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Forgács D. Péter

A magyarok és az osztrákok imázsa 
az eredeti Cigánybáró-változatokban

Francis Bacon idolum-tana a 17. század elején igazolta az idegen népekről és nemze-
tekről kialakított sztereotípiák jogosságát, azaz a tulajdonságok szelektív észlelésének 
helyességét, vagyis a pozitív és a negatív előítéleteket.1 A 18. század elejéről származó 
„Népek Táblájában” (Völkertafel) az egyes nemzetek imázskülönbségei világosan kife-
jeződnek.2 Ez a több változatban is fennmaradt fatáblára festett olajfestmény jellemző 
ruházatban ábrázolja az egyes nemzeteket és egy-két szavas jellemzéssel mutatja be 
tizenhét bevett tulajdonságukat, a rögzült sztereotípiákat. Ez a nációk korabeli imázsának 
egyértelmű és átfogó tárgyi bizonyítéka, amihez hasonló a 19. században nem lelhető fel, 
ezért a klisék változásának meghatározásához színházi alkotásokhoz kell visszanyúlni. 
Elsősorban olyan színművekre lehet hagyatkozni, amelyek többszörös átírásuknak kö-
szönhetően összehasonlíthatóvá teszik a különböző imázsokat.
Nos, a Cigánybáró ilyen mű. Valóságos etnikai panoptikum tárulkozik fel benne: így pél-
dául az operettben a tőrőlmetszett magyar alakját megtestesítő Zsupán elődje a regény-
ben az osztrák Feuerstein báró és a szerb Loncsár, utóda pedig a későbbi operett válto-
zatokban Kolozsváron sváb, Pesten pedig igen gyakran szerb szereplő.
A novellát3 Jókai Mór 1883-ban írta, ebből lett röviddel azután a német nyelvű, illetve ké-
sőbb a magyar regény4, majd ezt követően 1885-ben ifj. Johann Straussnak köszönhetően5 
a bécsi operett. A német nyelvű operettet Budapesten már 1886-ban bemutatták a Német 
Színházban, majd néhány hónappal később, más-más változatban, Kolozsvárott és Bu-
dapesten magyarul is címlapra tűzték.
A változatok különlegessége, hogy Jókai a legtöbb formátum elkészültében közreműkö-
dött, a változtatások tehát autentikusak, a tudatossághoz pedig nem fér kétség. A kérdés 
az, hogy hogyan alakult az egyes variánsokban a magyarok és az osztrákok imázsa?

A magyarok imázsváltozása Ausztriában a 19. században

Több olyan irodalmi mű létezik, amely jól mutatja a 19. századi radikális imázs-változást. 
Ilyen pl. Nestroy egyik főműve, az Umsonst [Ingyen], amely sok hasonlóságot mutat Szig-
ligeti Liliomfi (1852) című művével. Az imázsváltozásnak egy másik szemléletes példája 
Grillparzer Ein treuer Diener seines Herren (1828) [Urának hű szolgája] című alkotása. 
Ez a mű Katona József Bánk Bánjának (1815) Lajtán-túli változata. Grillparzer színművé-
ben Bánk bánus nem öli meg Gertrudist, mi több, a nép haragja elől ő menti meg Ottót, 
Gertrudis fivérét, aki meggyalázta feleségét. Bánk udvarhoz fűződő feltétlen lojalitása 
felülírja az erkölcs diktálta személyes kötelességét, csakúgy mint patriotizmusát. A ma-
gyarok hűségének sztereotípiája egy vágyalapú eszmény, amely végső soron a valóság 
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torz látásmódját és a múlt eszerint mitizált emlékezetét generálta. Ennek a szemléletnek 
történelmi alapja van, a Pragmatica Sanctio magyar elfogadása (1723). A lojalitással kap-
csolatos két szemléletmód – a magyar és az osztrák – mindazonáltal merőben eltérő.
Közös volt bennük, hogy egyikük sem ismerte a másik valódi arculatát, mi több, nem is 
akartak tudomást venni róla. Bibó István ezzel kapcsolatban egyenesen a „hazugság 
konszenzusáról” beszél.6 Az 1867-es kiegyezés osztrák és magyar értelmezésének do-
kumentált eltéréseiből a politikai vezetés kölcsönös és tudatos öncsalását és önámítását 
vezette le. A kiegyezés magyar értelmezése szerint az osztrákok végre elfogadták régi és 
jogos, törvényes és korszerű követeléseiket,7 tehát bekövetkezett a „türelmesen kivárt, 
Isten által szentesített igazságszolgáltatás” – így hangzott később az elfogadott megfo-
galmazás.8 Ausztriában eközben ugyanezt úgy értelmezték, hogy végre sikerült megtörni, 
megszelídíteni és integrálni a rebellis, nyughatatlan és lázadó nemzetet, a magyarokat, 
az összes asszimilálandó nép legvadabbikát.
Ausztriában már a 19. század elején (különösen Hormayr munkássága révén) megszü-
letett az államközösségi dinasztikus identitás eszménye, de hatalmi ideológiává csak a 
század utolsó harmadában vált,9 ekkor alakult ki a Habsburg-mítosz.10 A magyar identi-
táskeresés eredet-, nyelv-, illetve hagyományközösségi alapokból indult ki. Ezzel szem-
ben a dinasztikus legitimitás, a Habsburg Birodalom népeit a közös állam és uralkodóház 
történetiségével, azaz a birodalmi patriotizmus érzelemvilágával kecsegtette, amelyben 
a népek és nemzetek békés együttélése a joviális uralkodóház tradicionális uralmi jogán 
és a császár karizmatikus mítoszán keresztül talált legitimációra.11 Míg a Habsburg-míto-
szon keresztül az osztrákok a „koronás és örökös tartományok” alávetettségének vágyát, 
addig az egyes országok saját nemzeti törekvésüket akarták megvalósítani. Közös volt 
az uralkodó iránti osztatlan emocionális kötődés, a Habsburg-ház történelmi legitimációja 
és a körkörösen zárt szemléletekből adódó kölcsönös értetlenség. Mindez kiegészült a 
tartományok egymás közti rivalizálásával, ami a Habsburg berendezkedést sokáig erősí-
tette, végül azonban megbuktatta.12

A népek értékképe a pozitív és a negatív sztereotípiákkal együtt évszázadokon át örök-
lődött. Különös ugyanakkor, hogy sztereotípiák a magyarokról nem váltak árnyaltabbá, 
hanem a korábban kialakult képzetek előjele változott. A „Népek Táblája” (Völkertafel) a 
magyarokat „lázadó”–nak tekinti, „hűtlen”–nek és „áruló”–nak, éppen ez a képzet fordult 
át Ciszlajtániában 180 fokkal, ennek egyenes ellentéte, a végsőkig hű alattvaló kliséje 
vált közkeletűvé. A „vérszomjas” hirtelen „tüzes vérű” és „paprikás temperamentumú” lett, 
a „legkegyetlenebb” jelző helyét a „hősiesség” képzete foglalta el. Az a nép, amelyik a 
Népek Táblájának verdiktje szerint úgyis „szablya által hal meg”, áldozza csak továbbra is 
vérét, de immár ésszerűen: a Habsburg Birodalom oltárán. Valószínű ugyanaz vezérelte 
mind a pozitív, mind a negatív imázsképzeteket, nevezetesen a jó és hűséges szolga 
iránti vágy, amit a magyarok vélt tulajdonságaik révén kitűnően be tudnának tölteni.

A magyarok imázsa az osztrák operettben

A Cigánybáró operett ennek a vágyképzetnek felel meg. Az operett főhősének, Barinkaynak 
a szerepében a Lajtán-túli pozitív töltetű vágy fogalmazódik meg, milyen szép is lenne, ha 
Barinkay a képességeit végre nem fölöslegesen, cirkuszban kótyavetyélné el, hanem a 
Habsburg haza szolgálatába állítaná és a magasabb államérdekért ontaná a vérét!
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Jókai és Strauss levelezéséből és a visszaemlékezésekből kitűnik, hogy a szerzők any-
nyira magától értetődőnek tartották saját nézőpontjaikat, annyira önreferens volt a két 
képzet, hogy teljesen értetlenül álltak egymással szemben.13 Strauss Jókai operettlibret-
tóját úgy dolgoztatta át, hogy az elkészíttetése során beépíttette a műbe az általa érvé-
nyesnek tartott imázst, és Jókai is ugyanezt tette a visszafordításkor. Pusztán a másik 
munkájának zavarait vélték felismerni, nem azt, hogy kölcsönösen más jelentése is lehet 
ugyanannak a történetnek, jelnek, paradigmának. Nem vették észre, hogy változtatása-
ik mögött szisztematikus, nézőpontbeli és strukturális különbségek feszülnek. A magyar 
nemzeti önmegvalósítás identitásteremtő vágya ugyanolyan intenzitással volt jelen, mint 
az osztrákoknak a magyarok hűségéről alkotott vágyképzete. Ez a kettősség világosan 
megmutatkozik Barinkay szerepében.
A bécsi operettben Barinkay háromszor bizonyítja odaadását: a császárnőnek ajándé-
kozza kincsét, elhagyja szeretett feleségét a veszélyben levő birodalom védelméért, majd 
életét és vérét a hazának ajánlva hősiesen helytáll. Ezen érdemeket sorolja fel Homonnay, 
amikor megjutalmazza őt. Barinkay személyes önzetlenségével, hősiességével szerezte 
meg vagyonát és nemesi rangját, azaz társadalmi helyét.
Ausztriában a Habsburg-birodalom iránti hűség a kiegyezés óta a monarchián belül a 
magyar királyság tekintélyének növelését is jelentette egyúttal. Ehhez a magyarok ősi 
hűségének az imázsa elengedhetetlen feltétel volt. Magyarország integrálása sikertörté-
netnek számított, amelyet a Habsburg berendezkedés a korabeli felfogás szerint joggal 
és méltán könyvelt el magának, holott a „befogadott” fél ezt soha nem érezte így.
Míg Barinkay szerepében az új pozitív diszkrimináció jelenik meg, addig Zsupán zsá-
nerképében a Lajtán-túli magyar-tipológia továbbra is élő, tradicionális vonásai tűnnek 
fel. A Népek Táblájának tanúsága szerint a magyaroknak „csekélyke értelmük” van, 
(kevesebb, mint a lengyeleknek) mindazonáltal nekik „gyümölcs és arany bőséggel 
adatott”, továbbá „mindennek bőségében vannak”. Zsupán jellegzetessége ezen alap-
szik: iskolázatlan, írni-olvasni nem tudó, ügyeskedő alak, aki először a főhős birtokából 
kanyarít le magának egy darabot, majd hullákat rabol ki. Gazdagsága a magyarokkal 
társított szerencsével, vagy inkább az érdemtelenül kiügyeskedett jólét imázsával függ 
össze. Nincs egyetlen jó tulajdonsága, vagy tette sem, azon kívül, és ezt is hangsú-
lyozza a librettó, hogy szép a lánya. A szerep eredetileg vaskos bécsi tájszólásban 
íródott, ízes magyar akcentussal fűszerezve. Zsupán nevetségesen szeretetreméltó 
alakja egyszerre magyarosan idegen és bécsiesen saját. A buffo szerep komikuma 
nemcsak a cselekményben és a szövegben, hanem zeneileg is hangsúlyos. Zsupán 
nevetségessé válik: belépőjében „Ja das Schreiben und das Lesen“ [„Jó evés és jó 
ivás”] a röfögés és böfögés zenekari hangutánzásával, második önálló számában pe-
dig, a magyarra le nem fordított „Mir helfen die Doktoren nicht” [Már doktor sem segít 
rajtam] váratlan kromatikus lépésekkel, de a harmadik szóló számban is, a hullafosz-
togatás vidám indulójával „Von des Tajo Strand” [Spanyolországban, ahol ott jártam]. 
Butaságával együtt válik szimpatikus figurává, amit szerepének humoros nyelvezete és 
kupléinak dallamossága okoz. Nála tehát megmaradnak a régi sztereotípiák, előjelük 
sem változik, mint Barinkaynál, viszont megszépülnek. Zsupán bécsi dialektusa jelöli, 
hogy habitusa részben megegyezik az osztrákokéval, ami az elfogadottság legmaga-
sabb foka.
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Osztrák klisék és a magyarok önképe

Jókainak a népekkel és nemzetiségekkel szemben nem volt állandósult (sem pozitív, 
sem negatív) előítélete. Nála a klisészerű tulajdonságok alátámasztották a mondanivalót, 
ugyanakkor az egyes nemzetiségek státusza művenként változott, a magyarság kivételé-
vel, amely mindig pozitív értékek hordozójaként jelenik meg.14

Magyarországra települt osztrákként szerepel a regényben Feuerstein báró és felesége. 
Jókai nem fest hízelgő képet róluk: mihaszna, élvhajhász, kicsapongó életet élnek. A 
szerző burkoltan teszi fel el a kérdést a regényben: mit keres egy osztrák nemes önszán-
tából egy isten háta mögötti magyar vidéken? A válasz erre egy jól bevett sztereotípia: 
az osztráknak csúnya felesége, viszont szép magyar szeretője van. Jókai ezzel indokolja 
az osztrák báró magyarországi tartózkodását. A visszás helyzet feloldása a regényben 
szintén klisészerű: a csúnya osztrák hölgy Magyarországon marad, a szép szerető pedig 
a báróval együtt Bécsbe költözik. 
A pesti Német Színház hatalmas sikert aratva már három hónappal a bécsi ősbemutató 
után programra tűzte a Cigánybárót eredeti változatban. A pesti Népszínházban kezdtek 
aggódni, hogy a Német Színház, ahogy akkor mondták, „lefölözi” a sikert és a darab ma-
gyar nyelven majd veszteséges lesz.15 Evva Lajos, a Népszínház igazgatója Gerő Károlyt 
és Radó Antalt bízta meg a magyar változat elkészítésével, melynek ősbemutatójára már 
hat hónappal a bécsi premier után sor került. A fordítók nem voltak jelentéktelen szemé-
lyiségek. Radó későbbi Petrarca-, Dante-, Leopardi-, Shakespeare és Schiller-fordításait 
még ma is használják és Gerő népszínműveit is játsszák még.16

Jókai meglehetősen türelmetlen volt a magyar változat két társszerzőjével, nem tartotta 
őket sokra: „Na, ezek aztán furcsa egyének itt a Népszínháznál! Jószolgálataimat sza-
bályosan rájuk kell erőltetnem: túlságosan is hozzászoktak a berepülő sült galambhoz.”1-

7 Jókai rá egyáltalán nem jellemző módon határozottan kiállt saját verziója mellett, és 
amit a bécsiek kihagytak, ő újra beillesztette a magyar változatba. A dalszövegek közül 
a regényíró maga is fordított egyet. A „morális kuplé” sajátkezűleg magyarított változatát 
véleményezésre elküldte Schnitzer Ignácnak is: “Mellékelten küldöm a morális kuplét. Te 
tudsz énekelni: ellenőrizd, itt „ejnye be jó”-nak találták”.18

A Jókai–Gerő–Gadó változatban új alakok tűnnek fel, így Gábor diák, Catrina 
markotányosnő valamint Józsi, Feri és Pista nevű cigányok. Ennél a változatnál nem az 
uralkodó iránti hűségről van szó, hanem a személyes hősiességről, amely képes meg-
oldani az összes nemzeti és birodalmi konfliktust. Gábor diák magyar, közvetlenül nem 
része a császári hatalomnak, csak Homonnay pártfogoltja. Homonnay sem lép színre, 
csupán tudni lehet, hogy közbenjárt Barinkay érdekében, de megint nem a császárnál, 
hanem a Kancellárnál. A pesti változatban Barinkay (és Carnero is) békaperspektívá-
ból nézi a császári hatalmat, olyan méltányos rendben, ahol nem a császárnő maga 
szolgáltat igazságot, hanem a hierarchiájában tagolt és szervezetében összetetten tá-
voli rendszer. Barinkay áttétellel jut elismeréshez, Gábor diákon keresztül Homonnay 
közvetítésével a Kancellártól, aki a császári kegyet gyakorolja. Míg Homonnay a bécsi 
eredetiben a császári akarat végrehajtója, addig Gábor diák a magyar változatban a 
hierarchikus sor végén álló személy, aki kieszközli Barinkay számára a megérdemelt 
kegyet. Ezáltal – némi iróniával azt lehet mondani – az operett valóságközelibb lett, 
„realistább”, vagy ha úgy tetszik, veszített meseszerűségéből. Az igazságtétel nem a 
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császári akarat révén érvényesül, hanem a hierarchikusan strukturált és tagolt állam-
renden át.
Mivel ebben a változatban minden magyar hősként jelenik meg, a szerepeket át kellett írni 
tenorra. Homonnay szerepét Gábor diák nem adhatta elő baritonban, hiszen ő már nem 
az autoritást jelképezi, hanem a magyaros összetartást és hősiességet, ezért a szerep 
jelentésének megfelelően tenorra írták át. Ezzel az összes többi férfiszerep hangfekvése 
felfelé csúszott, tetőzve Barinkaynál, akiből női szoprán, úgynevezett „nadrág szerep” 
lett, ami egyúttal megfelelt a kor erotikus képzetének is. „Holnap lesz a Czigánybáró be-
mutatója a Népszínházban – írja egyik levelében Jókai –, el se megyek megnézni. Igazi 
botrány ez. Minden szerepet transzponáltak, szörnyű. Ezekről az emberekről hallani sem 
akarok többet!”19 Eszerint Jókai észre sem vette, hogy saját változtatása okozta a zenei 
változtatások szükségességét.
Könnyen belátható, hogy az operettben magfogalmazódó osztrák imagológia, amely Zsu-
pán szerepében mutatkozott meg, a magyarok önképével semmiképpen sem volt össze-
egyeztethető. Számos későbbi változatban ezért meg kellet változtatni a nemzetiségét: 
ezekben Zsupánból szerb lett.
Bizonyíték a jelentés etnikai eltolódására a kolozsvári változat is, amelyik néhány nappal 
a pesti népszínházbeli bemutató előtt került színpadra. A fordító, Megyeri Dezső messze-
menően ragaszkodott a bécsi szöveghez, mégis fordításában Zsupán sváb-szerb. A ko-
lozsvári változatban Zsupán németül szitkozódik („Tu ferfluchter Kerl”), töri a magyart, ne-
vét pedig Zsivanovics Zsupán-ra változtatták. Ebben a változatban tehát Zsupán zsivány 
lett, kevésbé buffo, inkább antagonista szóló. Tört magyarságával egyszerre személyesíti 
meg a bánáti sváb és szerb kisebbséget. Ennél a változatnál valójában a gazdag német-
ajkú kisebbség kigúnyolása a központi kérdés.
A művet minden hatalomváltásnál átírták, Magyarországon éppúgy, mint Ausztriában. 
Ezért a Cigánybáró történetével Ausztria és Magyarország közti igen változatos viszony 
kel életre. Az operett mondanivaló-nélküliség mítosza, valamint az előző változat fölötti 
értetlenség, minden újraszerző számára 130 éven át legitimálta az újraköltés szüksé-
gességét. A rövidítéseken kívül az idők folyamán változott a szereplők száma, karaktere, 
nemzetisége, a cselekmény helye, ideje, szerkezete, a felvonások száma, tehát tulajdon-
képpen minden.
A nyelvi különbözőségen túl, egyéb korlátok is léteztek Ausztria és Magyarország között, 
a két ország között alapvető, mélyen gyökerező értékrendbeli különbségek voltak. Az 
értékek nem célok, sokkal inkább vágyak és célzások, nem tervezés, inkább sóvárgás és 
vágyálom. A határok értékek mentén születnek, és ezek nem átjárhatóak. Az értékrend-
beli különbségek rögzült, ugyanakkor nem kézzelfogható korlátokat jelentettek, és épp 
a megfoghatatlanságukban rejlett erejük. Niklas Luhman20 bizonyította, hogy az értékek 
hatásfoka az elkendőzésükön múlik. Ebben rejlett az operett hatalma is.
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Jálics Kinga

„Álljunk fel egy nagy körbe, 
fogjuk meg egymás kezét!”
Zsuráfszky Zoltán pályaképe

Zsuráfszky Zoltán táncművészt, koreográfust, Harangozó Gyula-díjas, Érdemes és Kivá-
ló művészt, a Honvéd Együttes művészeti vezetőjét több évtizedes kimagasló művészi 
munkássága, a Kárpát-medencei magyar néptánckincs gyűjtése, megőrzése és közkincs-
csé tétele érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként 2013. március 15-
én Kossuth-díjjal tüntették ki.
Elérkezett az ő életében ez a pillanat is. A fenti megfogalmazás a díjátadáskor elhangzó 
hivatalos indoklás. Néhány mondatba sűrítve a táncos eddigi életpályája.
Mit is jelent számunkra Zsuráfszky „több évtizedes kimagasló művészi munkássága”? 
Nekünk, művészet szerető, a néptáncért különösen rajongó emberek számára? Akik, 
mióta felfedeztük magunknak legelőször is a táncost, majd a koreográfust, rendezőt, 
együttesvezetőt, nem tévesztjük szem elől. Mert valóban hat ránk, munkálkodásának kö-
szönhetően jobbá, gazdagabbá válunk. S főleg boldogabbá.
Pályájának állomásaira visszatekintve egyenes az útja. Noha a művészember élete ala-
kulását „menet közben” nem mindig látja szépen kikövezettnek. Mégis elmondható, hogy 
szinte mindennek megvolt a maga értelme. Hiszen ahhoz, hogy Zsuráfszky Zoltán ma a 
Honvéd Együttes művészeti vezetője lehessen („vigyázó szeme” nemcsak a Tánckar, de 
a Férfikar, a Színészkar, a Papp István Gázsa vezette zenekar művészi tevékenységére 
is ki kell terjedjen), ehhez az irányítói szerephez gazdag tapasztalatokat szerezhetett 
korábbi időkben.
S akkor valóban pillantsunk vissza. Szikszón született 1956-ban. Az Állami Balett Intézet 
első, 1971-ben indult néptánc-tagozatának elvégzését követően a Magyar Állami Népi 
Együttes szólistája, majd 1983-ig tánckarvezetője. Az Egri Tanárképző Főiskola pedagó-
gia-népművelés szakán, később a Magyar Táncművészeti Főiskola koreográfus szakán 
szerzett diplomát. Az 1980-as évek elejétől 1991-ig a szegedi JATE Bálint Sándor Tánc-
együttes és a gyöngyösi Vidróczki Együttes művészeti vezetője. Emellett, 1984 őszén, 
több táncos barátjával megalapította a Kodály Kamara Táncegyüttest, amelynek művé-
szeti vezetője volt.
S itt álljunk meg egy pillanatra. Személyes emléket idézek. Az első élmény mindig meg-
határozó. Valamikor a nyolcvanas évek közepén, a Film Színház Muzsika című lap mun-
katársaként gyanútlanul beültem a Műegyetemen működő Szkéné Színház egyik előadá-
sára. A Kodály Kamara Táncegyüttes lépett fel. Nem ismertem őket. Mindössze hat pár 
táncolt a színpadon. A műsor első perceiben megakadt a szemem az egyik férfitáncoson. 
A tartása tűnt fel, ahogyan a vállát és a fejét tartotta. A tekintete büszke magabiztosságot 
sugallt, miközben a lába szédületes lendülettel járta a táncot. Illett volna a többieket is 
figyelnem, de megfeledkeztem róluk. Aki látta valaha táncolni Zsuráfszky Zoltánt, nin-
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csenek kételyei, ki más is lehetett ez a varázslatos ifjú néptáncos. Én ettől a pillanattól 
kezdve figyelem őt. Nehezen vettem tudomásul, amikor abbahagyta a táncot. Tudom, 
persze, az évek múlásával ez az élet rendje. Végül „elnéztem” a sorsnak e törvényszerű 
váltást, mert a táncosból zseniális koreográfus és együttesvezető lett. S nézzük csak, 
merre vezetett az útja a továbbiakban.
1991-től a Budapest Táncegyüttes művészeti vezetője és igazgatója. Irányítása alatt az 
együttes művészi munkája egyrészt az eredeti néptáncokat legautentikusabban repre-
zentáló színpadi megfogalmazásokra, másrészt a hagyományon alapuló gondolati tar-
talmú, tematikus jellegű táncszínházi produkciókra épül. A Budapest Táncegyüttes és a 
Honvéd Együttes közösen több, egész estét betöltő nagyszabású produkciót hozott létre 
és mutatott be, amelyekben vezető koreográfusként vett részt (Keleti táncvihar, Millenni-
umi sokadalom, Duna rapszódia, Egri csillagok, Árpád népe misztikus opera, illetve a ju-
bileumi István, a király rockopera koreográfusa). A hazai hivatásos és amatőr együttesek 
szinte mindegyikében dolgozott. „Mellesleg” több színházi produkció (Budapesti Kama-
raszínház, Pesti Magyar Színház, Egri Gárdonyi Géza Színház, Katona József Színház) 
koreográfusa. 1980-tól rendszeresen tanít az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadá-
ban, Svájcban, Németországban és Japánban. 

Monarchia
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Alkotói pályájával párhuzamosan folyamatosan részt vett táncok gyűjtésében, így az 
utóbbi évek legnagyobb népzenei gyűjtésében, az Utolsó óra programban is. A magyar 
mellett foglalkozott a román, szlovák, délszláv gorál és cigány folklórral, anyagát a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének Néptánc Osztálya őrzi. Kore-
ográfiai művészetében e hatalmas – és ilyen magas szinten kevesek által elsajátított 
– eredeti néptánc anyagból építkezik.
2007–2012 között a Honvéd Táncszínház művészeti vezetője. A Budapest Táncegyüttes 
időközben beolvadt a Honvéd Táncszínházba, ezért Zsuráfszky a mai Honvéd Táncszín-
házat a Molnár István által 1958-ban alapított Budapest Táncegyüttes jogutódjának is 
tekinti, olyan társulatnak, amelyben mindkét együttes hagyományai tovább élnek.
2012. június 15-e óta az egész Honvéd Együttes művészeti vezetője. Akik úgy gondolták, 
hogy bírni fogja erővel egy ilyen óriási intézmény, a Honvéd Együttes irányítását, nyilván 
látták, hogyan működik ez az ember. Nemcsak az év közbeni rutinfeladatok megoldásá-
ban, de akkor is, amikor nyaranta a Szegedi Szabadtéri Játékokon való fellépéseket kel-
lett megszerveznie, vagy akár külföldi turnékat. Ezer olyan intéznivaló is ráhárult, amitől 
bármely, jó szervező képességgel megáldott vezető személyiségnek borsódzik a háta, 
de természetesen, a művészeten kívüli teendők során is állja a sarat. Holott már önma-
gában az is „ijesztő”, hogy a Honvéd Táncszínház Tánckara Magyarország legnagyobb 
létszámú, 40 tagú (20 pár) hivatásos néptánc együttese. És ezekre a táncosokra mind 
egyenként gondolnia kell. Mikor, milyen feladatot kapjon, amit bír, amire vár, aminek örül, 
s amivel elkápráztatja a közönséget.
Ha felidézzük azokat az éveket, amikor a Kodály Kamara Együttes egyik napról a másikra 
ellehetetlenült, mert magántársulatként képtelenség volt hosszú távon létezniük, Zsura 
– ahogy a hozzá közel állók szólítják – megjegyzi: amilyen bizonytalan helyzetbe kerülnek 
manapság színházi társulatok, az az ő számára s együttese tagjai számára évtizedekkel 
ezelőtt már ismerős volt. Csakhogy a táncos mentalitás egészen különleges. Ezt sok 
civil ember is átélhette a táncházakban. „Maga a táncház módszer megad egy alapot a 
biztonságra – magyarázta nemrégiben nagy hévvel. – Mert mi történik ott vagy bármely 
táncműhely próbatermében? Azt mondjuk: itt vagyunk, fogjuk meg egymás kezét. Álljunk 
fel egy nagy körbe. Gyerekek, szóljon az a zene és kezdjünk el táncolni! Ez pontosan 
a túlélésről szól, a kreativitásról, az interaktivitásról. S szól a nyitottságról, az emberek 
közötti párbeszédről.”
Amikor pedig folytattuk az elmélkedést arról, mi mindenre képes egy táncművész, 
Zsuráfszky tovább idézte emlékeit: „Engem Tímár Sándor és Györgyfalvay Katalin taní-
tott. Mi voltunk az első évfolyam 1971-től ’75-ig, akik az Állami Balett Intézetben hivatásos 
néptáncművésszé lettünk. Ez nem akármilyen útravaló. Aztán a Huszonötödik Színház-
ban tanúja lehettem, hogyan dolgozott együtt Sebő Ferenc és Györgyfalvay Katalin. Fia-
tal táncosként hívtak nyári szegedi produkciókba, ahol Bessenyei Ferenc volt Háry János. 
Ott lehettem a színpadon a Bánk bánban is.”
Ezek az élmények nyilvánvalóan elkísérték a művészt további útján. Tanulságos előz-
ményként szolgáltak későbbi munkáihoz, amikor 1996-ban, 2005-ben, 2007-ben, 2010-
ben szegedi produkciókat rendezhetett. Ott került közönség elé a Tánckrónika Dózsa 
György tetteiről című előadás. A Ghymes együttes zenéjére koreografált és rendezett 
Benyovszky táncjáték bemutatója szintén a szegedi Dóm téren volt, de a darab jövőjéről 
az ősbemutató után nem sokkal máris voltak elképzelései Zsuráfszkynak. Arra gondolt, 
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hogy az 1700-as évek közepén Verbón született Benyovszky Móric korunkat megelőző-
en igazi világpolgár, izgalmas személyiség. Fontos feladatának érzi, hogy az ő életéről 
szóló táncjátékot, amelynek librettóját egyébként Szarka Tamás ötletéből Vincze Zsuzsa 
(Zsuráfszky felesége és alkotótársa) írta idén augusztusban színre vigyék Kassán. Abban 
a városban, amely 2013-ban Európa egyik kulturális fővárosa.
Az MTVA, a Duna Televízió és a Hagyományok Háza által meghirdetett Fölszállott a páva 
című népzene és néptánc tehetségkutató verseny zsűritagjaként Zsuráfszky Zoltánt meg-
ismerhette a televíziónézők sokasága, mégpedig több oldaláról. Megmutatkozott az esze, 
a műveltsége, a szíve, a temperamentuma. Hiszen fölszaladt a színpadra, s maga is 
táncra perdült. Mint mesélte, jóleső érzés volt, hogy azt követően az utcán rámosolyog-
tak ismeretlen emberek. Közben magában azon derült, hogy évtizedekig lehet valaki a 
szakmában bármilyen szinten, s mégis jó nagy csönd van körülötte. Kivéve, ha valami 
botrányt kreál köré a média, akkor egyből ismertté válhatna. De a „Páva” mindenképpen 
pozitív ismertséget eredményezett. S ebben nem föltétlenül az a jó – hangsúlyozta –, 
hogy a zsűritagokat jobban megismerték, hanem a népzene, a néptánc került reflektor-
fénybe. Harminc éve volt utoljára ilyen verseny, erre a seregszemlére óriási szükség volt 

Táncoló tavasz
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már. Megint őt idézem: „Rádöbbent az ország, hogy mennyien foglalkoznak ezzel sza-
badidejükben. S hogy milyen hittel teszik. Ez komoly, szép dolog! S ez a kultúra nemcsak 
a fővárosban és más nagyvárosokban, de ezer helyen az egész Kárpát-medencében 
megmutatkozik. Jöttek a Felvidékről, Erdélyből, nagyon sokfelől”.
Láttam Zsurát próbákon dolgozni a táncosaival. A próbákat szenvedélyes hévvel vezeti. 
Megesik néha, hogy türelmét veszti és elkiáltja magát. Bár lehet, hogy csak azért emeli 
föl a hangját, hogy a terem túlsó végén is meghallják azok, akiknek éppen nem a lába, 
hanem a szája jár. Ám az indulata másodpercekig tart csupán. Aztán humorral elüti, s már 
mosolyog mindenki. Az interneten van egy rövid videofelvétel. Szabadtéren, rengeteg 
táncos közepén áll Zsura, s egyikük megkérdezi: nem hallgatná-e meg, hogyan utánozza 
őt egy fiú. Dehogynem! – feleli Zsura. S már halljuk is. Az övéhez kísértetiesen hasonlító 
hangon mondja aktuális dörgedelmeit a parodista. Zsura kezébe temeti az arcát, úgy 
nevet. Hallatlanul élvezi, amint tréfát űznek harsány megnyilvánulásaiból. A táncosok is 
jobbra-balra dőlnek a nevetéstől. S mindeközben a szeretet légköre fogja körbe a mestert 
és az ő táncosait.
Zsura fáradhatatlan. Noha a hivatása mellett más dolga is van a világban. Feleségével, 
Vincze Zsuzsannával (aki több mint 25 éve segíti szakmai munkáját is) négy gyermeket 
nevelnek.
Az utóbbi évek legjelentősebb, egész estét betöltő táncszínházi produkciói, amelyeknek 
koreográfusa és rendezője is egyben: Betyárok (1994–95); Élő Martin Archívum sorozat: 
Bonchida háromszor (1999), Kalotaszeg (2002), Szatmár (2004), Szék (2006), Mezőség 
(2008), Gyimes (2011); Csárdás – A Kelet tangója (2000); Magyar Rapszódia (2001); 
Csipkerózsika (mesejáték, 2001); Dracula (táncjáték felnőtteknek, 2003); Cigány kurázsi 
– Gipsy Spirit (2003); Boldog emberek (Móricz művek táncos adaptációja, 2004); Tündér-
mese (mesejáték, 2005); Boldogasszony vendégség (2005); Fekete-piros...tánc (2006); 
Monarchia – Népek tánczai (2007); Benyovszky (2008); Ballada – A halálra táncoltatott 
lány (2008). S a legújabbak: A Tenkes kapitánya (2009); Dózsa – Tánckrónika Dózsa 
György tetteiről (2010); Folklór-kalendárium I. – Táncoló tavasz (2012); Folklór-kalendá-
rium II. – Téli tánc (2013). Irodalmi alapú, illetve népköltészeti, népzenei ihletésű kore-
ográfiái: Illyés Gyula: Egy mondat a zsarnokságról (1983); Fordulj, kedves lovam (1986); 
Hidegen fújnak a szelek (1986); Nagy László: Vendégek jövetele (1986); Ballada anyám-
ról (1992); Arany János: A walesi bárdok (1994); A Költő (1995); Rókatánc (1995); Petőfi 
Sándor: Nemzeti dal (1998); Vörösmarty Mihály: A vén cigány (2012); illetve az ezekből 
szerkesztett műsor: Szárnyak zenéje (eltáncolt versek, 1996, 2012). Komolyzenei művek 
rendező-koreográfusa: Makrokozmosz (táncköltemény Bartók Béla: Zene húros hang-
szerekre, ütőkre és cselesztára című művére, 2006); Metamorfózisok (táncköltemény 
Kodály Zoltán: Felszállott a páva – variációk magyar népdalra című művére, 2007); Carl 
Orff: Carmina Burana (2008); Tolcsvay–Bella: Testamentom (2008).
Zsuráfszky Zoltán munkásságát számtalan kitüntetéssel elismerték. Időrendben halad-
va: A Népművészet Ifjú Mestere (1977), Az Év Táncosa (1985), Magyar Művészetért Díj 
(1989), Harangozó Gyula-díj (1993), Érdemes Művész Díj (2002), Az Év Koreográfu-
sa (2005), Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje (2006), Kiváló Művész Díj 
(2010), s végül a legfrissebb, a 2013-ban odaítélt Kossuth-díj.
Befejezésül néhány gondolat Zsuráfszky Zoltán köszöntőjéből, amelyet 2010-ben a Tánc 
Világnapján mondott el a Művészetek Palotájában, az ünnepi gálaesten:
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„Köszöntök mindenkit, aki rajongva, vagy távolságtartó tisztelettel, vagy akár – mint jó-
magam is – a szerelmesek elfogultságával tekint erre a szavakban nehezen kifejezhető 
művészeti ágra. A Tánc örök lüktetése, a pillanat művészetének nagyszerűsége sokakat 
elbűvölt már, s e bűvöletből nehéz, sokszor szinte lehetetlen szabadulni; akit egyszer ma-
gához láncolt, legyen az akárhány éves, nem feledi a mozgás szabadságát, szépségét, a 
gyakorlás áhított gyötrelmeit, s nem feledi azt a boldogságot sem, amely az általa elnyert 
sikert koronázza. Azt mondják, a táncnak csak jelene van, nem alkothat maradandót… S 
mégis! Mindig meg-megújuló formáival, létezésével örökké él, amíg az ember él a földön, 
hiszen egyidős az ember megjelenésével, s az örök emberi életerőt sugározza az emberi 
lélek legtisztább megnyilvánulási formájaként. Számomra a magyar és a Kárpát-meden-
cei népek tánchagyományának továbbéltetése, művészi rangjának megőrzése – egyéni 
művészi utam mellett – a legfontosabb feladat.”

Csárdás
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A Tenkes kapitánya
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A Tenkes kapitánya
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Táncoló tavasz
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Fittler Katalin

Bónis Ferenc ikerkönyvei 
Bartókról és Kodályról

Két, jócskán lexikonméretű könyv, mindkettő a Balassi Kiadó érték-orientált vállalkozá-
sának gyümölcse. Az első Bartók születésének 125. évfordulójára készült (2006-ban), a 
második (nem várva kerek-számú évfordulóra) 2011-ben jelent meg. Külön-külön is ér-
demesek (lettek volna) a szemlézésre, együttes tanulságaik azonban nem maradhatnak 
szó nélkül.
Az írás történetében az egyik (ha nem A) legjelentősebb mérföldkő a könyv-formátum 
megjelenése. S miután polgárjogot nyert, mind szélsőségesebb méretekben kezdett ter-
jedni. Összefüggött ez használatának jellegével csakúgy, mint divatirányzatokkal. A nagy-
méretű kötetek túlnyomórészt lexikális jellegűek (ha úgy tetszik, kézikönyvtárakba valók), 
a karcsú-kecses példányok a személyes jelleget hangsúlyozzák (olyasmit tartalmaznak, 
amit nem kevesen szándékoznak állandóan maguknál tartani, adott korszakokban verse-
ket, lírai megnyilvánulásokat például), a legkisebbek pedig gyűjtők szenvedélyét elégítik 
ki.
Ritka tehát az olyan kiadvány, amely terjedelmét meghazudtoló jellegű. Mint például 
Bónis Ferencnek az a két könyve, amely voltaképp a legszélesebb körű érdeklődésre 
tarthat számot. Rendhagyó nagytestvérei az „X. Y. zeneszerző élete képekben” jellegű 
kiadványoknak, amelyek – valljuk meg – inkább reprezentatív jellegűek voltak. Ezek a 
könyvek bizonyos szempontból összegzésnek mondhatóak, ama tudás összegzésének, 
amely segítségükkel bárkié lehet: muzsikusé, elkötelezett zenebaráté vagy egyszerű ér-
deklődő-tájékozódóé egyaránt. Mert nem feltételeznek semminemű szakmai tudást-fel-
készültséget, kizárólag időt kérnek a potenciális olvasóközönségtől.
Időt, amiben szűkösen vagyunk a 21. század elején – ugyanakkor felkínálják annak a 
lehetőségét, hogy a kínált tudás-mennyiséget bármiféle részletekben szerezhesse meg 
az érdeklődő. Mert egyvégtében való olvasást leginkább csak a kötetek bevezető tanul-
mányai igényelnek, a gazdagon kommentált képeskönyv további tanulságai bármiféle 
részletezéssel elsajátíthatóak.
Ilyesfajta munkára keresve sem lehetne ideálisabb személyt találni Bónis Ferencnél. 
Zenetörténészi életművének külön fejezetét jelenti rádiós (szerkesztői) munkája. Ennek 
egyik csúcsteljesítménye a két „Így láttam…” sorozat, amelyek (több kiadásban) nyom-
tatásban is napvilágot láttak. A történész, aki ezeknek köszönhetően már akkor felismer-
hette az „oral history” felbecsülhetetlen értékét, amikor az általános szakmai vélekedés 
nem foglalkozott e kérdéssel, szerencsés csillagzat alatt kezdett egyedi vállalkozásába: 
a bővített kiadások tartalomjegyzékében megjelenő fekete keretek ékesen bizonyítják, 
szinte az utolsó pillanatban mentette a menthetőt. A rádióműsorok terjedelmét a műsoridő 
korlátozta, s vélhetőleg a nyomtatásban megjelent – gyakran bővebb – verzió sem tartal-
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mazta mindig a „felgyűjtött” adat- és élménymennyiség egészét. A publikálásra nem került 
anyag, életbe-ágyazottságával, a szerkesztő tapasztalati kincse maradt, olyan tőke, ami 
későbbi publikációiban kamatozott. Így e két kötetben.
Olyan munkák jöttek létre, amelyeknek nincsenek alternatívái. Nem kiválthatóak – mást, 
másképp tanítanak, mint más könyvek, tanulmánygyűjtemények. Másképp okulhatnak 
belőlük a szakmabeliek is.
Bartók és Kodály: ikercsillagok a magyar zenetörténet egén. Szabolcsi Bence költőien 
megfogalmazott, lényegre törő meglátása újabb alátámasztást nyer e kötetek által. Te-
gyük hozzá: a rendelkezésre álló nagy terjedelem (nyilvánvaló: a gazdag kép- és doku-
mentumanyag birtokában még így is szelektálásra kényszerült az összeállító) egészen 
kivételes lehetőséget biztosított ahhoz, hogy különböző megvilágításokban mutassa az 
egyes kötetek főszereplőjét. Néha történelmi-társadalmi környezetében, máskor intim 
közelségből, de szerencsére sohasem süllyedve a bulvársajtó – már-már személyiségi 
jogok határait súroló – színvonalára.
Mi adja e kötetek kivételes értékét? Az idők szavának felismerése, miszerint napjaink 
embere (értsd, nyomtatott sajtót még mindig forgató embere) némileg másképp viszo-
nyul az olvasáshoz, mint elődei. Tudásanyag helyett általánosabb az információszerzés 
gyakorlata, a nagy összefüggések iránti érdeklődést háttérbe szorította a különböző 
szempontok szerint „érdekes” keresése. Nos, az információhordozók gazdag világában 
is ritka az olyan forrás, ahonnan ennyi (különbözőféle) értesülés begyűjthető. Célirányos 
kérdésekre persze aligha kapunk választ, de a kötetekben tallózva új világok tárulnak fel 
előttünk. Összefüggések világosodnak meg, s egyáltalán, azáltal, hogy nem környezeté-
ből kiragadva, hanem korának gyermekeként ismerjük meg a két szerzőt, hirtelen többdi-
menzióssá válik alakjuk. A két könyv forgatója számára pedig világossá válik egyéniségük 
különbözősége, szinte kitapinthatóak az „érzékeny felületek”, ahol vállvetve küzdenek a 
közös célokért, s ahol ütközhetnek véleményeik. Emberi alakjuk már-már háromdimenzi-
óssá, körüljárhatóvá válik azok számára is, akik személyesen még csak nem is láthatták 
egyiküket sem.
A kötetek másik, bizonyos szempontból még fontosabb tanulsága immár független a sze-
mélyektől. Szembesülnünk kell azzal, hogy – a technikai haladás áldásaként – a papír-
alapú emlékezést mindinkább kiszorítja az elektronikus. Nézem a fotókat, s belegondolok: 
mi marad az utókornak napjaink zeneszerzőiből? Mobiltelefonnal készített pillanatképek? 
Digitális képek, amelyek eltűnhetnek, ha összeomlik egy szerver? S vajon hogyan lehet 
majd egykor „visszakeresni” az esetleges felvétel-készítő apparátusokat? A halandóság 
és halhatatlanság játéka tréfálkozik velünk, amikor lemondunk pillanatok, folyamatok rög-
zítéséről (ami pedig, ismét csak hála a technikai fejlődésnek!) mind egyszerűbb (pon-
tosabban: megoldhatóbb) lenne. Nézem a képeket, amelyek hivatalos alkalmakkor ké-
szültek – napjainkban a kirendelt fotósok a felhasználható (valamely sajtóorgánum által 
megvásárolt) képek kivételével nyilvánvalóan törlik a többit, ezáltal a holnap tegnapját 
érvénytelenítik. Ha pedig a magánélet területére tévedek, saját gyakorlatból tudom: le-
szoktunk a fotózásról. Márpedig, ami nincs megörökítve, nem hívható elő. Nemcsak fény-
kép-minőségben, hanem a múltból sem!
Vészharangot kondítok tehát e kötet tanulságaként: zeneszerzők, előadóművészek hoz-
zátartói, ne legyetek restek, szeretteiteket minél időt állóbban megörökíteni! Mert ha a 
majdani utókor érdeklődnék is napjaink zeneszerzői/előadói iránt, nem fog találni sem-
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mit, s így rekonstruálni sem fogja tudni – még csak kaleidoszkóp-szemcséit sem – a 
napjainkbeli életnek. Ezzel ismételten halálra (örök elfeledettségre) lesz ítélve az a kor-
szak, amelynek zenéjét – épp a játszottság rendszertelensége miatt – a historikus elő-
adás iránt érdeklődők sem fogják tudni feltámasztani.

(Bónis Ferenc: Élet-képek: Bartók Béla. Balassi Kiadó, 2006; Bónis Ferenc: Élet-pálya: 
Kodály Zoltán. Balassi Kiadó, 2011)

Tündérmese


