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lók voltak, de képesek a határtalan bátor-
ságra és szeretetre is. Az Ószövetséget nem 
csak a zsidók történelmeként, de az egész 
emberiség, illetve az emberiségbe vetett hit 
elbeszéléseként állítja elénk. Meggyőződése 
volt, hogy a Biblia ismerete és megértése a 
világ jobbá tételének és a gonosz kiirtásának 
lehetséges eszköze; élő, drámai érzelmektől 
áthatott alakjaival hitelesen hozta közelebb 
a tágabb közönséghez az Írás üzenetét.

A Biblia és a Képek a Bibliához ciklusok 
itt kiállított grafikáiban Chagall már eltá-
volodott a Vollard Bibliája számára készí-
tett rézkarcait jellemző fő motívumoktól, a 
félelemtől és a bűntudattól, és lényegesen 
világosabb, derűsebb, egyben a litográfiai 
technikának köszönhetően színesebb vilá-
got ábrázolt. Szentírási alakjait ezúttal a 
Paradicsomban ábrázolta, ahol békében és 
boldogságban, a természettel összhangban 
élnek. A bemutatott litográfiák egyike – 
Mózes és a nép – A Biblia üzenete (Le Message 
biblique, 1972) Chagall-féle kiadása számára 
készült, ami egybeesett az azonos nevű niz-
zai múzeum alapításával. A művész vallási 
témájú alkotásainak legnagyobb gyűjtemé-
nye napjainkban is e múzeumban tekinthe-
tő meg.

 
„Nem tudom, honnan veszi ezeket a képe-

ket; talán egy angyal lakik a koponyája bel-
sejében.”

Pablo Picasso

Chagall művészetének egyik legjellemzőbb 
sajátossága és egyben erénye ikonográfi-
ai sokszínűsége. Ebbe a kiállításon látható 
grafikaválogatás is jó betekintést nyújt; e 
grafikákban a művész kedvelt motívumait 
vizsgálta, és azokból varázslatos, képzelet-
gazdag és játékos kompozíciókat teremtett. 
Mindig az általa jól ismert világból indult 
ki, ezért nem meglepő, hogy a válogatásban 
túlsúlyra jutnak a személyes életéhez kap-
csolódó alakok. A számos, különféle álöltö-
zékekben megfestett önarckép mellett külö-
nösen gyakori a szerelemes párok megjele-

nítése (amelyhez a saját magát vagy őt első 
feleségével, Bellával ábrázoló első képektől 
fogva hű maradt), az anyaság motívuma, 
valamint a személyiségfejlődésére jelentős 
hatást gyakorló tájak ábrázolása. A kiállított 
grafikai lapokon újra meg újra Vityebszkkel 
és annak a város második világháború alatti 
elpusztítását követően már csak a művészet 
világában fennmaradt topográfiai jellegze-
tességeivel, az Eiffel-toronnyal, a Notre-
Dame-székesegyházzal és Vence buja flórá-
jával is találkozhatunk.

További, egész életművén átívelő témája 
volt Chagallnak a vándorzenészek és cir-
kuszművészek ábrázolása; a csepűrágók 
tarka világa a maga karneváli hangulatával 
mindig is közel állt hozzá. Az akrobaták 
kicsavarodó teste, a bohócok tarka jelmezei 
és ragadós vígságuk különösen alkalmas 
kiindulópontot jelentettek fantasztikus 
művei felépítéséhez, amelyek egy másik, 
álombéli valóságot ábrázolnak, ahol a tehe-
nek kékek vagy zöldek is lehetnek, a halak 
és a szerelmespárok pedig templomtornyok 
felett lebegnek. Éppen ezért Chagallt kor-
társai gyakran a szürrealisták előfutárának 
tekintették, ami ellen szüntelen tiltako-
zott, mint ahogy elutasította alkotói tevé-
kenysége bármilyen jellegű beskatulyázását. 
Impresszív életműve nem tűr semmilyen 
merev stílusbeli besorolást: sem az abszt-
rakció, sem a valóságos világ mellett nem 
elkötelezett, hanem valahol máshol lebeg. 
Chagall képzőművészete talán leginkább a 
költészet és a metaforák művészeti ágához 
tartozik, ahol – az általa közvetített érzel-
meken kívül – semmi sincs pontosan úgy, 
mint a valóságban.

Vagy tán mégis?

Az Opera június végén tizenöt Billy Elli-
ot-előadást mondott le arra hivatkozva, hogy 
a musical sajtóvisszhangja miatt visszaesett 
a jegyértékesítés. Valószínűleg ezért érke-
zünk teltházra az Erkel Színházba, a néhány 
üresen maradt helyet hamarosan feltöltik a 
késők. Gyerekeket nem látok a nézőtéren, a 
közönség nem egy ifjúsági darabra kíváncsi, 
hanem arra a Billy Elliotra, ami ekkora port 
kavart. Pedig az Opera nem titkolt célja az 
előadással éppen az, hogy felhívja a fiatalok 
figyelmét a táncra mint karrierlehetőség-
re, mert ahogy Ókovács Szilveszter is írta 
a Magyar Időkben megjelent cikkében, a 
Magyar Nemzeti Balettnek szüksége van az 
utánpótlásra. H. Horváth Zsófia szintén a 
Magyar Időkben megjelent kritikája sokkal 
inkább úgy értelmezte a darabot, mint a 
homoszexualitás propagandáját. De vajon 
miről szól valójában a Billy Elliot? 

A musical alapja Stephen Daldry 2000-
ben bemutatott, három Oscar-díjra jelölt 
filmdrámája, amelyben az 1980-as évekbe 
csöppenünk. Ekkortájt Anglia a bányász 
sztrájkoktól volt hangos. Durham megye 
everingtoni bányászai bíztak a jövőben és a 
megmozdulás sikerében. Ebben a légkörben 
indul egy nap Billy boksz edzésére, de végül 
a sors úgy hozza, hogy Mrs. Wilkinson balett 
óráján köt ki, ahol aztán beleszeret a táncba. 
Egy olyan közegben kell érvényre juttatni a 
tehetségét, ahol az embereknek határozott 
véleményük van a férfi erényeiről, és a balett 
nem tartozik ezek közé. Ahhoz, hogy Billy 
kibontakozhasson és elindulhasson az álma 
felé, az is kell, hogy a körülötte élők felis-
merjék a benne rejlő lehetőségeket. A Billy 
Elliot legfontosabb mondanivalója az, hogy 
a tehetség bárhol megterem. (H. Horváth 
Zsófia cikkére, amelyben megkérdőjelez-
te, hogy miért éppen egy bányásztelepről 

Fejes Réka

A Billy Elliot több mint tüllszoknya
(Magyar Állami Operaház, Erkel Színház)
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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 elő-
ször 2016-ban debütált Szirtes Tamás ren-
dezésében, ezt újították fel egy évvel később 
az Operában. (A magyar változat elhagyott 
néhány jelentet, viszont jobban épít a film-
ből ismert történelmi előzményekre és a 
látványvilágra is.) A színpadi változat egyfe-
lől kényelmes, másfelől pedig merész vállal-
kozás Jamie Bell Billyként nyújtott megkapó 
teljesítménye és Stephen Daldry felejthetet-
len 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 érdeklő-
dését a táncművészet felé fordítani, érthető, 
hogy a főszerepre a Magyar Táncművészeti 
Egyetem tanulóját kérték fel, és nem musi-
cal színészt kerestek, aki talán énekben 
és játékban hozott volna többet. Ebben 
az esetben azonban valószínűleg nélkülöz-
nünk kellett volna Lukács Olivér legszebb 
jelenetét, amelyben jövőbeli énjével együtt 
táncolja a Hattyúk tavát. 

A közönség kedvenc gyerekszereplője 
egyértelműen a Michaelt alakító Császár 
Patrik volt, aki mind énekben, mind játék-
ban elemében érezte magát a színpadon. 
Billy és az ő figurája mennek szembe az 
olyan sztereotípiákkal, amelyek szerint egy 
bányász fia nem lehet balett táncos, vagy 
éppen kemény férfiak között cseperedve 

nem lehet meleg. Ugyanis Billy a saját elő-
ítélete 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 vonzó-
dik. A film erre egyértelműen utaló jelene-
tei 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 nagyma-
ma karaktere a filmben azt a fajta szív-
melengető humort képviseli, amely abból 
fakad, hogy a helyzetén felülkerekedve 
igyekszik támogatni az unokáját. A musi-
calben ez a törekvés sajnos harsány viccek-
ké lett, amelyek az idős korral járó nehézsé-
geket állították pellengérre, ez pedig sokkal 
inkább a rendezői koncepciónak tudható 
be, mintsem a nagymamát alakító Hűvös-
völgyi Ildikónak. 

A darabot a Mrs. Wilkinsont játszó Auksz 
Éva vitte a hátán, akinek elhittük, hogy egy-
szerre 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 egyértel-
műek voltak, Mrs. Wilkinson minden arcát 
érthetővé és szerethetővé tette, miközben 
balett órát tartott, táncolt, énekelt és hul-
lahopp karikát pörgetett a jobb bokáján, 
mindezt tiszta hanggal, szusszanásnyi szü-
netekkel. 

A szereplők az előadás alatt számtalan 
fontos dolgot mondanak ki, de a közhelyes-
re fordított magyar dalszövegekben elvész 

a valódi mondanivaló. Ráadásul annak elle-
nére, hogy a történet az előítéletek értel-
metlenségére próbál rámutatni, a színpadon 
olyan sztereotípiákkal találkozunk, mint a 
sikoltozva, csoportosan közlekedő kiska-
masz 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.

Az ezredfordulón a semmiből érkezett egy 
elsőfilmes rendező Stephen Daldry sze-
mélyében, aki a szintén újoncnak számí-
tó Lee Hall forgatókönyvéből forgatta le 
a Billy Elliot című művet. A film meghó-
dította a világot, három Oscar-díjra jelöl-
ték, színdarab és musical készült belőle, 
amit a Broadway-től kis hazánkig, világ-
szerte 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 bokszol-
ni tanul, ám egy nap meglátja a balettozó 
lányokat és kedvet kap a tánchoz. A konzer-
vatív apuka azonban hallani sem akar az új 
hobbiról. 

A cselekmény elképesztően pörgős tem-
póban indul, Daldry nem vesződik a lassan 
körvonalazódó konfliktussal, egyből a mély-
vízbe dob és hagyja, hogy történet lendülete 

építse a karaktereket. Nincs különösebb oka 
a főhős tánc iránti vonzalmának, egyszerű-
en 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 elbeszé-
lésmód a film egyik nagy bravúrja, a direktor 
nem csak egy adott dologra fókuszál, hanem 
sokrétűen mesél. Billy meg akar szabadul-
ni 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, annyi-
ra érinti csak a témát amennyire szüksé-
ges, de tökéletesen érződik, hogy milyen 
állapotok uralkodtak akkoriban ott. Újfent 
fantasztikus húzás, hogy ezt, az alapvetően 
komor felütést remek humorral képesek 

Péter Zsombor

Billy Elliot-  Daldry filmjéről



2018/4108 PANNON TÜKÖR 2018/4 109PANNON TÜKÖR

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 elő-
ször 2016-ban debütált Szirtes Tamás ren-
dezésében, ezt újították fel egy évvel később 
az Operában. (A magyar változat elhagyott 
néhány jelentet, viszont jobban épít a film-
ből ismert történelmi előzményekre és a 
látványvilágra is.) A színpadi változat egyfe-
lől kényelmes, másfelől pedig merész vállal-
kozás Jamie Bell Billyként nyújtott megkapó 
teljesítménye és Stephen Daldry felejthetet-
len 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 érdeklő-
dését a táncművészet felé fordítani, érthető, 
hogy a főszerepre a Magyar Táncművészeti 
Egyetem tanulóját kérték fel, és nem musi-
cal színészt kerestek, aki talán énekben 
és játékban hozott volna többet. Ebben 
az esetben azonban valószínűleg nélkülöz-
nünk kellett volna Lukács Olivér legszebb 
jelenetét, amelyben jövőbeli énjével együtt 
táncolja a Hattyúk tavát. 

A közönség kedvenc gyerekszereplője 
egyértelműen a Michaelt alakító Császár 
Patrik volt, aki mind énekben, mind játék-
ban elemében érezte magát a színpadon. 
Billy és az ő figurája mennek szembe az 
olyan sztereotípiákkal, amelyek szerint egy 
bányász fia nem lehet balett táncos, vagy 
éppen kemény férfiak között cseperedve 

nem lehet meleg. Ugyanis Billy a saját elő-
ítélete 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 vonzó-
dik. A film erre egyértelműen utaló jelene-
tei 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 nagyma-
ma karaktere a filmben azt a fajta szív-
melengető humort képviseli, amely abból 
fakad, hogy a helyzetén felülkerekedve 
igyekszik támogatni az unokáját. A musi-
calben ez a törekvés sajnos harsány viccek-
ké lett, amelyek az idős korral járó nehézsé-
geket állították pellengérre, ez pedig sokkal 
inkább a rendezői koncepciónak tudható 
be, mintsem a nagymamát alakító Hűvös-
völgyi Ildikónak. 

A darabot a Mrs. Wilkinsont játszó Auksz 
Éva vitte a hátán, akinek elhittük, hogy egy-
szerre 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 egyértel-
műek voltak, Mrs. Wilkinson minden arcát 
érthetővé és szerethetővé tette, miközben 
balett órát tartott, táncolt, énekelt és hul-
lahopp karikát pörgetett a jobb bokáján, 
mindezt tiszta hanggal, szusszanásnyi szü-
netekkel. 

A szereplők az előadás alatt számtalan 
fontos dolgot mondanak ki, de a közhelyes-
re fordított magyar dalszövegekben elvész 

a valódi mondanivaló. Ráadásul annak elle-
nére, hogy a történet az előítéletek értel-
metlenségére próbál rámutatni, a színpadon 
olyan sztereotípiákkal találkozunk, mint a 
sikoltozva, csoportosan közlekedő kiska-
masz 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.

Az ezredfordulón a semmiből érkezett egy 
elsőfilmes rendező Stephen Daldry sze-
mélyében, aki a szintén újoncnak számí-
tó Lee Hall forgatókönyvéből forgatta le 
a Billy Elliot című művet. A film meghó-
dította a világot, három Oscar-díjra jelöl-
ték, színdarab és musical készült belőle, 
amit a Broadway-től kis hazánkig, világ-
szerte 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 bokszol-
ni tanul, ám egy nap meglátja a balettozó 
lányokat és kedvet kap a tánchoz. A konzer-
vatív apuka azonban hallani sem akar az új 
hobbiról. 

A cselekmény elképesztően pörgős tem-
póban indul, Daldry nem vesződik a lassan 
körvonalazódó konfliktussal, egyből a mély-
vízbe dob és hagyja, hogy történet lendülete 

építse a karaktereket. Nincs különösebb oka 
a főhős tánc iránti vonzalmának, egyszerű-
en 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 elbeszé-
lésmód a film egyik nagy bravúrja, a direktor 
nem csak egy adott dologra fókuszál, hanem 
sokrétűen mesél. Billy meg akar szabadul-
ni 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, annyi-
ra érinti csak a témát amennyire szüksé-
ges, de tökéletesen érződik, hogy milyen 
állapotok uralkodtak akkoriban ott. Újfent 
fantasztikus húzás, hogy ezt, az alapvetően 
komor felütést remek humorral képesek 

Péter Zsombor

Billy Elliot-  Daldry filmjéről


