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zásában terjedt el és vált érezhetővé mindenfe-
lé. Nem szabad elfelejteni, hogy ez röviddel a zsi-
dók Spanyolországból való kiűzése után történt.
Ahogy Gerschom Scholem írja: a gilgul
tanításának az volt a funkciója, hogy a zsidó
vándorlás tapasztalatát - a száműzetést, az
örökös bolyongást - a lélek kiűzetésének
szimbólumává emelje.

A gilgul szó vándorlást vagy körforgást jelent.
A kabbala szerint a kezdet kezdetén minden lé-
lek Ádám lelkében tartózkodott, és a zsidók ván-
dorlása az ő bűnéért való vezeklés. „A gilgul
ezeknek az úton levő lelkeknek az egyes emberi
lélekbe való behatolása a nemzés vagy a szüle-
tés pillanatában" - írja Martin Buber. A lélek
testté válása lehetőséget ad rá, hogy a bolygó lé-
lek magasabb szintre emelkedjék, de hanyatlás-
hoz is vezethet, bűnhődéshez a létezés alacso-
nyabb formáiban - a növényi, állati világban
vagy az élettelen matériában. Megváltást csak
rokon lelkek hozhatnak, hogy aztán egyesülve,
egymást segítsék a tökéletesség felé vezető

úton, és a tökéletesedés révén elősegítsék Isten
királyságának eljövetelét. A halott lelke összenő-
het az élő emberével, hogy így vigye véghez azt,
amit a halál félbeszakított. „Az ember hosszú és
teljes életre hivatott - olvashatjuk a Dybukban.
 Ha idő előtt hal meg, hová lesznek a
gondolatai, melyeket nem gondolt végig, a tettei,
melyeket nem cselekedett meg? Amikor a
gyertya elalszik, újból meggyújtják, és így végig
fog égni."

Minta kabbalában - a világ itt is egységes or-
ganizmusként jelenik meg, amely életnedveit Is-
tentől meríti. De az ember szerepe is lényeges. A
lelkek sorsa - bukásuk vagy felmagasztalásuk
 befolyásolja a világ sorsát, s így Isten létét is.
Az a pillanat, amikor minden lélek a vándorlás
végéhez ér, tehát eljut a szent állapot legmaga-
sabb fokáig, az idő beteljesülésének pillanata
lesz. Ekkor eljön a Messiás és a megváltás ideje.

A mesulah azt mondja: „Visszatér hozzánk a
megtévedt lélek is, melynek nincs helye. És nem
nyugszik meg, amíg dybukként be nem hatol a
másik lélekbe, és ily módon meg nem tisztul." Ez

azonban nem történik akadálytalanul, mert a lel-
kek szövetkezése az őrültséghez hasonló álla-
potot idéz elő, s a két akarat drámai harcot vív az
ellentétektől meghasonlott testben.

És bár Lea úgy számol be erről az állapotról,
mint az élet visszatéréséről és az öröm születé-
séről, az mit sem változtat a tényen, hogy a
dybuk behatolását mindenki nyugtalan és nem-
kívánatos skandalumként szemléli. A fájdalmas
szétválasztás következtében mindkét lélek -
Leáé és Chanáné - visszanyeri azt az állapotot,
melyben újból képesek lesznek harmonikusan
egyesülni, és amelyet úgy élnek meg, mint egy-
máshoz való feltartóztathatatlan közeledést.

Az emberi beavatkozás, amely a szellemi fej-
lődés magaslatáról képes hatnia dybukra, kettős
jelentésű. Amikor elválasztja a dybukot az általa
hatalmába kerített személytől, visszaadhatja e
személy korábbi, önazonos állapotát, amely vi-
szont szükséges az elrendeltetett vándorlás ké-
sőbbi stációihoz. Ekképpen a megtévedt lélek is-
mét bekapcsolódhat a kozmikus körforgásba.
Dialog, 1988. 4. szám

An-Ski drámájának lengyel kritikai fogad-
tatásában, különösen az első filmváltozat
keletkezésének idejétől fogva, nemegyszer
esett szó arról, hogy a mű rokonságban van a
lengyel romantikus drámával, sőt közvetlen
hatások is kimutathatók. Aszriel csodarabbi
alakját Mickiewicz Ősökjének Éne-keséhez
hasonlították, Leát pedig Krasiński Istentelen
színjátékának női szereplőihez. Azonban, ha
figyelembe vesszük az író szoros kapcsolatát
az orosz kultúrával, melynek vonzáskörében
élete nagyobb részét töltötte, aligha valószínű,
hogy a lengyel irodalmat közelebbről ismerte
volna. Hihetőbbnek tűnik az összefüggés a
Goethe óta az európai irodalmakban nagyon is
divatossá vált Sakuntala motívumaival, továbbá
a modernista drámák misztikus tendenciáival;
így párhuzamot lehet vonni a Dybukzá-
rójelenete és Gerhart Hauptmann műve, a
Hannele mennybemenetele között. Lea,
átlépvén az élet és a halál határát,
észrevétlenül egyesül Chanán lelkével (vö. a
drámában található szerzői utasítással: „A
színpad mélyén megjelenik Chanán fehér
alakja, Lea leveti fekete köpenyét, és fehér
ruhában, az esküvői tánc ritmusában közeledik
hozzá, majd egy alakká olvadnak

össze."); Hannele pedig az édeni találkozás pil-
lanatát éli át az angyalok kíséretében feléje
közeledő Krisztussal.

A lengyelországi ősbemutató 1920-ban volt
Varsóban, a jiddis nyelven játszó vilnai társulat
előadásában. Aj rendező és a társulat vezetője,
David Herman különös gondossággal vitte szín-
re a haszid közösség mindennapi életét - főleg
a díszletek és a zene segítségével. Awrom Mo-
rewski, Aszriel alakítója, később számos
színjátszó csoportot szervezett Lengyelország-
szerte, melyekkel ezt a darabot mutatta be. Ő
volt az egyetlen az ősbemutató színészei
közül, aki Michal Waszyński 1937-es filmjében
is fellépett.

An-Ski drámájának ez volt az első filmes fel-
dolgozása. A filmvászonra került itt mindaz, ami
a drámában az „előtörténetet" képezi, és ami a
színpadon csak a szereplők elbeszéléséből de-
rül ki az első felvonásban. Következésképpen
Chanán hirtelen halála, melyet a színpadon még
három felvonás követ, a filmen csúcsponttá vált,
és körülbelül a történet közepén következett be.
A párhuzamos montázs elvének köszönhetően
ez a jelenet sokkal inkább elmélyítette a termé-
szetfölötti élmény kettősségét: miközben Cha-
nán az üres zsinágógában megidézi a Sátánt, az

extatikus önfeledtségbe merülő táncoló haszi-
dok a maguk testi korlátait próbálják legyőzni,
hogy ily módon közelebb kerüljenek Istenhez. A
filmben különösen fontos szerepet kap az elren-
deltetés motívuma. A mesulah személyén át,
amely az irodalmi szövegben nincs annyira ki-
dolgozva. A film nyitó és záró kockáin premier
plánban jelenik meg az út, melyen váratlanul
előbukkan, majd nyomban eltűnik A vándor alak-
ja, aki aztán a film folyamán sorsdöntő pillana-
tokban tűnik fel. Ő segíti elő Chanán találkozását
Lea apjával, Szenderrel, ő hozza haza az esz-
méletét vesztett Leát a temetőből, ahova a lány
azért ment, hogy meghívja halott kedvesét az es-
küvőre. A koldusokkal eljárt hagyományos
menyasszonyi tánc is felszítja Leában a halálvá-
gyat, amely aztán a dybuk beköltözésével erőt
vesz rajta. Lea a danse macabre egyik női részt-
vevőjének halálfejmaszkja mögött Chanán sá-
padt arcát véli felfedezni, amely a túlvilágról
küldött üzenetként értelmezhető - titkos és cso-
dálatos jelként, amely tudtára adja Leának és
Chanánnak, hogy a számukra rendeltetett sze-
relem beteljesülhet.

Az Énekek éneke motívuma is szerepel a film-
ben. Első ízben Aszriel cadik udvarán énekli Ni-
szán, Chanán tragikusan elhunyt apja; majd
Chanán örökli tőle a szerelmi dallamot, s általa
hívja fel magára Lea figyelmét; később Lea
énekli otthon, ezzel apja eszébe juttatva az ígé-
retet, melyet meghalt barátjának, Niszánnak tett.
Ezért zárul a kör éppen a cadik udvarán; a sze-
rencsétlen Lea csak ott szabadulhat fel az átok
alól, ahol minden elkezdődött.

L E S ŁA W CZAPLIŃSKI

AN-SKI DRÁMÁJA FILMEN
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1982-ben készült el Varsóban a Zsidó Szín-
áz Dybuk-előadásának filmváltozata. A szín-
adi előadás rendezője Szymon Szurmiej volt,
filmváltozaté pedig Stefan Szlachtycz.
A Habima Színház fennállásának ötvenedik

vfordulójára, 1968-ban Izraelben létrejött a
ybuk új filmváltozata. Ez volt az önálló zsidó
llam és Németország első kooprodukciós
lmje. A németek mindenekelőtt technikai
szközökkel segítették a vállalkozást. Ilan Ele-
d (pontosabban Lengyel Iván) rendező
chraga Friedman közreműködésével (mind-

ketten forgatókönyvírók is egyben) a már
kialakult színházi hagyományt és a színészi
alakítások meghonosodott kánonját igyekezett
visszaadni filmjében. A színészek az exp-
resszionista poétika konvencióinak megfelelő-
en mozogtak: apró léptekkel, összegörnyedten
végigvonultak a formátlan épületek mellett.
David Opatoschu (a híres Jozef Opatoschu re-
gényíró fia) a New York-i Yiddish Theatre ta-
pasztalt színésze Aszriel cadik szerepében
olyan magas mércét állított fel, melyet a többi
szereplőnek nem sikerült elérni: Tina Vodetzky

mint Lea és Moti Barkan mint Chanán kevésbé
voltak kifejezők. Noam Cheriff zeneszerző na-
gyon kockázatos kísérletbe fogott: megpróbál-
ta összeegyeztetni a hagyományt a modern-
séggel - a régi zenei motívumokat modern ze-
nekarra írta át. A film színes volt, s ez még job-
ban kidomborította a díszletek stilizáltságát és
oldotta a komor és misztikus hangulatot, mely
az irodalmi műben és az imént említett színpadi
és filmes feldolgozásokban oly nagy szerepet
játszott.

Fordította: Király Nina

Béjart nem az első koreográfus, akit meg-
ragadott Chanánnak, a Talmud jó ismerőjének
és a kabbala tudósának története. A balett
ötlete akkor vetődött fel benne, amikor
együttesével Litvániában vendég-szerepelt.
Álmában ködlött fel An-Ski színdarab-ja,
amelyet harminc évvel azelőtt látott Párizsban,
a Habima Színház vendégjátékában. Röviddel
ébredése után a szállodában találkozott Grazia
Galantéval, az együttes egyik táncosnőjével,
akinek fekete haja és nagy, sötét szeme arra a
Leára emlékeztette, akit annak ide-jén látott, és
megvilágosodott előtte, hogy a női főszerep
ideális megformálója áll előtte. Béjart álmának
és ennek a délelőtti találkozásnak az
eredménye a Jeruzsálemben bemutatott balett.

An-Ski színdarabjának eredeti címe - Két vi-
lág között - arra utal, hogy Chanán lelke kárho-
zottan bolyong a földi és a túlvilág között, nem
lelve sem nyugalmat, sem békét, amíg az
igazság és Lea iránt érzett szerelme be nem
teljesedik. Béjart is két világ között találta magát
a munka során: a zsidó miszticizmus és a
kelet-európai mozgásstílus, illetve a számára
ismerős modern balett világa között. A nagy
orosz rendező, Jevgenyij Vahtangov is hasonló
dilemmával találta magát szemközt, amikor a
húszas évek elején ezen a művön dolgozott.
Hogy meg tudja rendezni az esküvői táncokat
és a koldusjelenetet - amelyek önmagukban is
mesterművek - Lev Lascsilinhez, a Bolsoj egyik
koreográfusához fordult. De minden résztvevő
úgy emlékezik,

hogy Vahtangov végül elvetette Lascsilin ko-
reográfiáját, mint amely összeegyeztethetetlen
az eredeti zsidó stílussal, amit nemcsak a tán-
cokban, hanem az egész produkcióban keresett.
A tipikus zsidó táncok ellentmondanak a balett
minden szabályának: a fejet magasba emelik
vagy lehajtják a mellre, a test expresszív és
gyakran elfordul, az ujjakat összezárva tartják, s
a csukló minden gesztus kiindulási pontja -
mindez ellentétben áll a klasszikus port de bras-
val, ahol minden ujj külön áll egymástól, úgy-
mond, körülvéve egyfajta légáramlástól, amely a
kézfejen suhan át.

Természetesen Béjart fő problémája nem az
volt, hogy az elbeszélés zsidó jellegének
megfelelő mozgásstílust találjon. Sokkal inkább az
izgatta, hogy megragadja a zsidó miszticizmus
szellemét, úgy, ahogy azt An-Ski színdarabjában
leírja. A da-rab központi pillanata, amikor a férfi-
szellem, a dybuk hirtelen behatol a nő, a
menyasszony testé-be. Béjart apró, lebegő
kézmozdulatokkal érzékelteti, hogyan veszi
birtokába Lea testét meghalt szerelmesének
lelke, s hogy a nő hogyan remeg félelmében.
Tánca a megszállottságot mutatja, mind szó
szerintii, mind átvitt értelemben. Ezen a kritikus
ponton Béjart megoldása meggyőzőbb, mint
azoké a koreográfusoké (Anna Sokolow, Eliot
Feld vagy Jerome Robbins), akik korábban fog-
lalkoztak a Dybuk-tematikával. Béjart lelkiismere-
tesen teljesítette házi feladatát; az új balett legra-
gyogóbb pillanata Lea (Grazia Galante) és Cha-
nán (Gil Roman) két pas de deux-je lett.

Az egyórás mű kevésbé sikerült részei főleg
az első felvonásban találhatók. Itt a zsinagógá-
ban gyűlnek össze a kabbala növendékei. A zsi-
dó hagyomány szerint a kabbalát tilos a szelle-
mekkel való <ommunikációra használni; még a
kabbalakönyv, a Zohár tanulmányozása is csak
az idősebbeknek engedélyezett. Thierry Bos-
quet, a díszlet- és jelmeztervező inkább modern
zsinagógát tervezett, olyan polcokkal, mint a
nyilvános könyvtárakban. Így teljesen hiányzik a
haszid „iskola" szegényes, komor atmoszférája,
ahol a homályos zugokban veszélyes szellemek
lapulnak. Ajelmezek is kicsit furcsák; a táncosok
fura sapkákat viselnek modern táncöltöze-
tükhöz. Mindent összevéve ezek a majdnem
folklorisztikus jelenetek a produkció leggyen-
gébb részei.

A két központi pas de deux mellett, melyeket
elragadó szépséggel táncolnak, a koldusjelene-
tek és az esküvői táncok keltik a legmélyebb
hatást. A koldusok követelik, hogy a
menyasszony-nyal táncoljanak, miután
megtömték magukat a lakomával, amit egy
nagy, az egész színpadot beborító asztalterítőn
szolgálnak fel. Ez megrendítő, sőt félelmetes
jelenet, amely hűen követi a Habima színházi
hagyományát. Kár, hogy Béjart nem követte a
nyitó jelenetekben is Vahtangov példáját.

Zenei alapként Béjart zsidó népzenei felvéte-
leket használ (Dov Seltzer izraeli zeneszerző fel-
dolgozásában), valamint részleteket Arnold
Schönberg három művéből és hagyományos ro-
mán zsidó táncdallamokat. Felhasználta továbbá
a Habima nagy színésznőjének, Hanna Rovi-
nának, az egykori Leának felvételeit is; ez a
fantasztikus hang tovább fokozza a
megszállottsági jelenetek extatikus hatását.

Ballett lnternational, 1988. 8 - 9 .

Fordította: Szántó Judit

G I O R A M A N O R

BÉJART-BALETT


