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Tizenöt éves
„A XX. század balettje"

„Bravó, Béjart!" - fogadják a Brüsszel-be
érkezőt az utcai transzparensek, szín-házi
plakátok, sőt a műsorfüzetek cím-oldalai
is a jubiláló társulat előadásain. A magyar
utazónak gonoszul félresiklik a fantáziája:
mi lenne, ha egy hazai színház igazgatója
ugyanígy reklámozná saját főrendezőjét? .
. . Aztán lassan mégis megbocsát.
Egyrészt, mert a Théatre Royal de la
Monnaie igazgatója, Maurice Huisman az
egyetlen, aki ezt a kevéssé dicséretes
propagandafo-

gást mégis megengedheti magának. El-
végre ő volt az, aki tizenöt éve mara-
déktalan bizalmat szavazott Béjartnak, és
színháza szervezeti erejével bábáskodott a
ma már világhírű, de akkortájt még
teljesen bizonytalan jövőjű balettegyüttes
születése körül.

Másrészt a jubileumi program is ki-
váltja az elnézést, sőt, elismerést, akár
csak műsorlapról olvasva is. Február és
március utolsó hete közt a társulat hét
különböző műsort mutatott be, összesen
huszonkét táncművel. Közöttük kama-
raszám, egyfelvonásos és estét betöltő, mű
egyaránt akad, mint ahogy felújítás, sőt,
friss bemutató is a repertoárdarabok
mellett. Ez a program a táncosoktól a
hiten kívül munkabírást és rendkívüli
koncentrálókészséget követel, a szüntelen
átállás készségét. Hiszen egy folk-
lorisztikus felhangú, iráni népzenére

komponált tánc után egy a klasszikus
balett nyelvén készült mű következik J. S.
Bach kantátájára, hogy majd egy új-
romantikus vagy éppen avantgarde zenével
folytatódjék a műsor, s ismét más
táncnyelven.

A legfontosabb végül mégis, hogy
nemcsak a plakát bravózott, hanem a
közönség is. Erről, Béjart töretlenül széles
körű hatásáról legyen egy megfigyelés
elegendő. Beethoven IX. Szimfóniájának
koreográfiáját a társulat 1964-ben mutatta
be, s azóta is minden évben előadja
székhelyén. Most az évfordulós
bemutatósorozat nyitányaként hatszor
adták elő, s ezzel együtt összesen mint-egy
negyvenezer néző tekintette meg a művet.

Kutatva „Béjart-ék" hatásának titkát,
elég egy pillantást vetni a jelenkori európai
táncművészetre, s a kontraszthatás
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- legalábbis részben - máris magyarázatot
ad. A szocialista államok színpadi
táncágazataiból a néptánc - két-három
évtizedes virágzás után - éppen most vár
megújításra, hogy kilépjen a pusztán
dekoratív művészetek sorából. (E téren, a
gondolatiság és a néptánc összekap-
csolásával együtt épp a magyar koreog-
ráfusok szereztek érdemeket, sajnos,
egyelőre nemzetközi visszhang nélkül.) A
klasszikus balett képviselői ugyancsak
nehezen mozdulnak ki megszokott for-
máikból. A kortárs zenéhez közelítő, friss
gondolatokat új táncformába öntő
koreográfiára aránylag kevés példa akad (a
leningrádi Leonyid Jakobszont, a tallinni
Mai Murdmaat és a poznani Conrad
Drzewieckit tarthatjuk leginkább számon
az újítók között); az operabalettek
zöménél még az epikus meseszövésű,
nagy formátumú balett uralkodik.
Nyugaton a klasszikus társulatok mellett
kétségtelenül több a modern tánc-együttes,
modernségük módja azonban gyakran
kíván kritikát. Nem szólva arról, hogy a
szakmai tudás olykor hát-térbe szorul, s
így nemegyszer a nagy-képűen dilettáns
mozgáshalmazok lép-nek koreográfiává
elő, a művek gondolatköre és a
koreográfiai megoldás mód-ja sem válthat
ki mindig rokonszenvet. A
pszichologizálás eluralkodása és a tár-
sadalmi problematika megkerülése, a
kegyetlenség és a morbiditás, a szenvtelen
színpadi pucérságok és a megideologizált
„szexijelenetek" önmagukban külön-külön
talán még elviselhetők lenné-nek. Együtt
már nehezen, különösen, ha a néző a
kiúttalanságot, a depressziós összhatást
kapja végső útravalóul. S ezen a ponton
lép be - és emelkedik mindjárt kortársai
fölé Béjart, akinek többek közt megadatott
a katarzisteremtés tudománya is.

A klasszikus baletten nevelődött Béjart
máig sem tagadta meg iskoláját. Számos
műve erre a „lexikára" épül, de
nyilatkozataiban is hitet tesz a klasszikus
balett szüksége mellett. Ugyanakkor
mégsem abszolutizálja, csupán alapnak
tekinti, amely még hozzáadást igényelhet.
Ami személyét illeti: spongyaként szívja
fel a legkülönbözőbb stílushatásokat a
távoli-keleti kultúrák táncnyelvétől a
jelenkori modern táncelemekig. Innen is
adódhat, hogy műveit olykor eklek-
tikusnak minősítik. Holott az áthasonítás
folyamatában ott munkál saját moz-
dulatteremtő invenciója és „szűrője", s
balettjeinek belső stílusegysége ugyan-
csak szemmel látható. Más kérdés, hogy

koreográfiái csakugyan elütnek egymás-
tól, követve az eltérő koreográfiai gon-
dolatokat és zeneműveket - a sokhúrúság
azonban inkább az egyhúrú pálya-társakat
zavarhatja, mintsem a nézőt.
Mindenesetre Béjart-nak előadóművész-
ben is a sokoldalúan képzett, minden kife-
jezésre alkalmas táncos az ideálja, s az
általa vezetett brüsszeli Mudra iskolában
is a komplex képzés megvalósítására
törekszik. Olyannyira, hogy az indiai
„gesztus" szó emblémája alatt színész-
mesterséget, éneket és beszédtechnikát is
oktatnak a tánc mellett, a teljes értékű
színházi előadóművész kinevelésé-nek
reményében.

A gazdag mozdulatteremtő fantázia a
táncstílusok sokrétű ismeretével, fel-
használásával együtt vezet Béjart mű-
veinek formai megjelenéséhez. Ezt az
amúgy is változékony táncnyelvet persze
felettébb körülményes volna körül-írni.
Egy momentum azonban majdnem
minden táncműben megragadható, s ez a
koreográfiai közlés feltűnően arányos
tagolása. A táncfolyamatok és pózok
egyensúlyával Béjart kiváltképpen eltér
sok modern koreográfustól, aki a szünetet,
pózt, mozdulatlanságot már a tánc-alkotás
legfőbb elemévé avatja, s ezzel
óhatatlanul statikussá teszi a koreográfiát.
Béjart lehet néha hosszadalmas -
különösen, ha tiszteletben tartandó ze-
neműhöz alkalmazkodik -, de kompo-
zíciói még a lassú mozgásfolyamatokban
is megőrzik dinamizmusukat.

A „hogyan?" kérdése mellett Béjart a
„mit?" kérdésre talán még inkább sajátos
választ ad. Állásfoglalásával viszont
főként a klasszikus balett szemléletétől és
gyakorlatától különbözik. Vallja ugyanis,
hogy „a tánc sokat mondhat, de semmit
sem mesélhet". Élénken tiltakozik a régi
balettdramaturgia, a „sztori" vagy - ahogy
ő nevezi - az „anekdotikus elem" ellen, s a
filozófus apa, Gaston Berger követője-
ként a „tartós elemre" építi balettjeit. Más
szóval nem a vulgáris aktualitás-ra, hanem
évtizedek vagy még nagyobb periódusok
tendenciáira kell hogy épül-jön szerinte a
táncmű. A Sacre du Printemps vagy a
Tűmadár hazai nézői előtt ez a „tartós
elem" már nem is szorul magyarázatra. A
sort azonban már elkezdhetnők Béjart
egyik legkorábbi művével, A magányos
férfi szimfóniájával, amely az emberi
társkeresés és a személyes szuverenitás
vágya közti konfliktust transzponálja
táncba. A Buda-pesten is előadott Egy
vándorlegény dalai

vagy a brüsszeli jubileumi bemutatója,
Ami t a serelem mond nekem ugyancsak e
tartós elem jelenlétéről tanúskodik, már-
mint azokról a vonzásokról és taszítások-
ról, illúziókról és kiábrándulásokról,
amelyek az ember létét végigkísérik .. .
Ezek a koreográfiák nemcsak érzelmileg
ragadják meg a nézőt. Konkrét tánc-
novella nélkül is konkrét gondolatot,
tartalmas meditálnivalót juttatnak el a
szemlélőhöz. Általuk csakugyan bebizo-
nyosodik, hogy „a tánc nem mesél, de
mond". A béjart-i művek hatásának kulcsa
elsősorban nyilván ebben keresendő -
azzal együtt, hogy a gondolat mindig
vibráló gazdagságú táncnyelven jelenik
meg. A jubiláló társulat e sarka-latos
ponton ismét meggyőzte közönségét.
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