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I N  M E M O R I A M

Életében nem mondtam el neki, hogy a magyar tánc-
történet kiemelkedô alakja, mert jogosan tartottam at-
tól, hogy közbevág, és kimeríthetetlen humortarsolyá-
ból elôkap egy letaglózó poént – csak hogy megakadá-
lyozza a szembedicsérést. Legjobban a közönség
spontán elismerését szerette, azokat a pillanatokat,
amelyekben a publikum ôszintén derül, vagy drámai
csendben, megbabonázva figyel. A patetikus nagyot-
mondásokat rendszerint cinkos összemosolygással
„földre” térítette. Nem volt álszerény: tudta, hogy meg-
érdemli a legrangosabb hivatalos elismeréseket is, de
kollégáinak azokért a percekért volt igazán hálás, ame-
lyekben – a szinte gyerekesen önfeledt játék és tréfál-
kozás közben – elfeledhette, ki ô, és hogy a tehetsége
mire kötelezi. A Magyar Táncmûvészeti Fôiskola rek-
toraként is szíve mélyén gyermek maradt, de ez csak
erôsítette kötelesség- és hivatástudatát. 

Ifj. Nagy Zoltán bô két évtizedig a magyar operaházi
balettmûvészet meghatározó alakja volt. Olyan idô-
szakban küzdötte fel magát a csúcsra, amikor alapkö-
vetelmény volt, hogy a legjobbaknak mindent tudniuk
kell. A balett-táncos ifj. Nagy titka éppen ez volt: min-
dent tudott a színpadon. Nem megoldotta, „letudta” a
feladatait, hanem gondos elemzés alapján felépítette a
szerepeit: az egyéni megoldások lehetôségeit kereste
bennük, melyek révén a szerepfelfogás csak rá jellem-
zô többletét tudta megmutatni – miközben a „világ-
ranglistán” is élmezônybe tartozó tánctechnikai tudá-
sát bravúrosan csillogtatta. Hozzáállása, testi és lelki
alkata alkalmassá tette az egymástól alapvetôen külön-
bözô karakterû színpadi alakok megformálására.
Fiatalon „lírikusként” robbant be: rá osztották az ösz-
szes „hamvas szerelmes” hôst. Eltáncolta Seregi László
Sylviájában Amintast, a Rómeó és Júliá ban Ró me ót, va-
lamint a klasszikus balettirodalom valamennyi roman -
tikus hercegét. De nem lehetett be ska tulyázni. Fodor
Antal A próba címû balettjének Júdá saként megmutat-
ta, hogy kiválóan alakít intrikust is, Pártay Lilla Anna
Kareninájában Vronszkijként pedig összetett, drámai
jellemformálásával hívta fel magára a figyelmet. 

Ha emlékezetes szerepeit rangsorolnom kellene,
Seregi Spartacusának címszerepét említeném elsô-
ként. Ifj. Nagy pályafutására jellemzô, hogy a Spar ta cus -
ban elôbb évekig a lírai-töprengô Crassust táncolta,

majd – a közönség mellett a szakmát is meglepve –
vad, barbár, ôserôtôl szikrázó alakításban minden idôk
egyik legjobb Spartacusaként mutatkozott meg.
Hasonló „karriert” futott be a Sylviában is: nagyszerû
Amintas volt, de karakteres Orionjával képes volt fe-
lülmúlni korábbi önmagát. Ebben a szerepében (és
késôbb például a Don Quijote Basiljaként) a humor
táncos megjelenítésének magasiskoláját is bemutatta.
A szintén Seregi koreografálta A makrancos Kata Pet -
ruchiójaként pedig tudásának teljes színskáláját ki-
bontakoztatta: egyazon elôadásban volt bohém, drá-
mai, ironikus és lírai hôs. Felejthetetlen teljesítményt
nyújtott a XX. század talán két legnagyobb neoklasszi-
kus koreográfusmesterének darabjában is: címszerep-
lô volt John Cranko Anyegin jében, és Rudolfot táncolt
Kenneth MacMillan Mayer ling jében.  

Az az idôszak, amelyben ifj. Nagy táncmûvészpályá-
ja kiteljesedett, nyugodtan nevezhetô a budapesti
Operaház (és a magyar kultúra) „vérzivataros évtizede-
inek”. Ifj. Nagy operaházi tagsága alatt hat balettigaz-
gató „fogyott el” (és legalább nyolc igazgatói koncepció
vérzett el), egy dologban azonban mindegyik vezetô-
ség biztos lehetett: Zolira repertoárt lehet építeni.
Nagymértékben neki is köszönhetô, hogy a magyar kö-
zönség adekvát tolmácsolásban ismerhette meg
Béjart, Balanchine, Kylián, van Manen, Mendez, Naisy
és Zanella koreográfiáit. Ennek jelentôsége felbecsül-
hetetlen, hiszen a magyar balettmûvészetnek az el-
múlt évtizedekben nemcsak irányítási-szervezeti gon-
dokkal kellett (és kell most is) szembenéznie, hanem
tartania kellett a lépést az erôsödô, konkurenciát jelen-
tô kortárs tánc különbözô irányzataival is. Ifj. Nagy ér-
tette az idôk szavát: stílusbefogadó táncmûvészként
életmûvével példát mutatott, fôiskolai rektorként pe-
dig csak annyi ideje lehetett, hogy hozzáfogjon egy
korszerû szemlélettel és struktúrával mû ködô oktatási
intézmény felépítéséhez.      

Felfoghatatlan a közeli pályatársak, barátok elveszté-
se. Különösen akkor, ha a halál fiatal embert ragad el,
ígéretes életutat tör derékba. Eörsi István egyik utolsó,
Betegségemrôl címû írásának megjelenése óta különös
ellenszenvet érzek „Leukémia kisasszony” iránt. Zoli
miatt most megbocsátásra képtelen haragos indulat
dühöng bennem.  

Kutszegi Csaba

Mindent tudott 
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