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▲ DYBUK ▲

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 .
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