származó fiú válna a Királyi Balett tagjává,
Lőcsei Jenő balettművész nyílt levele adott
frappáns választ. A Liszt-Ferenc díjas táncos
és koreográfus maga is egy bányásztelepről
került a balettintézetbe, és vált később az
Operaház társulatának tagjává.)
A filmből 2004-ben készült el a West
Endre szánt musical változat, Elton John és
Lee Hall munkája. Magyar színpadon először 2016-ban debütált Szirtes Tamás rendezésében, ezt újították fel egy évvel később
az Operában. (A magyar változat elhagyott
néhány jelentet, viszont jobban épít a filmből ismert történelmi előzményekre és a
látványvilágra is.) A színpadi változat egyfelől kényelmes, másfelől pedig merész vállalkozás Jamie Bell Billyként nyújtott megkapó
teljesítménye és Stephen Daldry felejthetetlen rendezése után.
A musical azért nehéz műfaj, mert egy
olyan prózai történetnek, mint a Billy Elliot,
a zenés eszköztárral nem könnyű megfogni
a finom részleteit, ez mindenképpen egy
profi gárdát követel. A Billyt alakító Lukács
Olivérnek három fronton is helyt kellett
állnia, ugyanis nem elég, hogy tehetséges
táncos, a darab komoly énekesi és színészi
teljesítményt is követel. Annak tudatában,
hogy az Opera szeretné a fiatalok érdeklődését a táncművészet felé fordítani, érthető,
hogy a főszerepre a Magyar Táncművészeti
Egyetem tanulóját kérték fel, és nem musical színészt kerestek, aki talán énekben
és játékban hozott volna többet. Ebben
az esetben azonban valószínűleg nélkülöznünk kellett volna Lukács Olivér legszebb
jelenetét, amelyben jövőbeli énjével együtt
táncolja a Hattyúk tavát.

nem lehet meleg. Ugyanis Billy a saját előítélete ellenére – miszerint a fiúk, akik
balettoznak „mind buzik” -, egyértelműen
heteroszexuális mivoltában válik végül a
Királyi Balett diákjává. Michaelről pedig, aki
szintén osztja Billy első felindulásból fakadó
véleményét, kiderül, hogy a fiúkhoz vonzódik. A film erre egyértelműen utaló jelenetei sajnos kimaradtak a magyar változatból,
ahol csak annyi derül ki a kisfiúról, hogy
néha szereti felpróbálni édesanyja és nővére
ruháit, pedig a Billy Elliot éppen arról szól,
hogy milyen fontos, hogy az ember vállalja
önmagát tehetségével, vágyaival és bizony,
nemi identitásával együtt.
Az Alzheimer-kórban szenvedő nagymama karaktere a filmben azt a fajta szívmelengető humort képviseli, amely abból
fakad, hogy a helyzetén felülkerekedve
igyekszik támogatni az unokáját. A musicalben ez a törekvés sajnos harsány viccekké lett, amelyek az idős korral járó nehézségeket állították pellengérre, ez pedig sokkal
inkább a rendezői koncepciónak tudható
be, mintsem a nagymamát alakító Hűvösvölgyi Ildikónak.

A darabot a Mrs. Wilkinsont játszó Auksz
Éva vitte a hátán, akinek elhittük, hogy egyszerre lehet kiégett balett tanárnő és érző
szívű nő, akinek van szeme a tehetséghez.
Nézőként sokszor az az érzésem támadt,
hogy a Billy Elliot főhőse ez az asszony, aki
minden erejével azon van, hogy meggyőzze
tanítványát arról, hogy higgyen magában,
a világot pedig arról, hogy Billy érdemes a
figyelemre. A karakter motivációi egyértelműek voltak, Mrs. Wilkinson minden arcát
érthetővé és szerethetővé tette, miközben
A közönség kedvenc gyerekszereplője balett órát tartott, táncolt, énekelt és hulegyértelműen a Michaelt alakító Császár lahopp karikát pörgetett a jobb bokáján,
Patrik volt, aki mind énekben, mind játék- mindezt tiszta hanggal, szusszanásnyi szüban elemében érezte magát a színpadon. netekkel.
Billy és az ő figurája mennek szembe az
A szereplők az előadás alatt számtalan
olyan sztereotípiákkal, amelyek szerint egy
bányász fia nem lehet balett táncos, vagy fontos dolgot mondanak ki, de a közhelyeséppen kemény férfiak között cseperedve re fordított magyar dalszövegekben elvész
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a valódi mondanivaló. Ráadásul annak ellenére, hogy a történet az előítéletek értelmetlenségére próbál rámutatni, a színpadon
olyan sztereotípiákkal találkozunk, mint a
sikoltozva, csoportosan közlekedő kiskamasz lányok, akikhez hasonlóan a darabban
több szereplő időnként indokolatlan, de
legalábbis motiválatlan kiáltozásban tör ki.
A musical látványvilágában is a West
Enden bemutatottakra támaszkodik, a
koreográfia több ötletes, kreatív epizódot is
felvonultat, mint amilyen a Hattyúk tavába
csöppenő Billy tánca, vagy a párhuzamosan
zajló történések, amikor a balett rúd mellett
felsorakozott lányok feje fölött feszülnek
egymásnak a rendőrök és a bányászok, de

ők zavartalanul folytatják a táncot. Egy idő
után sajnos azonban akkora lett a káosz a
színpadon, hogy nehezen lehetett követni a
cselekményt.
Kétség sem férhet hozzá, hogy Billy Elliot
története tizennyolc évvel ezelőtt ugyanúgy
érvényes volt, ahogy ma, még akkor is, ha a
nézőnek a mondanivalót több réteg tüll alól
kell kibányásznia.
Magyar Állami Operaház, Erkel Színház
Lee Hall – Sir Elton John: Billy Elliot
Rendező: Szirtes Tamás
A teljes szereposztás a produkció honlapján
olvasható.

Péter Zsombor

Billy Elliot- Daldry filmjéről
Az ezredfordulón a semmiből érkezett egy
elsőfilmes rendező Stephen Daldry személyében, aki a szintén újoncnak számító Lee Hall forgatókönyvéből forgatta le
a Billy Elliot című művet. A film meghódította a világot, három Oscar-díjra jelölték, színdarab és musical készült belőle,
amit a Broadway-től kis hazánkig, világszerte bemutattak, hatalmas sikerrel. No, de
miként indult a címszereplő srác diadalútja?
A történet a 80-as évek közepén játszódik
brit környezetben, amikor javában tombolt
a bányászok sztrájkja. A 11 esztendős Billy,
sok más fiútársával egyetemben bokszolni tanul, ám egy nap meglátja a balettozó
lányokat és kedvet kap a tánchoz. A konzervatív apuka azonban hallani sem akar az új
hobbiról.
A cselekmény elképesztően pörgős tempóban indul, Daldry nem vesződik a lassan
körvonalazódó konfliktussal, egyből a mélyvízbe dob és hagyja, hogy történet lendülete
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építse a karaktereket. Nincs különösebb oka
a főhős tánc iránti vonzalmának, egyszerűen csak tetszik neki. A nézőhöz hasonlóan ő
is furcsán kezeli a helyzetet, nem érti miért
csinálja, de szükségét érzi, mert ilyenkor
kicsit kiszabadulhat az őt körülvevő, nem
túl rózsás környezetből. Ez a fajta elbeszélésmód a film egyik nagy bravúrja, a direktor
nem csak egy adott dologra fókuszál, hanem
sokrétűen mesél. Billy meg akar szabadulni a problémáitól, ebben remek eszköz a
tánc, ugyanakkor Daldry erősen betekintést
enged a Thatcher éra viszontagságaiba. A
brit bányászsztárjk az egyik legjelentősebb
eseménye volt az ország történelmének,
többek közt a hossza és elképesztő mérete
miatt. A sztori mégsem erre épít, annyira érinti csak a témát amennyire szükséges, de tökéletesen érződik, hogy milyen
állapotok uralkodtak akkoriban ott. Újfent
fantasztikus húzás, hogy ezt, az alapvetően
komor felütést remek humorral képesek
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35 éves a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház – IV.rész
oldani. Képi és verbális eszközöket egyaránt
bevetnek a feszültség oldása végett, gondoljunk csak a rendőrökből álló kerítésre,
miközben Billy és Debbie hazafele sétálnak,
vagy a címszereplő mókás gyakorlására a
fürdőszobában. Rengeteget lehet nevetni
és mosolyogni a filmen, amire szükség is
van ebben az érzelmi hullámvasútban. Hall
dialógusaiból és Daldry képeiből sugárzik
a brit szikárság. Ez a történet ebben a környezetben a legütőképesebb. Borzasztóan
természetesnek hat, ahogy a szabadszájú
fiatalok viselkednek, teljesen kendőzetlenül
és nyers stílusban. Külön érdekes, hogy a
film már 2000-ben nyíltan mert beszélni a
homoszexualitásról, toleranciáról, amikor
a politikailag korrekt látásmód messze nem
volt még annyira elterjedt mint manapság.
Ráadásul ezt sem agresszívan nyomja le a
néző torkán, hanem finom humorral, kön�nyed stílusban. A Billy Elliot ugyanakkor
mégis a családról szól. Ahogy a kezdeti széthúzás után egyre nagyobb támogatást nyer
a fiú ügye, nem is beszélve az apa áldozathozataláról. Pokoli erős az a jelenet, amikor
a sztrájkot megtörve visszamenne dolgozni
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és a nagyobbik fiával találja szembe magát.
Végtelenül átélhető, ahogy ez az egyszerű
ember, kénytelen lenyelni az egyetlen dolgot, ami megmaradt neki: a büszkeségét.
Mert van, ami fontosabb, még ha ezért
az elveit is kell félredobni. Kevés alkotás
van, ami ennyire erőteljes drámával operál,
miközben képes könnyed maradni.
A „soha ne add fel” és a „mindig légy
önmagad” típusú közhelyek mára végletekig
elcsépeltnek hatnak, ellenben Daldry mozija
mit sem vesztett erejéből. Sajátos eszközökkel mutatja be azt a fáradtságos utat, ami a
sikerhez vezet és cseppet sem érződik lerágott csontnak, netalántán giccsesnek. Ebben
persze nagy szerepe van a stábnak, élen a
tüneményes Jamie Bellel, akinek minimum
Oscar jelölés járt volna ezért az alakításért.
Julie Walters, Gary Lewis és a többiek is
fantasztikusak, de a mű sikere egyértelműen
Bellen múlt. Inspirációnak, lélekemelésnek,
családi programnak is tökéletes ez a lassan
20 esztendős mestermunka. Akár látta valaki akár nem, bármikor érdemes újra táncra
perdülnünk Billy Elliottal.
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„A színház szép magánügy, százezer ember társaságában.”
Szendrő József

Színházról színházra járva…
Halasi Imre gondolatai pályájáról
(Készítette: Pénzes Csaba)
I.
Édesanyám szülei a Partiumból, Nagyváradról származnak. Nagyapám,
az örmény, magyar, román ember - Groza Demeternek hívták - kocsmáros volt. A felesége –Mihuc Mária - szintén örmény- magyar származású.
Az apám szüleinek a származása még kevertebb. Az édesanyja egy
Szatmárnémetibe való magyar családból származott, és az édesapját
Lengyel Imrének hívták. Az apai nagyapám, Hoffmann Rómeó pedig
Fiuméból ered egy kevert, olasz –német- zsidó családból, fakereskedése volt. Később nyitottak egy kirendeltséget Szatmárnémetiben, és az
egyik fiatal fiút, az én nagyapámat küldték oda kirendeltség-vezetőnek.
Így hát Rómeó ott találkozott, nem Júliával, hanem Angélával.
Családot alapítottak, született négy gyermekük. Az „öreg” Rómeó 41
évesen megözvegyült, és a világháborúk, az elcsatolás és minden XX.
századi borzalom ellenére ott maradt Szatmárnémetiben. Ott is halt
meg 88 éves korában. Érdekes, hogy mire elérte az utolsó éveit, egyetlen nyelven sem beszélt hibátlanul. Az anyanyelve az olasz volt – de azt
nem volt kivel gyakorolni. Az iskolában németül tanultak. A környezete és a felesége révén megtanult magyarul, amit aztán nagyon mókásan
beszélt. Románul meg elvből nem tanult meg. Szatmárnémetiben volt
egy öreg, szintén nyugdíjas főmérnök barátja, akivel együtt kártyáztak
hétvégeken a szálloda nagytermében. Amikor megkérdezték tőle, mi
volt a foglalkozása a barátodnak, akkor azt mondta: „Nyúlelmagazott
femernek”, ami azt jelenti, nyugalmazott főmérnöknek. Nagyon szerettem és becsültem őt, bár kevésszer találkoztunk, mert az ismert
okoknál fogva Romániába sem volt egyszerű utazni.
Az anyám családjában csak lánygyerekek voltak, és az öt leánygyerek
közül négy azonnal a színházi pályára lépett. Az anyám és egyik nővére
táncosnő lett a nagyváradi színháznál, az egyik húga zenészként dolgozott ugyanitt, a legidősebb féltestvérük pedig román nyelvű színésznő
lett szintén Nagyváradon.
Az apám és a bátyja ügyvédi irodában dolgozott az érettségi után,
majd feladva a jogi pályát elszerződtek egy magántársulathoz: a
nagybátyám titkárnak, az apám segédszínésznek. Hosszú évek után
apám színész lett (táncos-komikus) majd színházi titkár. A háború
után elvégzett egy számvitellel és pénzüggyel foglalkozó iskolát, és a
Vígszínházba került könyvelőnek. Aztán leküldték a szolnoki színház-
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