern mű vé szet rend sze ré be, mint a töb bi 

mű vé szet, mert azok nak előbb el kel lett sza kad ni uk a te o ló gi ai kö tött sé gek től. Nem 

ez tör tént, mert a sza bad mű vé szet el éré se a töb bi ek nek az ál tal si ke rült, hogy meg -

szün tet ve meg őriz ték a szakralitást, a tánc nak vi szont, ha volt is va la mit meg őriz -

nie, az nem bi zo nyult elég sé ges nek. 

A tánc nak az au to nóm mű vé szet tel össze vet ve azok a jel lem zői ke rül tek elő tér -

be, ame lyek an nak „primitivitását” tá masz tot ták alá. Az a ha mis lát szat ke let ke zett, 

hogy a mű vé szet a nyelv, a ref le xió, a tu dás, az esz me, a kul tú ra, il let ve a ci vi li zá ció 

fo gal mai val jel le mez he tő; a tánc vi szont ezek hi á nyá val, egy olyan va la mi ként, ami 

a szim bó lum, a nyelv, a kul tú ra és a ci vi li zá ció előt ti. Más fe lől vi szont meg je lent  

a le he tő sé ge an nak a sok kal ked ve zőbb meg íté lés nek – mi több, ra jon gás nak – a tánc -

cal kap cso lat ban, hogy az va la mi kép pen az em ber ősi, ere de ti, rom lat lan me ta fi zi -

kai lé nye gét fe je zi ki, esze rint át ala kít va Schiller té te lét: Az em ber ak kor iga zán em ber, 

ami kor tán col.7 Az ana li ti kus fi lo zó fu sok kö zül is töb ben meg kér dő je le zik az el mé -

let ből hiány zó tánc mű vé szet té te lét. Sze rin tük az me gáll ja a he lyét, hogy a tán cot 

hi á ba ke res sük a nagy mű vé szet fi lo zó fi ai rend sze rek ben, vi szont meg ta lál juk fi lo -

zó fi a i lag re le váns egyéb szö ve gek ben.8 De még et től is job ban áll nak a dol gok, mert 

a nagy fi lo zó fi ák is fog lal koz nak a tánc cal, még Hegel is. 

A né met fi lo zó fus ugyan nem szo rul vé del münk re, de a mél tá nyos ság azt kí ván ja, 

hogy szót ejt sünk a tánc cal és a ba let tel kap cso la tos prog nó zi sá ról. Az elő re jel zés 

prob le ma ti kus ka te gó ria Hegelnél. Ugyan is művészetfilozófiájában is úgy jár el, mint 

jogfilozófiájában, a fi lo zó fia le he tő sé gét és fe la da tát a tör té nel mi múlt elem zé sé -

ben lát ja: „a vi lág gon do la ta csak ab ban az idő ben je le nik meg, mi u tán a va ló ság 

befe jez te ala ku lá sá nak fo lya ma tát és el ké szült”.9 Eb ből ki in dul va a „jós lás” nem  

a fi lo zó fia dol ga. Ugyan ak kor a he ge li rend szer még is csak a tel jes ség re tö rek szik, 

már egy ko rai nagy mű vé ben az áll, hogy „Az igaz, az egész.”10 A va ló ság egé szét 

mint fej lő dést, mint a fo ga lom meg va ló su lá sát kell spekulatíve meg ra gad ni, a tör -

té ne lem moz gá sa azt mu tat ja, amit a fo ga lom is ta nít, és a fo ga lom alap ján el gon -

dol ha tó a tör té ne lem egé sze, a jö vőt is be le ért ve. A mo dern vagy ro man ti kus mű -

vé szet ve ze tő ága za tai a fes té szet (hoz zá ké pest még az épí té szet és a szob rá szat 

is csak má sod la gos), a ze ne és a köl té szet, ezek tár gya lá sa te szi ki a mű vé szet fi lo -

zó fia túl nyo mó ré szét. De a szín pa di mű vé sze tek szá má ra is jut né mi hely. E te vé -

keny ség cso port ak kor vál hat iga zán sza bad mű vé szet té, ha „el sza kad a köl té szet 

ed di gi ural má tól, s azt, ami ed dig töb bé vagy ke vés bé csu pán kí sér let és esz köz volt, 
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7      Vö. SCHILLER, Friedrich: Levelek az ember esztétikai neveléséről = Uő: Művészet- és történelemfilozófiai 
írások. Ford. PAPP Zoltán, MESTERHÁZI Miklós, Bp., Atlantisz, 2005, 206.: „az ember csak akkor játszik, 
amikor a szó teljes értelmében ember, és csak akkor egészen ember, amikor játszik”. 

 
8      Vö. VAN CAMP, Julie: Philosophy of Dance = Dance Chronicle, 1996, 3. sz., 347–357.; BRESNAHAN, Aili: 

The Philosophy of Dance. https://plato.stanford.edu/entries/dance/#pagetopright (utolsó letöltés: 2019. 
08. 11.). 

 
9      HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich: A jogfilozófia alapvonalai vagy a természetjog és államtudomány vázla-

ta. Ford. SZEMERE Samu, Bp. Akadémiai, 1983, 23. 
 
10     HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich: A szellem fenomenológiája. Ford. SZEMERE Samu, Bp. Akadémiai,  

1979, 18. 



önál ló cél lá te szi, s ma gá ban ala kít ja ki. Eh hez a fel sza ba du lás hoz ha lad to vább  

a drá mai fej lő dés fo lya mán mind a ze ne és a tánc, mind a szí nész tu laj don kép pe ni 

mű vé sze te.”11 Egye lő re azon ban még nem tar tunk itt, ér té ke li a hely ze tet Hegel az 

1820-as évek ben.12 A szí nész ma in kább még csak a szer ző szó csö ve, ami kor meg -

kí sér li meg for dí ta ni a vi szonyt, hogy a da ra bot ön ki fe je zé se esz kö ze ként hasz nál -

ja, ke vés si ker rel jár mű vé szi szem pont ból. Ezt lát juk pél dá ul a commedia dell’arte 

rög tön zé se i nek ha gyo má nyát foly ta tó szín ját szás ban és a ter mé sze tes ség szín pa di 

kul tu szá ban. Ugyan ak kor a pusz ta tech ni kai ru tin ér tel mé ben fel fo gott vir tu o zi tás 

sem ve zet het cél ra. A ki u tat és a meg ol dást a zse ni á lis vir tu o zi tás fog ja je len te ni, 

amely nek min tá ját a ze nei elő adás ból már is mer het jük. Az ope ra és a ba lett, az 

ope ra éne kes és a ba lett-tán cos hely ze te még rosszabb. Mozart Va rázs fu vo lá ját 

ugyan di csé ri Hegel, mint mér ték tar tó al ko tást, de az ope ra és a ba lett más elő adá -

sa it csak cir ku szi csin nad rat tá nak mi nő sí ti, ame lyek a dra ma tur gi át a me se lát vá -

nyos sá gá val cse ré lik fel, s már aze lőtt a mű vé szet ha nyat lá sát mu tat ják, hogy az 

lét re jött vol na. A mű vé szet ugyan is nem el ér he tő az ének har so gá sá val, a ze ne 

csen gé sé vel, a szín pad pom pá já val, a jel mez gaz dag sá gá val, a lá bak moz gá sá nak 

bra vúr já val. Ah hoz több kell, még pe dig az, hogy a kül ső sé ge ken át csil lan jon va la mi 

szel le mi, amit a tech ni ka csak meg mu tat ne künk, s nem ural ko dik a szel lem fö lött, 

ha eb ben az eset ben van benne szel lem egyál ta lán. Wagner kri ti ku sai mond hat nák, 

hogy Hegel a mí tosz ba ha nyat ló wag ne ri ope rát bí rál ja, már an nak meg szü le té se 

előtt. Le het, de az a fel té te le zés ta lán fon to sabb, hogy a he ge li balettideálnak a mai 

tánc mű vé szet minimalista tö rek vé sei lát sza nak meg fe le lni. Szür ke szín pa don fe ke te-

fe hér, egy sze rű jel mez ben, smink nél kü li me zít lá bas tán cos je le nik meg, aki vissza -

fo gott gesz tu sok kal ad ja elő sa ját ér tel me zé sét. 

Össze fog lal va az ed di gi e ket: a tánc alul rep re zen tált ugyan a fi lo zó fi ai esz té ti ká -

ban, de nem hi ány zik on nan tel je sen. 

 

 

A tánc mű vé szet arany ko ra 
 

A szó szo ros ér tel mé ben nem volt fi lo zó fus, de a tánc fi lo zó fi á já nak szem pont já ból 

igen csak re le váns a csá szár ko ri Ró ma gö rög nyel ven író sza ti ri ku sa, Lukianos.13  

A Be szél ge tés a tánc ról szer ző je rend kí vül kri ti kus a ko ra be li kul tú rá val szem ben. 
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11     HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich: Esztétikai előadások III. Ford. SZEMERE Samu, Bp. Akadémiai, 1980, 
395. A német szöveg a legtöbb hegeli könyvhöz hasonlóan elérhető online több helyen is, a legjobban 
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der Poesie loslöst und dasjenige, was bisher mehr oder minder bloße Begleitung und Mittel war, zum 
selbständigen Zwecke macht und für sich zur Ausbildung gelangen läßt. Zu dieser Emanzipation geht 
im Verlaufe der dramatischen Entwicklung sowohl die Musik und der Tanz als auch die eigentliche 
Kunst des Schauspielers fort.” https://www.textlog.de/5865.html (utolsó letöltés: 2019. 08. 14.). 

 
12     Érdemes itt megjegyezni, hogy Hegel Esztétikai előadásait tanítványa, Heinrich Gustav Hotho adta ki 

néhány évvel mestere halála után a fennmaradt jegyzetek alapján, nem tudhatjuk, hogy a szöveg 
 mennyiben tükrözi Hegel intencióit, s mennyiben Hotho Hegel-képét, de ez a történeti-filológiai prob-
léma számunkra most nem elsődleges fontosságú. Hegel művészetfilozófiájáról jó összefoglaló: 
 GETHMANN-SIEFERT, Annemarie: Einführung in Hegels Ästhetik. München, Fink, 2005. 

 
13     Köszönöm F. Orosz Sárának, hogy emlékeztetett a szerző fontosságára. 



Bí rál ja a köl té szet kü lön bö ző ne me it, va la mint a fi lo zó fi át és a val lást, csak a tánc 

nem mu tat ja sze rin te a ha nyat lás tü ne te it. A tánc élő mű vé szet, nem a ré gi for mák 

ki üre se dett is mé tel ge té se, mint a kor társ tra gé dia, nem is a ré gi for mák kal va ló 

szofisztikus vissza élés, mint a fi lo zó fia, s nem al kal maz ko dik a ha ta lom le gi ti má ci -

ós el vá rá sa i hoz, mint a tör té net írás. A tánc úgy szól ván arany ko rát éli a rom lás ban. 

Lukianos cá fol ja a pri mi tív tánc elő í té le tes to po szát. A tán cos nak a tech ni kai kész -

sé gek el sa já tí tá sán túl, de ah hoz mér he tő en is mer nie kell más kap cso ló dó for má kat, 

a ze nét, a rit must, az idő mér té ket, szin túgy a fes té sze tet, a szobrászatot és a re to -

ri kát, mint az ér zel mek ki fe je zé sé nek mű vé sze tét. De tisz tá ban kell len nie tar tal mi 

vo nat ko zá sok kal is, ami az eti ka és kü lö nös kép pen a mi to ló gia is me re tét kö ve te li 

meg. Ez utób bi tény leg nem kis fe la dat, te kint ve a gö rög–ró mai mí to szok ka o ti kus 

bő sé gét, nem meg le pő, hogy a di a ló gus leg na gyobb ré szét en nek tár gya lá sa te szi 

ki. A tánc mű vé szet se géd tu do má nya i nak fel so ro lá sá ban egy pon ton ked ve sen meg -

áll. „Mert a lo gi ka már szük ség te len pe dan té ri á nak szá mít.”14 Az an tik szer ző a mai 

bevett ti po ló gia sze rint a preautonóm mű vé szet tör té nel mi kor sza ká ban ele mez te 

a tán cot, ezért sem tar tóz tat ta meg ma gát a ha szon el vű ér ve lés től. Esze rint a tánc 

nem csak azért ér té ke sebb a test gya kor lás nál, je le sül a bir kó zás nál, mert szebb, ha -

nem azért is, mert ke vés bé ár tal mas az egész ség re. A tánc tu laj don kép pen a leg jobb 

sport. En nek né mi képp el lent mond az au to nóm tánc mű vé szet ta pasz ta la ta, a mo dern 

ba lett egy nem szán dé kolt mel lék ha tá sa. Darren Aronofsky Fe ke te hattyú cí mű 

2010-es film je ki éle zet ten mu tat ja be azt a rend kí vü li tes ti és lel ki ter he lést, ami  

a ba le ri ná kat pá lyá juk alatt éri, s ami nek ha tá sá ra a Natalie Portman ál tal ala kí tott 

fő hős sze mé lyi sé ge fel bom lik. 

A köz kul tú ra kü lön bö ző szint je in ere dő kö zép ko ri és re ne szánsz tánc ha gyo mányt 

sa já tos mó don foly ta tó és át ér tel me ző új ko ri ba lett, amely a XVIII. szá zad ban Jean-

Georges Noverre és má sok mun kás sá gá nak ha tá sá ra ala kult ki, s vi rág ko rát mind -

má ig éli, az an tik vi tás ide ál já val össze vet ve jog gal ne vez he tő a tánc mű vé szet 

ezüst ko rá nak. 1983 óta ezt erő sí ti bennünk min den év ben a tánc vi lág nap ja áp ri lis 

29-én, ez a dá tum Noverre 1727-es szü le tés nap ja. 

 

 

Mi a tánc mű? 
 

A „tánc mű” vagy „tánc al ko tás” az an gol nyel vű ana li ti kus fi lo zó fi á ban hasz ná la tos 

dancework (dance work of art) for dí tá sa ként jel zi azt a de fi ní ci ós tö rek vést, ami ar ra 

irá nyul, hogy a mű vé szet fi lo zó fia ha gyo má nyos fo gal ma it al kal maz zák a tánc ra. 

Tánc mű az, amit a tánc mű vé szet, sze mély sze rint a tánc mű vész hoz lét re. En nek  

a meg for dí tá sa is min den to váb bi nél kül ér tel mes ki je len tés: a tánc mű vé szet az  

a te vé keny ség, a tánc mű vész az a va la ki, aki táncművet al kot. Eb ből a kör for gás ból 

úgy le het ki jön ni, hogy tar ta lom mal tölt jük meg az össze füg gést, meg fo gal ma zunk 

olyan jel lem ző ket, ame lyek meg lé te va la mi lyen je len sé get tánc mű vé avat. Graham 
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14     LUKIANOS: Beszélgetés a táncról. Ford. TRENYCSÉNYI-WALDAPFEL Imre, Bp., Magyar Helikon, 1959, 48. 



McFee egy köny vét ala pul vé ve azt mond hat juk, hogy a tánc mű olyan va la mi, ami 

(1) leg alább egy szer elő ad ha tó; (2) abszt rakt tí pus, amit az elő adás meg va ló sít;  

(3) a ko re og rá fus te vé keny sé gé nek ered mé nye, aki nek szán dé ká tól a mű iden ti tá -

sa és je len té se leg alább rész ben függ; (4) a tán cos elő adá sá ban, in terp re tá ci ó já ban 

jele nik meg; (5) ér zé kel he tő mű vé sze ti tu laj don sá gok kal ren del ke zik; (6) szán dé kolt 

al ko tás, ami nek lé te zé sét va la mi lyen tá gan ér tel me zett in téz mé nyi kon tex tus biz -

to sít ja, mely kon tex tus a mű vé szet bi zo nyos fo gal má ra tá masz ko dik.15 

Kö rül te kin tő en meg szer kesz tett lis ta, de az is rög tön lát szik raj ta, hogy leg alább 

annyi kér dést vet fel, mint amennyit meg vá la szol, sőt töb bet. A tánc mű mint abszt -

rakt tí pus ele gáns meg fo gal ma zás, de mint már szó volt ró la, erő sen vi tat ha tó, hogy 

a tánc írás be tud ja-e töl te ni azt az on to ló gi ai sze re pet, amit a szö veg vagy a par ti -

tú ra. A tánc mű al ko tó ja a ko re og rá fus és a tán cos. Rend ben, a ze ne szer ző in kább 

ze ne mű vész, mint tánc mű vész. De ha nem len ne ze ne mű, mi re tán col na a tán cos? 

Itt se gít sé günk re le het a film ana ló gi á ja, egy re gény adap tá ci ó ja so rán az al ko tó 

inkább a ren de ző és a szí nész (meg a for ga tó könyv író, il let ve az egész stáb), mint 

a re gény szer ző je, aki nek eset leg eszé ben sem volt, hogy fil met csi nál jon, pél dá ul 

azért, mert ak kor ez a tech ni ka még nem volt is mert. A tánc mű ér zé kel he tő mű vé -

sze ti tu laj don sá gok kal ren del ke zik. Mik is ezek tu laj don kép pen? Nyil ván le het nek 

esz té ti kai mi nő sé gek, mint a szép, a fen sé ges, a har mo ni kus, a tra gi kus vagy a ko -

mi kus. Ezek kel kap cso lat ban ré gi kér dés, hogy az ob jek tum vagy a szub jek tum 

okoz za-e őket, vagy va la mi más, eset leg az in téz mé nyi kon tex tus. Mert ah hoz, 

hogy va la mit mű al ko tás nak, ese tünk ben tánc mű nek nyil vá nít sunk, el jut ha tunk úgy, 

hogy mű vé sze ti tu laj don sá go kat ve szünk raj ta ész re, s azt mond juk rá, hogy ez 

tánc mű. De a for dí tott út is jár ha tó, az in téz mé nyi kon tex tus ból ér te sü lünk ró la, 

hogy táncművet lá tunk, s kis vár tat va mű vé sze ti tu laj don sá go kat is me rünk fel raj ta. 

Va gyis a kon tex tus is me re te hí ján nem tud juk el dön te ni, hogy egy adott moz du lat -

sor, mond juk a fu tó moz gás egy tánc mű ré sze-e, vagy egy sport ese mé nyé, vagy ép -

pen ség gel va la ki csak el akar ja ér ni a buszt. El le ne vet het nénk az ilyen institú-

cionalista ér ve lés nek, hogy min den ki lát hat ja, plá ne az ava tott szem, hogy a tán cos 

ke cse seb ben fut, mint az át lag em ber, de mi van, ha a tánc mű ép pen a hét köz na pi 

fu tást akar ja be emel ni uni ver zu má ba, s még si ke rül is ne ki? 

Foly tat hat nánk a kér dé sek so rát, de ta lán ennyi elég ah hoz, hogy ar ra gon dol -

junk, nem já runk-e job ban, ha más úton in du lunk el, s azt pró bál juk meg ne vez ni, 

ami min den mű al ko tás ban kö zös, az tán ha ez meg van, meg vizs gál nánk azt a sa já -

tos mó dot, ahogy ez a kö zös az egyes mű vé sze tek ben, ese tünk ben a tánc ban meg -

je le nik. Több ilyen egye te mes mód szer ta ni ala pot is kí nál a mű vé szet fi lo zó fi ai ha -

gyo mány, kor lá toz zuk most vizs gá ló dá sun kat a rep re zen tá ci ó ra és az expresszióra! 

A mű vé szet rep re zen tá ci ós el mé le te sze rint a mű va la mit meg je le nít, ami más, 

mint ma ga a mű. A nyu ga ti fi lo zó fia tör té ne té ben az el mé let Pla tón Ál la má nak 

tized ik köny vé re és Arisz to te lész Po é ti ka cí mű szö ve gé re megy vissza. Ná luk a mű -

vé szet mimézis, után zás, még pe dig a va ló ság után zá sa. A kü lönb ség ket te jük kö zött 
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az, hogy Platónnál a mű vé szet ál tal után zott va ló ság ma ga is után zat, az ide ák után -

za ta, így a mű vé szet tu laj don kép pen az után zás után za ta, ek képp ér ték te le nebb, 

mint a va ló ság, és még in kább, mint az idea; Arisz to te lész vi szont nem fo gad ja el 

az idea el mé le tet, és sok kal po zi tí vab ban ér té ke li a mű vé sze tet. Az el mé let nagy ban 

ha tott Noverre né ze te i re is, amennyi ben a tán cot a köl té szet hez és a fes té szet hez 

ha son ló an a ter mé szet hű má so la ta ként fog ta fel, va la mint a ro man ti ka mű vé szet -

esz mé nyé re, össze kap cso lód va a természetkultusszal. Az ógö rög mimézis to vább 

élt egy sa já tos, a tánc cal ro kon mű vé sze ti ág, a „min dent után zó” pan to mim ne vé -

ben is. 

Más a va ló ság és más a mű vé szet, az utób bi vir tu á lis és il lu zó ri kus. A mű ugyan -

ak kor ré sze a va ló ság nak, de sa ját va ló sá gá val ké pes be mu tat ni a va ló ság lát sza tát 

is. A kü lönb ség a mű vé sze ti ágak kö zött ab ban áll, hogy más mó don hajt ják ezt vég -

re. A fo lya mat ma gya rá za tá ra töb ben a re to ri kai tró pu sok va la me lyi ké nek ana ló -

giá ját al kal maz zák. Susanne Langer er ről úgy vé le ke dik, hogy min den mű vé szet 

szim bó lum te rem tő vál lal ko zás. A ze ne idő szim bó lu mok kal dol go zik, a kép ző mű vé -

szet a vir tu á lis te ret hasz nál ja, a köl té szet az éle tet, a tánc szin tén azt, de nem  

a sza vak, ha nem a moz du la tok nyel vé nek se gít sé gé vel.16 A tánc mű a va ló sá got ele mi 

szin ten két fé le me tó dus sze rint rep re zen tál hat ja. Meg te he ti (1) min den kü lö nös fel -

té tel nél kül, pusz tán ál ta lá nos kul tu rá lis kó dok se gít sé gé vel. Ha a ba le ri na kis lányt 

ala kít, eh hez il lő smin ket, fri zu rát és jel mezt vi sel, ha a sze rel met akar ja meg je le -

ní te ni, ke zét szí vé hez eme li. De olyan is szép szám mal elő for dul, hogy (2) a rep re -

zen tá ció csak va la mi lyen kü lö nös fel té tel meg lé te ese tén mű kö dik. A né ző nek, hogy 

meg ért se a táncművet, szük sé ge van bi zo nyos – adott eset ben el mé lyült – tör té ne ti, 

szo ci o ló gi ai, po li ti kai, ne tán mű vé szet el mé le ti is me re tek re. Szá mos ba lett an tik 

mito ló gi ai té mát dolgoz fel, vagy tesz ar ra uta lást, úgy lát szik, Lukianosnak iga za 

volt, ami kor ezek re oly nagy fi gyel met for dí tott, mert ezek nél kül a mo dern tán cot 

sem tud juk kö vet ni. 

Több tánc fi lo zó fus an nak a meg győ ző dé sé nek ad han got, hogy a tánc mű rep re -

zen tál hat, sőt le het min de nek előtt rep re zen ta tív, de ez nem kö te le ző, nem a rep re -

zen tá ció a tánc mű lé nye ge, kü lö nö sen nem az után zás.17 Kö zü lük jó né há nyan in -

kább az expresszióra sza vaz nak.18 Ezen el mé let sze rint min den mű vé szet a mű vész 

bel ső vi lá gát, gon do la ta it, ér zel me it ve tí ti ki, a mű vé sze ti ág nak meg fe le lő esz kö -

zök kel, így al kot a kö zön ség szá má ra is ér zé kel he tő vir tu á lis vi lá got. A meg je le ní tés 

te ó ri á ja ér tel mé ben a tán cos ami kor Jú li át vagy Ró me ót ala kít ja, nem ér zi azt  

a szer ele met, amit a veronai fi a ta lok, ha nem csak be mu tat ja, vagy ha úgy te tszik, 
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utá noz za azt; nem is úgy gon dol ko dik, mint ők, bár az zal va ló szí nű leg egyet ért, 

hogy ese tük ben a sze re lem na gyobb ér ték, mint a csa lá di ha gyo má nyok, de más 

esz kö zö ket vá lasz ta na a szép cél el éré sé re. De biz tos, hogy így van ez? A tár sa da -

lom tu do má nyok mód szer ta na is me ri a be le élő meg is me rést, ami kor a meg fi gye lő 

azo no sul ni igyek szik a meg fi gyelt sze méllyel, meg ta gad nánk ezt a le he tő sé get  

a mű vész től? De nem is kell az, hogy a tán cos (akár csak át me ne ti leg) Ró me ó vá 

vagy Luciferré vál jon, elég, ha ér zel me, vé le mé nye ala kul ki a je len ség gel kap cso -

lat ban, s azt ki fe je zi ne künk. A tánc expresszív el mé le te nem csak „egy sze rű” egyé -

ni ér zel mek ki fe je zé sé re vo nat ko zik, ha nem a leg bo nyo lul tabb szociokulturális 

jelen sé gek ér té ke lés re is. Mind azon ál tal ez zel az el mé let tel kap cso la to san is el -

mond ha tó az, ami a rep re zen tá ci ó val össze füg gés ben: le het, de nem uni ver zá li san 

kö te le ző. Vég té re is nem tud juk min den két sé get ki zá ró an, hogy mit érez a tán cos, 

vagy hogy érez-e egyál ta lán va la mit té má já val kap cso lat ban, le het, hogy egy sze rű -

en csak sze ret tán col ni, bár eb ben az eset ben ezt a sze re tetet köz ve tí ti ne künk, 

még ha nem is akar ja. 

Nem is olyan biz tos, hogy a rep re zen tá ció és az expresszió ki zár ja egymást. 

Kap cso la tuk több fé le kép pen mű köd het. A tán cot te kint het jük a kom mu ni ká ció egy 

faj tá já nak, amely sa já tos nyel vet vagy nyelv sze rű esz köz kész le tet, il let ve mé di u -

mot hasz nál. A tánc nyelv el tér ugyan a be szélt nyelv től ab ban, hogy nincs ne ki 

meg ha tá ro zott szó tá ra és gram ma ti ká ja, de a moz gás és a test tar tás, va la mint  

a gesz tu sok al kal ma zá sa ha son ló mű kö dést ered mé nyez.19 A tánc mű an nak meg fe -

le lő en vi szo nyul a tánc cal tör té nő kom mu ni ká ci ó hoz, mint ál ta lá ban a mű al ko tás  

a kom mu ni ká ci ó hoz. A tánc mű in ten ci o ná lis te vé keny ség ered mé nye, a te le o lo gi kus 

fo lya mat so rán a tán cos hasz nál hat ja esz köz ként a ki fe jez ni szán dé ko zott tar ta lom 

lát ta tá sá hoz az után zás for mai esz kö zét. Az „után zás” a mű vé szet tel kap cso lat ban 

nagy fi lo zó fi ai múlt ja el le né re so kak szá má ra le ki csiny lő en sér tő ki fe je zés. Utá noz -

ni a gye re kek vagy a ke vés bé te het sé ges mű vé szek szok tak (hogy a maj mok ról már 

ne is be szél jünk). Eb ben a je len té sé ben a szó nem a va ló ság és a mű vé szet, ha nem 

a mű vész és egy má sik mű vész vi szo nyá ra vo nat ko zik. A zse ni al kot, az epi gon utá -

noz za. De még eb ből is szü let het iga zi mű vé szet a pa ró di á ban, er re szá mos pél dát 

is me rünk a klasszi ku sok tól a poszt mo der nig. Az ön ki fe je zés és az után zás vi szo -

nyá ban az után zás nak rá is me rünk egy olyan fo gal má ra is, amely tény leg a mű vé -

szet lé nye gét fe je zi ki, még pe dig úgy, hogy egy ben ha tá rát is fe sze ge ti. A Ge ne zis 

köny vé ben mond ja Is ten, hogy „te remt sünk em bert a mi ké pünk re és ha son la tos -

ságunk ra”. Az em ber nem Is ten, de még is az al ko tás nak ezt a szak rá lis fo gal mát 

kép vi se li a ma ga mód ján a mű vész is. A tán cos, hogy esz mé it ki fe jez ze, a ma ga ha -

son la tos sá gá ra sa ját tes té ből sa ját tes te se gít sé gé vel vir tu á lis em bert al kot. 

Wittgenstein fi lo zó fi á ja ha tá sá ra két sé ges sé vált, hogy len ne va la mi olyas mi, 

ami az ál ta lá nos fo gal mak alá tar to zó ele mek mind egyi ké ben kö zös len ne. Hí res 

pél dá ja a já ték fo gal ma, il let ve az a sok fé le cse lek vés, ami ket já té kok nak ne ve zünk: 

„ezek ben a je len sé gek ben egyál ta lán nem egy va la mi a kö zös, ami mi att az tán 
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mind egyik re ugyan azt a szót al kal maz zuk – ha nem egymással szá mos kü lön bö ző 

mó don ro ko nok”.20 A mű vé szet ese té ben nyil ván szá mos ro kon sá gi vi szonyt tud -

nánk meg ál la pí ta ni, de cél sze rűbb, ha most egy szű kebb kör re, az elő adó-mű vé sze -

tek re kor lá toz zuk ér dek lő dé sün ket. A tánc több min den ben ha son lít a ze né re és  

a szín ház ra, de el is tér tő lük, mi vel ha nem így len ne, ar ra gya na kod nánk, hogy 

eset leg nem is önál ló mű vé szet. A tánc mű ere de ti eset ben meg egye zik az elő adott 

ze ne mű vel és szín da rab bal ab ban, hogy az elő adó tér ben és idő ben ugyan ott van, 

mint a be fo ga dó. Ha fel vé tel ről van szó, ter mé sze te sen ez nem áll, de ugyan úgy 

nem áll egyik nél sem. A tán cos és a szí nész, va la mint az éne kes ro ko nok, mert 

mindhárman a sa ját tes tü ket hasz nál ják az elő adás so rán. A ze nész tő lük el té rő en 

hang szert hasz nál, amit sa ját tes te meg hosszab bí tá sa ként is fel fog ha tunk. A tán cos 

csak a test lát ha tó moz gá sá val áb rá zol, a szí nész vi szont, ha nem né ma já ték ban 

látjuk, be szél is, sőt in kább a ver bá lis nyelv az ő mé di u ma. Min den tisz ta elő adó-

mű vé szet haj la mos a hib ri di zá ci ó ra, több szö rö sen is. En nek leg lát vá nyo sabb pél dá ja 

a mu si cal. A tánc, a szín ház és a ze ne ugyan azt az on to ló gi ai prob lé mát ve ti fel: Mi 

a sze re pe az elő adó nak a mű lét re jöt té ben? Köz ve tí tő, ér tel me ző, al ko tó? A leg na -

gyobb prob lé mát is mét az okoz za – s ez zel úgy lát szik, min den mű vé szet el mé let -

nek szá mot kell vet nie –, hogy el len tét ben a szín ház zal és a ze né vel, a tánc mű 

eseté ben bi zony ta lan az abszt rakt írott tí pus lé te.
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Bólya An na Má ria – Pónyai Györ gyi – Da ni Er zsé bet 

AranyVáRy-pro jekt – Tánc tör té net és vir tu á lis va ló ság 
 

 

A vir tu á lis te rek fel hasz ná lá sa az ok ta tás ban még gye rek ci pő ben jár. Bár 2016-ot 

a vir tu á lis va ló ság évé nek ne vez ték, az ok ta tás ban va ló meg je le né sé nek in kább el -

szórt pél dá i val ta lál ko zunk Ma gyar or szá gon. Nem zet kö zi szín té ren van nak rep re -

zen ta tív fel mé ré sek a VR-fel hasz ná lás ok ta tá si ered mé nye i ről, és Ma gyar or szá gon 

is fel lel he tő ek ez irányú kez de mé nye zé sek.1 A tánc tör té net ok ta tá sá nak vir tu á lis 

tar ta lom mal va ló szem lél te té sé ről ed dig a nem zet kö zi szak iro da lom ban nem je lent 

meg adat. Úgy tű nik, hogy a Deb re ce ni Egye tem Könyvtárinformatika Tan szé ké nek 

és az Arts 5.0 ku ta tó cso port nak kö zös pro jekt je az el ső ilyen jel le gű kez de mé nye -

zés. A 2018-ban in dult in no va tív pro jekt a ma gyar ba lett-tör té net ko rai kor sza kai -

nak ku ta tá sá hoz kap cso ló dik. Az Auróra 1. és 2. pro jekt a ma gyar balettélet ki ala -

ku lá sá nak fon tos pont ja it ve szi gór cső alá: a Pes ti Ma gyar Szín ház (ké sőbb Nem zeti 

Szín ház) 1837-es meg nyi tá sát, Campilli Fri gyes ba lett mes ter mű kö dé sét és Arany -

váry Emí lia el ső je len tős prí ma ba le ri na és el ső ko re og rá fus nő sor sát. A vir tu á lis 

tar ta lom ki fe je zet ten Aranyváry sze mé lye és a Nem ze ti Szín ház ban va ló mű kö dé se 

kö ré épül. A pro jekt ben a Ma gyar Tánc mű vé sze ti Egye tem tánc tör té net-ok ta tói és 

a Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té ze té nek 

ku ta tói is részt vesz nek. A pro jek tet a Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia Mű vé szet el mé -

le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té ze te tá mo gat ja, ame lyért ez úton is kö szö ne tün ket fe -

jez zük ki. 

 

 

Aranyváry Emí lia, az el ső ma gyar prí ma ba le ri na, ko re og rá fus nő és ko ra 
 

A ro man ti kus ba lett tánc be li for ma nyel ve a XIX. szá zad har min cas éve i re ala kul ki 

Pá rizs ban. A ro man ti ka em be ré nek a ba lett mű fa ja a fan tá zia vi lág ba va ló el me ne -

kü lés re adott le he tő sé get. Be le él het te ma gát a fan tom lé nyek kel in ten zív kap cso lat -

ba lé pő em be ri lé nyek tör té ne té be.2 A kor két leg je len tő sebb ba lett je, A szil fid (1832, 

1836) és a Giselle (1841) a rusz ti kus, vi dé ki vi lá got ál lí tot ta szem be a ti tok za tos, 

túl vi lá gi lé nyek kel, lé nye ges ré szük azon ban a má so dik fel vo nás, ahol a tes tet len 

tün dé rek kap nak fő sze re pet. A for ma nyelv va ló já ban ezek nek a lé nyek nek az áb -

rá zo lá sá ra ala kul ki.3 Ez igen fej lett tánc tech ni kát kö ve telt meg, amely el ső sor ban 

lé gi es és fel fe lé tö rek vő ele me ket tar tal ma zott. A for ma nyelv össze gez te a tán cos 
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fe la da tát: az éte ri lé nyek meg je le ní té sét.4 A leg szem be tű nőbb újí tás a spicc tech ni -

ka tánc nyelv be va ló mű vé szi inkorporációja volt, amely Amalia Brugnoli „el ké pesz -

tő” spicc tán ca óta a nyu gat-eu ró pai szín pa do kon egy re is mer tebb lett. A tün dér alak 

meg for má lá sa: a gra vi tá ci ó val va ló el len sze gü lés olyannyi ra kí vá na tos volt, hogy  

a tán cos nők igen ne héz tech ni kai igény be vé tel től sem ri ad tak vissza.5 

Az el ső spicc-ci pők már sa rok nél kü li ek vol tak szög le tes or ral és sza tén se lyem 

ci pő résszel. Utób bi egyéb ként is a ko ra be li di vat ré sze volt, ha son lí tott a ko ra be li 

ak ro ba ták és kö tél tán co sok ci pő jé hez. A spicc tech ni ka fej lesz té sé vel a pu ha ci pő -

ket bőr talp pal, a ci pő he gyét pe dig ext ra var rá sok kal erő sí tet ték meg. A láb nak  

a ke mé nyí tett musz lin, ne mez, kar ton cipőbelső és bo ka kö ré szo ro san meg kö tött 

sza la gok ad tak tá mo ga tást. A ke mé nyí tett ci pők csak a ro man ti ka után, 1880-ban 

ter jed tek el, ad dig a ro man ti kus ba le ri nák a sa ját ta lá lé kony sá guk ra és tes ti ere jük -

re, ügyes sé gük re vol tak utal va a spicc tech ni ká ban. A ba le ri na és a spicc-ci pő kö rül 

ki ala kult sza bá lyos kul tusz a ro man ti ka sa já tos sá ga. Ez a kul tusz szin te ugyan olyan 

kel lé ke a ro man ti kus ba lett nek, mint ma ga az elő adás.6 

A ma gyar or szá gi mű vé sze ti élet ben – egyes el szórt ven dég já té kok tól el te kint ve 

– a ko rai ro man ti kus stí lus, va gyis a hú szas és a har min cas évek stí lu sa nem tu dott 

meg ho no sod ni. A ro man ti kus ba lett-tech ni ká nak nincs nyo ma a ko ra be li kri ti kák ban. 

For du ló pont a Pes ti Ma gyar Szín ház (ké sőbb Nem ze ti Szín ház) 1837-es meg nyi tá sa, 

amikortól meg kez dő dik a tánc kar ki ne ve lé se, amely nek el ső je len tős sze mé lyi sé ge 

a Bécs ből ér ke zett, olasz szár ma zá sú Campilli Fri gyes volt. A ba lett kar szín vo na la 

még so ká ig el ma radt a ba let tek elő adá sá hoz szük sé ges szín vo nal tól, azon ban a jó 

szó lis ták ha mar meg je len tek. Az el ső va ló ban nem zet kö zi mér cé vel mér ve is ma -

gas szín vo na lú ba le ri na Aranyváry Emí lia volt.7 

Aranyváry ro man ti kus szép ség ide ál, ki vá ló tech ni ká jú és előadókészségű, ha zai 

és nem zet kö zi szín pa do kon is kö rül ra jon gott tán cos nő, az 1850-es évek má so dik 

fe lé nek ma gyar prímabalerinája. Aranyváry Emí lia az 1830-as évek vé gén (va ló szí -

nű leg 1838-ban vagy 1839-ben) szü le tett. Jó mó dú pes ti csa lád gyer me ke ként elő -

ször a Né met Szín ház fran cia tánc mes te ré től ta nult. Még egé szen fi a ta lon, 1848 

má ju sá ban lé pett fel elő ször a Nem ze ti Szín ház ban. A ha zai kö zön ség és a saj tó is 

ha mar fel fi gyelt pá rat lan te het sé gé re, kül föl di ta nu ló éve it és el ső si ke re it is fi gye -

lem mel kí sér ték. Szü lei Pá rizs ban ta nít tat ták, Arthur Saint-Léon, a kor szak egyik 

leg is mer tebb férfitáncosa és leg ne ve sebb ba lett mes ter-ko re og rá fu sa ké pez te, és az 

1850-es évek ele jén már a pá ri zsi Théâtre Lyrique-ben volt el ső tán cos nő.8 
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4      Uo. 
 
5      FISHER, Jennifer: Why Ballet Men Do Not Stand on Their Toes (but Georgian Men Do) = The World of 

Music, 2014, 3. évf., 2. sz., 59–77.; LEE, Carol: Ballet in Western Culture. A History of its Origins and 
Evolution. Routledge, New York, 2002. 

 
6      BÓLYA An na Má ria: Ro man ti ka a ba lett ben = Auróra – A ma gyar or szá gi ba lett szü le té se. Campilli Fri gyes 

40 éve Ma gyar or szá gon. Az el ső ma gyar prí ma ba le ri na és ko re og rá fus nő – Aranyváry Emí lia. Bp., MMA 
Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té zet, 2020. 

 
7      KŐ VÁ GÓ Zsu zsa: Ro man ti ka Ma gyar or szá gon – Eu ró pai ha tá sok = Auróra – A ma gyar or szá gi ba lett szü -

le té se. Campilli Fri gyes 40 éve Ma gyar or szá gon. Az el ső ma gyar prí ma ba le ri na és ko re og rá fus nő – Arany -
váry Emí lia. Bp., MMA Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té zet, 2020. 

 
8      VÁLYI Ró zsi: Nem ze ti tánc ha gyo má nya ink sor sa a szín pa don, a ba lett az ab szo lu tiz mus és a ki egye zés 

ko rá ban = A ma gyar ba lett tör té ne té ből. Szerk. VÁLYI Ró zsi, Mű velt Nép, 1956; KOEGLER, Horst: Balett -



Az 1840–1850-es évek ben Pes ten a Nem ze ti Szín ház ban jel lem ző en kül föl di 

sztár balerinák (Fanny Elssler, Fanny Cerrito, Lucile Grahn) pro duk ci ói je len tet ték az 

igé nyes balettműsort. Ne ves ha zai szó lis tá ink és a bé csi, pá ri zsi, lon do ni, mi lá nói 

szín há za ké hoz ha son ló an ma ga san kép zett ba lett karok nem vol tak. Nem kis örö met 

je len tett te hát a ba lett ha zai ra jon gó i nak, ami kor Aranyváry Emí lia kül föl di kép zé -

sek és ven dég sze rep lé sek után 1854-ben vissza tért Pest re a Nem ze ti Szín ház hoz, 

és kez det ben időn ként ven dég ként, majd 1856 már ci u sá tól 1859 áp ri li sá ig szer ző -

dött tag ként rend sze re sen tán colt nem ze ti szín pa dun kon. Ez az idő szak te kint he tő 

a ha zai klasszi kus balettművészet szü le té sé nek és egy ben el ső fény ko rá nak.  

A Nem ze ti eb ben az idő ben nem is szo rult sztárbalerinák meg hí vá sá ra, az együt -

test igaz ga tó Campilli Fri gyes ba lett jei, il let ve szá mos ope ra be tét je Aranyváry fő -

sze rep lé sé vel ke rül tek be mu ta tás ra. 

A fi a tal ba le ri na „kel le mes szen de arcza, dúsgazdagságu haj za ta, piczi lá bai s ter -

me te ál tal” egé szen el va rá zsol ta a kö zön sé get, de nem csak bá jos kül se jé vel és „fél -

re is mer he tet len ta len tu má val”, ha nem „szép sze rény ma ga vi se le té vel” is meg nyer te 

a szí ve ket. Bi zo nyos, hogy a kor ban rit ka ki vá ló tech ni ká val bírt, a kri ti kák rend re 

ki emel ték „tánczbravourjait”, „sza ba tos lej té se it”, ügyes „láb ujj he gye zé sét”, könnyed 

„le be gé sét”, „szi laj for du la ta it”, „ki fe je ző haj lé kony sá gát”, „vil lám se bes át vál to zá sa it”, 

„hul lá mos haj lon gá sa it”, „me rész pirouette-jeit”, „bámulatraméltó ere jű” szö ké se it, 

„ele ven és könnyűd” lá ba it. Szí né szi ki fe je zés te rén is fel vet te a ver senyt a leg na -

gyobb kül föl di sztá rok kal: ala kí tá sa i ban „köl tői ki fe je zé se it”, „él ve ze tes mi mi ká ját”, 

„be szé des ele ven sé gű” arc já té kát di csér ték. Fel lé pé se in a Nem ze ti Szín ház rend sze -

rint „tel ve”, sőt „töm ve” volt, és mi at ta még a hosszabb ide je re per to á ron lé vő ba -

lettműveket is szí ve sen új ra és új ra meg néz te a kö zön ség. Szá ma it rend re hosszas 

és „za jos tap sok” kö zött is mé tel tet ték.9 

Nagy si ke re ket ara tott az Annita, az el ra bolt ara, az Esmeralda, a Ka ta lin, a rab ló -

ve zér nő, va la mint A fur fan gos szo ba le ány fő sze re pe i ben, és a ba lett „ko szo rú ja ként” 

re me kelt szá mos ope ra be tét szó lis tá ja ként is. Leg hí re sebb ala kí tá sa a Giselle cím -

sze re pe volt, ezt éve kig tán col ta Campillivel. Tán cos női kar ri er je mel lett al ko tó ként 

is be mu tat ko zott, ő volt el ső női ko re og rá fu sunk: 1854 jú ni u sá ban mu tat ták be  

a To bor zók cí mű kétfel vo ná sos, né pi élet ké pe ket és kü lön fé le ka rak ter tán co kat tar -

tal ma zó mű vét. A si ke rek el le né re azon ban már 1857-ben meg-meg mu tat ko zott, 

hogy a Nem ze ti Szín ház ki ál lí tás ban mél tat la nul igény te len né vá ló ba lett jei és a kü -

lön fé le ope ra be té tek nem nyújtanak szá má ra va ló di táv la to kat. A saj tó is sür get te 

a tánc re per to ár fris sí té sét. Köz ben a Kas sá ról in dult, majd a Nem ze ti ben Campilli 
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lexikon. Szerk. KÖRTVÉLYES Gé za, Bp., Ze ne mű ki a dó, 1977; RÉDEY Ti va dar: A Nem ze ti Szín ház tör té ne te. 
Bp., Ki rá lyi Ma gyar Egyetemi Nyom da, 1937; PÓNYAI Györ gyi: Aranyváry Emí lia – A ma gyar or szá gi 
balett kez de tei és Aranyváry Emí lia = BÓLYA An na Má ria – DA NI Er zsé bet – PÓNYAI Györ gyi – VASS Jo -
han na: A ma gyar or szá gi ba lett kez de tei és Aranyváry Emí lia – Elő adás. Bp., Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé -
mia, Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té zet Könyv tá ra, 2019. 

 
9      PÓNYAI Györ gyi: Aranyváry Emí lia, az el ső ma gyar prí ma ba le ri na és ko re og rá fus nő – mű kö dé se és mű -

vé sze te a ko ra be li saj tó tük ré ben = Auróra – A ma gyar or szá gi ba lett szü le té se. Campilli Fri gyes 40 éve 
Ma gyar or szá gon. Az el ső ma gyar prí ma ba le ri na és ko re og rá fus nő – Aranyváry Emí lia. Bp., MMA Mű vé -
szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té zet, 2020; PÓNYAI Györ gyi: Aranyváry Emí lia. A ma gyar or szá gi 
ba lett kez de tei és Aranyváry Emí lia = BÓLYA An na Má ria – DA NI Er zsé bet – PÓNYAI Györ gyi – VASS Jo -
han na: A ma gyar or szá gi ba lett kez de tei és Aranyváry Emí lia – Elő adás. Bp., Ma gyar Mű vé szeti Aka dé -
mia, Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té zet Könyv tá ra, 2019. 



ke ze alatt las san szó lis tá vá érő új te het ség, Rotter Ma ri is egy re több sze re pet ka -

pott. Az ope ra be té tek tánc szá ma i nak elő adá sá hoz így már nem volt szük ség Arany -

váryra – ilyen ma ga san kép zett (és jól meg fi ze ten dő) prímabalerinára –, és gázsi-

egyeztetési prob lé mák ról is szól tak a saj tó hí rek. Tá vo zá sá ról fel-fel röp pen tek 

téves nek bi zo nyu ló hí resz te lé sek, 1859 ja nu ár já ban azon ban már biz tos sá vált, 

hogy már ci us vé gé vel Aranyváry el hagy ja a Nem ze tit. A szer ző dés bon tás rész le tes 

hát te re nem is mert, va ló szí nű, hogy több té nye ző együt tes ha tá sa ve ze tett odá ig, 

hogy az ak kor húsz év kö rü li prí ma ba le ri na fel mond jon a szín ház ban. Stá tu szát és 

sze re pe it utó da, Rotter Ma ri vet te át.10 

A Nem ze ti Szín ház tól tá voz va Aranyváry Emí lia kez det ben vi dé ki nagy vá ro sok 

(Sze ged, Arad) szín pa da in tán colt. A Ko lozs vá ri Nem ze ti Szín ház ban a mi lá nói Scala 

el ső tán co sa, Luigi Montella part ne re ként lé pett fel nagy si ker rel, ba let te ket és ope -

ra be té te ket ad tak elő. A Ha vi Mi hály-ve zet te ko lozs vá ri szín tár su lat tal 1860-ban 

Bu ka rest ben is ven dég sze re pelt.11 Ez a nagy sza bá sú tur né azon ban anya gi okok 

mi att ku darc ba ful ladt, és Aranyváry va ló szí nű leg ezu tán már nem is tért vissza 

Pest re. Ha zai és olasz la pok tu dó sí tá sai sze rint a kö vet ke zők ben Itá lia szá mos 

nagy vá ro sá ban (Mi lá nó, Bologna, Ró ma, Mo de na, Ferrara, Párma) tur né zott fő sze -

re pe ket tán col va, vagy szer ző dött le egyes sze zo nok ra szín há zak hoz, Anconában 

egy li tog rá fi án meg is örö kí tet ték; köz ben fel lé pett Lon don ban is. Út ját 1871-ig 

Firen zé ig tud juk kö vet ni, itt azon ban hir te len nyo ma ve szik, meg szűn nek a ró la 

szó ló hír adá sok, és egye lő re nem lel he tő fel ró la to váb bi in for má ció.12 Köz is mert -

sé ge, va la mint a ha zai és olasz szín pa do kon is mu ta tott élénk mű vé szi ak ti vi tá sa 

tük ré ben ez a sze mé lye kö rül hir te len be ál ló csend za var ba ej tő és meg ma gya ráz -

ha tat lan. A sa ját ide jé ben ma gyar vi szony lat ban pél da nél kül ál ló an si ke res ha zai 

és nem zet kö zi kar ri ert be fu tó, a kö zön ség ál tal sze re tett és tisz telt prímabalerinánk 

to váb bi sor sát har min cas évei ele jén ro man ti ku san ti tok za tos ho mály fe di el. 

Az Auróra el ne ve zé sű ma gyar ba lett-tör té net kez de te it ku ta tó pro jekt so ro zat 

má so dik ré sze Aranyváry Emí lia éle té nek ti tok za tos pont ja i ra de rí tett fényt, gaz -

da gí tot ta az Aranyváry-ku ta tás ada ta it, új li tog rá fi át fe de zett fel az idő sebb ko rú 

Aranyváryról, és át fo gó ké pet igye ke zett ad ni mű vé szi te vé keny sé gé ről a ko ra be li 

sajtókritikák, is mer te té sek fé nyé ben. Eh hez a pro jekt hez tár sult a vir tu á lis tér 

elkészí té se, amely nek fő pont jai a Nem ze ti Szín ház épü le te, Aranyváry alak ja és  

a ro man ti kus ba lett „fé ti sei” vol tak. Je len pro jekt ben ké szí tett vir tu á lis tér ok ta tá si 

és tu do mány nép sze rű sí té si cé lú.13 
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10     PÓNYAI Györ gyi: Aranyváry Emí lia. A ma gyar or szá gi ba lett kez de tei és Aranyváry Emí lia = BÓLYA An na 
Má ria – DA NI Er zsé bet – PÓNYAI Györ gyi – VASS Jo han na: A ma gyar or szá gi ba lett kez de tei és Arany -
váry Emí lia – Elő adás. Bp., Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia, Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té -
zet Könyv tá ra, 2019. 

 
11     LASKAY Adrienne: A mű tánc ki ala ku lá sa az er dé lyi szín pa do kon = Mű ve lő dés, 2009, 62. évf., szep tem -

ber, 4–9. 
 
12     PÓNYAI: i. m. (2020). 
 
13     BÓLYA An na Má ria: Tánc ku ta tás és VR = ADA 2019 kon fe ren cia abszt rakt kö te te. Deb re cen, Deb re ce ni 

Egye tem In for ma ti kai Kar, 2019. 



A vir tu á lis tér el ké szí té se 
 

A 3D-tech no ló gi ák már ré gó ta nem is me ret le nek a min den na pi élet ben. Nép sze rű ek 

a há rom di men zi ós kép al ko tás sal kap cso la tos rend sze rek (há rom di men zi ós fény ké -

pe zés, há rom di men zi ós te le ví zi ó zás, 3D-s, 4D-s, 5D-s stb. mo zik, há rom di men zi ós 

szá mí tó gé pes já té kok, há rom di men zi ós szi mu lá ció) és a há rom di men zi ós nyom ta -

tás.14 

A vir tu á lis va ló ság (virtual reality, VR) nem pon to san meg ha tá ro zott fo gal ma 

sok kal szé le sebb fel hasz ná lá sú tech ni ká ra utal. A fő több let a tér ben va ló ak tív 

rész vé tel ben és a több ér zék szerv re va ló ha tás ban mu tat ko zik meg el ső sor ban.  

A vir tu á lis va ló ság alap ve tő jel lem zői: szá mí tó gé pes tech ni ká val al ko tott rend szer, 

ma ga a fel hasz ná ló is je len le het a vir tu á lis tér ben, a fel hasz ná ló a tér ben ta lál ha tó 

ob jek tu mok kal in te rak tív mó don „köl csön ha tás ba” lép het, az interaktivitás a tér be li 

tör té né sek kel együtt „real time” jel le gű, és a lát vá nyon túl más ér zék szer vek re ható 

ele mek is meg je len het nek a rend szer ben.15 

A vir tu á lis tar ta lom meg je le nít he tő két di men zi ós for má ban szá mí tó gép kép er -

nyő jén vagy ki ve tí tőn; meg fe le lő esz köz („head-set”, „szem üveg”) se gít sé gé vel, vagy 

akár spe ci á lis, ilyen cél ra ki ala kí tott te rek ben („bar lan gok”).16 

Az Auróra-pro jekt vir tu á lis tar tal mai 3D-s MAX- és UNITY-rend szer ben ké szül tek. 

A 3D-s MAX egy há rom di men zi ós mo del le ző- és renderelőszoft ver, amely élet hű 

3D-ani má ci ók, lát vány ter ve zés, vir tu á lis va ló ság-él mény lét re ho zá sá ra al kal mas. 

Elő nye, hogy kom pa ti bi lis a töb bi Autodesk-prog ram mal. A UNITY17 elő nyei: mi nő -

sé gi gra fi ka, ki emel ke dő fej lesz tői kör nye zet, ru gal mas te rek a 3D-s mo del le zés hez 

és vi szony lag egy sze rű utó szer kesz tés. A vir tu á lis tér ben rög zí tett és moz gat ha tó 

ob jek tu mok is el he lyez he tő ek. Több, a UNITY hasz ná la tá val meg va ló sult pro jekt 

ismert or vo si, re pü lés tech ni kai és ha di tech ni kai te rü le te ken.18 

Az Auróra 2. pro jekt vir tu á lis tar tal má nak el ké szí té se a Deb re ce ni Egye tem 

Könyv tárinformatika Tan szé ké nek vir tu á lis te re ket meg al ko tó prog ram já val együtt 

ké szült AranyVáRy-pro jekt né ven. A tan szék a mű vé sze ti vo nat ko zá sú vir tu á lis 

terek meg al ko tá sá ban már ren del ke zik ta pasz ta lat tal.19 
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14     DA NI Er zsé bet: Az AURÓRA-pro jekt 3D- és VR-kör nye ze te = BÓLYA An na Má ria – DA NI Er zsé bet – 
PÓNYAI Györ gyi – VASS Jo han na: A ma gyar or szá gi ba lett kez de tei és Aranyváry Emí lia – Elő adás. Bp., 
Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia, Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té zet Könyv tá ra, 2019. 

 
15     Uo. 
 
16     Uo. 
 
17     Unity Technologies (game engine). 
 
18     BUJ DO SÓ NÉ DR. DA NI Er zsé bet: Az AURÓRA-pro jekt 3D- és VR-kör nye ze te = BÓLYA An na Má ria – DA NI 

Er zsé bet – PÓNYAI Györ gyi – VASS Jo han na: A ma gyar or szá gi ba lett kez de tei és Aranyváry Emí lia – Elő -
adás. Bp., Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia, Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té zet Könyv tá ra, 
2019. 

 
19     GILÁNYI At ti la: Virtual reconstruction of historic monuments = 9th IEEE International Conference on 

Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), Szerk. RÁCZ An na – BÁ LINT Ma ri an na, CHMIELEWSKA 
Katar zyna, 2018, 341–345. 



A meg al ko tott mo dell ben egy kör be jár ha tó, zoomolható „vir tu á lis va ló ság ként” 

meg él he tő szín há zi tér jött lét re.20 Az el ké szí tés el ső fá zi sa Aranyváry pes ti fel lé -

pé si hely szí né nek, az 1837-ben el ké szült Pes ti Ma gyar Szín ház (Nem ze ti Szín ház) 

ké sőbb bő ví tett, majd 1913-ban le bon tott épü le tét re konst ru ál ta vir tu á lis tér ben. 

Itt a ne héz sé get az je len tet te, hogy az épü let már nem lé te zik, és rész le tes terv raj zot 

sem ta lál tunk ró la le vél tá ri do ku men tu mok kö zött. A ge o met ri a i lag pon tos szín -

házbelsőhöz a Zitterbarth Má tyás-fé le 1835-ös terv raj zok let tek vol na szük sé ge -

sek, ame lyek ed dig nem ke rül tek elő, és az iro dal mak sem em lí tik őket.21 Az 1837-

ben épült klasszi cis ta stí lu sú épü let más ko ra be li ma gyar szín há zak hoz ha son ló an 

a pá ri zsi Odeont vet te min tá ul, ez se gít ség volt a VR-tar ta lom el ké szí té sé ben.22 

A színházbelső ki ala kí tá sá hoz két né ző té ri terv rajz, szö ve ges mé ret le írá sok és 

az OSzK, va la mint a FSZEK di gi tá lis kép tá rá nak né ző tér-, pá holy- és szín pad áb rá -

zo lá sai áll tak ren del ke zés re. Az épü let kül ső áb rá zo lá sai vi szony lag nagy szá mú ak. 

(Mind össze sen mint egy 40 item áll ren del ke zés re.) 

A vir tu á lis tér ben az épü let kül se je fe lől rög tön a né ző tér re ér ke zünk. Eb ben az 

au ten ti kus tér ben kör be néz he tünk az 1850 kö rü li Nem ze ti Szín ház né ző te rén. Az 

au ten ti kus tér be in zert ként kat tin tás ra le gör dül egy mo dern stí lu sú vir tu á lis ki ál lí -

tás. En nek tar tal mai: a hát tér ben Aranyváry leg is mer tebb Canzi-fé le port ré ja áll be -

ágya zott tar ta lom ként. A szín pa don kör ben 10 da rab (3, 4, 3) vir tu á lis kivetítő vá -

szon he lyez ke dik el, ame lyek az aláb bi tar tal ma kat köz ve tí tik az Auróra ku ta tá si 

pro jekt le en dő pub li ká ci ó já nak szö ve gét és internetes be ágya zott lin ke ket hasz nál -

va, tu do mány nép sze rű sí tés re és ok ta tás ra al kal mas for má ban: 
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20     VASS Jo han na: A ma gyar or szá gi ba lett kez de tei és Aranyváry Emí lia – Be szá mo ló a már ci us 20-i MMA 
Könyv tár ban tar tott elő adás ról. Bp., MMA Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té zet, 2019. 03. 29., 

       https://www.mma-mmki.hu/hu/hirek-esemenyek/a-magyarorszagi-ba lett-kez de tei-es-aranyvary-
emilia-.html (utol só le töl tés: 2019. 05. 30.). 

 
21     Vö. pl. BÁTHORY Ist ván: A Nem ze ti Szín ház épí té sé nek és le bon tá sá nak tör té ne te. Bp., 1914; SZE KÉR 

Lász ló: A nem zet szín há za épí té sé nek 150 éves tör té ne te. Bp., 1987. 
 
22     BÓLYA An na Má ria – DA NI Er zsé bet – PÓNYAI Györ gyi – VASS Jo han na: A ma gyar or szá gi ba lett kez de -

tei és Aranyváry Emí lia – Elő adás. Bp., Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia, Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni 
Ku ta tó in té zet Könyv tá ra, 2019. 

Aranyváry Emília, az első magyar prímabalerina és koreográfusnő 

Új felfedezés! Aranyváry Emília új képe került elő! 

A Pesti Magyar Színház/Nemzetti Színház Aranyváry idejében – képekben      Épület 

                                                                                                                                                     Nézőtér                                                      

                                                                                                                                                     Ilyen volt a Vasárnapi Újság szerint 

A tütü 

Rövid balettirodalom-történeti lottó 

Mi is az a romantikus balett? 



A vir tu á lis ki ál lí tás to váb bi tar tal ma it a ro man ti kus ba lett „fé ti sei” ké pe zik. A fő 

kel lék a ro man ti kus ba le ri na spicc-ci pő je. Az üveg asz ta lon el he lye zett spicc-ci pő  

a XIX. szá za di ro man ti ka ko ra be li spicc-ci pők áb rá zo lá sai alap ján ké szült el. A má sik 

fon tos kel lék a ro man ti kus tü tü. Ro man ti kus ba lett és a vir tu á lis va ló ság meg al ko -

tá sá nak ta lál ko zá sá nál ez ké pe zi a leg ne he zebb pon tot. A ro man ti kus tü tü szok -

nyájá nak fő cél ja a ba le ri na tün dér sze rű sé gé nek hang sú lyo zá sa. Anya ga mi nél 

 könnyebb, tüll sze rű, több ré te gű és szál lon gó. Egy ilyen tu laj don sá gok kal ren del ke ző 

ma té ria meg raj zo lá sa igen ne héz fe la da tot ad a vir tu á lis tér al ko tó ja szá má ra.23 

Az el ké szült vir tu á lis te ret új ra meg raj zol tuk online tan te rem ként fel hasz nál ha -

tó for má ban. Az eh hez fel hasz nált ope rá ci ós rend szer a ma gyar ku ta tók ál tal fej -

lesz tett MaxWhere, amely ben kü lön fé le 3D-te rek ben el he lye zett ki ve tí tőtáb lá kon 

ok ta tá si anya gok (internetes tar tal mak, fáj lok) he lyez he tők el.24 

 

 

A vir tu á lis va ló ság fel hasz ná lá si le he tő sé gei a tánc tör té net-ok ta tás ban 
és a tu do mány nép sze rű sí tés ben 
 

A fel ső ok ta tás me tó du sa i val és az újabb ge ne rá ci ók sa já tos sá ga i val fog lal ko zó ku -

ta tá sok azt mu tat ják, hogy az ok ta tás ban bi zo nyos szem lé let be li vál to zás ra van 

szük ség. Az új mo del lek ki in du lá si pont ja a gyor sul va vál to zó ge ne rá ci ók kü lön fé le 

sa já tos sá ga i nak fi gye lem be vé te le. A Z- és az Al fa-ge ne rá ci ók az információfelvétel-

hez és -fel dol go zás hoz, va la mint az élet ve ze tés hez va ló vi szo nyuk ban je len tő sen 

kü lön böz nek a meg elő ző ge ne rá ci ók tól.25 Más fe lől el vá rás a di gi tá lis kom pe ten ci ák 
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23     RÁCZ, An na – GILÁNYI, At ti la – BÓLYA, An na Má ria – CHMIELEWSKA, Katarzyna: A virtual exhibition on 
the history of Hungarian ballet = 2019, 10th IEEE International Conference on Cognitive Info commu -
nications (CogInfoCom), 431–432., IEEE, 2019; RÁCZ, An na – GILÁNYI, At ti la – BÓLYA, An na Má ria – 
CHMIELEWSKA, Katarzyna: Early history of Hungarian ballet in virtual reality = 2019, 10th IEEE Inter -
national Conference on Cognitive Infocommunications (CogInfoCom), 193–198., IEEE, 2019. 

 
24     RÁCZ, An na – GILÁNYI, At ti la – BÓLYA, An na Má ria – CHMIELEWSKA, Katarzyna: On a model of the first 

National Theater of Hun gary in MaxWhere = 2020, 11th IEEE International Conference on Cognitive 
Infocommunications (CogInfoCom), 000573-000574, IEEE, 2020; RÁCZ, An na – GILÁNYI, At ti la – DÉCSEI, 
Já nos – BÓLYA, An na Má ria – CHMIELEWSKA, Katarzyna: A Presentation Room in the Virtual Bu il ding of 
the First National Theater of Hun gary = 2020, 11th IEEE International Conference on Cognitive Infocom -
munications (CogInfoCom), 000517-000522, IEEE, 2020. 

 
25     BÓLYA An na Má ria – DA NI Er zsé bet – GYÖRFFY Ág nes – PÓNYAI Györ gyi – LÉVAY Péter: 5th generation 

TÁNC – Elő adás és kerekasztal-be szél ge tés. Bp., Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia, Mű vé szet el mé le ti és 
Mód szer ta ni Ku ta tó in té zet, 2018. 

Romantikus balerinák vendégszereplése a Nemzeti Színházban 

az 1840–1850-es években – rajongás, sztárkultusz és a sajtó véleménye 

A cipő – a balerina legmisztikusabb kelléke 

Képzeld el te is! 

Színház a 19. századi Budapesten



je len lé te, ame lyet ké sőbb a mun ka erő pi a con is szá mon kér nek. Ezek hez a vál to zá -

sok hoz az ok ta tás nak al kal maz kod nia kell.26 Meg fe le lő elő ké szí tés sel te hát na gyon 

is ak tu á lis a 3D- és vir tu á lis te rek nek a tan tár gyi me to di ká ba va ló be il lesz té se. 

A tánc mű vé szet tör té ne té nek ok ta tá si te re pei Ma gyar or szá gon el ső sor ban a Ma -

gyar Tánc mű vé sze ti Egye tem, a Bu da pest Kor társ tánc Fő is ko la, a kö zép is ko lai 

(OKJ-s vég zett sé get és érett sé git adó) kép zé sek, táncvezetőképző tan fo lya mok és 

együt te sek stú di ói, is ko lái. Az ok ta tás cél jai a kö vet ke ző kom pe ten ci ák men tén 

fogal ma zód nak meg: le xi ká lis anyag rög zí té se; ál ta lá nos kép ki ala kí tá sa az adott 

tánckultúráról a kor szak kon tex tu sá ba ágyaz va; a tánc tör té net egyes fej lő dé si 

folya ma ta i nak fel is me ré se, át lá tá sa; önál ló gon dol ko dás bá to rí tá sa és fej lesz té se; 

mo ti vá ció erő sí té se és fenn tar tá sa; kre a ti vi tás fej lesz té se; a tánc gya kor la ti is me -

re te i nek össze kap cso lá sa az el mé le ti is me re tek kel; a tánc ok ta tás is me re te i nek el -

mé le ti ke ret be he lye zé se; a tán cos, a ko re og rá fus mun ká já hoz szük sé ges is me re tek, 

ta pasz ta la tok át adá sa és mű vé szet el mé le ti szem pont ból re le váns gon do la tok alap -

szin tű át adá sa.27 

Ugyan ak kor szé les kö rű le he tő sé gek van nak a tánc tör té net ered mé nye i nek tu do -

mány nép sze rű sí tő for má ban va ló disszeminációjában. A tánc irán ti ér dek lő dés úgy 

tű nik, re ne szán szát éli. A nép sze rű sí tés ben az ok ta tá sé hoz ha son ló ak a cé lok, míg 

a fon tos sá gi sor rend alap ve tő en kü lön bö zik: az el ső cél a mo ti vá ció fel kel té se; ezt 

kö ve ti az is me ret át adá si kom pe ten ci ák fon tos sá ga, amely ben el ső he lyen áll az 

adott kor ba és kör nye zet be va ló be le he lyez ke dés.28 

A vir tu á lis va ló ság jel lem ző je, hogy hasz ná ló já nak je len lé te bennfoglalt, el me rü lő, 

a rep re zen tá ció nem csu pán vi zu á lis, ha nem multimodális. A ta pasz ta lás el vont sá -

gá nak he lyét az experienciális, konk rét ta pasz ta lás vált ja fel, a hasz ná ló pe dig nem 

né zi, ha nem „vi se li” a szá mí tó gé pet.29 Ezért a vir tu á lis va ló ság be vo nó él mé nye rö -

vi debb idő alatt ala kít ja ki kor rajz és a kör nye zet is me re tét a köz vet len ta pasz ta -

lás ré vén. A moz gá sos tar tal mak be mu ta tá sá val rá éb reszt he ti a hasz ná lót az egyes 

tánc nyel vi vál to zá sok, in no vá ci ók kul tu rá lis és mű vé sze ti je len tő sé gé re.30 

Gyak ran ta pasz tal ha tó, hogy a tán cos nö ven dé kek komformitáshoz és min ta kö -

ve tő ok ta tá si stí lus hoz szok tak, és eb ből a ta nu lá si stí lus ból ne he zen tud nak kre a -

tí vabb ta nu lá si fo lya mat ra vál ta ni. A vir tu á lis tér ben va ló sza ba dabb meg is me ré si 

for ma a ta nu ló kat bát rabb gon dol ko dás ra ösz tö nöz he ti. A ba lett ke mény vi lá gá hoz 

for ma i lag ha son ló tér ben, még is tá mo ga tó jel le gű kör nye zet ben ta lál hat ják ma gu -

30

26     KÁR PÁ TI Ani kó: A virtualitás he lye az ok ta tás ban – A 3D mint ok ta tá si esz köz = Vir tu á lis Kör nye zet, Vir -
tu á lis Ok ta tás. Szerk. OLLÉ Já nos, Bp., ELTE, 2012, 109–111. 

 
27     BÓLYA An na Má ria: Tánc tör té net, táncműelemzés és tánc tör té net érett sé gi fel ké szí tő tár gyak ok ta tá si 

silla bu szai. Tan tár gyi prog ram és út mu ta tó a tel jes tárgy hoz (négy sze mesz ter). Bp., Ma gyar Tánc mű vé -
szeti Egye tem, 2017. 

 
28     BÓLYA An na Má ria: Tánc ku ta tás és VR = ADA 2019 kon fe ren cia abszt rakt kö te te. Deb re cen, Deb re ce ni 

Egye tem In for ma ti kai Kar, 2019. 
 
29     ACZÉL Pet ra: Vir tu á lis va ló ság az ok ta tás ban – Ment-e a VR ál tal az ok ta tás elébb? = In for má ci ós Tár -

sa da lom, 2017/4, 7–24. 
 
30     BÓLYA An na Má ria: Tánc ku ta tás és VR = ADA 2019 kon fe ren cia abszt rakt kö te te. Deb re cen, Deb re ce ni 

Egye tem In for ma ti kai Kar, 2019. 



kat: gon do lat ban be lép het nek egy má sik vi lág ba. Ez ál tal a vir tu á lis tér nek a jö vő -

ben egy faj ta stresszne ut ra li zá ló sze re pe is le het.31 

A mo ti vá ció ki ala kí tá sá ra és fenn tar tá sá ra a vir tu á lis tér ér de kes sé ge, konk rét -

sá ga, új don sá ga és kor tár si stí lu sa mi att al kal mas. Ma min den ok ta tá si szin ten 

jelent ke zik a mo ti vá ci ós prob lé ma, amely meg fe le lő en elő ké szí tett és meg ter ve zett 

ok ta tás/VR kap cso ló dá sok kal bi zo nyí tot tan a ja vu lás irá nyá ba moz dít ha tó el. A krea -

ti vi tás fej lesz té se és a vir tu á lis tér rel va ló hasz ná lói interakciók szé les kö rű sé ge 

egye nes arány ban áll egymással.32 

A tánc tör té net-ok ta tás cél ja a gya kor la ti is me re tek el mé le ti ke ret be he lye zé se, 

majd a bel ső vé vált is me ret al kal ma zá sa a gya kor lat ban. A vir tu á lis tér hasz ná la ta 

eb ben jó le he tő sé ge ket kí nál. Konk rét sá gá nál fog va a tánc ok ta tá si kör nye zet hez 

ha son ló: nem el vont, ha nem cél zott is me re te ket nyújt. A tér rel va ló interakció, az 

immerzív él mény és a képzeletiség, va la mint a tény, hogy a vir tu á lis tér hasz ná ló ja 

nem né ző, ha nem va lós ide jű ak tor, komp lex is me ret át adást te het le he tő vé a tán-

cosnövendékek szá má ra. A vir tu á lis va ló ság al kal ma zá sa a tánc ok ta tás el mé le ti 

keret be he lye zé sé ben alap ve tő sze re pet tölt het be.33 

A vir tu á lis te rek al kal ma zá sa mel lett ba lett-tör té ne ti ku ta tá si pro jekt je ink hez 

olyan ta ná ri se géd anya go kat is ké szí tet tünk, ame lyek a kor társ fel ső ok ta tá si és 

gim ná zi u mi di ákge ne rá ció szá má ra ha té kony mód sze re ket al kal maz. Ezek kö zött 

van az em lí tett ok ta tá si tér VR-learningként va ló hasz ná la ta és a hiperfigyelem és 

mély fi gye lem fá zis vál tá sa it ha té ko nyan ke ze lő HY-DE-mód szer fel hasz ná lá sa.34
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31     GYÖRFFY Ág nes: Ke gyet len-e a tánc? Gon do la tok egy tán cos al ko tás mar gó já ra – A ke gyet len tánc (Flesh 
and Bone 2016) cí mű so ro zat pszi cho ló gi ai szem pon tú mű elem zé se. 5th Generation TÁNC blog, 
http://5thgenerationdance.hu/ke gyet len-e-a-tanc/ (utol só le töl tés: 2019. 05. 10.). 

 
32     BÓLYA An na Má ria – GILÁNYI At ti la – RÁCZ An na: Tánc tör té net és vir tu á lis va ló ság = Auróra – A ma -

gyar or szá gi ba lett szü le té se. Campilli Fri gyes 40 éve Ma gyar or szá gon. Az el ső ma gyar prí ma ba le ri na és 
ko re og rá fus nő – Aranyváry Emí lia. Bp., MMA Mű vé szet el mé le ti és Mód szer ta ni Ku ta tó in té zet. 

 
33     BÓLYA An na Má ria – DA NI Er zsé bet – GYÖRFFY Ág nes – PÓNYAI Györ gyi – LÉVAY Pé ter: 5th generation 

TÁNC – Elő adás és kerekasztal-be szél ge tés. Bp., Ma gyar Mű vé sze ti Aka dé mia, Mű vé szet el mé le ti és 
Mód szer ta ni Ku ta tó in té zet, 2018; ACZÉL: i. m. (2017), 7–24.; BÓLYA–GILÁNYI–RÁCZ: i. m. (2019). 

 
34     DA NI Er zsé bet: Multimedial Refocalizations of Attention in Digital Learning: An Interdisciplinary Model = 

Jo ur nal of Systemics, Cybernetics and Informatics, 2020, 18. évf., 1. sz., 244–260.; BÓLYA–DA NI–
GYÖRFFY–PÓNYAI–LÉVAY: i. m.. (2018); ACZÉL: i. m. (2017), 7–24.





Gom bos Lász ló 

A ba lett sze re pe Hubay Je nő szín pa di mű ve i ben 
 

 

Hubay Je nő ne ve ed dig rit kán me rült fel a ba lett tör té ne té vel kap cso lat ban, hi szen 

mű kö dé si te rü le tei kö zül min dig más és más ke rült a fi gye lem kö zép pont já ba. Pe dig 

szín pa di mű vei a ma guk ide jén je len tős fi gyel met kel tet tek itt hon és kül föl dön egy -

a ránt, és szin te va la mennyi ben ta lál ha tó ki sebb-na gyobb tánc je le net. Sőt, két utol só 

mű vé ben, Az ön ző óri ás ban és a Csár da je le net cí mű ba lett ben a tánc vet te át a fő -

sze re pet. Hubay ope rá i nak si ke rét azon ban gyor san el fe led tet ték a má ig nép sze rű 

he ge dű da ra bok, ze ne szer zői élet mű vét pe dig pe da gó gi ai si ke rei ár nyé kol ták be, hi -

szen az ő ne vé hez fű ző dik a vi lág hí rű ma gyar he ge dű is ko la meg te rem té se. Emel lett 

Eu ró pa-szer te mint he ge dű vir tu ózt és ka ma ra mu zsi kust ün ne pel ték, majd fél év -

szá za don át ő volt a ma gyar ze ne élet egyik el ső szá mú rep re zen tán sa. Mind ezek 

fényé ben nem meg le pő, hogy a tán choz fű ző dő kap cso la ta mar gi ná lis nak tűn he tett 

a sok ol da lú mű vész meg íté lé sé ben. 

A szín pa di tánc je le ne tek al ko tá sa kor Hubayt nem el ső sor ban a moz du la tok és a 

ko re og rá fia szem pont jai ve zet ték, ha nem ze nei és dra ma tur gi ai el kép ze lé sek, ame lyek 

meg va ló sí tá sá hoz a ro kon mű vé sze ti te rü let esz kö ze it hív ta se gít sé gül. Az össz mű -

vé sze ti al ko tás egé szét te kint ve a ba lett nek ha son ló an je len tős sze re pet szánt, 

mint a dísz le tek nek és a jel me zek nek, ame lyek dön tő en be fo lyá sol ják az elő adás 

sike rét, és ame lyek nél kül az ő ze né je is örök né ma ság ra lett vol na ítél ve, leg alább is 

ami a szín pa di meg va ló sí tást il le ti. Hubay a mű ve i ben te hát ke re tet és le he tő sé get 

kí nált az al ko tó tár sak ön ki fe je zé sé re, el ső sor ban a bu da pes ti Ope ra ház ban, hi szen 

itt ke rült sor va la mennyi szín pa di mű vé nek ős be mu ta tó já ra. A szö veg köny vek és  

a par ti tú rák uta lá sa in túl nin cse nek ada ta ink ar ról, hogy mi lyen to váb bi el vá rá so kat 

fo gal ma zott meg a meg va ló sí tást il le tő en, de ha bi tu sát is mer ve min den bi zonnyal 

rend sze re sen kon zul tált a ren de zők kel, a dísz let- és jel mez ter ve zők kel, va la mint  

a ko re og rá fu sok kal, az az Mazzantini La jos sal (Luigi Mazzantini), Guerra Mik lós sal 

(Nicola Guerra), Brada Re zső vel vagy ép pen Ha ran go zó Gyu lá val. Gyak ran elő for -

dult, hogy Hubay a kül föl di be mu ta tók al kal má val is je len volt, de itt már csak leg -

fel jebb a kész pro duk ci ók ap ró fi no mí tá sa i ban ve he tett részt. 

El ső ope rá ja az 1891-ben be mu ta tott, négy fel vo nás ból és epi ló gus ból ál ló Alienor 

volt. 1884-ben Pá rizs ban egy fo ga dá son Camille Flammarion, a hí res csil la gász is -

mer tet te meg Edmond Haraucourt-ral, aki sa ját, Merlin, a Bre tag ne bárd ja cí mű lib -

ret tó ját aján lot ta meg ze né sí tés re. Hubay hoz zá is lá tott a kom po ná lás hoz, de ha -

ma ro san meg tud ta, hogy Goldmark is Merlin-ope rát ír, ezért ab ba hagy ta a mun kát. 

A kom po ná lást – a cí met a női fő sze rep lő után Alienorra vál toz tat va – csak  

a Goldmark-mű meg is me ré se után foly tat ta, ami kor ki de rült szá má ra, hogy a két 

szö veg könyv az Arthur-mon da kör egé szen más sze le te it mu tat ja be.1 
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1      Az ope ra ke let ke zé sé nek tör té ne tét Hubay szá mos in ter jú ban el me sél te az 1891-es be mu ta tó ide jén, 
és a la pok ezek rész le te it ad ták to vább több-ke ve sebb el té rés sel (lásd töb bek kö zött Ze ne lap, no vem -
ber 3. és Pes ti Hír lap, de cem ber 6.). A Hubay-csa lád bir to ká ban lé vő ha gya ték ban szá mos to váb bi 
újság ki vá gat ta lál ha tó, több sé ge for rás meg je lö lés nél kül. 



Az ope ra 3. fel vo ná sá nak má so dik fe lét egy négy rész ből ál ló komp lex ba lett tölti 

ki, ami Merlin ál mát és ví zi ó it áb rá zol ja, a hát tér ben pe dig élő ké pe ket mu tat nak be 

lát ha tat lan ének kar köz re mű kö dé sé vel. Amint a va rázs ló el al szik, kez dő dik a tánc, 

ami ál tal a mű drá mai sá ga és az ese mé nyek fo lya ma ta csor bát szen ved ugyan, de 

a né zők han gu la tok ban gaz dag ze né ben és lát vá nyos moz gá sok ban gyö nyör köd -

het nek. Az el ső tab ló ban Merlin sze re pel a hár fá já val, amint a nép áhí tat tal hall gat ja, 

a má so dik ban Arthur ki rály és a kerekasztal lo vag jai, a har ma dik ban pe dig Merlin 

és Viviane egy ró zsa kert ben lát ha tók. A ne gye dik tab ló a fő hős ha lá lát ve tí ti elő re, 

amint a nép bűn bak nak ki ált ja ki és meg kö ve zi. A Pes ti Hír lap 1891. de cem ber 6-i 

kri ti ká ja ki emel te Müller Ka ti ca ama zon tán cát, va la mint Zsuzsanics Emí lia és Kiss 

Hermin ket tő sét. Hubay a pász to rok tán cá ban egy ré gi bre ton dal la mot is fel hasz -

nált, ame lyet Haraucourt, a szö veg író ku ta tott fel egy pá ri zsi könyv tár ban.2 

Az ope ra mind össze hat elő adást ért meg az Ope ra ház ban, ké sőbb a nyi tá nyon 

kí vül a balettzenét ad ták elő kon cert sze rű en. Tu dunk egy al ka lom ról, ami kor a mű 

de di ká ci ó já nak cím zett je, a Conservatoire Royal de Bruxelles igaz ga tó ja, François 

Gevaert is ter vez te a ba lett elő adá sát. Az in téz mény 1892. feb ru á ri kon cert jén vá -

lo ga tást sze re tett vol na ve zé nyel ni az Alienor je len tő sebb szá ma i ból, és ké ré sé re  
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2      Egy for rás meg je lö lés nél kü li új ság cikk sze rint össze sen há rom bre ton dal lam ta lál ha tó az ope rá ban, az 
em lí tett ba lett mel lett az 1. fel vo nás be li har co sok da lá ban és a ne gye dik kép nász da lá ban (Hubay-
hagya ték). 

Merlin, a bárd alakja Hubay Alienor című operájának címlapján



a szer ző meg ne vez te a ja va solt rész le te ket, kö zöt tük a ba let tet.3 A kö vet ke ző év -

ben Hubay Orosz or szág ban tur né zott, és Moszk vá ban ak ko ra si kert ara tott he ge -

dű já té ká val, hogy a Pester Lloyd 1893. feb ru ár 15-i tu dó sí tá sa sze rint hat rá adást 

kel lett ad nia. Ezért fel kér ték, hogy a Fil har mó ni ai Tár sa ság kö vet ke ző, 28-i kon -

cert jén is sze re pel jen, és újabb hegedűművek elő adá sa mel lett di ri gál ja el az Alienor 

balettzenéjét. Az ese mény ről be szá mo ló Moskauer Ze i tung kri ti ku sa nem em lí tet te, 

hogy ma ga a szer ző ve zé nyel te-e el a da ra bot, de ki emel te, hogy Hubay te het sé ges 

kom po nis tá nak bi zo nyult, és hogy von zó és jól át gon dolt tán ca it ha tá so san hang -

sze rel te.4 

Az Alienornál lé nye ge sen na gyobb si kert ara tott A cremonai he ge dűs, ame lyet az 

1894-es be mu ta tót kö ve tő négy év ti zed so rán több mint 130 al ka lom mal ját szot tak 

Bu da pes ten, ezen kí vül a szá zad for du lón Eu ró pa mint egy 70 szín pa dán szó lalt meg, 

és Ame ri ká ba is el ju tott. Balettjelenettel nem ta lál ko zunk az ope rá ban, a da ra bot 

zá ró rö vid 2. fel vo nás vi szont tánc cal kez dő dik. A mű fő ese mé nye a he ge dű ké szí tők 

ver se nye, amely nek győz te se kap ja a mes ter lá nyá nak ke zét (ha a Mes ter dal no kok -

ban éne kel ni, a Bű vös va dász ban lő ni kell tud nia az if jú fő hős nek, ak kor Cremoná -

ban, a he ge dű sök Mek ká já ban ter mé sze te sen a leg jobb hang szert kell ké szí te nie). 

A zá ró je le net hely szí ne a he ge dű mű hely közelében ta lál ha tó tér, Cremona fő te re. 

Itt ke rül sor az ered mény hir de tés re, előt te azon ban a nép ta ran tel lát tán col. Az ope -

ra há zi elő adá so kon min den bi zonnyal csu pán a kó rus mí mel te a tán cot, más al kal -
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3      Gevaert le ve lé ről és Hubay vá la szá ról a Pester Lloyd 1891. ja nu ár 6-án tu dó sí tott. Hubay 1882 ele jé -
től 1886 nya rá ig a Conservatoire he ge dű tan szé két ve zet te, és to vább ra is jó vi szonyt ápolt egy ko ri 
igaz ga tó já val. Ar ra vo nat ko zó an nem ta lál tunk ada tot, hogy a ter ve zett hang ver seny meg va ló sult-e. 

 
4      Moskauer Ze i tung 1893. már ci us 2. (nyu ga ti nap tár sze rint). A he ge dű mű vész si ke ré ről so kat el árul, 

hogy csak há rom rá adás el ját szá sa után le he tett foly tat ni a kon cer tet a ba lett elő adá sá val. 

A tarantella A cremonai hegedűs 2. felvonásának kezdetén



ma kon azon ban, pél dá ul az 1935-ös Sze ge di Sza bad té ri Já té kok al kal má val, a tel jes 

ba lett kar köz re mű kö dött.5 

Kü lö nös, hogy az alig 70–75 per ces Cremonai he ge dűst szin te min dig ba let tel pá -

ro sí tot ták. Az elő adá sát kö ve tő en kez det ben szí ve sen vá lasz tot tak Delibes-mű vet, 

majd fő ként ma gyar szer zők da rab ja i val együtt tűz ték mű sor ra. Csu pán né hány pél -

da az Ope ra ház mű so ra i ból a többtu cat nyi vál to zat ra: Delibes-től a Sylvia és a Naila, 

Sza ba dos Ká roly tól a Vióra, Sztojanovics Je nő től a Csár dás, vagy Joseph Bayertől 

a Nap és Föld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mil len ni um évé ben Hubay ma gyar té má jú ope rá val, A fa lu rosszá val je lent ke -

zett. En nek 2. fel vo ná sá ban sze re pel egy rö vi debb je le net, ami kor Gön dör Sán dor 

mu zsi kál tat ja ma gát a ci gá nyok kal, és a sír va vi ga dás után szi laj tánc ra ke re ke dik 

a je len lé vők kel együtt. Majd a 3. fel vo nás ele jén fa lu si tánc mu lat ság nak le he tünk 

ta núi, amely ben a tel jes ba lett kar köz re mű kö dik. A bú csú nap ja van, mu lat nak a le -

gé nyek és a lá nyok, csár dást jár nak és né pi já té kok zajlanak a fa lu fő te rén. A kri ti -

ku sok kü lö nö sen a „czicázó”-nak ne ve zett tánc je le net ket tő sét emel ték ki, ame lyet 

Müller Ka ti ca tán colt Carbone Já nos sal. A szer ző egy in ter jú ban el mond ta, hogy  

a né pi es ka rak te rű té te lek ben is mind vé gig a sa ját dal la mai hall ha tók, az egyet len 

ki vé tel az em lí tett „czicázó”, ahol egy ré gi ma gyar mo tí vu mot hasz nált fel.6 

A Tóth Ede köz is mert nép szín mű vét fel dol go zó ope rá val szem ben min den bi -

zonnyal meg fo gal ma zó dott az az el vá rás, hogy ha a sze rep lők csak te he tik (az az 

ép pen nem bús la kod nak), ak kor mu las sa nak, tán col ja nak. Ezt su gall ja a mű zon gora -

ki vo na tá nak moz gal mas cím lap ja is, ame lyen a köz pon ti női fi gu ra (fel te he tő en 
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5      Lásd Délmagyarország, 1935. jú li us 11. 
 
6      Köz gaz da sá gi Nap ló, 1896. már ci us 15. 

A cremonai hegedűs és a Sylvia balett hirdetése a Pesti Napló 1896. július 8-i számában
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„Czicázó” tánc A falu rossza 3. felvonásának kezdetén

A falu rossza zongorakivonatának címlapja



Finum Ró zsi) egy ér tel mű en tán col, és ez ha tá roz za meg az egész kom po zí ció ka rak -

te rét. A sze rep lő moz gá sá val áll össz hang ban a be tűk gra fi kai meg ol dá sa, ezt el len -

sú lyoz za a jobb ra fent lát ha tó bak ter (Go nosz Pis ta) jobb irá nyú, tré fás moz du la ta, 

és min de nek előtt a fi a tal férfialak (ta lán Gön dör Sán dor) ke zé nek hety ke eme lé se. 

Utób bi fé lig-med dig sta ti ku san áll va te kint a nő sze rep lő re, de az is el kép zel he tő, 

hogy a raj zo ló őt is egy jel leg ze tes ma gyar tánc lé pés köz ben kí ván ta áb rá zol ni, ám 

kö ze pes si ker rel. 

Hubay ze nés no vel lá nak ne vez te ne gye dik ope rá ját, az 1903-ban szín pad ra ke -

rült Mo ha ró zsát. A me se sze rű ke ret be he lye zett tör té net fő sze rep lő je Bébé, a fla mand 

vi rág árus lány, aki be le sze ret Flamenbe, a fes tő be, de csa ló dá sa mi att vé gül ön gyil -

kos lesz. Az 1. kép Brüsszel fő te rén, a vá sá ri for ga tag ke rin gő sze rű ze né jé vel in dul, 

és a 2. kép ben is van tánc, ami kor a vi rág árus lány kert jé ben kör tán cot jár nak a gye -

re kek. Ahogy az Alienorban és A fa lu rosszá ban, úgy a Mo ha ró zsá ban is a négy szín -

pa di kép ből a har ma dik tar tal maz za a nagy balettjelenetet. A fes tő az elő ző kép 

végén ma gá ra hagy ta a lányt, ő azon ban utá na ment Pá rizs ba, ami kor meg tud ta, 

hogy az if jú ko mo lyan meg be te ge dett. Mi re oda ért, Flamen már bo hém dor bé zo lás -

sal ün ne pel te a fel gyó gyu lá sát, és a lány meg je le né sé nek pil la na tá ban ép pen egy 

ba le ri ná val csó ko ló zott. A baccha ná lia elő adá sá ban Balogh Szidi mel lett az Ope ra -

ház tel jes tánc ka ra részt vett. Így írt er ről Ger gely Ist ván a Bu da pes ti Hír lap ban:  

„A har ma dik kép or giaje le ne tét iz zó szí nek kel fes ti meg a kom po nis ta. Vi dám ság és 

pezs gő jó kedv gyön gyö zik a kó rus ban, Robert bor da la és Lizett kup lé ja csu pa dal lam 

és el més ség. Kü lön kell meg em lé kez nünk az íz lé ses ballettzenéről, amely evi dens tánc -

sze rű sé ge mel lett fi nom me ló di át mu tat. Im po ná ló erő vel fes ti meg az tán a ze ne kar 

Bébé meg je le né sét, iga zi tra gi kus han gu lat tal, min den sab lo nos lár ma nél kül.”7 
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7      Bu da pes ti Hír lap, 1903. feb ru ár 22. 

Bacchanália-jelenet a Moharózsa 3. felvonásából (Vasárnapi Újság, 1903. március 8.)



Hubay ope rá it min dig ve gyes ér zel mek kel fo gad ta a kri ti ka, hol a lib ret tót, hol  

a ze ne stí lu sát bí rál ták. Kü lö nös azon ban, hogy még a leg in kább ne ga tív írá sok is 

di csér ték a tánc je le ne tek ze né jét és szín pa di meg va ló sí tá sát. Több ször elő for dult, 

hogy a re cen zió egyet len po zi tív meg ál la pí tá sa ép pen a ba lett re vo nat ko zott. 

Így tör tént ez az 1906-ban be mu ta tott Lavotta sze rel me cí mű ope ra ese té ben is. 

A tánc je le net ez út tal is a 3. fel vo nás ele jé re ke rült. A hely szín a Na pó le on el len in du ló 

ne me si fel ke lők tá bo ra, ahol ver bun kos ze nei ele mek ből szőtt „hu szár to bor zó”-t, 

majd „ug rós tánc”-ot és „bo ká zót” lát ha tunk-hall ha tunk. A Béldi Izor kri ti ká ja sze -

rint „Az ug rós tán cot Kranner Ró zsi igen tem pe ra men tu mo sán jár ta s tár sá val, Bradá -

val, kü lön tap sot ara tott.”8 Hubay más fél év ti zed del ké sőbb, 1920-ban fel hasz nál -

ta a tán cok egy ré szét a 14. csár da je le ne té ben, ame lyet Lavotta Já nos ha lá lá nak 

100. év for du ló já ra kom po nált. A tán cok kö zött volt az ope ra hu szár to bor zó já ban is 

el hang zó, is me ret len szer ző től szár ma zó Chlopiczky-nó ta, amely va ri á ci ó i val együtt 

a he ge dű da rab utol só har ma dát töl ti ki (ugyan ezt Liszt a 6. rap szó di á ban dol goz ta fel). 

 

A csár da je le net ben azon ban már nem ka pott he lyet az ope ra tánc je le ne té nek 

má sik em lé ke ze tes pil la na ta, a „Bo ká zó”, amely nek for rá sá ra a nyom ta tott kot ta is 

utalt fe li ra tá ban. 
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8      Pes ti Hír lap, 1906. no vem ber 18. 

A Chlopiczky-nóta részlete a Lavotta szerelme zongorakivonatából

A Bokázó tánc kezdete a Lavotta szerelme zongorakivonatából



Hubay 1909-ben ké szült el A milói Vé nusz, és 1910-ben Az ál arc cí mű ope ra 

kom po ná lá sá val, de a vég ső for má ba ön tés re és a be mu ta tók ra csak a har min cas 

évek ben ke rült sor. Az 1914-ben kom po nált An na Kareninának is egy év ti ze d et 

 kellett vár nia az el ső elő adás ra, ami azt bi zo nyít ja, hogy a ma gas tár sa dal mi presz -

tí zsű szer ző nek sem hul lott az ölé be a si ker. A Tolsz toj re gé nyét fel dol go zó da rab -

ban nem ta lá lunk ba let tet, a tánc azon ban a mű ze nei-moz du la ti alap ré te gé hez tar -

to zik: fon tos sze re pet ját szik a tár sa dal mi kör nye zet áb rá zo lá sá ban és a han gu la ti 

hát tér meg te rem té sé ben. A haj lé kony dal lam for du la tok és lí rai me ló di ák mel lett ez 

je le ní ti meg az orosz arisz tok rá cia min den nap ja i nak de ka dens vi lá gát, amely ből  

a va ló di ér zel mek és a drá mai össze csa pá sok emel ked nek ki. 

A sze rep lők több al ka lom mal tán col nak, pél dá ul az ope ra leg ele jén, az Oblonszkij 

her ceg pa lo tá já ban ját szó dó bá li je le net ben. A pár be szé dek a szín pad elő te ré ben 

zajlanak, a ven dé gek pe dig a hát tér ben quadrigliát tán col nak, és ön fe ledt mu la to -

zá suk a las san ki bon ta ko zó drá ma tér be li és ze nei el len pó lu sá ul szol gál. A tör té net 

annyi ra köz is mert, hogy a né ző a leg ki sebb ne ga tív rez dü lést is a tra gé dia elő je lé -

nek te kin ti. En nek ér tel mé ben An na el be szé lé sét a vo nat ba le set ről és a pa raszt ha -

lá lá ról azon nal a fő hős kö zel gő ön gyil kos sá gá val hoz za pár hu zam ba. A mu zsik ha -

lá los me ne te lé sét és a vo nat moz gá sát meg je le ní tő gro teszk, szög le tes mo tí vum 

nem vé let le nül kap tán cos lük te tést és szó lal meg egy faj ta kü lö nös ha lál tánc ként. 

Ez lesz az ope ra egyik ve zér mo tí vu ma, amely ké sőbb An na rö gesz mé je ként je le nik 

meg és kí sé ri a pusz tu lás fe lé. 

A bá li szi tu á ci ó hoz ha son lít a fel vo nás 8. je le ne te, ami kor An na és Vronszkij elő -

ször ma rad ket tes ben: ma zur ká val kez dő dik, amely szin tén a hát só te rem ből szól. 
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A báli jelenet színpadképe az Anna Karenina 1. felvonásából



An na csend ben fi gye li a tán co ló kat, majd Vronszkij meg je le né sé vel eb ből a ze nei 

ré teg ből nő ki a min dent el söp rő ér zel mek meg je le ní té se. 

Az An na Karenina be mu ta tó já ra 1923-ban ke rült sor, ad dig ra azon ban Az ál arc ból 

már több ször el hang zott egy hosszabb rész let hang ver seny ter mi elő adás ban. Ez nem 

volt más, mint a 2. fel vo nás Algírban, egy tisz ti ka szi nó ban ját szó dó balettjelenete, 

Arab tán cok cím mel. Az Or szá gos Szim fó ni ai Ze ne kar 1914. már ci us 22-én a Ze ne -

a ka dé mi án ren de zett kon cer tet Kun Lász ló ve zény le té vel. Hubay el hang zott mű vé -

ről így írt a Pes ti Nap ló: „al gí ri je le ne tet áb rá zol, amely nek so rán arabs tán cos nők 

mu lat tat ják a da rab ban sze rep lő fran cia tisz te ket. A ballet bu ja szí ne i vel, lán go ló 

érzé ki sé gé vel és jel leg ze tes ke le ti tó nu sá val erős be nyo mást tett a kö zön ség re. Hubay 

mes ter nek ez a mű ve a leg mo der nebb stíl ben van tart va és ere de ti sé ge, fi a ta los csa -

pon gá sa va ló ság gal meg le pő. A hang sze re lés pom pás szín gaz da sá ga, a rit mus és  

a har mo ni zá lás ere de ti sé ge a hang ver se nyen je len volt ze nész kö zön sé get cso dá lat ba 

ej tet te. A mű vet be fe je ző »bacchanalia« oly erő vel hat, hogy a kö zön ség fre ne ti kus 

taps sal ün ne pel te a szer zőt és nem nyu go dott ad dig, amíg a da ra bot [az utol só sza -

kaszt] új ra el nem ját szot ták.”9 

Az új ság írók nyil ván va ló an ma gá tól a kom po nis tá tól (vagy köz vet ve a mű is mer -

te tést ké szí tő Ha rasz ti Emil től) sze rez ték az in for má ci ó kat a mű te ma ti ká ját il le tő en, 

hi szen a kot ta még nem je lent meg nyom ta tás ban. A Bu da pes ti Hír lap jól ér te sült 

re cen zen se olyan szem lé le te sen ír ta le a je le ne tet, mint ha nem is ze ne ka ri kon cert -

ről, ha nem va ló di balettelőadásról tu dó sí tott vol na: 
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9      Pes ti Nap ló, 1914. már ci us 24. Az ope ra ek kor még a Sze rel mi éj cí met vi sel te, Hubay 1915 nya rán ne -
vez te át Az ál arc ra. 

A tiszti kaszinó Algírban – Az álarc arab balettjének helyszíne (Oláh Gusztáv díszletterve)



„Ra gyo gó an instrumentált, iz ga tó an ér de kes ze nei zsá ner ké pek, me lyek Al gír eg -

zo ti kus vi lá gát va rá zsol ják elibénk. A szép sé ges Naimé le old ja fátyolát, kar csú tes te 

csá bí tó an haj long, majd társ női csat la koz nak hoz zá s las sú, rit mi kus moz gás sal kísé -

rik az oda liszk tán cát. Vál to zik a kép. Né ger fér fi ak je len nek meg, vil lo gó pen gé jű 

han dzsá rok szik ráz nak a le ve gő ben és sü völ tő éles csat ta nás sal fú ród nak a desz ka -

pad ló ba. Új ra előt tünk áll Naimé, a tánc egy re má mo ro sab bá, gyor sab bá vá lik s őr -

jön gő bakkhanálban vég ző dik.”10 

Az arab ba lett ze ne ka ri mű ként szin te önál ló éle tet élt egy ne gyed szá zad so rán. 

Többtu cat nyi al ka lom mal szó lalt meg Bu da pes ten, Po zsony ban, Prá gá ban, Ber lin -

ben, Pá rizs ban, Triesztben, Bécs ben és szá mos más he lyen. Ormándy Je nő Minnea -

po lisban ve zé nyel te, és a ma gyar rá dió stú dió hang ver se nye in is rend sze re sen 

elhang zott. 1931-ben a tel jes ope ra be mu ta tó ján Vécsey El vi ra és Szalay Ka ro la 

tán col ta a fő sze re pe ket, a höl gyek fá tyol tán cot, a né ger ré masz kí ro zott fér fi ak han -

dzsár tán cot is elő ad tak. 

A fel hasz nált arab dal la mo kat a kom po nis ta még if jú ko rá ban, 1881-ben gyűj töt -

te Algírban, ami kor né hány hó na pot töl tött Af ri ká ban, hogy meg lá to gas sa ba rát ját 

és men to rát, a vi lág hí rű Henri Vieuxtemps he ge dű mű vészt. Hubay – a ma gya ros 

fel dol go zá so kat le szá mít va – rit kán idé zett mű ve i ben köl csön mo tí vu mo kat, és ezek 

leg na gyobb ré sze, kü lö nös mó don, ép pen az ope rák tánc je le ne te i ben for dul elő. 

Amint ko ráb ban em lí tet tem, Az Alienorban egy ré gi bre ton dal la mot szó lal ta tott meg 

Merlin ál má nak meg je le ní té sé ben, A fa lu rosszá ban ma gyar mo tí vu mot hasz nált  

a „czicózó”-ban, a Lavotta sze rel mé ben pe dig a Chlopiczky-nó tát és Lavotta Já nos 

tán cát idéz te a ba lett hu szár to bor zó já ban és bo ká zó já ban. 

Így tett 1935-ben be mu ta tott utol só ope rá ja, A milói Vé nusz ese té ben is, ami kor 

az óko ri gö rög kör nye zet il luszt rá lá sá ra oda il lő dal la mo kat ke re sett. Két ógö rög mo -

tí vu mot hasz nált fel az ope rá ban, az egyi ket, egy ógörög értelmezésben lyd hang -

sorú me ló di át, a 2. kép tánc je len té be szőt te be le. A ba lett ez út tal is az il luszt rá ció, 

a han gu lat fes tés funk ci ó ját lát ja el a da rab ban, az az nem vesz részt a cse lek mény 

ala kí tá sá ban és a jel lem áb rá zo lás ban. A lí rai dal la ma i ról is mert Hubay a tán cok ban 

egy má sik ol da lát mu tat ta be, a kö zön ség és a kri ti ku sok re ak ci ói sze rint je len tős 

si ker rel: ez út tal is egy or gia je le net áb rá zo lá sá hoz hív ta se gít sé gül a szín pa di moz gás 

lát vá nyát, ahogy a Mo ha ró zsa és Az ál arc ba lett jé ben tet te. Az elő adók kö zül Bordy 

Bel la szer zett osz tat lan el is me rést. 

Hubay kö vet ke ző szín pa di mű vé nek, Az ön ző óri ás nak nem könnyű meg ha tá roz -

ni a mű fa ját. Az Oscar Wilde me sé je (The Selfish Giant) nyo mán kom po nált da ra bot 

a leg több for rás ban, kö zöt tük a ki a dói le ve le zés ben is, ba lett ként em lí tik, más hol 

pan to mim ként, pantomimbalettként vagy ép pen szín pa di ze ne köl te mény ként hi -

vat koz nak rá. Egyik in ter jú já ban a szer ző a „szim fo ni kus me se já ték” meg ne ve zés -

sel il let te: „nem ope ra, nem pan to mim, nem is tánc köl te mény, sem pe dig me lod rá ma. 

Egyfel vo ná sos szim fo ni kus me se já ték, amely nek já ték tar ta ma kö rül be lül egy óra. 

Van nak önál ló ze ne ka ri ré szei, pan to mim je le ne tei, tánc ré szei lát ha tat lan kó ru sok kal, és 

vé gül van benne melodramatikus je le net is, amely nek so rán be szél nek a sze rep lők.”11 
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10     Bu da pes ti Hír lap, 1914. már ci us 26. 
 
11     Bu da pes ti Hír lap, 1935. szep tem ber 26.



A Márkus Lász ló és Moh ácsi Je nő ál tal szín pad ra vitt tör té net lé nye ge, hogy az 

óri ás ki tilt ja pom pás kert jé ből a gye re ke ket, ezért ott örök re meg ma rad a tél és 

hama ro san min dent be bo rít a jég. Az óri ás vé gül meg bán ja szív te len sé gét, vissza -

hív ja a gye re ke ket, és ve lük vissza tér a ta vasz is. A da rab ban pró zai, éne kes és tán -

cos sze re pek is van nak: csak be szél és pan to mim sze rű en mo zog az Óri ás és a Kis fiú, 

ko lo ra túr szop rán a Ma dár és basszus a Jég ma dár, il let ve tán col nak a gyer me kek,  

a Ta vasz tün dé rei és a Télfiak (Jég zi va tar, Hó pely hek, Jég csa pok). Az 1936. feb ru -

á ri be mu ta tón Bordy Bel la ala kí tot ta a Ta vasz tün dé rét, Csányi Lász ló a Jég zi va tart, 

a ko re og rá fi át Brada Re zső ké szí tet te. Az Ope ra ba rá tok Egye sü le te ál tal szer ve zett 

dísz elő adá son Hubay mű ve után Az in fáns nő szü le tés nap já nak fel újí tá sá ra ke rült 

sor. A szin tén Oscar Wilde nyo mán kom po nált tánc já ték kal Radnai Mik lós ze ne szer -

ző re, az Ope ra ház elő ző év ben el hunyt igaz ga tó já ra em lé kez tek. 

 

 

Az ön ző óri ás nem ki fe je zet ten gye rek da rab, de a me sés tör té net, a szí nes lát -

vány ele mek, a könnyen meg kö ze lít he tő ze ne és a sok gye rek sze rep lő mi att a leg -

if jabb kor osz tály is ré sze a mű cél kö zön sé gé nek, ak kor is, ha az ő szá muk ra még 

nem ért he tő a mű mon da ni va ló já nak va la mennyi ré te ge (pél dá ul a fe hér ru hás kis -

fiú, akit a meg vál to zott óri ás fel se gí tett a fá ra és ez zel meg tör te a va rázs la tot, sok 

év vel ké sőbb vissza tér, ke zén és lá bán a sze re tet se be it vi sel ve, és ma gá val vi szi 

a meg öre ge dett óri ást sa ját kert jé be, a Pa ra di csom ba). Hubay fon tos sze re pet szánt 

a gyer mek tán co sok nak is, aki ket szin tén Brada Re zső ta ní tott be nagy mű gond dal. 

Hubay utol só szín pa di mű ve a Csár da je le net cí mű ba lett, ame lyet Kenessey Je nő 

ál lí tott össze és hang sze relt a vi lág hí rű csár da je le ne tek ze né jé ből, Lá nyi Vik tor és 

Oláh Gusz táv tör té ne te nyo mán. Je len leg nem is mert, hogy a mes ter mi lyen mér -

ték ben vett részt a ba lett ki ala kí tá sá ban, a fenn ma radt le ve le zés alap ján azon ban 

úgy lát szik, hogy Hubay a he ge dű re és zon go rá ra írt da ra bok ze ne ka ri vál to za ta it 
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Gombos László: A balett szerepe Hubay Jenő színpadi műveiben

Bordy Bella (középen) a Tavasz tündérei között Az önző óriás ban (Színházi Élet, 1936, 11. sz.)



is ren del ke zés re bo csá tot ta, és Kenessey ké ré sé re át ve ze tő sza ka szo kat, va la mint 

hegedűkadenciákat is kom po nált. A kor mány zó név nap já nak elő es té jén, 1936. de -

cem ber 5-én be mu ta tott al ko tás ki emel ke dő sze re pet ka pott a tánc tör té ne té ben, 

mi vel ko re og rá fi á ja Ha ran go zó Gyu la el ső, át ütő si ke rű al ko tá sa volt, amely ben  

a zse ni á lis if jú mű vész vi dé ken gyűj tött, ere de ti né pi tán cok ból is ih le tet me rí tett. 

A csap lá ros nét Bordy Bel la, a Ci gány le ányt Ve ra Ilo na, a Pan dúr káp lárt Kő sze gi 

Ferenc és a Ci gány prí mást Zsedényi Ká roly sze mé lye sí tet te meg. Fel lé pett ma ga 

Ha ran go zó Gyu la is a Ló ku pec sze re pé ben. 

A sors kü lö nös já té ka mu tat ko zik meg ab ban, hogy ép pen a kor ze nei doyenje, 

a kon zer va tív íz lé sű Hubay Je nő utol só mű ve adott al kal mat ar ra, hogy az új kor -

szak ki emel ke dő tánc mes te re le rak has sa a ma gyar nem ze ti ba lett alap kö vét.
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A gyermekek tánca Az önző óriás bemutatóján (Színházi Élet, 1936, 11. sz.)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bartók hatása a magyar táncszínpadra





Lá zár György 

Bartók Bé la: A fá ból fa ra gott ki rály fi 
Egy tánc já ték si ke res be mu ta tó já nak ha tá sa a ma gyar ba lett re 
 

 

Az 1917-es évet a vi lág tör té ne lem fon tos dá tum ként jegy zi, mi vel je len tős tár sa -

dal mi vál to zá sok in dul tak meg az év vé ge fe lé ke le ten. A vi har elő sze le már érez -

he tő volt az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chi á ban is. A há bo rú vé ge kö ze le dett, egy faj ta 

ki áb rán dult ság volt jel lem ző a tár sa dal mi élet re. Emel lett sok kul tu rá lis in téz mény 

anya gi gon dok kal küz dött, így volt ez zel a Ma gyar Ki rá lyi Ope ra ház is. Fel sőbb kö -

rök ben fel me rült, hogy ta lán nem is kel le ne ál la mi kéz ben meg tar ta ni az in téz ményt. 

A Nép ope ra (a mai Erkel Szín ház) ugyan ele ve rész vény tár sa ság ként kez dett mű -

köd ni 1911 utol só nap ja i ban, de a szé kes fő vá ros szi go rú fe lü gye le te mel lett. Ha ma -

ro san ki de rült, hogy a ha tal mas vál lal ko zás anya gi lag nem le het si ke res, így 1915-

ben a fő vá ros át vet te a szín há zat, ame lyet 1916-ban már egy ma gán em ber bé relt. 

Ezen ta nul mány té má já nak szem pont já ból az el ső évad na gyon meg ha tá ro zó nak 

lát szik, mert ek kor lá to ga tott el Bu da pest re Gyagilev orosz ba lett-tár su la ta. Mi vel  

a jegy árak a Nép ope rá ban ala cso nyak vol tak, egy másfajta, fi a ta labb és ke vés bé 

sznob kö zön ség ré teg hez is el ju tott a ba lett. Még hoz zá a kor társ ba lett, hi szen 

Sztravinszkij Tűz ma dár cí mű tánc já té kát lát hat ta a kö zön ség. 

A ma gyar ba lett eb ben az idő ben még nem ta lál ta meg a sa ját út ját. Az együt -

test egy Otto Zöbisch ne vű nem túl te het sé ges svéd (más for rá sok sze rint lip csei 

szü le té sű) ko re og rá fus ve ze ti egé szen 1924-ig. Örök sé gül ka pott egy, az olasz ba lett 

alap ja in ne vel ke dett cso por tot Nicola Guerrától és Cesare Smeralditól. A meg ha tá -

ro zó ze nei stí lust Delibes mu zsi ká ja, va la mint a bé csi es és ma gya ros stí lus ban kom -

po nált mű vek jel le mez ték. Néz zünk be le a tí zes évek re per to ár já ba: Jozef BAYER: 

A ba ba tün dér1 (egy bé csi „im port”, ma nap ság is szín re ke rül né ha a csá szár vá ros ban), 

Léo DELIBES: Coppelia (ko re og rá fia: Campilli), Sylvia (Guerra), L. v. BEETHOVEN: 

Prome theusz (Guerra), W. A. MOZART: Amor já té ka (Guerra), SZIK LA Adolf: A tör pe 

grá ná tos (Guerra). 

Ezek vol tak a leg nép sze rűbb mű vek, eze ken ne vel ke dett a ma gyar kö zön ség. Az 

1916–1917-es évad ban négy be mu ta tót tar tot tak az ope ra ház ban. Ez há bo rús kö -

rül mé nyek kö zött elég gé ér té kes tel je sít mény. Há rom új ope ra2 és egy tánc já ték 

szü le tett ek kor. Bár a há rom ope ra egyi ke sem bi zo nyult ma ra dan dó re mek mű nek 

– vagy ta lán fel fe de zés re vár nak –, min den eset re fi gye lem re mél tó tény, hogy 

mind egyik ze ne szer ző ma gyar szár ma zá sú. Vizs gál juk meg most 40 év ba lett re -
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1      Ba ba tün dér – ba lett, 1 fel vo nás. Ír ták: HASSREITTER és GAUL. Ze ne szer ző: BAYER. El ső elő adá sa a M. 
Kir. Ope ra ház ban 1888. dec. 13-án volt. Sze rep lők: Já ték ke res ke dő: Smeraldi Ca e sar, Min de nes: Zolnai 
Loránd, Se géd je: Revere Ma nó, Ba ba tün dér: Maruzzi F. Ma gyar Szín mű vé sze ti Le xi kon (1929–1931, 
szerk. SCHÖPLIN Ala dár). 

 
2      SCHMIDT Fe renc: Nostredame, 1916. december 14., GAJÁRY Ist ván: A mak ran cos her ceg, 1917. március 

17., SZTOJANOVICS Je nő: Otel ló me séi, 1917. május 24. For rás: A Het ven öt éves Ma gyar Ál la mi Ope ra -
ház. Bp., 1959. 



per to ár ját3 ah hoz, hogy meg ért sük, mi ért és mi lyen kö rül mé nyek kö zött kér ték fel 

Bartók Bé lát egy 1 órá nyi tánc já ték kom po ná lá sá ra. Bartók mű ve ugyan úgy, mint elő -

de ié és utó da ié is, más egy fel vo ná sos mű vek kel, több nyi re ope rák kal ke rült szín re. 

Ha azt gon dol juk, hogy A fá ból fa ra gott ki rály fi fé nyes üs tö kös ként ér ke zett hoz -

zánk, ak kor nem té ve dünk, de az üs tö kös ér ke zé sét szá mos ki sebb és ke vés bé 

fény lő üs tö kös el őz te meg, il let ve kö vet te. Vá lasszunk ki (kis sé ön ké nye sen) 40 évet 

(1890–1930), amit meg vizs gál va ar ra cso dál koz ha tunk rá, hogy az ope ra in ten dán -

sai bi zony tu da to san tö re ked tek ar ra, hogy ke res sék a sa já tos ma gyar stí lust, egy -

re több le he tő sé get ad va ma gyar ze ne szer zők nek ar ra, hogy a nem ze ti ka rak ter 

meg ta lál ja ma gát a ba lett ben, és egye di vé, ér vé nyes sé vál jon. 1890 és 1930 kö zött 

50 ba let tet mu tat tak be, ezek kö zül 31 ma gyar ze ne szer ző mű ve. Va gyis a be mu -

ta tók nak több mint a fe le! Ez mai szem mel néz ve meg le pő, hi szen a mai ten den cia 

ép pen a balettműfaj internacionalitására he lye zi a hang súlyt, és e kon cep ci ó nak 

meg fe le lő en ala kít ja nemcsak a re per to árt, ha nem a tár su la tot (tár su la to kat) is.  

Két ség te len, hogy stí lu suk ban ezen mű vek nem mind egyi ke ala pult ma gyar vagy 

akár ma gya ros ze nén. Szín vo nal ban is igen ve gyes mu zsi kák le het tek, gon do lunk 

pél dá ul az S. Schack Manka nó ta szer ző hölgy mű ve i ből össze ál lí tott pro duk ci ó ra. 

Emel jünk ki most né hány faj sú lyo sabb mű vet eb ből a gaz dag kí ná lat ból: az el ső 

fon tos kí sér let Sza ba dos Ká roly Viora cí mű ba lett je, amely egy Jó kai-re gény alap ján 

Mazzantini La jos ko re og rá fi á já val szü le tett meg. Nagy részt er dé lyi ma gyar tán cok 

alap ján ké szült, ami már fel té te lez egy faj ta al ko tói igé nyes sé get, va la mint el kö te le -

zett sé get a ma gyar tánc já ték meg te rem té sé re. A Viora 1891–1901 kö zött 46 al ka -

lom mal ke rült szín re. Nép sze rű szer ző volt Máder Re zső a szá zad for du lón. Mu zsi -

ká ja ter mé sze te sen nem kö ze lí ti meg a bar tó ki mi nő sé get, de több ba lett je is nagy 

si ker rel ment. Leg nép sze rűbb mű ve, A pi ros ci pő 1897–1910 kö zött 108 al ka lom -

mal ke rült szín re! Mály vács ka ki rály kis asszony (1921) cí mű da rab ja pe dig Péterfi 

Ist ván hí res kri ti kus vé le mé nye sze rint egy ér tel mű en Bartók si ke ré nek ha tá sá ra 

ke let ke zett4, de a ze ne mi nő sé ge most is el ma radt Bartók mű vé től. A ko re og rá fia 

Brada Ede mű ve. Az édes kés ze ne egy ér tel mű vissza lé pés volt min den szem pont -

ból, vi szont úgy lát szik, hogy a tí zes évek for ra dal mi új don sá gai után a ré gi-új po -

li ti kai be ren dez ke dés ben jól „el volt” ez a da rab, ame lyet 1933-ig 68 al ka lom mal 

ját szot tak. Ko moly kí sér let nek szá mí tott az ak kor még na gyon fi a tal, hu szon éves 

Radnai Mik lós Az in fáns nő szü le tés nap ja cí mű tánc já té ka (1918), amely ze nei szem -

pont ból ho zott ugyan újí tá so kat, de mon da ni va ló já val és dra ma tur gi á já val nem 

tud ta (vagy nem is akar ta) be jár ni a bar tó ki utat. Ér de kes, hogy Radnai ké sőb bi 

igaz ga tá sa alatt ha tá ro zott fej lő dés nek le he tünk ta núi úgy az ope ra, mint a ba lett 

szem pont já ból. Dohnányi Er nő Pierette fátyola cí mű tánc já té kát (1910) elő ször Guerra 

ko re og ra fál ta meg szép si ker rel, és ze ne i leg is egé szen jó kri ti ká kat ka pott a mű. 

1939-ig 56 elő adást ért meg. A meg vizs gált idő szak ba ép pen be le tar to zik még 

Weiner Leó Cson gor és Tün de cí mű ba lett je (1930), amely je len tős mű. 31 ma gyar 
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3      A tel jes lis tát lásd a ta nul mány vé gén. 
 
4      PÉTERFI Ist ván: Fél év szá zad a ma gyar ze nei élet ben. Bp., Ze ne mű ki a dó, 1962, 23–24. 



ba lettbe mu ta tó 40 év alatt iga zán szép tel je sít mény. Mi volt en nek a tár sa dal mi-

po li ti kai hát te re? Idéz zük Bartókot: „Még egy má sik kö rül mény is dön tő volt a fej lő -

dé sem re: ez idő ben in dult meg Ma gyar or szá gon az az is mert so vén po li ti kai áram lat, 

amely a mű vé szet te rén is érez he tő vé vált. Ar ról volt szó, hogy a ze né ben is va la mi 

spe ci fi ku san ma gyart kell te rem te ni.”5 

De mi mo ti vál ta Bartókot egy tánc já ték meg írá sá ra a konk rét fel ké ré sen kí vül? 

Fon tos szá munk ra, hogy ope rá já nak, A kék sza kál lú her ceg vá ra el uta sí tá sá nak ap -

ro pó ja adott ne ki len dü le tet. 1913-ban ír ja: „Az Ope ra ház egyál ta lán nem akar ja 

ope rá mat elő ad ni. El len ben egyórá nyi ba let tet akar na tő lem, da col va a hi va ta los vé -

le ménnyel.”6 „El ső ope rá mat annyi ra sze re tem, hogy mi kor Ba lázs Bé lá tól a tánc já ték 

szö ve gét meg kap tam, rög tön ar ra gon dol tam, hogy a ba lett lát vá nyos sá gá val, szí nes, 

gaz dag, vál to za tos tör té né se i vel le he tő vé fog ja ten ni, hogy a két mű vem egy es tén 

ke rül jön szín re” – mond ta a be mu ta tón.7 De mi is volt a hi va ta los vé le mény Bartók -

ról 1913-ban? Er re gróf Bánffy Mik lós in ten dáns tól kap juk meg a vá laszt, aki nek 

sza va i ra így em lék szik vissza Ba lázs Bé la: „Meht Bahtók nem kell sen ki nek.”8 Bár 

Bánffy ezek sze rint nem örült annyi ra, hogy Ba lázs Bé la me sé jét – amely a Nyu gat 

ka rá cso nyi szá má ban je lent meg – Bartók ze né sí ti meg, a dön té se azon ban – mi sze -

rint még is szín re vi szi a da ra bot – im már tánc tör té ne ti és ze ne tör té ne ti je len tő sé -

gű. Mind egy, hogy igaz-e a le gen da, hogy a me se sze rű tör té net ben nagy le he tő sé get 

lá tott ar ra, hogy csil log tas sa sa ját szín há zi lát vány ter ve zői te het sé gét. „Ma gya ros -

ság ra, me sesze rű ség re és le he tő leg an nak ki dom bo rí tá sá ra tö re ked tem, hogy mi nél 

ke vés bé va ló sze rű nek has sa nak a tánc já ték alak jai.”9 Tallián Ti bor sze rint Bánffy  

a Gyagilev-fé le Tűz ma dár elő adá sa után ha tá roz ta el, hogy mesebalettet írat a „ma -

gyar Sztravinszkijjal”. Bartók el len ben ra gasz ko dott az ope rá já hoz, és csak egy év -

vel ké sőbb ad ta be a de re kát.10 A da rab las san ké szült, a szer ző 1914-ben már dol -

go zott raj ta, de nem nagy kedv vel, in kább kény sze rű ség nek érez te a kom po ná lást. 

Ké sőbb fél re tet te, majd 1916-ban vet te elő új ra. Hogy mi ért? Mert 1915-ben nép -

dal gyűj tő út ja so rán meg is mer ke dett a fi a tal Gombossy Klá rá val, aki iránt sze rel met 

táp lált, és aki nek 3 ver sét is meg ze né sí tet te. Sőt, a tánc já ték utol só ket tő sé nek 

témá ját az egyik meg ze né sí tett vers ből ül tet te át.11 Ami kor a zon go ra ki vo nat el ké -

szült, és a pró ba fo lya mat meg kez dő dött, rög tön fa lak ba üt köz tek a szer zők. Otto 

Zöbisch ki je len tet te, hogy a da rab nem tán col ha tó, mert egyet len me ló dia sin csen 

benne. A ren de ző sem vál lal ta fel a mű vet. A tán co sok be ta ní tá sát ma ga Ba lázs Béla 

kezd te meg, min den fé le tán co si elő kép zett ség nél kül, igaz, Zöbischsel kö zö sen vé -

gez ték a mun kát. „Mert in kább hoz zá lá tok és meg ta nu lom a tánc mes ter sé gét, sem -
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Lázár György: Bartók Béla: A fából faragott királyfi

5      BARTÓK Bé la: Ön élet rajz. Írá sok a ze né ről. Bp., Egye te mi Nyom da, 1946. 
 
6      UJFALUSSY Jó zsef: Bartók Bé la. Bp., Gon do lat, 1976, 156. 
 
7      Uo. 
 
8      Uo., 168. 
 
9      F. DÓ ZSA Ka ta lin: Bánffy Mik lós gróf a szín há zi lát vány ter ve ző. Ta nul má nyok Bu da pest múlt já ból (25.). 

1996, 134. 
 
10     TALLIÁN Ti bor: Bartók Bé la. Bp., Ró zsa völ gyi 2016, 151. 
 
11     Uo., 151–152. 



hogy egy han got el en ged jek eb ből a mu zsi ká ból.” Há rom hó nap alatt 14 ki lót fo gyott. 

Kép zel jük el a kor re pe ti tort, mi dőn ke zé be vet te a zon go ra ki vo na tot! Mi vel Bartók 

igen ki vá ló zon go ris ta volt, tech ni ka i lag is na gyon ne héz ki vo na tot ké szí tett a par ti -

tú rá ból. Meg ért het jük a tán co so kat is, akik ilyen ze nét még ne mi gen hal lot tak, ta lán 

csak Sztravinszkij em lí tett Tűz ma dár című művét 4–5 év vel ko ráb ban. A ze ne ka ri 

hang zás sal a szín pa di pró bák meg kez dé sé ig nem is ta lál koz hat tak. Kép zel jük még 

el a ze ne kari mű vé sze ket, akik vél he tő leg ilyen mo dern ze nét még nem ját szot tak! 

A kot tá ba be is ír ta va la ki, hogy han gol ni nem kell és fö lös le ges! 

A be mu ta tó el ső sor ban ze ne tör té ne ti si ker volt. Egisto Tango kar mes ter fel ké -

szült sé gé nek és te het sé gé nek kö szön he tő en ki tű nő elő adás ban szó lalt meg a da rab. 

A pró bák ra is szo kat la nul sok idő ju tott, ez meg hoz ta a nem várt ered ményt. Min -

den ki biz tos ra vet te ugyan is a bu kást. A pre mi er azon ban olyan fer ge te ges si kert 

ho zott, ami lyen a Pil lan gó kis asszony be mu ta tó ja óta nem volt. „Egyet len taps se, de 

egy pissze gés, egy fütty se hal lat szott. Lát ha tat lan rop pant mér leg in gott meg er re és 

ar ra... az tán a kar za ton rob bant ki a taps és uj jon gás, és mint a la vi na sza kadt le  

a pá ho lyok ra, föld szint re és ma gá val sodorta a saj tó söp re dé ket is. Sok kri ti kát kel lett 

azon az éj sza kán át ír ni.”12 A kri ti kák a ze nét, a szín pad ké pet és a tán co sok tel je sít -

mé nyét is ki emel ke dő nek ta lál ták. A ze ne itt van ve lünk, a szín pad kép ről is van raj -

zunk, de a ko re og rá fi á ról mit tud ha tunk? El is me rő en ír nak Pallay An ná ról, Nirschy 

Emíliáról, Har mat Boriskáról és Brada Edé ről. Ha a tán co sok tech ni kai fel ké szült sé -

gét nem is kér dő je lez het jük meg, bí rá la tot nem tu dunk mon da ni moz gó kép hi á nyá -

ban, azért egy tán choz nem iga zán ér tő szö veg könyv író, ren de ző és egy sze rény 

ké pes sé gű ko re og rá fus kö zös mun ká já ból ta lán le von ha tó az a kö vet kez te tés, hogy 

a ko re og rá fia ak kor még nem tu dott egyen ran gú tár sa len ni a ze ne mű nek. A ze ne 

elem zé sé ről kö tet nyi iro da lom áll a ren del ke zé sünk re, egy kér dést emel jünk ki, ami 

fon tos a tánc tör té net szem pont já ból: mi től tánc ze ne ez, va ló ban tánc ze ne-e a mű? 

Klasszi kus ér te lem ben nem ba lett, hi szen nem kö ve ti a tra di ci o ná lis ba let tek ad dig 

meg szo kott szer ke ze ti fel épí té sét: pél dá ul nin cse nek benne nagy ket tő sök va ri á ci -

ók kal, zárt szá mok, nagy kar tán cok, vagy divertissement jel le gű je le ne tek. El len ben 

van egy rend kí vül kon cent rált dra ma tur gia, amely na gyon kö vet ke ze te sen ve ze ti  

a né zőt a cse lek mény tör té ne tén vé gig. „A tánc já ték ze né je szim fo ni ku san ki dol go -

zott mu zsi ka fé le, szimfonikai köl te mény, amely re tán col nak. Vi lá go san meg kü lön böz -

tet he tő benne há rom rész, ame lye ken be lül azon ban ki sebb ta go zó dá sok is van nak.”13 

Nem meg le pő Bartóktól a szi go rú és kö vet ke ze tes szer kesz tés, amely meg kö ti a ko -

re og rá fus ke zét, de azért sza bad sá got is ad ne ki. Fur csa do log, de a szín pa di mű faj -

ban nem meg le pő, hogy a szö veg könyv és a ze ne drá mai sá ga nincs szim bi ó zis ban. 

A szö veg, vagy in kább a tör té net ma ga nem túl zot tan drá mai cse lek mény. A me se 

nem te remt iga zi drá mai konf lik tu so kat. Bartók mu zsi ká ja pe dig na gyon is drá mai 

ere jű, ha tal mas, csil lo gó és min den fi gyel met ma gá ra irá nyí tó. Te hát ép pen ezért 

nem ti pi kus balettzene, ahogy pél dá ul Csajkovszkij ba lett jei sem azok. Bartók ezt  

50

12     Ba lázs Bé la vissza em lé ke zé se 30 év vel ké sőbb ről. Ze ne tu do má nyi ta nul má nyok VII. Szerk. SZA BOL CSI 
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a drá mai sá got úgy tud ta meg te rem te ni, hogy Ba lázs szö ve gé nek csak a ke re te it 

hasz nál ta fel, és több he lyen el is tér az ere de ti cse lek mény től. A jó ko re og rá fus érzi 

ezt, és tud ja, hogy a sza bad sá got kel lő arány ban hasz nál va, ho gyan le gyen mél tó  

a ze né hez úgy, hogy a né ző ma gá ban a tánc ban is meg ta lál ja ugyan azt a szim fo ni kus 

drá mai erőt, ami a ze né ben él. A leg több kor sza kos zse ni nek, így Bartóknak is vár -

nia kel lett er re a ko re og rá fus ra. Per sze Bartók ere de ti leg a tán cot mint mű fajt csak 

ürügy nek hasz nál ta ar ra, hogy ked venc ope rá ját be mu tat has sa ké sőbb, a si ker után 

egy ha tal mas kon cep ció kez dett ki bon ta koz ni az idő köz ben már ké szü lő A cso dá la -

tos man da rin cí mű mű vel egye tem ben. Nem vé let len, hogy há rom szín pa di mű ve szo -

ro san össze tar to zik, és egy idő ben va ló elő adá sa ha tal mas mű vé szi vál lal ko zás. 

De mi tör tént a ma gyar ba let tel a tánc já ték (és egy év vel ké sőbb A kék sza kál lú 

her ceg vá ra) be mu ta tó i nak fre ne ti kus si ke re után? Köz be szólt a tör té ne lem. A vi -

lág há bo rús ve re ség (1918) évé ben az ope ra ház ban egyet len új balettbemutatót 

tar tot tak: a már em lí tett Radnai-mű, Az in fáns nő szü le tés nap ját. Új sze rű ze ne, bar -

tó ki ha tást ne mi gen ta lá lunk benne, a sok ka rak ter tánc cal ta lán va la mi lyen szin ten 

meg tu dott bir kóz ni Otto Zöbisch. Még is érez he tő a da ra bon, hogy új utak ra akar 

lép ni a ma gyar ba lett. A szán dék már meg volt. Ugyan eb ben az év ben, te hát 1918 

őszén Bartók be szá mol ar ról, hogy mi vel Bródy Sán dor nem küld te el ne ki a szö -

ve get, Len gyel Meny hért szö ve gé nek meg ze né sí té sé be fo gott be le. Ez volt te hát  

a ké szü lő Man da rin-ze ne. Ez a ze ne azon ban még fény év tá vol ság ra volt ek kor at tól, 

hogy meg ért sék. Sok gán csos ko dás mi att csak Bartók ha lá la után si ke rült be mu tat ni 

a mű vet a Ma gyar Ál la mi Ope ra ház nak, igaz ak kor már egy sok kal ma ga sabb szin -

ten lé vő ba lett-tár su lat tal. Az 1919-es év is csak egyet len ko re og rá fi át ho zott 

Zöbischtől: A ró zsa lel ke azon ban nem sa ját mű (Carl Maria von Weber ze né jé re), 

ha nem adap tá ció: Vaclav Nizsinszkij len gyel szár ma zá sú vi lág hí rű tán cos (orosz ba -

lett) egyik leg hí re sebb sze re pe volt. 

Eköz ben Ba lázs Bé la tag ja volt a Ta nács köz tár sa ság For ra dal mi Írók Di rek tó ri u -

má nak, sőt vö rös ka to na ként a fron ton is har colt, ezért ké sőbb emig rál nia kel lett. Ez 

azt ered mé nyez te, hogy ha ma ro san le is ke rült a mű sor ról A fá ból fa ra gott ki rály fi. 

Kodály, Bartók és Dohnányi is tag jai vol tak a ze nei di rek tó ri um nak, de el ső sor ban 

szak mai meg győ ző dés ből. Bartók, aki amúgy sem ra jon gott a vá ro si éle tért, az egész 

19-es tör té né sek ben csak a zűr za vart, a túl gyors vál to zá so kat lát ta. A po li ti ka oly -

annyi ra ha tás sal volt a mű vé sze ti élet re, hogy nemcsak a tánc já ték és a Kék sza kál lú 

nem le he tett mű so ron, ha nem el tá vo lí tot ták a leg pro fesszi o ná li sabb kar mes tert, 

Egisto Tangót is, aki túl sok zsi dó és ha la dó szel le mű mű vész nek adott lehe tő sé get 

az ope rá ban. Ez már Bartóknak na gyon sok volt. Ko mo lyan fog lal ko zott az emig rá -

lás gon do la tá val. Mi vel a tánc mű csak két sze zo non át volt mű so ron, a mo dern 

hang zás is el tűnt egy idő re. Üdí tő ki vé tel volt Sztravinszkij Petruskájának be mu ta tá -

sa 1926-ban Brada Ede ko re og rá fi á já val. Ek kor már Radnai Mik lós volt az igaz ga tó. 

Bartók tánc já té ká nak köz vet len meg ter mé ke nyí tő ere jé ről lát szó lag nem be szél -

he tünk te hát, azon ban a da rab ban min den meg ta lál ha tó, ami a ma gyar ba lett jö vő -

be ni fej lő dé sét elő se gí tet te: a ze ne ha tá ro zott ma gyar ka rak te re, amely a nép ze né -

ből (és nem a mű ze né ből!) épít ke zik. A moz du la tok nak meg fe le lő ze nei mo tí vu mok, 

ame lyek a mű ma gya ros-sze cesszi ós ka rak te ré ből adó dó an kü lön böz nek az ad dig 

meg szo kott ola szos-fran ci ás stí lus tól. 

51

Lázár György: Bartók Béla: A fából faragott királyfi



A nem ze ti ka rak ter a nagy ih le tő és kor társ Sztravinszkij mű ve i ben is a leg lé -

nye ge sebb ele mek egyi ke. A szi go rú há romré szes for ma dra ma tur gi á já nak mű vé szi 

szint jé vel egye tem le ges sé lesz a mű. 

A fá ból fa ra gott ki rály fi ké sőb bi vissza té ré se kor (1935) Jan Cieplinsky len gyel 

ko re og rá fus, a ma gyar balettegyüttes ak ko ri ve ze tő je al kot ta meg a tán cot. A te het -

sé ges mű vész mun ká ja ugyan tet szett a ze ne szer ző nek, de a kri ti kák nem vol tak túl 

lel ke sek a ko re og rá fia irá nyá ban. Bartók a ze nét „meg húz ta”, te hát le rö vi dí tet te, és 

így kö rül be lül 40 per ces lett a da rab. Ez je len tős rö vi dí tés, és mai meg lá tá sunk sze -

rint ér té kes ré szek men tek ve szen dő be. A köz el múlt ban Ko vács Já nos kar mes ter 

irá nyí tá sá val be mu ta tás ra ke rült az ere de ti ze nei anyag, amely re az óta több új ko -

re og rá fia ké szült. 

Az el ső ze né hez is mél tó ko re og rá fi át Ha ran go zó Gyu la al kot ta meg 1939-ben. 

Ha ran go zó nagy si ker rel tán col ta Cieplinsky mű vé ben 4 év vel aze lőtt a fa báb sze -

re pét, így ala po san meg is mer het te a mű vet. Bár A cso dá la tos man da rin be mu ta tó -

ját ak ko ri ban még meg tud ták aka dá lyoz ni, leg alább A fá ból fa ra gott ki rály fi szín re 

ke rül he tett új ra. Ké sőbb Se re gi Lász ló öt vöz te a nép tán cot és a ba let tet a mo dern -

ség gel Bartók ze né jé re má ig ha tó an si ke re sen. Az idő kö nyör te len azok hoz a ko re -

og rá fi ák hoz, ame lyek fel szí ne sek vagy csak ki szol gál nak egy di va tot, és nem tar tal -

maz nak va la mi fé le örök ér vé nyű sé get. De saj nos így ér té kes ze ne mű vek – ame lyek 

a ko re og rá fia lel két ad ják – is el vesz het nek vagy el tűn het nek hosszú idő re. Ezek  

a mű vek is vár nak a mél tó társ szer ző re, a jó ko re og rá fus ra. Ilyen pél dá ul Weiner 

Leó Cson gor és Tün de cí mű egy fel vo ná so sa, amely az utób bi évek ben éle de zik már. 

Saj ná la tos mó don el fe le det tek Lajtha Lász ló ba lett jei, ame lyek rend kí vül igé nye sen 

és ma gas szín vo na lon meg írt al ko tá sok.14 Bár tör tén nek né ha kí sér le tek a fel tá -

masz tá suk ra, úgy lát szik, hogy ki csit még vár nunk kell... 

Bartók táncművei vi szont él nek, és nem va la mi fé le Bartók irán ti kö te le ző tisz te -

let ből, ha nem iga zán meg ér de mel ten vi lág hí rű ek, mert olyan ih le tő erő van a ze né -

ben, amely a ko re og rá fu sok ra nagy ha tás sal van, és mert óri á si és meg tisz te lő kihí -

vás új ra és új for mák ban meg ta lál ni, meg al kot ni a tör té ne tek be ágya zott mű vek 

való di mon da ni va ló it. 

 

 

1890–1930 kö zött a Ma gyar Ki rá lyi Ope ra ház ban ját szott 

ma gyar ze ne szer zők ál tal írt ba let tek 

 

Dohnányi Er nő: Pierette fátyola, ko re og rá fia: N. Guerra, mű so ron 1910–1939 / 56 

al ka lom 

Gajáry Ist ván: Ár gyé lus ki rály fi, k.: Brada E., m.: 1924–1932 / 16 

Hentschel Ká roly: Afrodisia, k.: O. Zöbisch, m.: 1923 / 2 

Hű vös Iván: A cso da vá za, k.: N. Guerra, m.: 1908–1912 / 34 

Kerner Ist ván: Az érc em ber, k.: C. Smeraldi, m.: 1896–1898 / 16 
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Liszt Fe renc: Ha sis, k.: Astafieva, m.: 1914 / 2 

Liszt Fe renc: Pes ti kar ne vál, k.: Brada E., m.: 1930–1944 / 90 

Máder Re zső: A bű vös bá bú, k.: ?, m.: 1924 / 2 

Máder Re zső: Mály vács ka ki rály kis asszony, k.: Brada E., m.: 1921–1933 / 68 

Máder Re zső: A pi ros ci pő, k.: Hassreitter, m.: 1897–1910 / 108 

Máder Re zső: She, k.: Gundlach La jos, m.: 1898–1907 / 37 

Máder Re zső: Sze rel mi ka land, k.: N. Guerra, m.: 1902–1906 / 13 

Poldini Ede: Észa ki fény, k.: L. Mazzantini, m.: 1894 / 3 

Radnai Mik lós: Az in fáns nő szü le tés nap ja, k.: O. Zöbisch, m.: 1918–1920 / 13 

Rieger Alf réd: Nivita, k.: L. Mazzantini, m.: 1891–1896 / 18 

Schack Manka: Pil lan gó sze re lem, k.: O. Zöbisch, m.: 1923–1924 / 9 

Sik lós Al bert: A tü kör, k.: ?, m.: 1923–1938 / 14 

Skofitz Fe renc: Mű vész fur fang, k.: N. Guerra, m.: 1903–1906 / 17 

Stern Ármin: Zulejka, k.: C. Smeraldi, m.: 1900–1901 / 17 

Steiger La jos–Sztojanovics Je nő: Új Ró meó, k.: L. Mazzantini, m.: 1889–1890 / 22 

Sza bó X. Fe renc: Dáriusz kin cse, k.: ?, m.: 1893–1894 / 5 

Sza ba dos Ká roly: Viora, k.: L. Mazzantini, m.: 1891–1901 / 46 

Szik la Adolf: Álom, k.: N. Guerra, m.: 1905–1910 / 25 

Szik la Adolf: Ma gyar tánc egy ve leg (össze ál lí tás), k.: N. Guerra, m.: 1907–1912 / 29 

Szik la Adolf: A tör pe grá ná tos, k.: N. Guerra, m.: 1903–1936 / 85 

Sztojanovics Je nő: Csár dás, k.: L. Mazzantini, m.: 1890–1899 / 51 

Sztojanovics Je nő: Tous le trois, k.: L. Mazzantini, m.: 1892–1899 / 29 

Tóth La jos – Metz Al bert: A nap pal és az éj jel, k: N. Guerra, m.: 1895–1900 / 40 

Vidal Pál: Maladetta, k.: N. Guerra, m.: 1905–1906 / 7 

Weiner Leó: Cson gor és Tün de, k.: J. Cieplinsky, m.: 1930–1933 / 16 

Zichy Gé za: Gem ma, k.: N. Guerra, m.: 1904–1905 / 9 

 

A lis tá hoz hoz zá tar toz hat még két név: 

Berté Hen rik (Bettelheim Hen rik) galgóci szü le té sű, zsi dó szár ma zá sú ze ne szer ző 

(A há rom a kis lány cí mű ope rett szer ző je) Ve len cei kar ne vál cí mű ba lett jét N. Guerra 

ko re og ra fál ta meg, 1911–1912-ben 10 al ka lom mal ját szot ták. 

Karl Maria Widor ma gyar szár ma zá sú fran cia ze ne szer ző, or go na mű vész ma ga 

ve zé nyel te Le Corrigane cí mű ba lett jét a be mu ta tón, ame lyet 1893–1901 kö zött 30 

al ka lom mal ad tak elő. 
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Kő vá gó Zsu zsa 

Meg ké sett ta lál ko zás 
Milloss Au rél (1906, Ozora – 1988, Ró ma) 
 

 

A XX. szá za di ze ne- és tánc mű vé szet leg is mer tebb és leg gyak rab ban szín pad ra vitt 

al ko tá sa Bartók Bé la A cso dá la tos man da rin cí mű kom po zí ci ó ja. A ha zai ze ne- és 

tánc mű vé sze tet sze re tő kö zön ség is ke vés sé is me ri azt a tényt, hogy az el ső szín -

pa di vál to zat al kal má ból Köln ben bot rányt ka va ró és be til tott elő adás, va la mint  

a rö vid éle tű prá gai elő adá si kí sér let után – er ről nin cse nek pon tos ada ta ink – ma -

gyar tánc mű vész-ko re og rá fus vit te nem zet kö zi tánc szín pa di si ker re a Bartók-mű vet. 

A vi lág há bo rú után fel nö ve ke dett ha zai tánc sze re tő kö zön ség job bá ra nem is -

mer te – meg koc káz ta tom, hogy ma sem is me ri – Milloss Au rél ne vét, mun kás sá gát. 

A nem zet kö zi hí rű ko re og rá fus, akit Olasz or szág ban a tánc mű vé szet meg újí tó ja ként 

tisz tel tek, Stock holm tól Bu e nos Ai re sig, Köl nig, Bé csig ve ze tő ko re og rá fus ként dol -

go zott az ope ra há zi tár su la tok kal. 1932–1977 kö zött 18 ope rát ren de zett, emel lett 

178 ko re og rá fia (kon cert szá mok, ope rai balettbetétek, pró zai szín há zi elő adá sok 

tánc be té tei s önál ló tánc szín pa di mű vek) so ra ko zik Milloss Au rél mű vé szi pa let tá ján. 

A vi lág hí rű mes ter élet út ja tra gi kus nak is ne vez he tő, hi szen ma gyar nak szü le tett, 

ha lá lá ig ra gasz ko dott szülőhazájához, és még is a ke gyet len tör té nel mi dön té sek 

követ kez té ben tá vol élt nem ze té től. 80. szü le tés nap ja előtt Ró má ból hoz zám írott 

le ve lé ben így írt ke se rű en: „a sors ed dig nem ad ta meg ne kem azt a sze ren csét, hogy 

mű vé szi tö rek vé se im nek a vi lág ti zen nyolc or szá gá ban el ért ered mé nye it a sa ját 

ha zám ban is meg is mer hes sék”.1 Az Ozorán 1906. má jus 6-án ér tel mi sé gi-mű vész 

csa lád ban szü le tett ko re og rá fus ko rán el halt zon go ra mű vész édes any já tól örö köl te 

ze nei te het sé gét (zon go ra-, he ge dű- és kar mes te ri stú di u mo kat is foly ta tott), gyógy -

sze rész édes ap já tól pe dig az elem ző, rend sze re ző haj la mot. Meg ha tá roz ta még szel -

le mi nyi tott sá gát Nagybecskerek – ahol gyer mek- és if jú ko ri éve it töl töt te – pezs -

gő kul tu rá lis éle te is. El ső és élet re szó ló tánc él mé nye a Gyagilev Ba lett 1912-es 

bu da pes ti fel lé pé se volt – az elő adás ra édes ap ja hoz ta fel a fő vá ros ba –, Nizsinsz -

kijt lát ta tán col ni A ró zsa lel ké ben. El mon dá sa sze rint „ami kor ki jött a füg göny elé 

meg ha jol ni, édes apám tól azt kér dez tem, hogy ki ez az em ber, és hol ma rad a ró zsa 

lel ke?” Ek kor ha tá roz ta el, hogy tán cos lesz.2 

Fi a tal em ber ként tánc ta nul má nyok ba kez dett, s a kor szak leg je le sebb mes te re i től, 

mű vé sze i től vett lec ké ket Bu ka rest től Pá ri zsig. Ber lin ben kö tött ki, mert von zot ta  

a Weimari Köz tár sa ság ban al ko tó újí tó mű vé szek sok szí nű sé ge. A leg na gyobb ha tást 

Lá bán mun kás sá ga-teoretikája tet te rá, s ha lá lá ig meg ha tó ra gasz ko dás sal és mű -

vé szi alá zat tal szólt mes te ré ről. Tánc mű vé szi-ko re og rá fu si mun kás sá gát Ber lin ben 

(Há gá ban, Duisburgban, Bor osz ló ban) kezd te, ám a hit le ri ha ta lom át vé tel után Bu -
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da pes ten pró bál ta foly tat ni elő adói-al ko tói te vé keny sé gét. Si ker rel mu tat ko zott be 

tán cos ko re og rá fus ként Bu da pes ten Sztravinszkij Petruskájának szín pad ra ál lí tá sá -

val (1933. de cem ber 22.). Ígé re te volt a Ma gyar Ki rá lyi Ope ra ház ve ze té sé től az ott 

foly tat ha tó mun ká ra, ám mi re ha za ér ke zett Radnay el ha lá lo zá sát kö ve tő en, az új 

igaz ga tó ság más képp gon dol ta. Így Né meth An tal kí nált mun ka le he tő sé get a Nem -

ze ti Szín ház nál asszisz tens, moz gás ter ve ző ko re og rá fus ként. 1932–1938 kö zött 

meg ala kí tot ta táncstú di ó ját (1936), amely be so kan jár tak az ak ko ri fi a tal ígé re tes 

szín mű vé szek, szí ni nö ven dé kek.3 

Mi e lőtt el ér kez nénk a Man da rin itá li ai szín re vi te lé hez, ér de mes né hány sor ban 

meg em lí te nünk Milloss ma gyar or szá gi te vé keny sé gé nek főbb ál lo má sa it. Ma gyar 

ba lettstú di ó já ba járt töb bek kö zött Ma jor Ta más, Ungváry Lász ló, a Bé kés-test vé -

rek, Várkonyi Zol tán, So mo gyi Er zsi, Téry Ti bor és Arvéd. Az Ope ra ház ban be mu ta -

tás ra ke rült Kodály Galántai tán cok és a Marosszéki tán cok egy be fű zé sé re ké szült 

(Har sá nyi Zsolt szö veg köny vé re) a Ku ruc me se. Milloss ezt az össze ál lí tást ma ga nem 

sze ret te a szö veg könyv gyen ge sé ge okán. A Kodály-kom po zí ci ók mel lett Schumann-

mu zsi ká ra ké szült a Kar ne vál, e mű vet olasz or szá gi mun kás sá ga so rán át dol goz va 

vit te szín pad ra. A Nem ze ti Szín ház ban töb bek kö zött A roninok kin cse, a Gyé mánt -

pa tak kis asszony, a Cso da tü kör, az És Pippa tán col, a Medici Ka ta lin, a Godiva, a Szent -

ivánéji álom, Az úr hat nám pol gár és Az em ber tra gé di á ja tánc be té te it, illetve moz gás -

terve it ké szí tet te el. 1937-ben a Sze ge di Sza bad té ri Já té kok Fe ke te Má ria cí mű 

produk ci ó já nak Ha lál tánc be tét jét kom po nál ta, amely so ká ig hí res szó ló ja is volt.  

A sze ge di ven dég sze rep lés re vit te el stú di ó já val a Ba ba tün dér ver zi ó ját. E ko re og -

rá fia már nem a XIX. szá zad édes kés szel le mé ben, ha nem a Né met or szág ban meg -

is mert és már önál ló ko re og rá fu si szem lé le tét tük rö ző XX. szá za di al ko tás volt.4 

Állan dó part ne ré vel, Lya Kar iná val adott szó ló es te ket. 1937-ben a Bár dos Arthur 

ve zet te Mű vész Szín ház ban A ve len cei kal már nagy tánc be tét jé hez stú dió nö ven dé -

kei mel lett együtt dol go zott az egyik leg jobb ma gyar or szá gi mes ter, Troyanoff és  

a Szentpál-is ko la moz du lat mű vész-nö ven dé ke i vel. Ez a tény azért ér de kes, mert  

e mun ka kap cso lat ban tet ten ér he tő Milloss mű vé szi szin té zis te rem tő haj lan dó sá ga. 

Az újat ke re ső tánc mű vész 1938-ban az éb re de ző ha zai nép tánc mű vé szet fe lé 

tett egy ha tal mas lé pést. A Paulini Bé la ál tal meg ál mo dott és si ke res Gyön gyös bok -

réta moz ga lom ré vén a szé le sebb ér te lem be vett kö zön ség is mer ke dett a ma gyar 

tánc folk lór sok szí nű sé gé vel az egyes ré gi ók tánc ha gyo má nya i val. Paulini hi va tá sos 

mű vé szek kel folk lórala pú szí nes össze ál lí tást kép zelt szín pad ra vin ni, amely ben 

nép ha gyo má nyok ból, bal la dák ból, tán cos já té kok ból táp lál ko zó kom po zí ci ók ke rül -

nek szín pad ra. A Ma gyar Csupajáték cí met kap ta az össze ál lí tás, amely nek ko re og -

rá fu sa – és az 1938-as elő a dás so ro zat szó lis tá ja is – Milloss Au rél volt. A ko re og rá -

fust na gyon ér de kel ték tánc ha gyo má nya ink, ma ga is jár ta a vi dé ket is me re te i nek 

gya ra pí tá sá ra, így szí ve sen vál lal ta e fe la da tot. Az össze ál lí tás ér de kes sé ge volt, 

hogy fi a tal ze ne szer zők (Ránki György, Pongrácz Zol tán, Far kas Fe renc, Ve ress Sán -
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3      Szemeréné Rácz Blanka, a Milloss Stúdió korrepetitorának emlékezése, 1991. 
 
4      Téry Tibor szóbeli közlése, 1991. 



dor, Vincze Ot tó, Kenessey Je nő...) és a „Ró mai Is ko lá hoz” tar to zó kép ző mű vé szek 

(Szőnyi Ist ván, Aba-Novák Vil mos, Pekáry Ist ván, Var ga Má tyás...) vol tak a dísz let- és 

jel mez ter ve zők. Az al ko tó gár da ki vá lo ga tá sa és együtt mű kö dé se a gesammskunst -

werk szel le mi sé gét, a Gyagilev Tár su lat ál tal meg te rem tett tánc szín pa di igényes sé -

get tük rö zi. A staggione si ke rét jel zi, hogy 1939-re meg hí vást kap tak Ang li á ba, ahol 

a lon do ni Adelphi Thetre-ban Just a play cím mel mu tat ták be a prog ra mot. Lon don -

ban két al ka lom mal is egye nes te le ví zi ós adás ban köz ve tí tet ték az elő adás egyes 

da rab ja it. Ezen a tur nén Milloss már nem vett részt, mert a ná po lyi San Carlo Ope -

rá hoz kö töt te szer ző dé se.5 

Ma gyar or szá gon még egy al ka lom mal ál lí tott szín pad ra ko re og rá fi á kat, 1942-ben 

a Prometheus te remt mé nye it és az Álom já té kot (ko ráb ban Kar ne vál). 

Mi e lőtt el ér kez nénk A cso dá la tos man da rin mi lá nói be mu ta tó já hoz, né hány szót 

kell szól nunk a ze ne szer ző és a ko re og rá fus ta lál ko zá sá ról. Ki is szól hat na er ről 

auten ti ku sab ban, mint ma ga a ko re og rá fus? 

„A ze nét elő ször szvit for má já ban hal lot tam Bécs ben, a szó szo ros ér tel mé ben 

ra bul ej tett. Meg ra ga dott a rend kí vü li mű vé szi és em be ri üze net mély bel ső igaz -

sá ga, egy szer smind fel eme lő, meg di cső ült klasszi ci tá sa. Azon nal el mé lyül tem te hát 

a mű lib ret tó já nak és ze nei in teg ri tá sá nak a ta nul má nyo zá sá ban... A cso dá la tos 

man da rin szín pa di meg va ló sí tá sá ban sem mi képp nem le het szó a cse lek mény túl -

nyo mó részt figuratív, az az tisz tán gesz tu sok ban és kép sze rű en meg nyil vá nu ló, en -

nél fog va drasz ti ku san verista ori en tá ci ó jú elő adá sá ról, ha nem an nak csak is olyan 

in terp re tá lá sá ról, amely ben fel tét le nül ki fe je zés re kell jut nia a ke let ke zé si fo lya mat 

bel ső di na mi ká já nak is... ar ra a meg győ ző dés re ju tot tam: szük ség kép pen nem a cse -

lek mény anek do ti kus ada ta i ból kell ki in dul nom, ha nem a bennük rej lő moz ga tó erők -

ből. [...] A ta lál ko zás ra Bartókkal Bu da pes ten ke rült sor 1936-ban, né hány hét tel 

azu tán, hogy a bé csi kon cer ten meg hall gat tam a Man da rin-szvi tet... Ma gán stú di óm -

ban kom po nál tam a ko re og rá fi át, olyan tán co sok kal, aki ket nem ter hel tek más kö -

te les sé gek. A pró bá kon gyak ran ma ga Bartók is je len volt, és há la a mun ká ban való 

élénk rész vé te lé nek, kom po zí ci ó mat meg le he tő sen rö vid idő alatt si ke rült be fe jez -

nem, és szá mom ra igen je len tős egyet ér té sét is el nyer nem. [...] A stú di óm ban vég -

zett mun ka ered mé nyei annyi ra bá to rí tó ak vol tak, hogy Bu da pes ten re mé nyem 

támadt Man da rin-ver zi óm be mu ta tá sá ra, ha nem is va la me lyik ál la mi szín ház ban, 

pon to san az ak ko ri – Bár dos Arthúr ve ze té se alatt mű kö dő – Mű vész Szín ház ban. 

En nek a le he tő ség nek azon ban kü lön bö ző gaz da sá gi, de nem utol só sor ban po li ti kai 

ne héz sé gek mi att is meg kel lett hi ú sul ni. (Is me re tes, hogy Bartók vi lág né ze tét  

a Horthy-re zsim nem na gyon ked vel te...) Így A cso dá la tos man da rin tánc drá ma szerű 

ős be mu ta tó já ra csak 1942-ben (ok tó ber 12-én) ke rül he tett sor. Még pe dig a milanói 

Scalában, de saj nos – mint is me re tes – Bartók el ke rül he tet len tá vol lé té ben. A rend -

kí vül nagy si ker nek kö szön he tő en ké sőbb a mű im már az egész vi lá gon és min dig 

ba lett for má já ban ért meg szám ta lan be mu ta tót...”6 
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1986, 20. sz., 25–42. 

 
6      KŐVÁGÓ Zsuzsa: Hommage á Milloss Aurél (Műsorfüzet). Magyar Állami Operaház, 1990. március 16. 



A mi lá nói be mu ta tó val te hát A cso dá la tos man da rin meg kezd te tánc szín pa di 

életét, si ker so ro za tát, a fő sze re pe ket Atilia Radice és Milloss Au rél tán col ták. Nem 

ma rad hat ki Ferencsik Já nos ne vé nek em lí té se sem. A fi a tal ma gyar kar mes ter 

nem zet kö zi si ke re i nek egyik je len tős ál lo má sa volt ez a pre mi er, no ha ne ve már 

nem volt is me ret len az olasz pub li kum előtt, hisz már 1939-től több ször dol goz tak 

együtt a ko re og rá fus sal a fi ren zei Maggio Mu si ca le prog ram ja i ban. 

A cso dá la tos man da rin ha za tér té re saj nos már csak Milloss ha lá la után ke rült sor. 

A Sze ge di Ba lett meg ala ku lá sa kor, 1986-ban Bo kor Ro land igaz ga tó e mű vel sze ret -

te vol na in dí ta ni az új já ala kult együt tes mű kö dé sét, de er re a ko re og rá fus egész ségi 

ál la po ta mi att nem ke rül he tett sor. A Man da rin ér ke zé sé ről ér dek fe szí tő be szá mo -

lót tar tott a Ma gyar Tánc mű vé sze ti Egye tem meg em lé ke ző kon fe ren ci á ján Bo kor 

Ro land, aki nek sze mé lye sen, szó ban ad ta meg Milloss a mű be mu ta tá si jo gát. 1988 

ok tó be ré ben, már a mes ter ha lá la után, a ró mai Ma gyar Aka dé mi án Milloss örö kö -

se i nek kép vi se le té ben Patrizia Veroli, Bo kor Ro land balettigazgató, Giancarlo Van -

taggio balettművész-ko re og rá fus, a Man da rin be ta ní tói jo gá nak tu laj do no sa, Zöl di 

Mi hály, az Aka dé mia tik ára és az én je len lé tem ben szü le tett meg a hi va ta los irat  

a be mu ta tá si jo gok ról. 

Cso dá la tos mó don Milloss ha lá lát kö ve tő en na gyon rö vid idő vel, már 1989. feb -

ru ár 27-től egy hó na pig az Olasz Kul túr in té zet, a Bu da pest Ga lé ria és a Ma gyar 

Tánc mű vé szek Szö vet sé gé nek ren de zé sé ben ki ál lí tás em lé ke zett a ko re og rá fus ra.  

A Maggio Mu si ca le Fiorentinónál 35 év alatt be mu ta tott ko re og rá fi ák, ope ra ren de zé -

sek szce ni kai anya gá ból vá lo ga tott dísz let ter vek, figurinek val lot tak a pro duk ci ók 

szel le mi sé gé ről, esz té ti kai ér té ké ről. A vernisszázson még meg je len het tek egy ko ri 

ha zai mun ka tár sak, kri ti ku sok, akik dol goz tak ve le vagy lát ták itt ho ni mun kás sá gát. 

Az 1988. évi ró mai szer ző dés tet te le he tő vé, hogy 1990. már ci us 16-án az 

Eötvös Loránd Ala pít vány tá mo ga tá sá val, Bo kor Ro land szer kesz té sé ben a Ma gyar 

Ál la mi Ope ra ház Hommage á Milloss Au rél cím mel tisz te leg he tett a ko re og rá fus 

művé sze te előtt. Az „ős man da rin” ha za tért. Nincs ar ra mód, hogy a kor kri ti ká it 

idéz zük, még is ki emel nék egy gon do lat kört – az ugyan csak mél tat la nul el fe le dett 

tánc kri ti kus – Pór An na ref le xi ó já ból. „A mű mos ta ni meg je le né si for má já ban, mai 

szem mel is út tö rő je len tő sé gű tánc tör té ne ti ér ték. E kon cep ció mag ja, az el tor zult 

man da rin meg vál tó dá sá ról szó ló drá ma vég ső so ron meg kö ze lít he tő a bű nös em ber 

meg vál tó dá sá ról szó ló kép let fe lől is, ahon nan már egye nes az út a ze ne mű lé nye -

gé hez.”7 

A tisz tel gő elő adás be ta ní tó mes te rei, Marga Nativo és Giancarlo Vantiaggio  

e be ta ní tás le té te mé nye sei vol tak, akik el mon dá suk sze rint is bol do gan dol goz tak 

ha zai mű vé sze ink kel – aki ket még ko ráb ban sze mé lye sen vá lasz tott Milloss e sze -

re pek re –, Pártay Lil lá val és Szakály Györggyel.8
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Bólya An na Má ria 

Tánc nyel vi crossover és bar tó ki egy ség 
A dél szláv folk lór anyag tánc szín há zi fel dol go zá si ti po ló gi á ja Kricskovics An tal élet mű vé ben 
 

 

A nép tánc vál to zás vizs gá la ta 
 

A nép tánc interakcióinak vál to zás vizs gá la tá ra szá mos pél da akad a tánc ku ta tás ban.1 

Kavecsánszki Má té tánc ant ro po ló gus a tra di ci o ná lis fa lu si kö zös sé gek tánc anya gá -

nak be fo ga dá si kész sé ge it vizs gál ja a vá ro si társastánckultúra in teg rá ci ó ja kap csán.2 

Olivera Mladenovics a tel jes dé li szláv, el ső sor ban a kör- és lánctáncformákra épü -

lő tánc folk lór (ide ért ve a bol gá ro kat is) XX. szá zad het ve nes éve i ig de tek tál ha tó ha -

gyo má nyát dol goz za fel mo nog ra fi ku san. Tár gyal ja az et ni ku mok át adá sa kor-át vé -

te le kor ke let ke ző for mai-struk tu rá lis át örök lő dé si min tá za to kat és a kör- és lánctánc -

kul tú ra együtt élé si ké pes ség gel va ló szo ros kap cso la tát.3 Pesovár Er nő és Fel föl di 

Lász ló néptánckutatók a ma gyar tánc ha gyo mány tör té ne ti ré te ge i vel, egyes tánc -

for mák egymásra ha tá sá val a kö zös ség tánc be li íz lé sé nek meg vál to zá sá ra is fi gyel -

met for dít írá sa i ban. Ivan Ivancsan hor vát néptánckutató a tel jes nagy Ju gosz lá via 

kü lön bö ző né pe i nek folk lór ja kap csán fog lal ko zik a di a lek tus te rü le tek meg ha tá ro -

zá sá val, az át adás és az át vé tel egyes sa já tos sá ga i val.4 

Kimerer LaMothe ame ri kai tánc ku ta tó, fi lo zó fus a tör zsi kul tú ra vizs gá la tá ból 

kiin dul va a tánc és min den na pi együtt mű kö dés szo ros kap cso la tát vizs gál ja. Ku ta -

tá sai sze rint a tör zsi kö zös sé gi tán cok a ki ne ti kus ér zé ke lé si tu da tos sá got ápol ják. 

A tán cot egy olyan di na mi ku san vál to zó kul tu rá lis kö zeg nek fog ja fel, amely adap-

tív ki ne ti kus együtt mű kö dé si min tá za to kat ala kít ki egy kö zös ség ben.5 

Fen ti ku ta tók el ső sor ban a tánc tra di ci o ná lis, sa ját kö ze gé ben tör té nő vál to zá sai -

ra össz pon to sí ta nak. Jóval szűkebb körű az a szakirodalom, amely táncfolklór telje -

sen eltérő közegű változási módjával, a színpadra való adaptációval foglalkozik, 

amely ki eme li élő kör nye ze té ből a folk lór anya got, és kü lön fé le funk ci ók ban szín pa di 

kör nye zet be he lye zi azt. A szín pad ra al kal ma zás egé szen tá vo li tánc nyel vek kel kap -

csol hat ja össze a tra di ci o ná lis anya got, kü lön fé le mű vé szi nyel ve ze te ket ki ala kít va. 

A ma gyar folk lór anyag szín pa di fel dol go zá sá nak ki emel ke dő pél dá ját ad ja a Ma -

gyar Ko re og rá fu si Is ko la, amely kö zép-eu ró pai szin ten egye dül álló mó do kon in teg -

rál ja a tánc folk lórt, kü lön fé le kor társ mű vé sze ti stí lus irány za tok fe lé is ki te kint ve. 
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3      МЛАДЕНОВИЋ, Оливера: Коло у Јужних Словена. Београд, Српска академија наука и уметности, 1973. 
 
4      FELFÖLDI László – PESOVÁR Ernő: A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. Bp., Planétás, 

1997; IVANČAN, Ivan: „Geografska podjela narodnih plesova u Jugoslaviji” = Narodna Umjetnost, 1964, 
1. sz., 17–38. 

 
5      LAMOTHE, Kimerer: Why We Dance – A Philosophy of Bodily Becoming. New York, Columbia University 

Press, 2015, 1–16. 



A fő ként ma gyar tánc nyel vi anya got fel hasz ná ló cso port ban Kricskovics An tal élet -

mű ve sa já tos színt kép vi sel: nem a ma gyar folk lór, ha nem a ma gyar or szá gi ki sebb -

ség, a bu nye vác nép cso port folk lór já ból in dul, és majd nem a kez de tek től többnem ze -

tiségű déli szláv alapanyagokból dol go zik. Mind ezek ből ké sőbb egy sa já tos eu ró pai 

szín vo na lú táncszínházat hoz lét re.6 

 

 

Az ala pok 
 

Kricskovics An tal 1929-ben szü le tett és 2017-ben halt meg. A bu nye vác folk lór ba 

nőtt be le, amely a XX. szá zad ra gya kor la ti lag a hor vát folk lór ba in teg rá ló dott.7 

Az 1959-ben ala pí tott Ma gyar or szá gi Nem ze ti sé gek Köz pon ti Tánc együt tes (ké -

sőbb: Fák lya) be le il lett a ma gyar or szá gi ki sebb sé gi kul tú rát tá mo ga tó imázsba. Itt 

több fé le ma gyar or szá gi ki sebb ség tag jai tán col tak (pl. gö rög, szlo vák, né met, ro mán, 

szerb, hor vát, bol gár és más ki sebb sé gek, illetve nem ze ti sé gek fi a tal jai). A Fák lya 

alap nyel ve még sem szinkretikus, a dél szláv anyag és ezen be lül, il let ve fe lül el ső -

sor ban a kör- és lánc tánc ké pe zi az el sőd le ges alap anya got.8 

A déli szláv folklór anyanyelvi szintű ismerete Kricskovicsnál összetett. A garai 

bu nyevác gyökerek mellett fontos koreográfusi alapot képez a zágrábi Lado együt -

tesben való táncolás, Ivan Ivancsannal közös gyűjtés, az egész akkori Jugoszlávia 

népei folklórjának megismerése, azután a teljes magyarországi déli szláv, elsősorban 

horvát anyag gyűjtése.9 A táncanyag nála anyanyelvi szinten jelen van lábban, teljes 

testben és kinetikus imaginációban. A bunyevác folklór felől azonban a kör kitágul. 

E kisebbség kultúrája a magyarországi környezetben a horvát kisebbségbe integrá -

lódik. A jugoszláviai munka során pedig – az akkor Jugoszlávia politikai irányvona -

lának megfelelően – nem csupán a horvát, hanem Jugoszlávia tagköztársaságainak 

– így ortodox vallású területek – folklórjával is megismerkedik. Ezekre az ismere -

tekre épül koreográfusi munkája, amely később más népek táncanyagának és nem 

tradicionális tánctechnikák ismeretével is bővül. 

Te kint sük át a Kricskovics ál tal el sa já tí tott bal ká ni lánctáncörökségnek leg al ap ve -

tőbb jel lem ző it! A re lik tum sze rű bal ká ni tánc folk lór alapja a kör- és lánctánckultúra. 

A dé li szláv né pek (ide ért ve a bol gá ro kat is) tánckultúrájának ez a leg al ap ve tőbb 

ele me. Ez a kö zös sé gi tánc for ma jó val ar cha i ku sabb az Eu ró pá ban ké sőbb te ret hó -

dí tó párostánckul tú rá nál, va gyis egy ré geb bi, Eu ró pá ban a kö zép kor vé gé ig di va to -

zó tánc for mát őriz. Tu laj don kép pen a ket tő egé szen eltérő kul tu rá lis je len ség. Er re 
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utal pél dá ul, hogy a ma gyar tra di ci o ná lis kö zös sé gek ben a ka ri ká zót nem is te kin -

tet ték tánc nak.10 A lánc vagy kör pá rok ra va ló szét esé se, a taktilis, te hát érin té si 

kon  tak tu sok mi ni ma li zá ló dá sa a tánc for mák ban ma gá nak a kö zös sé gi él mény nek  

a mi ni ma li zá ló dá sá val állhat pár hu zam ban.11 

A Bal kán-fél szi get kör- és lánctánckultúrája ré gi ón ként sa já tos jel leg ze tes sé ge -

ket hor doz. Egy ré gió jel lem ző je a kör nyílt vagy zárt vol ta (kör vagy lánc) és a for -

gás irá nya. Egy kö zös sé gen be lül ezek a jel lem zők rend kí vül kon zer va tí vak, va gyis 

nehezen vál toz nak.12 

A bal ká ni kör- és lánctánckultúra első számú att ri bú tu ma az aszim met ria. Ez meg -

nyil vá nul   az aszim met ri kus met ri ká ban, gya ko ri ak az 5-ös, 7-es, 11-es, 18-as, 25-ös, 

és en nél jó val össze tet tebb ütem faj ták. Ezek re Bartók az aksak el ne ve zést ja va sol -

ta, mi vel meg sej tet te, hogy ez ál ta lá nos je len ség és nem csu pán a dé li szláv te rü le te ken 

for dul elő.13 Ez meg nyil vá nul az aszim met ri kus lé pés anyag ban is (jobb ra és bal ra el -

té rő és kü lön bö ző hosszú sá gú lé pés anyag), amely ál tal a kör meg-meg tor pan va ha lad 

va la mely irány ba. A met ri kai és lé pés szer ke ze ti aszim met ria pra vosz láv te rü le te ken 

sok kal jel lem zőbb, va ló szí nű leg az ar cha i ku sabb kul tu rá lis ele mek je len lé te mi att.14 

A kör- és lánctánckultúra ki fe je zet ten kö zös sé gi tánc for ma. A részt ve vők szá ma 

a há rom fő től a kor lát lan szá mú részt ve vő ig ter jed nek. Nisi mon dás: „há rom ci gány -

lány ki tesz egy kolót”.15 

A bal ká ni kör- és lánctánckultúra leg ér de ke sebb att ri bú tu ma a szimultaneitás, 

va gyis a ze ne és a tánc sú lya i nak, üte me i nek, pe ri ó du sa i nak szét tar tá sa, ami vi szont 

a tánc és a ze ne kap cso ló dá sát, a plasz ti kus sá got egyál ta lán nem za var ja meg. A ze -

né nek és a tánc nak ez a faj ta sa já tos füg get len sé ge fel te he tő en már az an tik hel lén 

lánctánckultúrának is sa ját ja volt Louis Séchan fel te vé se sze rint.16 A je len ség el ső -

sor ban a pra vosz láv te rü le tek re, a szerb, a bol gár és a ma ce dón folk lór ra jel lem ző, 

ahol a kü lön bö ző met ri ká jú anya gok ze ne-tánc pá ro sí tá sa tel je sen ter mé sze tes. Az 

ün ne pi ha gyo mány ban elő for dul egy kolón be lül kétfajta (éne kes és hang sze res) 

ze nei anyag szi mul tán je len lé te is.17 

61

Bólya Anna Mária: Táncnyelvi crossover és bartóki egység

10     ANDRÁSFALVY Bertalan: A tánc születése = Közösség és identitás. Szerk. PÓCS Éva, Bp., L’Harmattan – 
Pécs, PTE Néprajz Tanszék, 79–84.; BÓLYA, Anna Mária: Táncformák és közösségiség – A kör- és lánc -
tánc kultúra nézőpontjából = A szabadság jegyében. Fiatal Filozófusok Konferenciája 7. Konferenciakötet. 
Bp., PTE FDI – MMA MMKI, 2019. 

 
11     ANDRÁSFALVY: i. m., 79–84.; BÓLYA Anna Mária: Tánc a macedón szakrális hagyományban. Doktori érte -

kezés. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2015, 31–58. 
 
12     BÓLYA: i. m. (2015), 31–58. 
 
13     PINTÉR Csilla: Lényegszerű stílusjegyek Bartók ritmusrendszerében. Doktori értekezés. Bp., Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem, 2010, 24.; SIPOS János: Aszimmetrikus ritmusok = Folkmagazin, 1996, 1. sz., 
5–7. 

 
14     BÓLYA: i. m. (2015), 31–58. 
 
15     МЛАДЕНОВИЋ, Оливера: Коло у Јужних Словена. Београд, Српска академија наука и уметности, 1973, 114–

115. 
 
16     SÉCHAN, Louis: La danse Grècque antique. Paris, E. de Boccard, 1930, 46–48. 
 
17     BÓLYA: i. m. (2015), 250–260. 



A bal ká ni tánc örök ség mel lett Kricskovics más tánc nyel vi ele me ket is in teg rál. 

Tu da to san al kal maz kü lön fé le mo dern tánc tech ni ká kat: a Graham-tech ni kát, amely 

egé szen kü lön le ges mó don épít a test sa ját biz ton sá gá ra és éntudatára a test köz -

pont ból össze tar tott moz du la tok lég zé sen ala pu ló össze fo gá sá val;18 a ba let tet mint 

ma gas ren dű en szer ve zett ha gyo má nyos szín pa di for ma nyel vet; nem be val lot tan, 

de meg fi gyel he tők az egyéb ként fe ke te tör zsi tán cok alap ján is ál ló Alvin Ailey-féle 

jazz ha tá sok; va la mint Maurice Béjart táncritualizációs fo lya ma tai, sőt az ar cha iz -

mus in teg rá ló mód sze rei is.19 

Utób bi le het di rekt ha tás, hi szen Kricskovics is mer te Béjart mű ve it, ugyan ak kor 

le het pár hu za mos fel is me rés, ih let is. Fel hasz nál ja a po pu lá ris ze nét, és egyes ko -

re og rá fi á i ban – ha csu pán han gu la ti szin ten is, de – ér zé kel he tő a hippikultúra ha -

tá sa. A Pó lu sok Jé zus-alak nak fel fog ha tó fi gu rá já ban az ame ri kai hippikultúrához 

kap cso ló dó Jé zus-moz ga lom je gye it vél het jük fel fe dez ni. Mind ezek a jel leg ze tes sé -

gek az 1970-es, 1980-as évek ben tel jes mér té kig új don ság ként ha tot tak Ma gyar -

or szá gon. 

Kricskovics esetében a táncos anyanyelv nem csupán politikai, hanem táncmű vé -

szeti szempontból is egy tágabb területi környezetbe integrálódik: a Balkán-félszi get 

folklórjába, amelynek közös jellegzetessége az antik eredetű kör- és lánctánckul túra 

meghatározó jelenléte. 
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18     Vö.: FOULKES, Julia L.: Modern Bodies: Dance and American Modernism from Martha Graham to Alvin 
Ailey. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2002; FUCHS Lívia: Száz év tánc. Bevezetés a tánc -
művészet XX. századi történetébe. Bp., L’Harmattan, 2007, 268–269. 

 
19     Vö. pl.: Béjart Bolerójának sajátos, törzsi kultúrát idéző képmozdulatai és a Relációk I, II-ben sajátosan 

használt archaizmusra utaló kezek. 

Húsvéti kolo (oro) torony. Makedonszki Brod, Észak-Macedón Köztársaság 
(Bólya Anna Mária, 2013)



A tán cos anya nyelv for ma al ko tó ere jét meg fi gyel het jük Kricskovics An tal egész 

élet mű vé ben. 

Jelen írásban ennek mintázatait vizsgáljuk Bartók Béla népzene feldolgozásának 

szintjeiről vallott véleménye nyomán. Kricskovics már az 1970-es évek Magyaror -

szágán modern táncszínházat alakított ki. Ehhez Ecktől, majd Markótól eltérően nem 

színházi koncepciókból vagy Béjart tánc modernizálási törekvéseiből indul ki, hanem 

a kör- és lánctánckultúrát, mint alapvető táncesztétikai fenomént hordozó Balkán-

félsziget táncos folklórjából.  

Írásomban két művének példáján elsősorban arra keresem a választ, hogy abba 

a modern táncszínházba, amelyet kialakított, milyen módokon épülnek be a táncos 

anyanyelvet képező kör- és lánctánckultúra egyes jellegzetességei, hogyan hasz -

nálja kör- és lánctánckultúrát, „akárcsak a költő anyanyelvét”.20 

 

 

A folklór feldolgozásának különböző szintjei az életműben 
 

Kricskovics életművének alapanyagát teljes a balkáni térség kör- és lánctáncai adják. 

Jellemző a pravoszláv területek folklóranyagának kiterjedt jelenléte, minden bi -

zonnyal annak archaikusabb tulajdonságai miatt. 

A bartóki első szintet képviselő művek a folklóranyagot némi színpadi stilizáció-

val, de egységes folklórtartalomként helyezik színpadra. Kricskovics életművében 

a konkrét folklóranyag szokásos színpadra alkalmazása két időszakban jellemző. Az 

első természetesen az indulás körüli időszak. Ekkor születik például a Momacsko kolo 

(1959), a Sopsko oro (1969) vagy a Sokác lakodalmas (1971). Második időszakát 

jellemzik a stilizáltabb, kevertebb és magas művészi színvonalú színpadi művek. 

Ezután saját szavaival élve „kigombolkozva” tér vissza a folklórhoz. Ez a vissza-

térés több okból kényszerű is volt, ugyanakkor Kricskovics soha nem érezte annak. 

Ebben az utolsó korszakban születnek a magyarországi bunyevác és horvát folklór -

feldolgozások (például Bunyevác lakodalmas, 1991; Gradistyei lakodalom, 1993), jel -

legzetesek ebben a korszakban gyermekek számára készített folklórkoreográfiái, 

az ősszláv mágiát idéző mű (Dodole, 1997) és a balkáni folklórból átöröklött antik 

táncörökség koreografikus megfogalmazása (Gemmák, 1998).21 

A második szint megfelelője nem a lépések kitalálása, hanem inkább a folklór -

anyag keverése, törése. Erre jellemző példa a Szkopje ’63 című mű, amelyet a föld -

rengés áldozatainak emlékére koreografált. Ebben a Teskoto orót22 használja, ami 

Macedónia „logója” még ma is. A hagyományosan zurlával és dobkísérettel járt fér -

fitáncot azonban drámai kifejezés érdekében néma kolóként vonja be a koreográ -

fiába. A néma kolo ugyan kifejezetten balkáni jelenség, de teljesen más táncokra 
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20     BARTÓK Béla: A népi zene hatása a mai műzenére = Bartók Béla írásai, 1. Közreadja: TALLIÁN Tibor, Bp., 
Zeneműkiadó, 1989, 138–147. Az idézett részeket 141–142., 143., 144. Válogatta és ebben a formában 
közli: RICHTER Pál, http://real.mtak.hu/8695/1/Richter_Nepiharmonizalas.pdf (utolsó letöltés: 2019. 
05. 22.). 

 
21     KŐVÁGÓ: i. m. (1999), 26.; DÉKITY i. m. (1999), 15. 
 
22     A kifejezetten macedón koreográfia esetében az „oro” szót használjuk. 



jellemző, és nem a Teskoto sajátja. Más esetekben a drámai kifejezés érdekében új 

térformákba és narratív környezetekbe helyezi a déli szláv lépésanyagot (pl. A té -

kozló fiú, 1975; Páris almája, 1981).  

Véleményem szerint a második szint altípusaként kezelhető Kricskovicsnál az 

an tik hellén tragédiák táncszípadi feldolgozása. A balkáni kör- és lánctánckultúra  

a choros, oro, horo, kolo gyökereiben kapcsolódik az antik esztétikához, így az antik 

tragédiákkal Kricskovics e táncanyag sajátosságait, a balkáni antik örökség sajátos -

ságát használja ki (Iphigenia, 1967; Oresteia, 1969; Dionüszosz, 1974). A Balkánon 

antik esztétikai örökségként fennmaradt formaalkotó tendenciák megjelennek Krics -

kovics más táncműveiben is (Opheus – operafilm, 1985; In memoriam..., 1979; Ruzsi -

csalo, 1979; Krétai leánytánc, 1997).23 

A második és harmadik szint között valójában nem vonható egyértelmű határ-

vonal, elsősorban a konkrét, beazonosítható folklóranyag mennyiségi jelenléte, il -

letve a déli szláv táncfolklór nem konkrét, csupán formaalkotó jellegzetességeinek 

jelenléte az, ami az általam meghatározott második, illetve harmadik szint felé bil -

lenti el a koreografikus anyagot. Az 1970-es évektől induló második korszakát álta -

lánosan jellemzi a táncos anyanyelv kreatív alkotói továbbalakítása. 

Jelen írás szempontjából a harmadik szint a legfontosabb, vagyis a táncos anya -

nyelvvé lett kifejezési mód, amelyet a koreográfus szabadon használ. 

A közösségi viszonyulások és egyéni drámák ábrázolásában szinte minden mű 

esetében jelentős szerepet játszanak a balkáni folklórból ihletett kör- és lánctánc -

formák egyes attribútumai (például Carmina Burana, 1977; Fekete pár, 1977; Agnus 

Dei, 1982 stb.), azonban a bartóki harmadik szint legletisztultabb példái a legelvon -

tabb címeket viselő darabok: a Relációk I, II, III (1977, 1980 és 1982) és a Pólusok 

(1979). Ezek a művek láthatóan egy időszakban születtek, amelyben Kricskovics  

a Budapest Táncegyüttesnél a táncosgárda technikai szempontjából a legjobb lehe -

tőségekkel élhetett.24 

A mélyebb szintű folklórmegjelenésre ezek a legsűrítettebb példák az életmű -

ben. A Relációk sorozat három darabjában háromfős kapcsolati képeket desztillál 

elvont táncnyelvvé. A Pólusok a kör- és lánctáncok térformai jellegzetességeit ala -

kítja közösségi dráma kifejezőjévé. 

 

 

A Re lá ci ók I, II, III 
 

A há rom da rab mind egyi ke há rom fő re ké szült. A né ző fő kér dé se, ame lyet a kri ti -

ku sok is kö rül jár tak: kik nek, mik nek a (mi lyen) re lá ci ói ezek? Ta lán kü lön fé le em beri 

kap cso la tok, vi szo nyu lá sok tánc ba sű rí tett ké pei25 vagy az arany met szés je gyé ben 

64

23     KŐVÁGÓ Zsuzsa: „Az emlékezés mestere – egy mester emlékezete. Kricskovics Antal: Szkopje 1963” = 
Macedón Tudományos és Kulturális Közlemények, 2018, 2. sz., 24–25. 

 
24     KŐVÁGÓ: i. m. (1999), 14.  
 
25     FUCHS Lívia: Kricskovics Antal: Relációk I–II = A csend relációi. Szerk. LUKÁCS István, Bp., Budapesti 

Horvát Önkormányzat – Bp., Fáklya Horvát Táncegyüttes, 1999, 71–73. 



szü le tő moz gó tánc szo bor-kom po zí ci ók?26 Az el ső két da rab ban két fér fi és egy nő 

tán col, az utol só ban a női prin cí pi um ke re ke dik fe lül. A há rom fő vá lasz tá sa az 

aszim met ri á ra utal. 

Az in ter per szo ná lis kap cso la tok moz du la ti pro to tí pu sa i ból épít ke ző cik lus el ső 

da rab já ban he lyen ként még akár be azo no sít ha tó élet hely ze te ket lá tunk (pl. sze re -

lem, el vá lás, a gyer me ké re né ző anya), azon ban ezek a pro to tí pu sok egy re el von -

tab bak lesz nek, el vo nat koz tat nak bár mi lyen narratívától, és csak a ma gá ban va ló 

moz du lat fe lé ha lad nak. A Re lá ci ók má so dik da rab ját már tel je sen ez jel lem zi: moz -

du la ti vi lá go kat tár fel egyes sze mély kö zi vi szo nyu lá sok ürü gyén. Eze ket azu tán 

olyannyi ra a koreografikus al ko tás fel hasz ná lan dó ele me ként ke ze li, hogy a da rab 

vé gül is egy minimalista tánc al ko tás sá ala kul.27 A Re lá ci ók ese té ben nem csak a tán -

co sok szá má ban, ha nem ma guk nak a da ra bok nak az ese té ben is a hár mas szám  

a meg ha tá ro zó. Az utol só da rab az el ső ket tő ko mo rabb vagy ag resszí vebb han gu -

la tú, de min den kép pen ko moly anya gai után egy Vangelis ze né jé re épí tett élet -

öröm mel te li anya got hoz. Az el ső két da rab bal el len tét ben itt új ra hó dít a kör- és 

lánctáncanyag, amely mind a lé pés szer ke zet, mind a tér for mák te kin te té ben tet ten 

ér he tő. A záróképekhez Kricskovics 5/8-os ze nét vá lasz tott. 

Ma ga a ze ne vá lasz tás is kis sé el kü lö ní ti a ké sőbb lét re jött har ma dik Re lá ci ót. Az 

el ső Re lá ció az in di ai ze nén át kü lön bö ző za jok fel hasz ná lá sá ig ha lad (szél fú vás, 

gyer mek han gok, há bo rús za jok) egy rö vid ba rokk ze nei idé zet tel. A má so dik Re lá ci ó -

ban az in di ai ze ne do mi nál, ahogy a koreografikus anyag is az in di ai tánckultúrát 

hasz nál ja mot tó nak. A kez dő és a zá ró kép több ka rú és több lá bú is ten ség, amely 

azon ban Kricskovicsnál jól is mert kéz rá zás sal vá lik élő, moz gó és nem sta ti kus szo -

bor rá. Az egész má so dik re lá ció in di ai tánc moz du la to kat idéz, a ke zek és a flexlá -

bak is utal nak er re. Ezt az anya got azon ban struk tu ra lis ta, he lyen ként minimalista 

módon szer kesz ti plasz ti kus egész be. A bal ká ni jel leg ze tes sé gek re el ső sor ban a he -

lyen ként fel tű nő kéz fo gá sos kör tán cok, va la mint a nagy sze rű ug rás tech ni ka utal. 

Kricskovics gya kor la ti lag egész élet mű vé ben kö zös sé gi és em be ri vi szo nyu lá so -

kat járt kör be. Ezt a tapsztalatot sű rí ti a Re lá ci ók ban, ahol a kö zös sé gi vi szo nyok 

meg for má lá sa kul mi nál, ugyan ak kor le tisz tul: a meg elő ző mű vek ben meg for mált 

kap cso la to kat Kricskovics el vont moz du la ti re lá ci ók ba sű rí ti eb ben a cik lus ban.  

A Re lá ci ók struk tu ra lis ta és le tisz tult, a tánc moz du la tok ön nön je len té sük ben esz té -

ti ku sak. Ré geb bi mű ve i ben hasz nált tánc nyel ve ze tek ből épít mű vet, de meg sza ba -

dít ja őket a drá mai je len té sek től. Va ló já ban csak a for mák ban tob zó dik, tánc nyel ve -

ket kom bi nál koreografikus szem pont ból plasz ti kus mó don. Az egyes tánc nyel vek 

esz té ti kai egy ség ben vi szik to vább a szim bo li kai „cse lek ményt” a mű sod rá sá ban. 

Mert a cse lek mény itt ma ga a tánc, amely ere de ti leg rí tu sok szim bo li ká já nak hor -

do zó ja. Itt már nem em be ri re lá ci ók ról van szó, in kább tánc nyel vek és tán co lók re -

lá ci ó já ról. 
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26     KŐVÁGÓ: i. m. (1999), 24. 
 
27     Uo. 



A Pó lu sok 
 

Kricskovicsnál már ko ráb ban is meg je le nik az ar cha i kus, ki fe je zet ten po gány má -

giá ra uta ló anyag szem be ál lí tá sa a ke resz tény sé get vagy an tik esz té ti ká jú anya got 

for má ló tar tal mak kal.28 A Pó lu sok tel je sen ekö ré a té ma kö ré épül. Két to poszt ál lít 

itt szem be, a tá ma dó, baj ke ve rő, vi szály ko dást szí tó és a bé kés, ön ma gá ban bé két 

ta lá ló cso por tot. A tá ma dó kat po gány má gi kus anyag gal jel lem zi, míg a má sik egy -

faj ta Jé zus-alak kö ré cso por to su ló fi gu rá kat el vont, an tik esz té ti kai ide á lo kat idé ző 

moz du lat vi lág gal jel le mez. Er re a mű re is ma gas fo kú el vont ság jel lem ző. Ma ga  

a tör té net is desz til lált, hi szen iga zán nem tud juk konk rét szö veg kör nye zet ben el -

he lyez ni. A Pó lu sok egy emberi drámát mutat be. Lezárása egyben negatív és pozi tív 

kicsengésű: a Tanító alak magára marad, míg tanítványai a pogány tömegbe vegyül -

nek; saját mozdulati identitását és békességét viszont töretlenül őrzi. 

A tel jes mű Kricskovics leg főbb alap anya gát, a kör- és lánc tán co kat hasz nál ja két -

fé le vo nat ko zás ban: má gi kus és szak rá lis-pro cesszi ós for má ban. A bé kés cso port 

tel jes koreografius anya ga an tik pro cesszi ó sze rű for mák ban ha lad. Kar tar tá sa ik  

a minószi kul tú rá ból is mert és a bal ká ni kul tú rá ba is át örök lő dött in vo ká ci ós gesz tus, 

és an nak kü lön fé le ma dár sze rű és más Kricskovics-mű vek ből is is mert csa var tan 

kul csolt kéz tar tá sok kal va ló kombinációiból alakulnak ki. Az in vo ká ci ós gesz tus a 

rossz in du la tú má gi át idé ző cso port nál is meg ta lál ha tó, ott azon ban idő ről idő re le -

fe lé for dul, az ég fe lé irá nyu lás ból a len ti irány ba. A támadó csoport az alacsonyabb 

rendű rosszindulat és a rosszindulatú mágia toposza. Ez a csoport mágikus, míg  

a békés csoport szakrális utalású mozdulatvilággal rendelkezik. A fent említett kéz -

használat rituális, illetve szakrális toposzokat tár elénk.  

Sajátos kép, amikor a támadók táncai félreérthetetlenül a békés csoport tagjai -

nak egymástól való izolációját, illetve a tagoknak saját csoportjuk mágikus mozgás -

világukba való bevonását célozzák meg; az egy fő Tanító kivételével sikeresen. Az 

izo láltság toposzát félreérthetetlen és megindító képben fogalmazza meg Kricsko -

vics, az egymás felé nyúló kezű, ám egymástól elválasztott emberekkel.  

A Balkán-félsziget folklórjára jellemzően a zárt kör és a nyílt láncforma gyökerei 

elhomályosultak, a XX. századra, a két forma hasonló táncanyagokkal, egyenrangú 

módon detektálható a gyűjtésekben. A kettő közül Kricskovics a nyílt láncformát 

választja e műben. E választás azért érdekes, mert a hozzá közelálló horvát illetve 

bunyevác táncokra elsősorban a zárt körforma jellemző.  

A tá ma dó cso port a lánc tán co kat má gi kus ér te lem ben hasz nál ja: a már Ruzsicsaló -

ból is is mert elő re haj ló, egy más ke ze it rá zó, ősszláv má gi át idé ző fu tó lánc tánc is 

elő for dul. Sőt en nek a ne ga tív má gi át idé ző hát ra fe lé ha la dó vál to za ta is. Lát ha tó  

a va la mit-va la kit kör be tán co ló ha tó má gia is. A két cso port kö zös tán ca i nál két jel -

leg ze tes, a Bal ká non el ter jedt ri tu á lis ere de tű for mát hasz nál fel Kricskovics, a kon -

cent ri kus kö rö ket és a kolo tor nyot. 
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Az an tik pro cesszi ós moz gá sú imakezeket csa var tan és kü lön bö ző szö gek ben haj -

lí tó, szem lé lő dő cso port az ima, a bel ső bé ke és a kö zös sé gi össze tar tás to po szát 

for mál ja meg. 

Bár a koreografikus anyag egy sze rűbb nek tű nik a há rom Re lá ci ó nál, Kricskovics 

eb ben a da rab ban is le csu pa szí tott és el vont to po szo kat áb rá zol. Ezek azon ban kö -

zös sé gi to po szok, ame lye ket szin te a tel jes mű ben kör- és lánc tánc for mák kal áb rá zol. 

Ze né je budd his ta lá maének és inst ru men tá lis ze ne. A nyi tó kép bé kés, kon temp -

la tív cso port ja össz hang ban van a meditatív ze né vel, a to váb bi ak ban azon ban tel -

je sen ki eme li a ze nét ere de ti szö veg kör nye ze té ből. Mind a mor mo ló ének, mind az 

erő tel jes ütő sze ne az ag resszív cso port fé lel me tes vol tát tá maszt ja alá, bár mi fé le 

meditatív jel leg nél kül. A szem lé lő dő fú vós ze ne is mét a kon temp la tív cso port mellé 

tár sul, a zá ró ütő sze nét azon ban megint jel lem ző en rit mus szek ci ó ként hasz nál ja  

a ko re og rá fus a tá ma dó cso port di na mi kus tán cá hoz. Úgy vé lem, Kricskovics egyik 

leg jobb, ugyan ak kor nyo masz tó ki csen gé sű mű vé ről van szó. 

 

 

Kricskovics élet mű ve a nép ze ne-fel dol go zás bar tó ki harmadik szint jé nek 
tük ré ben 
 

Bartók a nép ze nei anyag fel dol go zá sá nak há rom szint jét ha tá roz za meg. 

A harmadik szint, a táncos anyanyelv szabad használata Kricskovicsnál a kör- és 

lánctánckincs örökség egyes fő attribútumainak használatában a legnyilvánvalóbb. 

A har ma dik szin ten min dig új szö veg kör nye zet be he lye zi a kör- és lánctánc anya -

got. Eze ket ke ve ri más, sa ját ki ala kí tá sú moz du lat for mák kal, és új faj ta tér for mák -

ba ren de zi őket. A ke zek kéz fo gás he lyett a mo dern tánc ból vagy in di ai ih le tés ből 

vett moz du la to kat for máz nak, vagy a Kricskovics által ked velt, több fé le je len tés sel 

is fel ru ház ha tó je len té sű rá zott ke zek lát ha tók. A bal ká ni lé pés anya got nem csu pán 

el té rő ere de tű kéz moz du la ti vi lág gal tár sít ja, ha nem a lé pé se ket is ke ve ri, több fé le 

bal ká ni lé pés mo tí vu mot köt össze a ze ne apro pó já nak meg fe le lő en. Más hol ki tá gít -

ja a bal ká ni lé pés anya got messze, a kör mö gé hát ra nyú ló láb moz du lat tal. 

A harmadik szint egyik alappillére Kricskovicsnál az archaizmus, ami magának  

a balkáni kör-és lánctánckultúrának a sajátossága, amely a nyugat-európai tánckul -

túránál archaikusabb formákat őriz. Kricskovics e sajátosságot továbbfejleszti: törzsi 

jellegű táncanyagot, sőt vad, atavisztikus, egyes esetekben már-már állatvilági uta -

lású anyagokat is használ, amely például a Relációk első két darabjában is megje-

lenik.  

Az archaizmushoz kapcsolható a kezek különleges használata. A folklór lépés -

anyagához általában modern tánc ihletésű vagy expresszív kézmozdulatok társulnak. 

Gyakorta látunk különféle madáralakzatot formáló kezeket. Ezek lehetnek archaiz -

musok a kézmágia szerepére utalva, de utalhatnak Ailey- vagy Béjart-hatásra is.  

A rázott kezek a vízidéző termékenységi szertartások fröcskölőire emlékeztetve az 

életerőre utalnak. A Relációk harmadik darabjának végén az 5/8-os zenére járt, rá -

zott kezekkel járt dinamikus kolo az életöröm tánca.  

Továbbszövi a többetnikumú anyag használatát is koreográfusi eszköztárában: 

táncos anyanyelvétől távol álló tradicionális táncnyelvezeteket is integrál: török és 
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zsidó folklórt és – különösen a Relációk első két darabjára jellemzően – indiai tánc -

anyagot is feldolgoz.29 

Mit je lent Kricskovicsnál a tán cos anya nyelv „le ve gő je”? Egyik ilyen jel lem ző az 

archa iz mus, ame lyet fen tebb már tár gyal tunk. En nél fon to sabb azon ban a kör- és 

lánc tánckultúra egy fő jel lem ző jé nek je len lé te, amely gya kor la ti lag Kricskovics 

egész élet mű vé re rá nyom ja a bé lye gét: ez pe dig a kö zös sé gi lét tel va ló ál lan dó és 

mélyértelmű fog lal ko zás. A kör- és lánctánckultúra a párostáncoknál sok kal erő seb -

ben vi se li ma gán a kö zös sé gi ség je gye it ki ter jedt taktilis kon tak tu sok kal já ró tánc -

for ma ként. Jól kö vet he tő a nyu gat-eu ró pai tár sa sá gi tán cok fej lő dé sé ben a má so dik 

év ez red fo lya mán má ig le zaj ló vál to zás: a kö zép kor vé gén még rend kí vül di va tos 

lánc tánc pá rok ra esik szét, majd a XX. szá zad má so dik fe le hoz za el a szolisztikus 

tán cok di vat ját. A tár sa sá gi tánc for mák fej lő dé si irá nya fel te he tő en kap cso lat ban 

áll az egyén izo lá ci ó já nak nö ve ke dé sé vel a mo der ni zá ló dó tár sa dal mak ban.30 Az 

össze tar tást fe je zi ki a Re lá ci ók har ma dik da rab já ban a diverz tánc anyag egy sé ges -

re vál tá sa kololé pés anyag idé zé sé vel. A Pó lu sok ban a szét tar tás irá nyá ba moz dul  

a koreografikus anyag hasz ná la ta: a kéz fo gá sos lánc- és kör for mák után az izo lá ció 

és izo lált kö zös sé gi tánc for ma je le nik meg a mű vé ge fe lé. 

A kör- és lánctánckultúra másik alapvető koreológiai és zenei jellemzője, amely 

a tel jes élet mű vön vé gig vo nul: az aszim met ria mint for ma al ko tó erő. Az aszim met -

ria min den hol meg ma rad a lé pés struk tú rák ban, elő for dul a ze ne hasz ná lat ban. A bal -

ká ni aszim met ria kü lön le ges meg nyil vá nu lá sa a Re lá ci ók há rom da rab já ban a há rom 

elő adó vá lasz tá sa. A há rom fő jó al kal mat ad az aszim met ri á ra, az arany met szés al -

kal ma zá sá ra, és még kör- és lánc for ma is ké pez he tő be lő le. Va ló já ban a Re lá ci ók 

da rab ja i nak há romfős tán ca a bal ká ni, an tik ará nyo kat sem nél kü lö ző kul tú ra pas 

de deux-je. A há rom fő koreografikus anya ga fe lel meg a klasszi kus eu ró pai balett -

hagyomány pas de deux-jében ki vi te lez he tő koreografikus és esz té ti kai je len té sek -

nek. A hár mas cso port tal min dent ki le het fe jez ni, ami az eu ró pai tánc kul tú ra tér -

for mai sa ját ja: kör, lánc, pá rostáncok és szó ló is ké pez he tő be lő le. 

A bal ká ni lánctánckultúra leg ér de ke sebb és a ku ta tók ré szé ről is sok kér dést fel -

ve tő je len sé ge a szimultaneitás.31 A ze ne és a tánc füg get len sé ge, ugyan ak kor szer -

ves együtt moz gá sa a bal ká ni tánc jel leg ze tes sé gé ből ered. Kricskovics mű ve i ben  

a je len ség úgy ér he tő tet ten, hogy a ze ne és a tánc nem szer ves és szo ros össze -

tar to zás ban eg zisz tál. A ze ne vá lasz tás a Re lá ci ók nál és a Pó lu sok nál in kább ürügy  

a moz du la ti vi lág meg te rem té sé hez, mint sem el vág ha tat lan szá lak kal kap cso ló dó 

ele me a ko re og rá fi á nak. Ugyan csak e je len ség ki ve tü lé se az idé zett ze nei anyag 
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kon tex tus tól el té rő koreológiai hasz ná la ta. A Re lá ci ók má so dik da rab já ban az in di ai 

ze ne ütős ré sze it ere de ti kö ze gé től el té rő en, tu laj don kép pen rit mus szek ci ó ként 

hasz nál ja, leg több ször ar cha i kus tör zsi jel le gű tánc anyag gal pá ro sít va. A Pó lu sok ri -

tu á lis budd his ta ze né jé re ar cha i kus má gi kus moz du lat vi lá got te remt, el té rő en an nak 

ere de ti je len tés tar tal má tól. Ze ne- és tánc pe ri ó du sok szét tar tá sa a szimultaneitás az 

idé zett és a fel dol go zott anya gok ban is sok szor fel tű nik. Sőt, a bal ká ni folk lór nak 

ez a jel leg ze tes sé ge nagy sze re pet játsz hat ab ban, hogy Kricskovics egymástól tá -

vol ál ló tánc anya go kat is plasz ti kus egy ség be tud fog lal ni. 

A bal ká ni ún. né ma kolokból ere dő örök ség a csend ter ve zett hasz ná la ta. Ez  

a rit ka ko re og rá fu si esz köz a bal ká ni ún. né ma koloha gyo mány idé zé se, amely álta -

lá ban drá mai erő vel bír. A Re lá ci ók ban in kább mű vé szi-struk tu rá lis je len tő sé ge van. 

Van egy na gyon fon tos ko re og rá fi ai jel leg ze tes ség, amely Kricskovics élet mű -

vében a bal ká ni tánc örök ség ből ered. Ez pe dig a fej lett ug rás tech ni ka. A pu ha és 

rend kí vül ru ga nyos ug rá sok a dé li szláv tánc folk lór jel lem zői, ahogy a na gyon ap ró 

rez gé sek is. Bár mi lyen fur csa, de a nagy sze rű ug rás tech ni ka to vább fej lesz té se:  

a ve tő dés tech ni ka, az ug rá sok ból ér ke ző gör dü lő ve tő dé sek a dél szláv tánc kul tú ra 

moz du la ti ru ga nyos sá gá nak örök sé gét ké pe zik moz du la ti sí kon. Va gyis ez a jel leg -

ze tes ség olyan ug rás tech ni kai kész ség gé kon ver tá ló dik Kricskovics tán co sa i nál, ami 

tel je sen át hat ja Kricskovics mű ve it ak kor is, ami kor a konk rét bal ká ni moz du lat -

anyag nincs je len. 

 

 

Össze fog la lás 
 

Ha azt mond juk, hogy Kricskovics egész élet mű vé ben je len van a kör- és lánctánc -

kultúra, ak kor a Pó lu sok az ma ga a kör- és lánctánc-koncentráció. Míg a Re lá ci ók 

darab ja i ban az em be ri vi szo nyu lá so kat desz til lál ja moz du la ti mű vé több szö rö sen el -

vont szin ten, ad dig a Pó lu sok a kö zös sé gi lét, a kö zös ség és az egyén vi szo nya i nak 

leg al ap ve tőbb, a Bib li á ig vissza me nő ar che tí pu sa it fo gal maz za meg, ön ti esszen ciá -

lis koreografikus ar che tí pu sok ba. A kö zös sé gi vi szo nyu lá sok abszt rakt pro to tí pu -

sai hoz ér te lem sze rű en élet mű vé nek alap ré te gét ké pe ző tánc for mát hasz nál. A kü -

lön bö ző je len tés ré te gek a tra di ci o ná lis kör- és lánctánckultúra ed dig is mert min den 

szim bo li kai és for mai ré te gét fel hasz nál ja. A kör tánc mint má gi kus te vé keny ség 

nagy hang súllyal van je len. A lánc tánc ke vés bé ar cha i kus, kul tu rá li san fej let tebb, az 

an tik kul tú rá ból eredező szak rá lis és pro cesszi ós faj tá ja, a szem lé lő dő cso port sa -

ját ja. A má gi kus kör pro to tí pu sa, a va la mit kör be tán co ló for ma mel lett je len van nak 

a Bal ká non fel lel he tő ri tu á lis ere de tű tér for mai vál to za tok: a kon cent ri kus kö rök,  

a kolo to rony és a kolo for gás irá nyá nak meg vál toz ta tá sa. Utób bi a tra di ci o ná lis 

anyag tól el té rő en egy tánc ban for dul elő. 

A má sik bar tó ki vo nás pár hu za mát a Tánc szvit ben ér het jük tet ten leg in kább.  

A „né pek test vér ré vá lá sá nak” gon do la tá ra rímel32 Kricskovics gon do la ta: „a [...] te ma -
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ti kus ko re og rá fi ák alap gon do la ta az agresszi vi tás, a há bo rú el len irá nyult. Ez egy -

faj ta lá za dás volt mind az el len, amit erő szak nak ne ve zünk”. Ez zel mind két al ko tó  

a há bo rú el le nes ség és a bé kés test véri ség gon do la ta mel lett te szi le a vok sát.33 

Nem vé let len ta lán, hogy Bartók a né pek test vér ré vá lá sá nak gon do la tát a tánc -

hoz kö ti. A folklórkutatásban ismerünk példát arra, hogy a tánc meglévő etnikai ellen -

tétek el le né re integratív sze re pet tölt het be egyes föld raj zi ré gi ók ban.34 Emellett 

Bartók a ron dó for mát idé zi a tánc szvit ben, amely múlt ja foly tán a kör tánc örök ség -

hez kap cso ló dik.35 Te hát va ló já ban Bartók az egye te mes ség gon do la tá nál nem áll 

messze a tánc és szű keb ben a kör tánc kul tú ra je len sé gé től. Kricskovics a kör- és 

lánctánckultúra ta la ján áll va a fen ti hit val lást tel je sí ti ki mű ve i ben be val lot tan. 

A Pó lu sok ban Kricskovics to vább lép a test vé ri ség utopisztikus mí to szán.36 A Pó lu -

sok ki csen gé se a jé zu si szen ve dés ér te lem ben vett va ló élet ta la ján áll. A bel ső 

béke és iden ti tás meg őr zé se ak kor is, ha ez a leg vég ső kí nok kal jár együtt: a tel jes 

izo lá ci ó val és a tár sak tel jes el ve szí té sé vel, vé gül is ki ta szí tott ság gal. A há rom Relá -

ció szenv te le nebb, struk tu ra lis ta szem lé let mód já val szem ben ke mény és nyo masz -

tó ké pet fest elénk a ko re og rá fus, amely ben a po zi tív ki csen gés az egyet len vé gig 

ki tar tó sze mély bel ső bé ké jé nek meg ma ra dá sa, ám ez rend kí vü li kín nal, a kö zös ség 

el vesz té sé vel jár együtt. 

Bartók a ze nei stilizáció és mo dell al ko tás vir tu ó za volt. Stilizációja a folk lór han -

gu la tát te rem tet te meg. A fa lu si ze ne nar ra tív tech ni kái át vál toz tat ták ze nei gon dol -

ko dá sát.37 Kricskovics ko re og rá fu si gon dol ko dá sá ban a bal ká ni tánc és ze ne szimul-

taneitása, integratív ere je, aszim met ri kus for ma al ko tó ten den ci ái, ar cha i kus vol ta, 

ug rás tech ni kai ru gal mas sá ga és alap ve tő en kö zös sé gi jel le ge az, amely egész ko re -

og rá fu si élet mű vét alap ja i ban ala kít ja. 

Kricskovics egy olyan kul tu rá lis örök sé get vá laszt tánc nyel vi alap já ul, amely nek 

je len tő sé gé hez ké pest igen kis szá mú ma gas színvonalú szín pa di fel dol go zá sa van: 

a bal ká ni kör- és lánctáncörökséget. Ez a ko moly esz té ti kai ér té ke ket hor do zó ha -

gyo mány nem iga zán ta lált utat ma gas mű vé sze ti ér té kű ko re og rá fi ai fel dol go zá -

sok hoz. Bár idé zet ként vagy ar cha i zá lás ként már a XIX. szá zad óta le het ta lál koz ni 

ve le a tánc szín pa do kon, ar cha i kus és ri tu á lis jel le gű uta lá sok ban is elő for dul a XX. 

szá zad ban (Nizsinszkij, Béjart), má ig na gyon rit ka az integratív szem lé le tű, ma gas 

mű vé szi szín vo na lú és e kul tú rát alap ként ke ze lő ko re og rá fi ai ouvre. A bal ká ni 

orszá gok sem tud ták ezt a XX. és XXI. szá zad ban ter mé ke nyen meg va ló sí ta ni, bár 

vol tak er re pró bál ko zá sok, és va la hol a bal ká ni or szá gok kor társ ko re og rá fu sa i nak 
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nyel ve ze té ben is meg bú vik a Bal kán tánc örök sé gé nek ere je. Még is a Kár pát-meden -

ce kö ze pén el he lyez ke dő, kul tu rá lis ér té ke i nél, sa já tos sá ga i nál és múlt já nál fog va 

köz pon ti és köz ve tí tő sze rep ben le vő kul tu rá lis ré gi ó ban el he lyez ke dő ma gyar ko -

re og rá fi ai is ko la az, ami egy ilyen ki emel ke dő és összegző ko re og rá fust tud ad ni 

en nek a tánckultúrának.
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Kiss Esz ter Ve ro ni ka 

A nép tánc és a kor társ tánc mű vé szet ta lál ko zá sa 
a Kő mű ves Ke le men rockballadában 
 

 

„Én na gyon erő sen hi szek a nép ze ne új ra fel fe de zé sé ben, úgyis mint a nép ze ne és 

a rock ze ne tár sí tá sá ban” – fo gal ma zott Szörényi Le ven te 1982-ben a Kő mű ves Kele -

men ős be mu ta tó já ra ké szül ve a pró bák köz ben a Ma gyar Te le ví zi ó nak adott in ter -

jú já ban, ami kor ar ról is be szélt, hogy az elő adói he lyett el ső sor ban a ze ne szer zői 

pá lyá já ra sze ret ne a jö vő ben kon cent rál ni. 

Mi ért is fon tos ha tár kő ez az idő szak, a nyolc va nas évek ele je? A kon cert cí mű 

1981-es nagy kon certp ro duk ci ó val, ame lyet Koltay Gá bor ho zott te tő alá az Il lés sel 

és a Fo nog ráf fal, bi zo nyos szem pont ból szim bo li ku san is le zá rult egy kor szak Szöré -

nyi Le ven te éle té ben. Ta lán er re ér zett rá a ze ne szer ző-éne kes eb ben a kü lön ben 

nem je len tős in ter jú ban, amely ben a ri por ter nő min den áron az éne ke si ter ve i re 

pró bált rá kér dez ni. Ha tár kő a Kő mű ves Ke le men be mu ta tó ja, hi szen et től a pont tól 

kezd ve va ló ban a ze ne szer ző elő tér be ke rül az éne kes sel szem ben, el in dul a szín -

pa di mű vek so ra, s no ha az elő adói pá lya még messze nem zá rul le, de az ará nyok 

va ló ban el to lód nak. Ez az a pont, ami kor Szörényi Le ven te ezt a vál tást elő ször vál -

lal ja fel tu da to san és mond ja ki nyil vá nos in ter jú so rán. 

A má sik – szin tén eb ben az in ter jú ban je lölt – gon dol ko dás mód-vál tás is je len -

tős, és a szín pa di mű vek kel vá lik egy ér tel mű vé: ez pe dig a nép ze ne és a nép tánc 

ele me i nek tu da tos fel hasz ná lá sa és öt vö zé se a könnyű ze né vel, amely ugyan nem 

előz mé nyek nél kü li, hi szen meg ta lál juk már a ko rai Il lés-da lok nál is, de na gyobb 

dimen zi ó ban a Kő mű ves Ke le men nel in dul, és az tán az Ist ván, a ki rály nál vá lik min -

den ki szá má ra egy ér tel mű vé. Mond hat nánk azt is, hogy a Kő mű ves Ke le men nel 

vissza von ha tat la nul Szörényi Le ven te név je gyé vé vá lik ez a ze nei stí lus, amely  

a ké sőb bi élet mű vet vé gig kí sé ri. 

A Kő mű ves Ke le men nek ter mé sze te sen konk rét ze nei előz mé nyei is vol tak, ame -

lyek már a ma gyar nép ze ne ha tá sa alatt szü let tek. Szörényi Le ven te 1980-ban 

jelen te ti meg Ha za té rés cí mű szó ló le me zét a Hun ga ro ton nál, ez az al bum az 1973-as 

Uta zás sal kez dő dő, majd a Vég te len úton cí mű, 1986-os al bum mal zá ró, 3 ré szes 

szó ló le mez-so ro za tá nak a kö zép ső ál lo má sa. A Ha za té rés szim bo li kus cím, amely 

nem csak az Uta zás al bum ra, ha nem a ma gyar nép ze nei gyö ke rek hez va ló vissza -

ta lá lás ra is utal. Ez a le mez már ki fe je zet ten elő ké pe a ké sőb bi rockballadai, roc k -

ope rai ze nei nyel ve zet nek, rá adá sul nem csak stí lus szem pont já ból, ha nem konk ré -

tan is, ezen az al bu mon már hall hat juk a tu dat alatt for má ló dó Kő mű ves Ke le men 

rockballada alap da la it, bár ek kor még csak kü lön ál ló szá mok for má já ban. Itt ta lál juk 

A hi tet len ség át kát, amely Ke le men egyik fon tos da la ként ke rül a ké sőb bi szín pa di 

mű be, a Szarvasűzést, amely nek ref rén je a vár fenn ma ra dá sá ért éne kelt, több ször 

vissza té rő ima lesz a da rab ban. Szin tén ezen a szó ló le me zen sze re pel záró szám ként 

a Kő mű ves Ke le men bal la dá ja is, amely nek dal la ma és szö ve ge több ször is fel buk -

kan a ké sőb bi szín pa di mű ben, egy az egy ben pe dig a le zá rás ként el hang zó Fi ná lé 

funk ci ó ját kap ja, a fél be ma ra dó ze nei sor ral és az „Át ko zott le gyen hát!” vég szó val. 
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Ma ga a Szörényi–Bródy: Kő mű ves Ke le men rockballadale mez – szin tén a Hun ga -

ro ton nál – a Kor mo rán köz re mű kö dé sé vel 1981-ben ké szül el, és 1982-ben je le nik 

meg. A da rab egyéb ként Sarkadi Im re 1947 és 1953 kö zött írt be fe je zet len drá má -

já ra ké szült, ame lyet Ivánka Csa ba dol go zott át szín pad ra. 

A ko rai nyolc va nas évek más szem pont ból is je len tő sek Szörényi Le ven te éle té -

ben, és ez kap cso lat ban áll a nép ze né hez és a nép tán choz va ló vi szo nyá val is. Már 

az Il lés-da lok kö zött ta lá lunk szá mos nép ze nei vo nat ko zá sú dal la mot, mo tí vu mot, 

rit mi kai és dal lam szer kesz té si meg ol dást, né pi hang sze re ket – te ke rő lan tot, fu ru lyát, 

har mo ni kát, ci te rát –, ilyen da lok pél dá ul a Sár ga ró zsa, a dél szláv nép ze né vel kap -

cso lat ban ál ló Ami kor én még kis srác vol tam, és a szé ki nép dal át hang sze re lé sé ből, 

át szö ve ge zé sé ből lét re jö vő Át ko zott fél té keny ség cí mű szám, amely a Pát ria-le me -

zen meg je lent Lajtha-gyűj tés 1942-ben rög zí tett „El me gyek, el me gyek” kez de tű 

nép da lá ból ké szült. Ezek a szá mok azon ban sok kal in kább elő ké szí tik a nép ze ne 

be rob ba ná sát a köz tu dat ba, hi szen a Sebő–Hal mos duó ezek nek a ha tá sá ra kezd el 

ze nél ni és in dul a Ki mit tud?-on, Szörényi Le ven te – a már va ló di au ten ti kus elő -

adá son és tu do má nyos háttérmunkán ala pu ló – táncházmozgalommal va ló szo ro -

sabb kap cso la ta azon ban ek ko ri ban in dult. 

Szörényi Le ven te a nyolc va nas évek ele jén már együtt dol go zott a Mu zsi kás sal, 

részt vett több ko rai Mu zsi kás-le mez el ké szí té sé ben ze nei szer kesz tő ként, sőt bizo -

nyos fel vé te lek nél a kö zös ének lés be is be állt. Meg is mer ke dett a táncházmozgalom 

ze né sze i vel, Kal lós Zol tán nal, if jabb Csoóri Sán dort pe dig el kí sér te egy me ző sé gi 

gyűj tő út ra is, aki től szá mos sa ját gyűj tés fel vé te lét is meg kap ta, ezek ből a dal la -

mok ból, mo tí vu mok ból, har mo ni zá lá si for du la tok ból több vissza kö szön ké sőbb az 

Ist ván, a ki rály ban is. Emel lett Szörényi Le ven te ak tí van kö vet te a nép ze nei élet 

ese mé nye it, a nép ze ne ku ta tás ered mé nye it is. Mun kás sá gá nak ez a szeg men se  

a szé le sebb kö zön ség fe lé ke vés bé volt ak ko ri ban még is mert, ta lán ezért is tűnt 

annyi ra erő tel jes üze net nek az em lí tett in ter jú, ahol a ze ne szer zői jö vő kép ben mint -

egy ars po e ti ca ként a nép ze ne és a rock ze ne pá ro sí tá sa ilyen hang sú lyos sze re pet 

ka pott. 

Nem csak a nép ze né vel in dult meg Szörényi Le ven te kap cso la ta, de ezen ke resz -

tül a nép tánc cal is, amely nek egyik fon tos alak ja Novák Fe renc „Ta ta”, aki év ti ze -

de ken ke resz tül kí sér te vé gig több Szörényi-elő adás, köz tük szá mos Ist ván, a ki rály 

roc ko pe ra szín re vi te lé nek ren de zé se it ko re og rá fus ként. Novák „Ta tá val” az együtt -

mű kö dés a Kő mű ves Ke le men nel in dul, és ez az az idő szak, ame lyik – Novák „Ta ta” 

je len tős sze re pé vel szo ro san össze füg gés ben – a táncházmozgalomból és az au ten -

ti kus néptáncgyűjtésekből épü lő néptáncalapú tánc szín ház egyik fon tos hős kor sza ka 

is. En nek a főbb je gye it lát hat juk vi szont a Kő mű ves Ke le men ben, majd egy év vel 

ké sőbb a Ki rály dom bon az Ist ván, a ki rály ban, amely óri á si ha tá sát te kint ve már 

víz vá lasz tó ként mű kö dik a mű faj ban is. Szörényi Le ven te a szín pa di mű vek te rén 

ugyan is a ma gyar nép ze ne és a könnyű ze ne öt vö zé sé vel olyan új irány za tot hoz 

lét re, amely a mű fa já ban tel je sen új. Nem olyan, mint a nem zet kö zi mu si cal, és 

éppen ezért a mozgáskultúráját is más hon nan kell köl csö nöz nie, örö köl nie. Ezen  

a pon ton kap cso ló dik a rockballadához, roc ko pe rá hoz a ma gyar nép tánc ala pú tánc -

szín ház és Novák Fe renc „Ta ta”. 
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A ma gyar nép táncala pú tánc szín ház el ső pró bál ko zá sai már az öt ve nes évek ben 

el in dul nak. Novák Fe renc „Ta ta” és Fol tin Jo lán a két leg je le sebb kép vi se lő je és 

tulaj don kép pen a ki ala kí tó ja en nek az au ten ti kus nép tán cot tán cos anya nyelv ként, 

de már csak esz köz ként hasz ná ló mű faj nak, ame lyet már nem nép táncelő adás nak, 

ha nem mű vé szi ér té kű szín pa di al ko tás nak kell ne vez nünk, no ha az ele mei egy től 

egyig a folk lór ból szár maz nak. A táncházmozgalom a nyolc va nas évek ele jé re már 

ki ala kít ja a sa ját tánc szín há zá nak irány za ta it, jel leg ze tes vo ná sa it, és a Szörényi-

mű vek nagy folk lórala pú je le ne te i vel ez a két, egymástól egyéb ként tel je sen füg -

get len mű faj, a tánc szín ház és a ma gyar roc ko pe ra, rockballada a nyolc va nas évek -

ben egymást se gít ve, erő sít ve fej lő dik. 

Novák Fe renc „Ta ta” a Tánc élet.hu ma ga zin nak Ne fél je tek cím mel 2016. áp ri lis 

20-án adott in ter jú ja1 na gyon jól össze fog lal ja ezt a kap cso la tot és a hosszú tá vú 

ha tást. „Az el ső Ist ván, a ki rály után sok volt a po li ti kai tá ma dás, és azon vol tak ki -

akad va, hogy én ho gyan dol goz ha tok rockerekkel. A mes te rem, Mol nár Ist ván azt 

mond ta, »ma ga olyan ren des fiú, Novák, mi ért ke ve re dik ilyen jab ran cok kö zé?« 

Mi u tán a Kő mű ves Ke le men nek ilyen óri á si, át ütő si ke re volt, Szörényi Le ven te és 

tár sai úgy gon dol ták, be vesz nek az alkotógárdába. Egy éven ke resz tül min den 

csütör tö kön össze jöt tünk, és ott min den rész le tet meg tár gyal tunk. Már a be mu ta tó 

előtt fél év vel tu do má sul vet ték, hogy folk lórt fo gok csi nál ni, hogy ez zel is jel ké -

pez zem, a nép ezt, a jel me ze sek pe dig mást kép vi sel nek. An nak, hogy rock ze né re 

folklorisztikus tán cok van nak, ha tal mas si ke re lett. Copy rightolnom kel lett vol na, 

mert utá na min den ki ezt utá noz ta.” 

Az Ist ván, a ki rállyal el in dult fo lya mat va ló ban alap ja i ban be fo lyá sol ta a tánc -

szín ház fej lő dé sét, és ki ala kí tott egy ki fe je zet ten ma gyar nép táncala pú stí lust  

a könnyű ze ne mel lé. Ki sebb-na gyobb ka li be rű szín há zi mű vek, kon cer tek kí sé rő je -

ként, más szer zők da rab ja i nak koreográfiáinál is, nem csak a Szörényi-mű vek ren -

de zé se i nél, ame lyek so rán min den na gyobb tö meg je le net moz gás ele me i nél a nép -

tánc ból át emelt moz gás ele mek kö szön tek vissza ak kor is, ami kor nem Novák „Ta ta” 

volt a ko re og rá fus. Zsuráfszky Zol tán ko re og rá fus, aki szin tén több Szörényi-mű 

szín pa di adap tá ci ó já hoz ad ta a ne vét ko re og rá fus ként és ren de ző-ko re og rá fus ként 

is, szin tén nép táncala pú moz gá sok kal dol go zott. Vissza fe lé is ha tott a rock ze ne és 

a nép tánc ta lál ko zá sa: az Ist ván, a ki rály után nép táncala pú tánc szín há zi mű vek hez 

ké szült kí sé rő ze nék ben is egy re gyak rab ban je lent meg a könnyű ze nei fel dol go zás. 

A tánc szín ház má sik nagy al ko tó ko re og rá fu sa, Fol tin Jo lán ne ve azért is ér de -

kes a Kő mű ves Ke le men szem pont já ból, mert amíg Novák „Ta ta” a Szörényi–Bródy-

rockballada több vál to za tá hoz ad ta a ne vét, ad dig Fol tin Jo lán ma ga is el ké szí tet te 

Kő mű ves Ke le men né cím mel az ere de ti nép bal la da ko re og rá fi á ját. Ez a cí mé hez il lő en 

a fér fi ak he lyett a női sor sot, a női ál do za tot és an nak sú lyát he lye zi a kö zép pont -

ba, egy ko ri fér je és kol lé gá ja, Novák Ta ta sza va i val él ve azt lát tat ja, „hogy a női ál -

do zat össze tört tes té ben és lel ké ben ho gyan éli meg a vad ál lat tá vál to zott fér fi ak 
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ször nyű íté le tét”2, ez a rö vi debb ko re og rá fia a női al ko tó mű vész szem szö gé ből 

rend kí vül hi te les meg kö ze lí tés ben mu tat ja be en nek a tra gé di á nak a má sik ol da lát. 

Bár nem tánc és ze ne, de ha már a nyolc va nas évek víz vá lasz tó ha tár kö vé ről be -

szé lünk, ér de mes pár szót ej te ni más ko ra be li Kő mű ves-adap tá ci ók ról is: meg kell 

em lí te nünk Deim Pál 1980 és 1983 kö zött ké szült is mert Kő mű ves Ke le men né-soro -

za tát is. Ezek az al ko tá sok a bi zo nyí té kai, hogy a nyolc va nas évek ben nem egy al ko -

tó lá tott pár hu za mot a nép bal la da és az ak ko ri kor ese mé nyei kö zött, a kor szel lem 

könnyen tu dott azo no sul ni az ere de ti nép bal la dá ban fel ve tett mo rá lis kér dé sek kel. 

Deim Pál nál már a het ve nes évek től meg fi gyel he tő a Kő mű ves Ke le men né-té má -

nak a meg je le né se, ilyen pél dá ul a „Min den ér tel met le nül meg halt em ber em lé ké re” 

cí mű 1971-ben ké szült al ko tá sa. 

Mi e lőtt a Kő mű ves Ke le men rész le te sebb elem zé sé re tér nék, egy rö vid kro no ló -

gi á val sze ret ném meg vi lá gí ta ni a rockballada sze re pét a Szörényi-élet mű ben3. Ez 

ugyan is a leg el ső Szörényi–Bródy szín pa di mű, amely a ké sőb bi roc ko pe rák szem -

pont já ból fon tos mér föld kő, úgyis mond hat nánk, hogy egy je len tős gya kor lat, 

„szárny pró bál ga tás” a hosszabb, egész estés nagy mű vek előtt. Ez in dít ja te hát  

a sort, amely 1981-ben ké szült, és ame lyet 1982-ben mu tat tak be. Hi va ta los mű fa ja 

rockballada, de szem ben a ké sőb bi Szörényi-mű vek kel, be le ért ve az Ist ván, a ki rályt 

is, a Kő mű ves Ke le men még nem vé gig kom po nált mű, nem is egymásra épü lő da lok 

so ro za ta, ha nem sok kal in kább egy ze nés-tán cos be té tek kel ki egé szí tett pró zai 

szín pa di mű. Az iga zi cse lek mény és konf lik tus ugyan is el ső sor ban a pró zai pár be -

szé dek ben rej lik, ame lye ket kom men tál nak, ki egé szí te nek a da lok és a tán cok. Egy 

év re rá lé nye gé ben ro ham tem pó ban ké szül el az Ist ván, a ki rály roc ko pe ra 1983-

ban, amely már vé gig ze nés mű, igaz, nem ope ra a szó klasszi kus ér tel mé ben, ha -

nem sok kal in kább szvitsze rű szer kesz té si el vet kö vet. Itt azon ban már nin cse nek 

pró zai pár be szé dek, mi vel azok is da lok for má já ban hangzanak el. 

A kö vet ke ző szín pa di mű is mét rockballada, a ta lán ke vés bé is mert Fe hér An na, 

ám er re vár ni kel lett né hány évet. Az 1988-ban el ké szült Fe hér An na a Kő mű ves 

Ke le men szer ke ze tét kö ve ti, pró zai ré szek kel, be tét da lok kal. Eb ben sze re pel a Múlt -

idé ző cí mű dal is, amely ben meg idé zik a Kő mű ves Ke le men bal la dá ját. Ez egy fon tos 

drá mai pil la nat, ugyan is eköz ben hang zik el az a pró zai pár be széd, amely ből ki de rül 

a kap cso lat a két mű és sze rep lői kö zött. A be szél ge tő öre gek ről ki de rül, hogy ők 

vol tak az egy ko ri gyil kos kő mű ve sek, pél dá ul az a Má té, aki nek a Kő mű ves Ke le men -
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ben nincs is fe le sé ge, ezért tét nél kül áll be az egyez ség be a Fe hér An ná ban az 

Annát meg gya lá zó, Lász lót ki vé gez te tő bí ró. 

A Fe hér An na ze ne i leg erő sen nép ze nei kö tő dé sű. A Kő mű ves Ke le men foly ta tá -

sa ab ban az ér te lem ben is, hogy az ál do zat ról szól, és itt kö tő dik az Ist ván, a ki rály 

mon da ni va ló já hoz is, ahol a nagy mű, az or szág, az ál lam, a ke resz tény ség ér de ké -

ben szin tén ál do zat ra ke rül sor, ez az ál do zat Kop pány. Ze ne i leg az Ist ván, a ki rály 

ha tá sát hall juk a Fe hér An ná ban: a Ket té sza kít a vi lág me ző sé gi nép dalfor du la to kat 

idé ző ze né je az Ist ván, a ki rály ból a Ré ka ka rak te ré hez kap cso ló dó dal la mok ra ha -

son lít, ezt erő sí ti a kö zel egy for ma hang sze re lés is. 

Ezu tán egy újabb mű faj lép be az élet mű be: az ora tó ri um. A Fény lő öled nek édes 

örö mé ben cí mű ora tó ri um su mér-akkád epo szok szö ve ge i nek fel hasz ná lá sá val ké szült 

1989-ben, és a Mar git szi ge ten mu tat ták be. Ké sőbb foly ta tód nak a roc ko pe rák, 

ame lyek tör té ne ti sor rend ben tet ra ló gi á ba ren de ződ nek, 1993-ban kö vet ke zik az 

Atil la, Is ten kard ja, ame lyet Szörényi Le ven te 1999-ben át dol go zott, 2000-ben  

a Ve led, Uram!, majd 2006-ban a tet ra ló gia utol só ré sze, az Ár pád né pe. Ezt a so ro -

za tot 1997-ben akaszt ja meg a Kun Lász ló ról szó ló A ki át ko zott cí mű szín pa di mű, 

ami mű fa ji meg je lö lé sét te kint ve „ze nés tör té nel mi já ték”. 

A szín pa di mű ve ket át te kint ve egy fon tos ze nei kap cso ló dá si pon tot emel nék ki 

a Kő mű ves Ke le men kap csán, amely a da rab egyik leg fon to sabb üze ne tét, a vár fel -

épí té sé ért, mint a nagy mű ért ho zott – ér tel met len – em ber ál do za tot szim bo li zál ja, 

ez pe dig nem más, mint egy jel leg ze tes dal lam for du lat ként al kal ma zott bő ví tett 

sze kund hang köz. Ez hang sú lyos for má ban jön elő a nyolc va nas évek szín pa di mű -

ve i ben. A Kő mű ves Ke le men so rán pél dá ul a Sza bad-e öl ni? kez de tű dal ban for dul 

elő, de ugyan ez a bő ví tett sze kund a jel leg ze tes hang kö ze a Kop pány fel né gye lé sét 

kí sé rő dal lam nak. A hang köz a Fe hér An ná ban is meg je le nik, pél dá ul ak kor hall juk, 

ami kor An na báty ja meg men té se ér de ké ben ép pen a bí ró val hál, és köz ben ki vég -

zik Lász lót. 

A Kő mű ves Ke le men, bár mű fa ji lag rockballada, min den kép pen tánc szín há zi mű faj 

is egy ben, nem is le het szín pad ra vin ni ko re og ra fált moz gás ele mek nél kül. A ze ne 

és an nak rit mu sa a mű üze ne té vel együtt alap ve tő en meg ha tá roz za a ko re og rá fi á -

kat, és ta lán ezért nem vé let len, hogy az egymástól füg get le nül ké szült, kü lön bö ző 

szín re vi te lek ben és ko rok ban is bi zo nyos ele mek na gyon ha son ló jel le get mu tat nak. 

Ezek kö zül a cse lek mény há rom pont ját vizs gál juk meg rész le te sen, ame lyek hez 

jel leg ze tes ze nék és tán cok kap cso lód nak, há rom fon tos elő adást össze ha son lít va. 

A há rom szín re vi tel kö zül az el ső az 1982-es ős be mu ta tó, amely Mar ton Lász ló 

ren de zé se, Novák „Ta ta” ko re og rá fi á ja, a má so dik az 1993-as Nem ze ti Szín há z-as 

adap tá ció, amely nek az ér de kes sé ge, hogy a ren de ző-ko re og rá fus egy sze mély ben 

Novák „Ta ta”, aki a Hon véd Tánc szín ház ra iga zí tot ta a ren de zést, a har ma dik a me -

rő ben más szem pont ból kö ze lí tő 2013-as Al föl di Ró bert-ren de zés. Ez utób bi azért 

is ér de kes, mert a ren de ző sa ját Ist ván, a ki rály ren de zé sét el őz te meg köz vet le nül, 

és kü lön le ges sé ge, hogy alap ve tő en mo dern szín re vi tel, öl tö nyös me ne dzser-

kőmű ve sek kel, lap to po kon épü lő vár ral. A tán cok Vá ri Ber ta lan ko re og rá fi ái, ame -

lyek nek a moz gá sa nem néptáncalapú, ugyan ak kor bi zo nyos pon to kon még ez az 

elő adás sem tud a nép tánc ha tá sá tól sza ba dul ni. Ezek mel lett szá mos ren de zés 
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készült a Kő mű ves Ke le men ből, pél dá ul vi dé ki szín há zak nál, sok eset ben na gyon 

ha son ló alap elv men tén. 

Az el ső kö zös meg ol dás az összes ren de zés kö zött An na ri tu á lis meg gyil ko lá sá -

hoz és a vé gül si ke res vár épí tés hez kap cso ló dik. Az össze ka pasz ko dás, az össze fo -

gó dzás, a bűn szö vet sé gé nek össze tar tó ere je ként je le nik meg, amit az em be rek ből 

lét re jö vő vár is jel ké pez. Novák „Ta ta” 1993-as ren de zé sé ben a kő mű ve sek a vár 

fog lya i ként vég zik, no ha az ere de ti drá má ban, és így a töb bi ren de zés ben a bí ró  

a gyil ko so kat vád ló igaz em be re ket bün te ti, és a bűnt el tus sol ja. 

Ér de kes meg ol dás a ri tu á lis gyil kos ság is, amely min dig egy faj ta ko lo tí pu sú kör- 

vagy lánc tánc ként je le nik meg, rész ben em lé kez tet ve a ma gyar te rü let ről a szin tén 

fér fi lánc tán cok ra, gyimesi héj szák ra, ame lyek a bal ká ni lánc tán cok kal is kö ze li 

kap cso lat ban áll nak. A héj szák a gyimesi tán cok kö zött kü lön he lyet fog lal nak el, 

for ma i lag és ze nei kí sé ret ben a kár pá ti és mold vai ro mán anyag hoz kap cso lód nak, 

kö tött, sza bá lyo zott szer ke ze tű ek, iga zi kö zös sé gi tán cok4. Több nyi re szvit sze rű 

füzér ben tán col ják őket, több nyi re a si ma héjszával kezd ve és a ke re kes sel zár va, 

leg több héjszát nyi tott lánc, il let ve fél kör for má ban, de a ke re kest pél dá ul min dig 

zárt kör ben. Az össze fo gó dzás több nyi re váll fo gást je lent, ki vé ve a ke re kest, ahol 

a kéz fo gás a jel lem ző. A Kő mű ves Ke le men ko re og rá fi ai a héj szák váll fo gá sos össze -

fo gó dzá sát idé zik. 

Gyimes és a gyimesi táncokon belül a nem archaikusabb tánc anyag ha tá sa en nél 

is köz vet le neb bül ki mu tat ha tó a Kő mű ves Ke le men ze nei anya gá ban. A Ha za me gyek 

cí mű dal ak kor hang zik el, ami kor el ké szül a vár, és en nek örö mé re a kő mű ve sek 

isz nak és mu la toz nak. A dal ér de kes sé ge, hogy egy konk rét nép tánc rit mu sá ra épül, 

ez pe dig a gyimesi ket tős jár ta tó ja, amely egy re ne szánsz ere de tű pá ros, vo nu lós 

tánc tí pust idéz, ame lyet egy gyor sabb for gá sos tánc kö vet, a ket tős si rü lő je. A ket -

tős jár ta tó já nak alap rit mu sa jel leg ze tes „szin kó pa tá-tá” rit mus, ame lyet a gyimesi 

ze né ben az ütőgardon ját szik fo lya ma to san, és amely az ere de ti tánc ban a tánc lé pés 

do bo gá sa i ban is meg je le nik. Ezt a tán cot ha gyo má nyo san nem ének lik, nin cse nek 

is hoz zá éne kel he tő nép da lok, ahogy a héj szák is inst ru men tá lis ze nék. A ket tős jár -

ta tó já nak kü lön le ges sé ge, hogy min dig tánc szók kal kí sé rik, ame lyet en nél a tánc nál 

ki zá ró lag fér fi ak szok tak csujogatni, ál ta lá ban vas kos, nyom da fes té ket nem tű rő, 

jel leg ze te sen fér fi száj ba va ló, sze xu á lis uta lá sú szö ve gek kel. A bal la dá ban ter mé -

sze te sen nem ilyen szö ve ge ket hal lunk, ugyan ak kor a jel leg ze tes jár ta tó-tánc szók 

rit mu sá val szól a mu la to zás szö ve ge, és tar tal má ban meg je le nik a pat ri ar chá lis pa -

rasz ti tár sa da lom ból is mert fér fi min ta is. 

Mind há rom em lí tett elő adás ban ész re ve het jük az ere de ti ket tős jár ta tó ja tánc -

lé pé se i nek a nyo mát, Novák „Ta ta” ko re og rá fi á i ban egy ér tel mű en és fel is mer he tő en 

lát juk a tánc lé pé se ket, de érez he tő, hogy az Al föl di-ren de zés Vá ri Ber ta lan-fé le 

kore og rá fi ái is a ze ne rit mu sa mi att vissza hoz zák a nép tánc do bo gá sá nak a leg fon -
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4      Az ere de ti leg ki zá ró lag fér fi ak ál tal tán colt héj szák kö zé tar to zik pél dá ul a héjsza (si ma héjsza), a korob -
jászka, a tisz ti héjsza, a le gé nyes, a csú fos, a békási ruszka, a féloláhos héjsza, a hosszúhavasi, a ré gi 
héjsza és a ke re kes. A táncalkalmak so rán te le pü lés ré szen ként és ko ron ként is vál to zó volt, mely tán -
co kat és mi lyen sor rend ben tán col ták.



to sabb ele me it. Ez utób bi az ékes bi zo nyí té ka an nak, hogy a folk lór annyi ra át jár ja 

a Kő mű ves Ke le men ze nei szö ve tét, hogy ez a faj ta ze nei és rit mi kai vi lág szük ség -

sze rű en vonz za be a nép tánc ele me it, le gyen szó akár mo dern meg kö ze lí tés ről és 

bár mi lyen stí lus ban al ko tó ko re og rá fus ról. Ilyen ér te lem ben pe dig egy ér tel mű en 

egy tánc szem pont já ból is sa já tos szín pa di mű faj szü le te tett a Kő mű ves Ke le men nel, 

ahol a folk lór ha tá sa a ze ne és a tánc egy sé gé ben is ér vény re jut.

79

Kiss Eszter Veronika: A néptánc és a kortárs táncművészet találkozása a Kőműves Kelemen...



80

Műhelytanulmányok 

I. évfolyam

1. „Hullatja levelét az idő vén fája…” 

Tanulmányok Arany János születésének 200. évfordulójára 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Windhager Ákos 

 

2. „A teljesség felé…” 

Tanulmányok Weöres Sándorról 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Falusi Márton 

 

3. Klima Gyula 

A lélek mint a test formája, és a művészet mint a lélek formája 

 

4. Miklós és Petar 

Horvát–magyar politikai és kulturális kapcsolatok 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Windhager Ákos 

 

5. A magyar művészetelmélet hagyományai 

Szerkesztő: Balogh Csaba – Falusi Márton 

 

6. Vallás – nép – művészet 

Egyházművészeti tanulmányok 

Szerkesztő: Fehér Anikó 

 

7. Grad-Gyenge Anikó – Lehóczki Zsófia 

Szerzői jogi sorvezető komolyzenei szakemberek számára
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Műhelytanulmányok 

II. évfolyam

1. Auróra 

A magyarországi balett születése 

Szerkesztő: Bólya Anna Mária 

 

2. Kálnoki-Gyöngyössy Márton 

Nemzet és múzeum 

A magyar múzeumügy a jogszabályalkotás tükrében (1777–2010) 

 

3. Symphonia Ungarorum 

Tanulmányok Nagy Gáspár és Szokolay Sándor életművéről 

Szerkesztő: Windhager Ákos 

 

4. „Mozgó dó…” 

Gondolatok Kodály Zoltán zenepedagógiai módszeréről 

Szerkesztő: Fehér Anikó 

 

5. ifj. Sipka Sándor 

„Magam helyett” az „Irgalom” 

 

6. Baksay-Nagy György – Grad-Gyenge Anikó 

Design és jog – 

Bevezető a design védelmének lehetőségeibe
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Műhelytanulmányok 

III. évfolyam

1. Grad-Gyenge Anikó 

Az építészet szerzői jogi kérdései – 

Szerzői jogi útmutató az építészeti gyakorlat számára 

 

2. A művészet közege 

Szerkesztők: Kocsis Miklós – Boros János 

 

3. Kucsera Tamás Gergely 

Globalizált média, mediatizált kultúra 

 

4. Orosz István 

Kékplakátok 

 

5. Káel Csaba 

Élmény. Minden tekintetben. 

Kulturális FMCG, avagy fast moving cultural goods






