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A zeneszerző és a librettista
Bartók Béla (1881–1945)

A Torontál megyei Nagyszentmiklóson (ma Sânnicolau Mare, Románia) született. Édesapja, 

Bartók Béla, a helyi földmívesiskola nagy zenekedvelő; édesanyja Voit Paula pedig kiváló 

zongorista és tanító volt.

Ötödik születésnapján kapta élete első zongoraleckéjét édesanyjától; kiskorától kezdve 

rendkívül fogékony volt a zenére, és nagyon hamar elkezdett komponálni is. Hétéves volt, 

mikor édesapja elhunyt; ezután az édesanyának kellett eltartania két gyermekét: Bélát 

és a kis Erzsébetet (Elzát). Gyakran voltak kénytelenek költözni, így kerültek Pozsonyba 

is, ahol Erkel László tanította a kis Bartókot. 1899-től budapesti Zeneakadémián folytatta 

tanulmányait Koessler János zeneszerző tanítványaként és Thomán István zongoranö-

vendékeként. Eleinte zongoristaként volt ismert: Európa sok városába hívták koncertezni 

Bécstől Berlinig; a komponálás csak idővel került előtérbe munkásságában. Nagy hatással 

volt rá többek közt Richard Strauss muzsikája és Dohnányi is, akitől zongoraleckéket vett. 

Közben élete fontos részévé vált a népzenekutatás: fonográffal és viaszlemezekkel felsze-

relkezve a magyar, majd a szlovák és román népzenei kincsek gyűjtésébe kezdett. Kodály 

Zoltánnal közösen felbecsülhetetlen munkát végeztek a népzene gyűjtésének, lejegyzé-

sének, rendszerezésének és oktatásának terén. 1907-ben nevezték ki a Zeneakadémia 

zongoratanárává.

1909-ben vette el első feleségét, Ziegler Mártát, akitől 1910-ben született meg első gyermeke, 

ifj. Bartók Béla. Zeneszerzői munkáját ekkor mind a közönség, mind a kritika elutasította. 

Ennek köszönhetően az 1911-ben komponált Kékszakállút is csak A fából faragott királyfi 

1917-es sikere után egy évvel mutatták be. Az I. világháború alatt született meg A csodálatos 

mandarin c. balettje Lengyel Menyhért szövegkönyvére. Az 1920-as évek alatt világszerte 

sokat koncertezett. 1923-ban elvált, 1924-ben pedig elvette egy tanítványát, Pásztory Dittát, 

akitől egy évvel később megszületett második fia, Péter.

1935-től a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1838-tól kezdve egyre inkább aggasztotta 

a nemzetszocialista hatások erősödése a magyar és a nemzetközi politikai helyzetben, 

majd 1939 végén, szeretett édesanyja halála után határozta el, hogy külföldre költözik.  

Rónai András, Carulla Leon Jessica
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1940. október 8-án lépett fel utoljára Budapesten Ferencsik Jánossal, majd amerikai turnéra 

indult, ahonnan nem tért vissza. A Columbia és Harvard Egyetemen is tanított előadóként. 

1942-ben leukémiát diagnosztizáltak nála, de állapota átmenetileg stabilizálódott, és sike-

rült tovább dolgoznia: ekkoriban született a Concerto (1943), a Yehudi Menuhinnak szerzett 

Szonáta szóló hegedűre (1944), valamint utolsó műve, a III. zongoraverseny (1945) is. Hosszas 

betegség után 1945. szeptember 26-án hunyt el. Földi maradványait 1988-ban szállították 

Magyarországra és helyezték el a Farkasréti temetőben.

Balázs Béla (1884–1949)

Szegedi polgári családból származott, apja tanár volt. Egyetemi évei alatt Eötvös-kollé-

gista volt, ahol Kodály Zoltán volt a szobatársa. Egy ideig Berlinben és Párizsban tanult 

ösztöndíjjal: magába szívta a német filozófiákat és a francia dekadens költészetet; ezek 

erős nyomot is hagytak korai költészetén. Hazatérvén középiskolai tanár lett. 1908-tól 

A Holnap egyik költője, és jelen volt a Nyugatban is annak indulásától kezdve. 1909-ben vitá-

kat váltott ki és sikert aratott Doktor Szélpál Margit című drámájával, a következő évben 

pedig elkészült első verseskötete: A vándor énekel. A fiatal Balázs Béla a lélek kalandjait 

hajszolta, a végzet vállalását, s mindezek szimbolikus átélését. Az ekkortájt keletkezett 

drámai játékai közel állnak Maeterlinck és Hofmannsthal ez időben világnépszerűségű 

szimbolista színjátékaihoz. 1911-ben írta A kékszakállú herceg vára című verses drámát. 

Később, már a háború alatt írta azután a népmesékhez legközelebb álló A fából faragott 

királyfit, amelyből ugyancsak Bartók formált halhatatlan táncjátékot.

Balázs Béla otthon is volt a Nyugat körében, meg nem is. Individualistább és főleg na-

cionalistább volt társainál. Amikor 1914-ben kitört a háború, maga kérte, hogy a szerb 

hadszíntérre küldjék haditudósítónak. A háború borzalmai azonban átformálták világné-

zetét: lelkes nacionalistából elkeseredett pacifistává vált. A Tanácsköztársaság idején 

vezető kultúrpolitikai szerepet vállalt, majd menekülnie kellett az ellenforradalom elől. 

A bécsi emigráció alatt kezdett mind erősebben foglalkozni filmesztétikával. Elméleti 

műveinek egy részét németül írta, s így hamarosan nagy tudományos és művészeti feltű-

nést keltett. A  német fasizmus uralomra kerüléséig felváltva járt Bécsben, Berlinben és 

Moszkvában: részt vett az új filmművészet alakításában és forgatókönyveket írt. Prózai 

művei egyre szélesebb körben váltak ismertté; Thomas Mann is nagy elismeréssel írt 

róla. Hitler uralomra kerülése után Moszkvába költözött, ahol a Filmakadémia tanára lett, 

és részt vett az emigráns magyar irodalmi életben. 1945-ben azonnal hazatért. A Szín-

ház- és Filmművészeti Főiskola tanára lett, megírta a Valahol Európában forgatókönyvét, 

majd Kodály Zoltánnal együtt készítette el a Cinka Panna című balladaoperát. Ez volt 

utolsó műve. 1948 után félreállították, állásait elvesztette. Nemsokára, hatvanöt éves ko-

rában meghalt. Csak évtizedekkel halála után került életműve – különösen filmesztétikai 

munkássága – méltó helyére.
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Cselekmény
Két szomszédos dombon áll a Királyfi és a Királykisasszony pompás vára: ezeket sűrű, 

burjánzó természeti környezet veszi körül, ahol a Tündérboszorkány uralkodik. Egy szép 

reggelen a Királykisasszony kilép várából, majd gondtalanul játszani kezd. A szomszéd 

várból a Királyfi is előjön, s elindul világot látni. A Tündérboszorkány azért, hogy megaka-

dályozza a két fiatal találkozását, visszaparancsolja a Királykisasszonyt a várába, a Királyfi 

azonban megpillantja a lányt, és azonnal beleszeret. Megpróbál közelebb jutni szíve válasz-

tottjához, de a Tündérboszorkány parancsára megindul az erdő, és a fák az útját állják. 

A Királyfi átjut a sűrű erdőn, de a Tündérboszorkány megárasztja a vizeket. A patak sod-

rása letépi királyi ékességeit, és maga alá gyűri a Királyfit. Vigaszul a Tündérboszorkány 

kifaragja a fiú mását, s annak köpenyével és koronájával ékesíti fel azt. A különös alak 

megtetszik a Királykisasszonynak, akinek érkezésére a Királyfi előbukkan hullámsírjából, 

hogy választottjához szaladjon.

A Tündérboszorkány cselt vet ismét, és varázserejével életre kelti a bábot, amely gro-

teszk táncba kezd. A Királykisasszony figyelmét teljesen magára vonja a különös alak, 

táncra perdül vele, majd magával viszi a várába. A Királyfi szomorúan figyeli fából fara-

gott mása diadalát.

Bánatában a Királyfi a természetben nyer vigaszt. A Tündérboszorkány az erdő királyá-

vá koronázza, támogatásul mellé rendeli a természet erőit, amelyek behódolnak a Királyfi 

előtt. Így már a Királykisasszonynak is megtetszik a fiú, ráadásul a fából faragott királyfi 

egyre élettelenebb.

Ám az igazi Királyfi elfordul a Királykisasszonytól, akinek ezután az erdő, a Tündér-

boszorkány varázslata is útját állja. A Királykisasszony nem tud áthatolni a fák sűrűjén, 

szégyenében eldobja királyi ékességeit, és levágja haját. A Királyfi és a természet is meg-

békél végül, s a fiatalok egymásra találnak. Boldog kettősüket a beteljesülés záróképében 

az immár elcsendesült, védelmező természet veszi körül

A koreográfus
Velekei László (1978–) 

Harangozó- és Seregi-díjas balettművész, koreográfus és Érdemes Művész. 1978-ban 

született Mosonmagyaróváron, 10 éves koráig néptáncot és versenytáncot tanult,  

balett-táncosként a Pécsi Művészeti Szakközépiskolában végzett. 2020-ban diplomázott 

a Magyar Táncművészeti Egyetem táncos és próbavezető szakán. Pályafutását 1996-ban 

alapító tagként kezdte a Magyar Fesztivál Balettben.

1997-ben a Győri Balett társulatához került, 1999-ben az együttes magántáncosa lett. 

Szakmai életútja összefonódik a társulattal, itt vált magántáncossá, koreográfussá, majd 

igazgatóvá. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a színpadon a többek között Günter Pick 

Carmina Buranájában, Robert North Rómeó és Júliájában, Carmenjében, a Trójai játékokban, 

William Fomin Casanovájaként és Schneider-Rossmy Magyar triptichonjában. 

Tíz évvel a magántáncosi poszt kivívása után zárta le aktív táncművészi karrierjét, de 

koreográfusként és művészeti asszisztensként tovább dolgozott a társulatnál. 2015 óta a 

társulat művészeti vezetője, 2020. július 1-je óta pedig igazgatója. A Győri Balett 2019-ben 

ünnepelte fennállásának negyvenedik évfordulóját, Velekei László Markó Iván és Kiss János 

után a harmadik igazgatója az együttesnek.

Koreográfusként kiemelten fontosnak tartja, hogy a rendkívül színes magyar táncéleten 

belül van létjogosultsága annak az alapvetően neoklasszikus stílusnak, amit alkotóként 

képvisel. Kifejezetten érdekli a klasszikus művek kortárs értelmezése, a 2021-ben bemuta-

tott GisL című produkció kapcsán fogalmazta meg, hogy mindig is próbált olyan darabokat 

választani, melyeknek középpontjában az ember áll: “ez hozzátartozik az alkotói attitűdöm-

höz. Szeretem bemutatni azokat a helyzeteket, amikor egy szereplő a saját korlátjain túllépve 

megmutatja azt az énjét, amit egyébként nem szívesen fed fel.”

A fából faragott királyfi (2023) az első munkája a Magyar Nemzeti Balett számára.

A fából faragott királyfi
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Elindítottam egy érzetet, 
ami a táncművészekben 
befejeződött
Interjú Velekei László koreográfussal

Közel négy évvel ezelőtt vette át Velekei László a Magyar Állami Operaház 

által alapított Seregi-díjat, amivel együtt járt az a lehetőség, hogy a Magyar 

Nemzeti Balett számára készíthet egy koreográfiát. Az operaházi együt-

tes balettigazgatójának és a neves koreográfusnak a választása az egyik 

legmeghatározóbb magyar táncműre, A fából faragott királyfira esett, ame-

lyet korábban többek között Harangozó Gyula, Seregi László, Fodor Antal,  

Román Sándor és Frenák Pál színre vitelében láthatott a közönség.

Mennyire köti meg egy ennyire ikonikus, jelentős művészek által is feldol-

gozott darab a koreográfus kezét?

Manapság óriási divat újraértelmezni, újragondolni a régiek alkotásait, én nem ebből a szem-

pontból közelítettem meg a feladatot. Az eredeti mű inspirálta a gondolkodásomat, a tisztelet 

és alázat vezetett, dramaturgiában azonban a Seregi-produkció cselekményvezetését, és az 

ahhoz készült rövidebb, dinamikusabb zenei verziót használtam.* Természetesen a mozgás-

világot az együttessel együttműködve én alakítottam ki.

Ez a mese örökzöld, reflektál a jelenre, ennyiben valóban kicsit hangsúlyosabbak a motivá-

ciók, a pszichés működés szerepe. Azt gondolom, hogy a darabból ma kihallható egy erős 

társadalomkritika is, tárgyiasult világunk finom bírálata. A Királykisasszony akkor veszi 

észre a fabábut, amikor korona van a fején, a Tündérboszorkány világokat mozdít meg, 

*  Maga Bartók is gondolkodott lehetséges húzásokban, hogy feszesebbé tegye a mű tempóját, az általa javasolt 
rövidítéseket a fellelhető dokumentáció szerint utoljára 1932-ben fixálta. Az előadói gyakorlat azonban különféle 
megoldásokkal élhet egy-egy zenemű előadása kapcsán a darab hosszát, hangszerelését, dramaturgiáját tekintve. 
A fából faragott királyfi 2023-as bemutatója az 1970-es Seregi-produkció dramaturgiáját és zenei húzásait követi, 
azonban Bartók eredeti hangszerelésével hallható. (A szerk.)

hogy saját vágyát beteljesítse, a Királyfi is elhiszi, hogy korona kell a fejére, e igazi érzés, 

kötődés akkor alakul ki, amikor mindketten képesek ezekről a külsőségekről lemondani, és 

felfedezik önmagukban és másikban a valódi értéket. 

Gyakran felmerül bennem, hogy ez a csodálatos, izgalmas mese akár a mai közösségi olda-

lakon feltűnő hétköznapi emberek története is lehetne.

 

Először dolgozott az operaházi táncművészekkel. Más munkamódszert kel-

lett követnie, mint saját együttesével?

Nagyon értékes, jelentős alkotótársakat kaptam ehhez a produkcióhoz, Rományi Nóra 

fantasztikus jelmezei és Rózsa István díszlete olyan mesebeli látványvilágot teremtenek, 

amiben tündökölhetnek a Magyar Nemzeti Balett művészei.  Az operaházi táncosok el-

képesztő gyorsan olvasztották magukba a teljes anyagot, elképesztő tempóval dolgoztak. 

Nekem mindig is fontos volt, hogy a saját mozgásvilágomat egyedivé tegyem azzal az 

együttessel, amelyikkel éppen dolgozom. Nagyon izgalmas, ahogy ez a mozgásvilág most 

egy neoklasszikus bázison fogalmazódik meg. Én azt hiszem, hogy a kreáció során mindkét 

fél – jó értelemben – átlépett a saját korlátain, ami hatalmas fejlődést jelent. 

Amikor egy érzelem áttör egy mozdulaton, én eddig jellemzően elengedtem az esztétikát, a 

harmóniát. De a klasszikus és neoklasszikus mozgásvilágban nevelkedett balettművészek 

minden mozdulatában jelen van az esztétika, a szépség. Velük úgy dolgoztam, hogy elindí-

tottam egy érzetet, ami bennük befejeződött. 

Van ebben önkorlátozás a koreográfusi oldalon?

Semmiképpen! A kezdetek kezdetén még a saját vízióimat, a saját elképzeléseimet szeret-

tem volna látni a színpadon. Ma már egyértelműen a táncos áll a figyelmem középpontjában, 

a táncos teszi az én mozgásintenciómat izgalmassá, a koreográfusi nézőpontból ez egy 

euforikus, csodálatos érzés. 
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Az 1917-es ősbemutató
A Balázs Béla történetére született táncjáték Bartók három színpadi művének 

egyike, közülük az első, mely 1917. május 12-én került először színre. Balázs Béla táncjáté-

kának szövegkönyve először a Nyugat 1912. december 16-i számában jelent meg. Fontos e  

dátum, hiszen alig másfél héttel később az akkori világ legnevesebb tánctársulata, Szergej  

Gyagilev Orosz Balettje kezdte meg gyors egymásutánban második, budapesti vendégjáté-

kát a Magyar Királyi Operaházban. Az 1912 tavaszi, majd téli orosz vendégjáték korszakhatárt 

jelentett nem csupán a magyar balett, de a hazai színpadművészetek történetében is.

A librettót Balázs már kéziratban átadta Bartóknak, aki 1914 áprilisától 1916 őszéig, az  

I. világháború idején, teljes visszavonultságban komponálta meg a darabot. A színpadi mű 

hangszerelésével Bartók 1917 januárjában elkészült, a teljes partitúra február 5-én került az 

Operába. Az első táncos próbákra február 22-én került sor, míg a zenekarira április 18-án.

Az Andrássy úti palotát 1912 februárjától 1917 júniusáig a polihisztor gróf Bánffy Miklós kor-

mánybiztosként irányította, majd még egy teljes évig, lemondásáig főigazgatóként. Alig 

két héttel új posztja elfoglalása előtt, az ő díszlet- és jelmezterveivel mutatták be, viharos, 

de legalábbis kalandos körülmények közt A fából faragott királyfit. Az ősbemutató ko-

reográfusa, a német–svéd Otto Zöbisch 1915 novemberében szerződött az Operához, alkotói 

bemutatkozására másfél év múlva, a Bartók-művel került sor.

A bemutató drámai körülményeiről a rendező, Balázs Béla számolt be emlékírásában: 

„Az Operának akkor hét karmestere volt. Mind a hét megtagadta, hogy ilyen »zagyvalékot« 

dirigáljon. Végül egy olasz vendégkarmester, a kitűnő Tango Egisto vállalta. Két rendezője volt 

az Operának. Mind a kettő kereken megtagadta ennek a »művészet elleni merényletnek« ren-

dezését, az Opera méltósága nevében. Egy balettmester is lézengett a házban. Valami szelíd 

svéd tornatanárféle. Az siránkozott, hogy a muzsikában se walzer, se polka, se menüett, se 

csárdás, se semmiféle tánc nem észlelhető – mire tanítsa be a balett-kart? Végül ő is lemon-

dott. A magy. Kir. opera sztrájkolt. Fellázadt. Nem tudok róla, hogy valaha bérharcban vagy 

politikai harcban ilyen szervezetten lépett volna fel, mint Bartók Béla muzsikája ellen. Ő nem 

foglalkozott a dologgal. Óvakodtam közölni vele. Magam gyerek voltam és szerény könyvtáro-

sa a Székesfővárosi Pedagógiai Könyvtárnak. De úgy tudtam, hogy Bartók életéről van szó.”

Carulla Leon Jessica, Balázsi Gergő Ármin
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Szemelvények az 
ősbemutatóról
„1917-ben a budapesti közönség magatartása határozottan megváltozott műveimmel 

szemben. Az a szerencse ért, hogy egy nagyobb művemet, A fából faragott királyfi című 

táncjátékot – hála Tango Egisto mesternek – zeneileg tökéletes előadásban hallhattam.”

Bartók Béla

„Elmentem hát az intendánshoz és azt mondtam neki: Gróf úr, én soha még életemben 

nem voltam színpadon. Adja át nekem a táncjáték megrendezését. Sohase hallottam róla, 

hogyan tanítanak be táncokat. Bízza rám a tánckar vezetését, különben A fából faragott 

királyfi nem kerül színre. Nem hiszem, hogy akadt volna intendáns, ha nem magyar gróf, 

aki merte volna vállalni ezt a könnyelmű kalandot. (…) Két hónapig dolgoztam. Tizenöt kilót 

lefogytam. Bradával, Nirschyvel és Pallayval és az egész fanatizált tánckarral indultunk 

rohamra… (…)

Magas ázsiotázzsal** árulták a jegyeket. Az Opera leghangosabb botrányára készültek. 

Készen voltak már a kritikák a »Bélácska, ne komponálj« szellemben és stílusban. Em-

lékezetes este volt. Az utolsó taktus után másodpercekig halotti csend volt a nézőtéren. 

Egyetlen taps se. De egy pisszegés, egy fütty se hallatszott. Láthatatlan, roppant mérleg 

ingott még erre és arra. Mint valami belső vívódás, néma harc folyt a nézőtéren halotti 

csendben. Aztán a karzaton robbant ki az extatikus taps és ujjongás és mint a lavina sza-

kadt le a páholyokra és a földszintre és magával sodorta a sajtósöpredéket is. Sok kritikát 

kellett azon az éjszakán átírni. Ez volt Bartók Béla első áttörő sikere.”

Balázs Béla

„Magyarosságra, meseszerűségre és lehetőleg annak a kidomborítására törekedtem ennél 

a munkánál, hogy minél kevésbé valószerűnek hassanak a táncjáték alakjai. Ha szabad 

szándékról beszélni, az az volt, hogy ne valóságutánzás legyen A fából faragott királyfi szín-

**  spekulációs árréssel

pada. Színes illusztrációfélére gondoltam, örülnék, ha az egész így hatna a nézőre. Szürke, 

szinte csak rajzolt háttér előtt mozognak és táncolnak a nagyon élénk – kék, zöld és sárga 

– színekbe öltöztetett alakok, hogy jobban kiemelkedjenek és az erős színellentét révén 

még valószerűtlenebbek legyenek.”

Bánffy Miklós

„Az idei színházi és zenei szezonnak kétségen kívül legnagyobb és legjelentőségesebb ese-

ménye A fából faragott királyfi című táncjáték, melynek bemutatójával egy kiváló magyar 

író és költő és a legzseniálisabb magyar zeneszerző értek el legszebb céljukhoz. Balázs 

Béla a táncjáték szövegében egészen új ösvényekre vitte a színpadi drámát, mely mintha 

egy új dimenziót kapott volna most ebben a költői szépségekkel teli táncjátékban. Bartók 

Béla a darab zenéjében adta újabb tanúbizonyságát mérhetetlen nagy tudásának, kitalálási 

sokoldalúságának és meleg, költői szívének, mely ott lüktet A fából faragott királyfi zenéjé-

nek minden ütemében. Bartók zenéje mindenre képes: illusztrálja a cselekményt, megkapó 

képeket fest a természeti tüneményekről, tolmácsolja a benső érzelmeket, és helyettesíti a 

szavakat, amelyeket a szereplők elmondanának, ha történetesen nem pantomimnak írják 

meg a darabot.”

Színházi Élet
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Balázsi Gergő Ármin és a Magyar Nemzeti Balett tánckara / corps de ballet of the Hungarian National Ballet
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Prológ 
Haj regő rejtem,
Hová, hová rejtsem,
Hol volt, hol nem: kint-e vagy bent?
Régi rege, haj mit jelent,
Urak, asszonyságok?

Ím szólal az ének.
Ti néztek, én nézlek.
Szemünk pillás függönye fent:
Hol a színpad: kint-e vagy bent,
Urak, asszonyságok?

Keserves és boldog
Nevezetes dolgok,
Az világ kint haddal tele,
De nem abba halunk bele,
Urak, asszonyságok.

Nézzük egymást, nézzük,
Regénket regéljük.
Ki tudhatja, honnan hozzuk?
Hallgatjuk és csodálkozzuk,
Urak, asszonyságok.

Zene szól, a láng ég,
Kezdődjön a játék.
Szemem pillás függönye fent.
Tapsoljatok majd ha lement,
Urak, asszonyságok.

Régi vár, régi már
Az mese ki róla jár.
Tik is hallgassátok.

Vörös Szilvia, Bretz Gábor

A kékszakállú herceg vára
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Cselekmény
Bartók Béla és Balázs Béla szimbolista operájának főszereplője Kékszakállú és asszonya, 

Judit, aki családját és vőlegényét hagyta el, hogy szerelmét követhesse. Kékszakállú 

vára – azaz lelke – azonban hét csukott ajtót rejt. Judit ráveszi a férfit, hogy sorra ki-

nyithassa őket.

Az első ajtó mögött a kínzókamra, a második mögött a fegyveresház tárul fel. Judit nem 

elégszik meg ennyivel, a többi ajtót is ki akarja nyitni, hogy szerelme várát fénnyel töltse 

meg. Kékszakállú további három kulcsot ad neki: a harmadik a kincseskamra, a negyedik a 

rejtett kert ajtaját nyitja. A kincsek, virágok azonban véresek.

A férfi felszólítására Judit kinyitja az ötödik ajtót is: hatalmas fénnyel ragyog fel Kékszakál-

lú birodalma. A felhők azonban sötét árnyat vetnek. Judit most már a „legbelső” ajtók mögé 

is be akar látni, hiába kéri őt Kékszakállú: ne kérdezzen, csak szeresse őt. Judit megkapja 

a hatodik kulcsot, amely a könnyek tavának ajtaját nyitja. Az utolsó ajtó mögül végül a régi 

asszonyok tűnnek elő. Besötétedik.

Egy francia legenda  
a magyar operaszínpadon
A Kékszakáll-mítosz eredetét két történelmi alakhoz is köti a hagyomány. Egyikük az  

1. században élt breton uralkodó, Átkozott Conomor volt, aki akkor ölte meg feleségeit, mikor 

azok teherbe estek. A legenda szerint utolsó asszonyát azonban figyelmeztették a korábbi 

asszonyok szellemei, így ő megmenekült. A másik történelmi alak pedig a 15. századi nemesúr, 

Gilles de Rais volt. A „szent szörnyeteg” művelt, a keresztes hadjáratokat megjárt ember létére 

végül az okkult tudományok felé fordult, és szörnyű gyilkosságokat követett el. A leírások 

alapján fekete szakálla bizonyos fényviszonyok közt kékesen csillogott.

Kékszakáll története Charles Perrault 1697-ben megjelent mesegyűjteményének köszönhető-

en híresült el. A romantika korában találtak rá újra a témára, és többen feldolgozták. Anatole 

France volt az első, aki Kékszakállt nem mint gyilkos szörnyeteget ábrázolta Kékszakáll hét 

felesége című novellájában, hanem mint egy ügyetlen férfit, akivel elbánnak a nők.

A magyar folklórban is megjelenik a történet – gondoljunk csak a Molnár Anna-balladá-

ra vagy Kőmíves Kelemenné históriájára. Balázs Bélát is megihlette a legenda, méghozzá 

elsősorban Maurice Maeterlinck feldolgozása, az Ariane és Kékszakáll, avagy A hiábavaló 

megszabadítás c. szimbolista darab, amelyből Paul Dukas komponált operát 1907-ben.  

A fiatal magyar író A kékszakállú herceg vára címmel írta meg saját színpadi változatát, 

amelynek teljes szövege 1910. május 13-án jelent meg a Színjáték c. lapban. Kroó György zene-

történész szerint Balázs Béla a misztériumjátékot „eredetileg Kodálynak szánta, még 1910-ben 

fel is olvasta neki darabját. Bartók is jelen volt a felolvasáson és a téma őt ragadta meg.”

A művész és a magány
Bartók Béla zárkózott természet volt. Fáradhatatlanul dolgozott: gyűjtötte a magyar nép-

zene kincseit, tanított a Zeneakadémián, szervezte a kortárs zenei életet, és nem utolsó 

sorban komponált. A zeneszerző újszerű hangja azonban idegenül hatott a legtöbb „vájt 

fül” számára. „Hagyjuk a szamarakat szamaraknak lenni, és menjünk minden komoly szellemi 

produkcióval külföldre. Fúljanak az itteniek a jánosvitézbe meg a vígözvegybe, semmi közöm 

hozzá” – írta édesanyjának zaklatottan 1907-ben.

Hat évvel később, az I. világháború kitörését megelőző évben még borúlátóbb volt: „(...) 

egy esztendővel ezelőtt engem mint zeneszerzőt hivatalosan kivégeztek.*** Vagy az illetők-

nek van igazuk: akkor én tehetségtelen kontár vagyok; vagy nekem: akkor ők a hülyék. (...) 

Belenyugodtam tehát abba, hogy ezentúl csak íróasztalom számára írok.” A szakmai meg 

***  Az Új Magyar Zene-Egyesület nem érte el a kívánt eredményt, s Bartók, elkedvetlenedve a magyar kritikusok  
és közönség ellenséges értetlenségén az új zenei törekvések iránt, visszavonult a zeneszerzői, zongoraművészi és 
közéleti tevékenységtől.
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nem értettség és magány mellett azonban a magánéletben sem volt szerencséje: 1907-ben 

reménytelenül szerelmes lett egyik tanítványába, Geyer Stefi hegedűművészbe, aki nem 

viszonozta érzelmeit. A Kékszakállú komponálása során valószínűleg ez az élmény is ha-

tással volt rá, de a művet (első) feleségének, Ziegler Mártának ajánlotta, akivel 1909-ban 

házasodtak össze.

A mű, amely Bartók első vokális műve és első operája is volt egyben, mintegy fél év alatt, 

1911 szeptemberére készült el. A fiatal zeneszerzőt kétségkívül inspirálta a wagneri „meg-

váltó szerelem” és a „tilalom” motívuma, Richard Strauss és Debussy új világokba mutató 

muzsikája és a magyar népzene is. Bartók egyedi és egyedülálló hangon szólalt meg első 

(s egyben utolsó) operájában. „Bartók zenedramatikus hangja eltér minden ilyen értelemben 

ismert eddigi munka hangvételétől. (...) Aki az operától még mindig hangfestő vicceket vár, az 

nem méltányolhatja Bartóknak minden külsőségektől mentes jellemrajzait. Korunk nagysza-

básúan kifejlett lélektanával párhuzamosan olyan lélekfestést produkálnak a magyar mester 

énekszólamai, hogy nem annyira a személyek, mint inkább azok lelke beszél a szólamokból” 

– írta Molnár Antal zenetörténész 1918-ban.

De ne szaladjunk ennyire előre: a Lipótvárosi Kaszinó operapályázatának bírálóbizottsága 

teljességgel megrökönyödött a cselekmény nélküli, mindössze kétszereplős darabon: le-

játszhatatlannak ítélte és visszautasította. Bartók tovább csiszolta operáját, amely 1912-ben 

nyerte el végleges formáját. A darab azonban további hat évig hevert a fiókban: a Magyar 

Királyi Operaház csak 1917-ben, A fából faragott királyfi sikere után tűzte műsorra. Az ős-

bemutatót 1918. május 24- én tartották. Az előadást a kiváló olasz karmester, Egisto Tango 

vezényelte, Zádor Dezső rendezte, a díszleteket Bánffy Miklós tervezte. A prológot Palló 

Imre mondta el, Kékszakállút Kálmán Oszkár, Juditot Haselbeck Olga énekelte. Ezt követő-

en a Magyar Állami Operaház több különböző rendezésben mutatta be a művet, összesen 

több mint 500 alkalommal. Kasper Holten produkciója az ősbemutató centenáriumán,  

2018-ban mutatkozott be az Erkel Színházban.

Palerdi András, Vörös Szilvia
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Egy társfüggő párkapcsolat 
különös világa
Interjú Kasper Holten rendezővel

A koppenhágai születésű Kasper Holtent 9 éves korában, egy Carmen-előa-

dás során ejtette rabul az opera világa. Olyan rendezők munkatársaként 

sajátította el a szakmát, mint Harry Kupfer, John Cox vagy David Pountney. 

26 évesen lett a Dán Királyi Operaház művészeti igazgatója, ahonnan 2011-

ben távozott a londoni Royal Opera House operaigazgatói posztjára, amit 

2017-ig töltött be. Drámától musicalen át operáig több mint 75 produkciót 

rendezett a világ számos színházában, köztük olyan rangos operaházak-

ban, mint a Bécsi Állami Operaház, a berlini Deutsche Oper, a milánói Scala, 

a barcelonai Gran Teatre del Liceu, a madridi Teatro Real vagy a Bregen-

zi Fesztivál monumentális szabadtéri színpada. 2018-tól szülővárosában, 

Koppenhágában tölti be a Dán Királyi Színház főigazgatói posztját. Többször 

járt Budapesten, 2009-ben itt forgatta ugyanis a Don Giovanniból készült, 

2010-ben bemutatott operafilmjét, a Juant.

Kasper Holtennel a 2018-as próbafolyamat kezdetén beszélgettünk. Volt 

már dolga magyar zeneszerzővel, hiszen korábban színpadra állította  

Ligeti György Le Grand Macabre-ját, de ez volt az első alkalom, hogy a Magyar  

Állami Operaház felkérésére alkotott.

Igazi ajándék volt ez a felkérés, mivel a 20. század eleji operarepertoár áll hozzám a leg-

közelebb, és már nagyon vártam, hogy elkezdhessem próbálni ezt a csodálatos darabot. 

Az elmúlt évek során természetesen több előadásban is láttam a művet. A korábban látott 

rendezésekhez képest egy árnyalatnyit más megközelítésben szeretném megmutatni a 

darabot. Ebben a produkcióban Kékszakállút és Juditot nem mint a kapcsolatuk elején járó 

párt szeretném bemutatni, hanem egy több mint húsz éves házasságban élő férfit és nőt.  

A férfi sikeres és vagyonos festő, aki tehetséges, de szegény művészként kezdte a pályáját. 

Ezért a szegény művészért áldozta fel szerelmük hajnalán Judit biztos családi hátterét és 

vőlegényét. Kékszakállú világhírű festő lett, aki számára bár kín az alkotói munka, mégis 

ez az, amiben ki tud teljesedni, tökéletesen önmaga tud lenni. Éppen erre féltékeny Judit, 

aki az évek során időről időre vitázni, veszekedni kezd férjével, mert el szeretné érni, hogy 

a férfi a lelke legmélyét is feltárja neki. Ez egy visszatérő motívum az életükben: ezek 

a veszekedések néhány évente megismétlődnek, mint oly sok párnál, akik évtizedek óta 

élnek együtt; mi több, olykor még némi humor is vegyül a veszekedésekbe, ahogy az az 

életben is gyakran előfordul. Nem látunk a színpadon senki mást, csak egy férfit és egy 

nőt, akik vergődnek ebben a szobában, ebben a párkapcsolatban, amelyben nem boldogok, 

mégsem tudnak egymás nélkül élni. Csak erre a két emberre szeretnék fókuszálni, ezért is 

döntöttem úgy, hogy a prológ ezúttal nem hangzik el az előadás elején.

A Kékszakállú-rendezések fókuszában mindig az áll, hogy milyen díszletbe 

helyezik az alkotók a történetet, és miként ábrázolják a hét ajtót és ami 

mögöttük van. Steffen Aarfing látványtervezővel mi volt a koncepciójuk a 

tervezés során?

Kékszakállú vára maga a férfi lelke, így egy olyan teret akartunk létrehozni, ami erről a 

férfiről sokat árul el. Így lett az előadás díszlete Kékszakállú egyik otthona, (feltehetően 

több ingatlana van New Yorktól Párizson át Londonig), ami egy műteremlakás, ahol még 

mindig viszonylag bohém életmódot folytat. A díszlethez épp a Magyar Állami Operaház 

nyújtott inspirációt: még a felújítási munkálatok előtt jártunk az Andrássy úti palota 

festőműtermében, aminek lenyűgözött a tere és a hangulata. A hét ajtó is megjelenik 

az előadásban, bár szimbolikus módon. Kékszakállú testét hét seb borítja, melyek Ju-

dit számára Kékszakállú titkait jelképezik – az ajtókat, amelyek a lelkéhez vezetnek.  

Az előadás fontos sajátossága azonban, hogy az ajtók fizikai valójukban nem jelennek 

meg, csupán metaforikusan: Kékszakállú lelkének olyan aspektusait jelképezik, melye-

ket Judit meg akar ismerni. Az ajtók fizikai megtestesülésének hiánya tulajdonképpen 

arra világít rá, hogy Judit azt hiszi, léteznek ezek a titkok, melyeket meg kell ismernie; 

holott Kékszakállú (és bárki más) identitása nem értelmezhető ilyen egyértelműen, ha-

nem sokkal összetettebb és rugalmasabb.
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Mik tehát ebben az előadásban az ajtók?

Az ajtók mögött Kékszakállú, a művész teljes pszichológiai világa rejlik. Az első ajtó a 

kínzókamra, azaz Kékszakállú művészete: az alkotói munka kínzás lett a számára. A má-

sodik ajtó mögött a fegyverek találhatók, azaz üres szeszes üvegek – így küzd, így alkot, 

így működik. A harmadik ajtó kincseskamrája nem más, mint a milliókat érő festmények, 

melyeket azonban vér szennyez – létrejöttük sok fájdalmat okozott kettejük párkapcso-

latában. A negyedik ajtó a kert, amely nem más, mint Judit virágos ruhája, amelyet akkor 

viselt, amikor először szeretkeztek egymással. Az ötödik ajtónál hatalmas változás történik: 

Kékszakállú úgy dönt, nem csupán felfed valamit, hanem változtat is az életén: elpusztítja 

a festményeit, és felhagy az alkotással. Szabad akar lenni, megnyílik számára a jövő sza-

bad birodalma. Judit azonban egyrészről kényszeríti Kékszakállút, hogy megnyíljon neki, 

ugyanakkor szüksége van arra is, hogy férje ugyanaz a rejtélyes, kiismerhetetlen művész 

maradjon, akit nem érthet meg. Enélkül elveszítené saját identitását, így hát tovább fag-

gatja Kékszakállút. A hatodik ajtó mögött a könnyek tava tárul fel: Judit egy tükröt tart a 

férfi elé, a feltörő könnypatak pedig Kékszakállúé. Kezd megnyílni. A férfi itt meg akar állni, 

de Judit ekkor Kékszakállú előző asszonyairól kezd kérdezni. Feltárul a hetedik ajtó: a férfi 

Judit felé fordítja a tükröt, hogy megértesse vele, örökös féltékenykedése indokolatlan volt. 

Judit maga az összes asszony, akit Kékszakállú valaha szeretett: a hajnalban lelt asszony a 

virágos ruhában, a délben lelt asszony, akitől gyermeke született, az este lelt asszony, akivel 

megöregedett, és ő most az éjféli asszony, aki rideg és kemény. A történet végén kérdés 

marad, hogy ez a kölcsönös függés, egymás örökös bántalmazása vajon itt befejeződik 

vagy pedig folytatódik. Azt hiszem, ez a koncepció talán Bartók saját művészi és magánéle-

ti vívódásait is jobban tükrözi. A zenéből világosan kiderül, hogy egy nagyon is személyes 

történetről van szó, és arra törekedtünk, hogy még szimbolikusabbá és egyben nagyon is 

egyértelművé váljon. Bízom benne, hogy sikerül megmutatnunk ezt a művészi egyéniséget, 

és sikerül a korábbiaktól kicsit eltérő előadást létrehozni.

Vörös Szilvia, Bretz Gábor
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Bretz Gábor, Vörös Szilvia
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Felméry Lili, Balázsi Gergő Ármin

The composer and the librettist
Béla Bartók (1881–1945)

Bartók was born in the Torontál County town of Nagyszentmiklós (today Sânnicolau Mare, 

part of Romania). His father, also named Béla, was the music-loving head of the local 

school of agriculture, while his mother Paula Voit was a schoolteacher as well as an excel-

lent pianist.

He received his first piano lesson from his mother on his fifth birthday; even from his early 

childhood he was unusually sensitive to music and soon began to compose. When he was 

seven, his father died, and the task of raising Béla and his younger sister Erzsébet (Elza) 

fell to their mother. Circumstances often forced them to move, and this is how they wound 

up in Pozsony (today’s Bratislava), where the young Bartók studied piano with László Erkel. 

In 1899 he was admitted to the Budapest Academy of Music, studying composition with 

János Koessler and piano with István Thomán. He gained his first recognition as a pianist 

and received invitations to play concerts in numerous European cities, including Vienna 

and Berlin; composition only became the main focus of his work over time. Among his 

influences was the music of Richard Strauss, as well as that of Dohnányi, from whom he 

also received piano lessons. In the meantime, researching folk music had also became an 

important part of his life: equipped with a phonograph and wax discs, he began to collect 

the treasures of Hungarian, and later Slovak and Romanian, folk music. Working together 

with his friend Zoltán Kodály, he made invaluable contributions to the collection, recording, 

classification and teaching of folk music. He was given an appointment as a piano teacher 

at the Academy of Music in 1907.

He married Márta Ziegler in 1909, who the following year bore him his first child, a son who 

was also christened Béla. His musical compositions at the time were rejected by audiences 

and reviewers alike. This lack of popularity meant that Bluebeard’s Castle, which was com-

posed in 1911, would only be premiered in 1918, a year after his first ballet, The Wooden Prince, 

enjoyed a major success. He composed another ballet, The Miraculous Mandarin, to Meny-

hért Lengyel’s libretto during World War I. After the cessation of hostilities, the 1920s found 

him playing concerts, this time all over the world. He divorced Márta in 1923 and a year 
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later married his student Ditta Pásztory, who became the mother of his second son, Péter.

Bartók became a member of the Hungarian Academy of Sciences in 1935. By 1938 he was 

growing increasingly concerned about the growing influence of National Socialism both in 

Hungary and abroad, and after his beloved mother’s death in late 1939 decided to leave the 

country. He played his last Budapest concert on 8 October 1940 with János Ferencsik, and 

then set off on a tour of the United States, never to return. He taught as lecturer at both 

Columbia and Harvard, but then in 1942 was diagnosed with leukaemia; after his condition 

had stabilised temporarily, he was able to resume his work and composed his Concerto for 

Orchestra (1943), his Sonata for Solo Violin (1944), which he dedicated to Yehudi Menuhin, and 

his last work, his Piano Concerto No. 3 (1945). He died on 26 September 1945 after succumb-

ing to his long illness. His remains were brought to Hungary and reinterred at Farkasréti 

Cemetery in 1988.

Béla Balázs (1884–1949)

Béla Balázs was born into a middle-class family in Szeged, where his father was a teacher. 

During his university years he attended Eötvös College, sharing a room with Zoltán Kodály. 

Studying on a scholarship in Berlin and Paris for a time, he soaked up both German phi-

losophy and French decadent poetry; these had a strong impact on his early poems. After 

returning home he worked as a teacher in a secondary school. From 1908 he was one 

of the poets for the periodical A Holnap (Tomorrow) periodical and was also published in 

Nyugat (West) from its very beginning. His play Dr Margit Szélpál both generated debate and 

reaped great success in 1909, and in the following year he published his first book of poetry:  

A  vándor énekel (The Roamer Sings). The young Béla Balázs sought the adventures of the 

soul, the acceptance of destiny and the symbolic experience of all these. His dramatic 

plays of this period were similar to Maeterlinck’s and Hofmannsthal’s symbolist plays, which 

were popular all around the world at the time. He wrote his play in verse Duke Bluebeard’s 

Castle in 1911. Later, during the war, he wrote The Wooden Prince, which, more of a folk tale 

than anything, was turned into an immortal dance drama by Bartók.

Béla Balázs felt himself both at home and an alien amidst the Nyugat circle. He was more 

individualistic and more nationalistic than his peers. When the war broke out in 1914, he 

volunteered to be sent to the Serbian front as a war correspondent. But the horrors of 

war changed his views of the world: the ardent nationalist turned into a bitter pacifist. He 

undertook a leading role in the cultural policy of the Republic of Councils in 1919, and then 

had to escape from the counter-revolution. He began to concern himself with film aesthet-

ics more deeply while in exile in Vienna. He wrote most of his theoretical works in German, 

and thus received a great deal of artistic and scholarly attention. Before the Nazi’s took 

over power in Germany, he lived by turns in Vienna, Berlin and Moscow, taking part in the 

development of the new art of film and writing scripts. His prose works became increas-

ingly well-known; Thomas Mann paid tribute to him in his writing. After Hitler’s accession to 

power, Balázs moved to Moscow, where he became a lecturer at the Film Academy and took 

part in the literary life of the Hungarian émigrés there. In 1945 he came home immediately. 

He was appointed to be a lecturer at the College of Theatre and Film Arts, wrote the script 

of the film Valahol Európában (Somewhere in Europe), and then created the ballad opera 

Cinka Panna in collaboration with Zoltán Kodály. It was his last work. After 1948 he was 

sidelined and lost his jobs. He died shortly thereafter at the age of 65. It was only decades 

after his death when his oeuvre, especially his work in film aesthetics, gained the recogni-

tion it deserved.
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Synopsis
Standing on two adjacent hillocks are a pair of pretty castles belonging to the Prince and 

Princess: these are surrounded by a lush natural setting ruled over by the Fairy Witch. One 

beautiful morning, the Princess steps out of her castle to play, free from care. The Prince 

also leaves his castle to go out wandering. To prevent the two young people from meeting, 

the Fairy Witch orders the Princess to return to her castle, but the Prince sees her and falls 

in love with her at first sight. He attempts to get closer to his quarry, but the forest moves 

at the Fairy Witch’s command, and trees block his path. The prince finds his way through 

the thicket, so the Fairy Witch causes the waters to rise. The flow of the stream tears off his 

royal regalia and overpowers the Prince. As a consolation, the Fairy Witch carves a wooden 

copy of the boy and adorns it with his cloak and crown. The strange figure appeals to the 

Princess, upon whose arrival the Prince emerges from his grave amidst the waves to run 

to his chosen one.

The Fairy Witch performs her magic again, and her powers brings the Wooden Prince to life. 

It immediately launches into a grotesque dance, which succeeds in drawing the attention 

of the Princess. She joins the strange figure in his dance, and then she takes it back into 

her castle. The Prince watches the triumph of the Wooden Prince in sadness. 

In his sorrow, the Prince finds solace in nature. The Fairy Witch crowns him king of the 

forest and orders the forces of nature to submit to him. Thus, the Princess is now more 

attracted to him especially as the power of the Wooden Prince is waning.

This time, the real Prince turns away from the Princess, and the forest and the magic of the 

Fairy Witch stand in her way. Unable to penetrate the thicket of trees, the Princess throws 

away her royal ornaments in shame and cuts her hair. The Prince and nature are finally 

reconciled, and the young people find each other. In the closing image of fulfilment, their 

happy duo is surrounded by the now quiet, protective nature.

The choreographer
László Velekei (1978–)

Harangozó and Seregi Prize recipient ballet dancer, choreographer and Artist of Merit. 

He was born in Mosonmagyaróvár in 1978, studied folk dance and competitive dance until 

the age of 10, and graduated as a ballet dancer from the Pécs Secondary School of Arts. In 

2020, he graduated from the Hungarian Dance Academy as a dancer and a répétiteur. He 

began his career in 1996 as a founding member of the Hungarian Festival Ballet.

In 1997, he joined the Ballet Company of Győr, where he became a soloist in 1999. His 

professional career is intertwined with the company, where he became a soloist, a cho-

reographer, and then company director. On stage, he gave outstanding performances in 

Günter Pick’s Carmina Burana, Robert North’s Romeo and Juliet, Carmen, Troy Game, William 

Fomin’s Casanova, and Schneider-Rossmy’s Hungarian Triptych.

Ten years after securing his position of soloist, he concluded his active career as a dance 

artist, but continued to work as a choreographer and artistic assistant for the company. He 

has been the artistic director of the company since 2015, and its director since 1 July 2020. 

The Ballet Company of Győr celebrated its 40th anniversary in 2019, and László Velekei is the 

third director of the ensemble after Iván Markó and János Kiss.

As a choreographer, he considers it extremely important that the essentially neoclassical 

style that he represents as a creator has a right to exist within the extremely colourful 

Hungarian dance scene. He is particularly interested in contemporary interpretations of 

classic works and the staging of plays that focus on people. 

The Wooden Prince (2023) is his first choreography for the Hungarian National Ballet.

The Wooden Prince
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Felméry Lili, Balázsi Gergő Ármin és a Magyar Nemzeti Balett tánckara / corps de ballet of the Hungarian National Ballet
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The sensation I induced 
was completed by the 
dancers
An interview with choreographer László Velekei

Almost four years ago, László Velekei received the Seregi Award, founded 

by the Hungarian State Opera. The award also included the opportunity to 

create a choreography for the Hungarian National Ballet. The artistic di-

rector of the ballet company and the renowned choreographer made their 

choice together which fell on The Wooden Prince, one of the most defin-

ing Hungarian dance works, previously staged by Gyula Harangozó, László 

Seregi, Antal Fodor, Sándor Román and Pál Frenák.

To what extent does such an iconic piece that has been adapted by influential 

artists tie the hands of the choreographer?

Nowadays, there is a popular trend to reinterpret and rethink the works of previous artists, 

but I did not approach the task from this point of view. My thinking was inspired by the 

original piece, I was guided by respect and humility. However, in dramaturgy, I followed 

the plot of the Seregi production and its shorter, more dynamic version of the music.* 

The sequence of movements was of course my creation in cooperation with the ensemble.

It is an evergreen fairy tale which reflects on the present. In this respect, the motivations 

and the role of psychological functioning are thus indeed a bit more accentuated. In my 

opinion, some strong social criticism might be attributed to the piece in our time, a subtle 

criticism of our objectified world. The Princess notices the wooden puppet only when it 

*  Bartók himself already contemplated  possible cuts to make the tempo of the work tighter. According to the 
available documentation, he last fixed the suggested cuts in 1932. Theatre practice, however, may use various 
solutions regarding the performance of a piece in terms of length, orchestration, and dramaturgy. The 2023 
presentation of The Wooden Prince follows the dramaturgy and musical cuts of the 1970 Seregi production, but it is 
heard with Bartók's original orchestration.

wears a crown on its head, the Fairy Witch moves worlds to fulfil her own desire, whereas 

the Prince also believes that he needs a crown on his head. The real feelings and bond 

develop when both of them are able to give up appearances and discover the true value in 

themselves and in others.

It often occurs to me that this wonderful, exciting tale could even be the story of ordinary 

people who stand out on today’s social media sites.

It is the first time you have worked together with the dancers of the  

Hungarian State Opera. Did you have to follow a different working method 

than the one you pursue with your own company?

I was joined by esteemed and acclaimed creative partners for this production: the 

fantastic costumes by Nóra Rományi and the set by István Rózsa create fairy-tale-like 

visuals in which the dancers of the Hungarian National Ballet can shine. The dancers 

of the OPERA’s ballet company assimilated the entire material incredibly quickly and 

worked at an amazing pace. It has always been important to me to make my own crea-

tions of movement unique every time with the ensemble I currently work with. It is very 

exciting how this is now formulated on a neoclassical basis. I think that during the crea-

tive process both parties had to overstep their own boundaries – in a good way –, which 

means a significant development.

When an emotion breaks through a movement, I have typically let go of aesthetics and 

harmony so far. However, aesthetics and beauty are present in every movement of the bal-

let dancers brought up in the classical and neoclassical world of movement. Working with 

them meant that a sensation I induced was completed by them.

Does it involve any self-restraint on the choreographer’s side?

Not at all. At the beginning, I wanted to see my own visions, my own ideas on stage.  

Today, the dancer is clearly in the focus of my attention, the dancer makes the move-

ment I have created exciting, and from the choreographer’s point of view, it is a euphoric, 

wonderful feeling.
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The 1917 world premiere
The dance drama composed to the story by Béla Balázs is one of Bartók’s three works for 

the stage that enjoyed its world premiere on 12 May 1917 and thus became the first one 

to actually be staged. The libretto for Béla Balázs’s dance drama was first published in 

the 16 December 1912 issue of the literary periodical Nyugat (“West”). The date is relevant, 

since little more than a week and a half later Sergei Diaghilev’s Ballets Russes, the most 

renowned dance company of the era, began its second residency at the Hungarian Royal 

Opera in Budapest. The quick succession of Russian guest performances in both the spring 

and winter of 1912 marked the beginning of a new era not only in the history of Hungarian 

ballet, but that of all of the dramatic arts in Hungary.

Béla Balázs handed over the manuscript of the libretto to Bartók, who composed the ballet 

in periods of complete seclusion between April 1914 and the autumn of 1916, as World War I 

raged. Bartók finished orchestrating the theatrical work in January 1917, and the full score 

was sent to the Opera on 5 February. The first ballet rehearsals were held on 22 February, 

and the orchestra started rehearsing on 18 April.

During that period, the Opera was under the management of the polymath count Miklós 

Bánffy, who served as government commissioner from February 1912 until June 1917, and 

then as general director for almost a year until his resignation. Scarcely two weeks before 

he took up the latter post, The Wooden Prince was premiered with his set and costume 

designs under tempestuous, or at least adventurous, circumstances. The choreographer 

of the world premiere, the German-Swedish Otto Zöbisch joined the Opera in November 1915 

and a year and a half later made his creative debut with Bartók’s ballet.

In his memoirs, Béla Balázs reported on the dramatic circumstances surrounding the pre-

miere: “The Opera had seven conductors. Each of them rejected the idea of conducting such 

a ‘muddle’. Finally, an Italian guest conductor, the excellent Tango Egisto, said he was willing 

to undertake it. The opera had two stage directors. In the name of the honour of the Opera 

House, they both bluntly refused to direct this ‘assassination attempt on the arts’. There was 

a ballet master hanging around the Opera House. Some mild Swedish gymnastics teacher. He 

whined that there was not a single waltz, polka, minuet, tschardash or any other kind of dance 

to be found in the music – so what should he coach the corps de ballet to do? Eventually, he 

resigned too. The Hungarian Royal Opera went on strike. It rebelled. I don’t know whether they 

had ever acted in such an organised fashion in battles over either wages or politics as they 

did against Béla Bartók’s music. He did not get involved in all this. I was careful not to tell him 

about it. I myself was a child then, a humble librarian at the Pedagogical Library of Budapest. 

But I knew that, for Bartók, this would determine the course of his life.”
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Quotes about  
the world premiere
“The Budapest audience’s attitude towards my works certainly changed in 1917. I had the 

privilege of hearing a major work of mine, the ballet The Wooden Prince in a musically 

perfect production – thanks to Maestro Tango Egisto.”

Béla Bartók

“So I went to the intendant and told him, “Sir, I’ve never been on stage in my life. Give me the 

commission to direct the ballet. I don’t know the first thing about how dances are coached. 

Let me lead the corps de ballet, or else The Wooden Prince will never be staged. I don’t think 

any intendant, unless they were a Hungarian count, would have dared to undertake such 

a harebrained escapade. (…) I worked for two months. I lost 15 kilos. Together with Brada, 

Nirschy and Pallay and the whole fanatical dance corps, we launched our assault… (…)

The tickets were being sold at exorbitant premiums. They were getting ready for the noisi-

est scandal ever seen at the Opera. The reviews had already been written to say, in spirit 

and style, “Young Béla, you have no business composing music.” It was an unforgettable 

night. After the last bar there was dead silence in the auditorium lasting for seconds. Not 

a single handclap. But nor was there any hissing or whistling. An enormous and invisible 

balance scale was swaying back and forth. As if an internal struggle, a silent war, were 

underway in the dead silence of the auditorium. And then ecstatic applause broke out from 

the gallery, rolling down in a great avalanche to the boxes and the stalls and even sweeping 

away the rabble from the press along with it. Many reviews had to be revised that night. This 

was Béla Bartók’s first breakthrough success.”

Béla Balázs

“In this work, I was striving for something that was entirely Hungarian and fairy-talelike, 

and to accentuate this, the less realistic the characters in the ballet appeared, the better. 

When it comes to the stage scenery of The Wooden Prince, my aim – if one can talk about 

Rónai András
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aims here at all – was that it should not imitate reality. I was thinking of a colourful illus-

tration, and I would be glad if the audience perceived it that way too. The reason why the 

characters are clad in extremely vibrant colours – blue, green and yellow – as they move 

and dance against a grey, simply drawn background is because they stand out much better 

this way, and the strong colour contrast makes them seem even more unrealistic.”

Miklós Bánffy

“The greatest and most outstanding event of this theatre and music season was undoubt-

edly the dance drama The Wooden Prince, whose premiere was the realisation of the most 

beautiful aim that a superb Hungarian writer and poet shared with the most brilliant of 

Hungarian composers. With his ballet libretto, Béla Balázs opened up a genuinely new path 

for theatrical drama, which seems to have been given a new dimension to this ballet filled 

with poetic beauty. Béla Bartók’s music is another testimony to his immense skill, creative 

versatility and warm, poetic heart, which beats in each and every measure of The Wooden 

Prince. Nothing is impossible for Bartók’s music: it illustrates the plot, paints moving im-

ages of natural phenomena, demonstrates inner emotions and stands for the words that 

would be uttered if the piece were not written as a pantomime.”

Színházi Élet (Theatre Life)

Balázsi Gergő Ármin és a Magyar Nemzeti Balett tánckara /  
corps de ballet of the Hungarian National Ballet
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Prologue
This old riddle of mine:
Where, where shall I conceal it?
Once upon a time? Within or without?
Ancient fable, what could it mean,
Ladies and gentlemen?

Listen! The song is being sung.
You watch, as I watch you.
With the curtain of our eyelids raised:
Where is the stage? Within or without,
Ladies and gentlemen?

Bitter and joyful,
Remarkable things,
The world out there is at arms,
But that’s not what we die from,
Ladies and gentlemen.

Let us gaze upon each other,
And regale one another with our tales.
Who knows where we got them from?
Let us listen and marvel,
Ladies and gentlemen.

The music plays, the flame is burning:
Let the performance begin.
With the curtain of my eyelids raised.
Applaud later, when it’s been lowered,
Ladies and gentlemen.

The castle is ancient, and this story
About it is ancient too.
Now you too shall hear it.

Bretz Gábor

Bluebeard's Castle
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Synopsis
The protagonists of Béla Bartók and Béla Balázs’s symbolist opera are Bluebeard and his 

wife, Judith, who has left her family and her betrothed in order to follow her love. However, 

Bluebeard’s castle – that is, his soul – contains seven closed doors. Judith persuades her 

husband to open them, one after the other.

Behind the first door is the torture chamber, while the second leads to the armoury. Still 

unsatisfied, Judith wants to open the other doors in order to fill her beloved’s castle with 

light. Bluebeard gives her three more keys: the third is for the treasury, the fourth opens 

the door to the hidden garden. The treasure and the flowers, nevertheless, are bloody.

At her husband’s bidding, Judith also opens the fifth door, where Bluebeard’s realm shines 

with brilliant light. The clouds, however, cast dark shadows. Judith now wishes to look 

behind the “innermost” doors, but she asks Bluebeard in vain: she must not ask, but instead 

simply love him. Judith receives the sixth key, which opens the door to the lake of tears. 

From behind the final door emerge the three former wives. All goes dark.

A French legend on  
the Hungarian opera stage
The myth of Bluebeard is traditionally linked to two historical figures. One is the 1st-century 

ruler of Brittany, Conomor the Cursed, who killed his wives when they became pregnant. 

According to the legend, the ghosts of his previous wives warned his last spouse, allowing 

her to escape. The other historical figure was a 15th-century nobleman named Gilles de 

Rais. Despite being an educated man who had participated in the Crusades, the “pious 

monster” eventually turned to occultism and committed terrible murders. Accounts say 

that his beard had a tint of blue when seen in a certain light.

The story of Bluebeard became well-known when Charles Perrault’s published his collection 

of tales in 1697. The subject was rediscovered in the Romantic era and was adapted by sev-

eral authors. With his short story Les Sept Femmes de la Barbe-Bleue, Anatole France was 

the first to depict Bluebeard not as a murderous beast, but rather as a clumsy man who is 

dominated by women. The story has appeared in Hungarian folklore as well – for example, 

in the Ballad of Anna Molnár and the story The Wife of the Mason Kelemen. The young Hun-

garian writer Béla Balázs was inspired by the legend too, especially Maurice Maeterlinck’s 

version, the symbolic play Ariane et Barbe-Bleue ou la délivrance inutile (Ariane and Blue-

beard or The Useless Rescue), which served as the basis for the 1907 opera by Paul Dukas.

Béla Balázs wrote his own version for the stage with the title Duke Bluebeard’s Castle, the 

full text of which was published in the periodical Stage Drama on 13 May 1910. Music histo-

rian György Kroó argued that Béla Balázs “originally offered the mystery play to Kodály, and 

he read his play aloud to him in 1910. Bartók, who was also present to hear it, was captivated 

by the theme.”

The artist and loneliness
Béla Bartók was an introverted person. He worked tirelessly: collecting the treasures of 

Hungarian folk music, teaching at the Liszt Academy of Music, organising the music scene 

of the day and, not least of all, composing. The composer’s novel voice was alien to most 

“audiophiles”. “We should let donkeys remain donkeys and take all serious intellectual prod-

ucts abroad. Let these people here suffocate with John the Valiant and The Merry Widow, 

I don’t care,” he wrote to his mother in a state of agitation in 1907.

Six years later, a year before the First World War broke out, he was even more pessimistic: 

“A year ago, I was officially executed** as a composer. Either the authorities are right: in which 

**  Discouraged by both the failure of the New Hungarian Musical society to achieve the desired results and the 
hostile incomprehension toward new musical efforts exhibited by Hungarian critics and audiences, Bartók retired 
from composing, his piano performances and public life in general.
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case I am a talentless amateur; or I am right, in which case they are idiots. (…) So I’ve resigned 

myself to the fact that I’ll only be writing for my desk drawer from now on.” In addition to pro-

fessional rejection and loneliness, he was unfortunate in his private life too: in 1907 he fell 

in love with one of his students, the violinist Stefi Geyer, who did not return his affections. 

While composing Bluebeard, he was still probably under the influence of this experience, 

but he dedicated the opera to his (first) wife Márta Ziegler, whom he married in 1909.

The work, which was both Bartók’s first vocal piece and his first opera, had been completed 

within about half a year, by September 1911. The young composer was indisputably inspired 

by the Wagnerian motifs of “redemptive love” and “prohibition”, as well as by the music of 

Richard Strauss and Debussy, which was leading to new worlds, and Hungarian folk mu-

sic. Bartók presented an individual and unique voice in his first (and last) opera. “Bartók’s 

musical-dramatic voice is different from the tone of any other work we have seen so far in 

every such sense. (…) Those who still expect acoustically painted jokes from opera will not 

appreciate Bartók’s portrayals of his characters, which are free from all external trappings. In 

parallel with our era’s highly developed understanding of psychology, the Hungarian maestro’s 

vocal parts present such depictions of the soul as if it were not the characters themselves, 

but rather their souls, speaking from their lines,” wrote music historian Antal Molnár in 1918.

But this is getting ahead of ourselves. The jury of the Lipótváros Casino’s opera competition 

of was completely stunned by this piece with no story and only two characters: judging it to 

be impossible to perform, they rejected it. Bartók continued working on his opera, finalising 

it in 1912. Still, it spent more than six years in his desk drawer. The Hungarian Royal Opera 

only included it in its programme in 1917, after the success of The Wooden Prince. The world 

premiere was held on 24 May 1918. The production was conducted by the outstanding Italian 

conductor Egisto Tango and directed by Dezső Zádor, with Miklós Bánffy designing the set. 

The prologue was recited by Imre Palló, Bluebeard was sung by Oszkár Kálmán and Judith 

by Olga Haselbeck. Since then, the Hungarian State Opera has staged several different 

productions of it, in a total of over 500 performances. Kasper Holten’s version premiered in 

2018, on the centenary of the world premiere.

Vörös Szilvia, Bretz Gábor
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The strange world of a 
co-dependant relationship
An interview with director Kasper Holten

Born in Copenhagen, Kasper Holten was nine years old when a perfor-

mance of Carmen left him smitten with the world of opera. He went on 

to master his profession alongside such directors as Harry Kupfer, John 

Cox and David Pountney. He was only 26 when he became artistic direc-

tor of the Royal Danish Opera, later leaving for London in 2011 to serve as 

director of opera at the Royal Opera House, where he remained until 2017. 

He has directed more than 75 productions of stage plays, musicals and 

operas in numerous theatres around the world, including leading opera 

houses like the Wiener Staatsoper, the Deutsche Oper Berlin, Milan’s La 

Scala, the Gran Teatro del Liceu in Barcelona, the Teatro Real in Madrid, as 

well as on the monumental open-air stage of the Bregenz Festival. From 

2018 he has been CEO for the Royal Danish Theatre, the national home for 

opera, ballet and drama in his native country. His 2018 visit to Budapest 

was not his first: in 2009, he shot his opera film Juan, based on Don Gio-

vanni, here, which came out in 2010.

We interviewed Holten at the beginning of the rehearsal process in 2018. 

You have already dealt with a work by a Hungarian composer, having 

staged György Ligeti’s Le Grand Macabre, but this is your first engagement 

with the Hungarian State Opera.

This invitation was a real gift to me as I’ve always felt that the early 20th-century rep-

ertoire is very close to me, so I was really looking forward to rehearsing this incredible 

piece. I have, of course, seen many productions done of it over the years. I’ve tried to 

take a slightly different approach from the directions I’ve seen before. In this version, 

I don’t want to present Bluebeard and Judith as a couple at the beginning of their rela-

tionship, but rather as a man and a woman who have been living together in a marriage 

for more than twenty years. Bluebeard is a successful and wealthy painter who started 

his career as a talented but poor artist. At the beginning of their relationship, Judith 

gave up the safety of her family and fiancé for this poor artist. Bluebeard has since 

become a world-famous painter, and despite the pain that creative work causes him, it 

is only to his art that he can fully open up and be himself. This is what Judith is jealous 

of, and she began to row and fight with her husband, as she wants him to fully open his 

soul to her. The story is circular: these arguments are repeated every few years, just like 

with other couples who have been living together for decades; what’s more, sometimes 

even some humour appears in their disputes, as often happens in real life. It’s just one 

room, and there’s no-one else on the stage but a man and woman trapped in this room 

and in this relationship, in which they are both unhappy, although they can’t live without 

each other, either. I’d like to focus on these two people; that’s why I decided to leave out 

the prologue at the beginning of the production.

The fundamental question in productions of Bluebeard is always the set in 

which the creators place the events and the way they represent the seven 

doors and what’s hidden behind them. What was your and visual designer 

Steffen Aarfing’s concept during the design process?

Bluebeard’s castle is his soul, so we wanted to create a space that reveals a lot about this 

man. This is how the set of the production is one of Bluebeard’s homes (he probably has a 

lot of homes, anywhere from New York to Paris and London), which is a studio apartment 

where he still leads quite a Bohemian life. The set was inspired by the Hungarian State 

Opera: we visited the painting workshop of the Opera House before the reconstruction 

works began, and we were impressed by its spaciousness and atmosphere. The seven 

doors appear in the production too, although symbolically. Bluebeard has seven scars on 

his body that, for Judith, represent Bluebeard’s secrets, doors to his soul. But it is a cen-

tral point of the production that the doors do not have a physical manifestation on stage 

– they are metaphorical and represent the narrative about aspects of Bluebeard’s soul 

that Judith wants him up to open to her, to share with him. And, as such, the absence 
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of physical doors are in a way a point: Judith thinks he has these specific secrets inside 

him that she needs to know, when in fact of course the identity of Bluebeard (or anyone 

else) is not a fixed narrative, but much more something that is constructed and flexible.

So how do you represent the doors?

What is hidden behind them is the entire psychological world of Bluebeard, the artist. The 

first door is the torture chamber, that is Bluebeard’s work: creating art has become torture 

for him. Behind the second door are the weapons, that is a lot of empty liquor bottles - this 

is how he fights, how he works. The third door’s treasures are his paintings, which are that 

worth lots of money, but are also covered with blood - they have cost him a lot of pain in 

their relationship. The fourth door is the flower garden which is the floral dress Judith was 

wearing the first time they made love. At the fifth door a massive change happens, as Blue-

beard decides not just to reveal things, but to change his destiny: he decides to destroy his 

paintings and to give up his work he wants to be free and sees before him eternal freedom, 

the open realms of his future. Although Judith is the one who keeps pushing Bluebeard to 

open up for her, she also needs him to remain this mysterious artist whom she cannot un-

derstand. Without this, she would lose her identity. Therefore, she cannot stop questioning 

him. The sixth door reveals the lake of tears: Judith holds up a mirror to him, and the flood 

of tears are Bluebeard’s own. He is opening up. He wants to stop there, but Judith starts to 

talk about Bluebeard’s previous women. The seventh door opens, and he turns the mirror 

towards Judith, suggesting her eternal jealousy has been in vain: she is all the women he 

has ever loved. The morning bride when she wore the floral dress, the midday bride when 

they had a child, the evening bride when they got older together, and now she becomes his 

midnight bride, cold and hard. We are left at the end with the question about whether this 

cycle of mutual dependency and abuse will stop here, or repeat itself. I hope this concept 

shows Bartók’s own struggles as an artist and as an individual. The music clearly reveals 

the fact that it’s an extremely personal story, and we wanted to move the piece from the 

gothic to the personal, making it at once more symbolic and yet very direct. I hope we can 

bring out this artistic personality and create a production that is somewhat different from 

previous ones.

Vörös Szilvia, Palerdi András
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Vörös Szilvia, Palerdi András
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