
ma az elszabadult vizeket, a
mindannyiunkat elragadni akaró sodrást
tartja féken egy egyszerű parasztasszony,
Irina segítségével. Akinek nincs is más
titka, mint a szíve alatt növekvő gyermek;
s ez a készenléti állapot - a riadalomban, a
tragédiában is a folytatás, a jövővárás
ígérete - képesíti arra, hogy megóvja,
őrizze az Eszmét, hogy testével védje, erős
pántokba burkolja a Születendőt. A halál -
Irina kisdedének gyolcságya nincs messze
az Életbe belerokkant, búcsúzó Öreg
koporsójától; és némely-kor szinte egy
vele - nem oldhat meg semmit, csak
átlényegülés: a körvonalazott haza, a
vizekkel induló és mindig hozzánk,
küzdelmünkbe, jóságunkba, közösség
iránti kötelezettségünkbe meg-térő, csak
bennünk van. Édesanyánk ő, a természet:
élet és halál egyensúlyán őrködő matcánk.

Laczó Gusztáv (egy korábbi előadást, a
Bán Ernő rendezte Matcát idéző)
rendezése Irina gondolatainak a legtöké-
letesebb visszaadására törekedett. Az
egymásba kapcsolódó részek, a játék
fázisának külön-elemei, ezt hivatottak
szolgálni. A Maszkok által formált „fa-
törzs", a születés és halál pillanatát egy-
másból kibontó megérkezés és búcsúzás, a
virrasztónak „öltözött" Maszkok koporsót
bekerítő haláltánca, a halott kedvesét egy
fa ágán őriző Vőlegény és az otthonából ki
nem mozduló Irina pár-beszéde mind a
szimbolikus befejezést készíti elő:
mindent elsodor a hatalmával fenyegető
víz, de a föltartott kéz bölcsőjében tovább
él a hullámok hátán ringatózó kisded.

A költői gondolatot híven szolgálja a
színpadkép is: a végkifejlet felé haladva
egyre magasabbra - a fojtogatás, a fulladás
érzetét keltve - emelkedik a víz könyör-
telen hatalmát jelképező világoskék dra-
péria. Ügyes megoldásnak hat a háttérben
„kötélrácson" himbálódzó Menyasszony és
Vőlegény egymásratalálása; úgyszintén az
emelvényen levő fekvőalkalmatosságra
(szülőágyra ?) merőlegesen állított kopor-
só. A filozofikus játékot mozgással, tánc-
cal, csúfolódással és egyéb szöveggel ér-
telmező öt Maszk színesen épült bele a
pasztellszíneket előnyben részesítő össz-
képbe. Bányai Irén Irinájáról - meg is
kapta a legjobb női alakítás díját - csak a
legnagyobb elismeréssel lehet szólani.
Némelykor tán úgy érezni, hogy őszinte és
mindig belülről jövő érzelme el-elfedi a
filozofikus gondolatot, de épp érzelmei-
nek sokarcúságában van nyilvánvaló

ereje. Laczó Gusztáv Öregje akkor a
legmegindítóbb, amikor az élet értelmé-
ről, e századtól kapott történelmi rok-
kantságáról elmélkedik. Feltétlen meg-
említendő a tervező Virgil Miloia és a
koreográfus Molnár Gusztáv.

*

A fesztivált, kihasználva a vendéglátó
jogát, a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar
Színház Tamási Áron-előadása zárta. Már
a veszprémi vendégjátékon
megcsodálhattuk a sepsiszentgyörgyiek
kiváló Tamási-értelmezését. A Hegyi patak
különösen az a mű, amelynek szín-padra
állításakor elválik: színész és rendező érti-
e a játék költői szépségét, nép-mesei
burokba rejtőző filozofikumát. A két
rendező, Tompa Miklós és Seprődi Kiss
Attila avatott kézzel bontotta ki a test és
lélek harmóniáján töprengő Tamási Áron-
gondolatot, Gidró gazda bölcsességét és
humánumát hirdetve. Az előadás jól
összefogott, dinamikusan pergő - ezt még
csak erősítik a kiváló színészi alakítások.

Gidró gazda és Gidróné (Király József
és Bokor Ilona) természetben bízó
egyszerű szépsége, humánuma, leányukat,
Ankát (Váradi Mária) is megérinthette;
csak evvel az erkölcsi többlettel merhet
beállítani a leány a ki-szakadt szerzetesből
erdei munkássá váló Ciprián (Kuti István)
erdei kunyhójába. Kuti játéka a félelmet, a
fölszabadult érzést megvető dogmát
érzékelteti, Váradi Mária erdei lak körül
csapkodó riadt madár. Szabó Lajos
(Fülöp) tiszta szerelme erkölcsi tartást is
takar, akár-csak az égiekkel pörben álló
vándor doktor, Vikáros (Kőmíves Mihály)
anyag-elvűsége. Kőmíves méltó párja a
Linka gyógyásznőt alakító Molnár
Gizella; kettőjük játéka - komédiázása - a
legjobb Tamási-szerepformálások közé
sorolható.

A sepsiszentgyörgyi Színházi Kollok-
vium tizenhat előadása, a magyar, román,
német és jiddis nyelvű, színpadról
elhangzott üzenet, az egymás mellett élő
nemzetiségek barátkozására szólít, tár-
sadalmi és művészi gondjaik meghallga-
tására, számbavételére kötelez. A házi-
gazda szerepét kitűnően ellátó sepsi-
szentgyörgyiek Sylvester Lajos vezetésé-
vel mindent megtettek azért, hogy a
kollokvium igazi ünnep legyen: a törté-
nelmi önismeret és a jelen között feszülő
hídszerep fölmutatója.

MAÁCZ LÁSZLÓ

A századik alkotás
Béjart együttesében

A XX. Század Balettje január végén
mutatta be a tizennyolc éves társulatban
született századik táncalkotást, a Gaité
Parisienne-t. A derűs koreográfia ugyan-
úgy Maurice Béjart nevéhez fűződik,
mint a társulati repertoár legkevesebb
kétharmadának szerzősége. Béjart hatal-
mas iramot diktál másoknak, de önma-
gának sem kisebbet. A Gaitét is csak alig
negyedévvel előzte meg egy másik nagy
hatású mű, a Petruska premierje. A téli
előadások két pillérjét így az új darabok
adták, közrefogva egy-egy tánc-kettőst,
legtöbbször a Rómeó és Júlia-pas de
deux-t, Berlioz zenéjére.

Az előadássorozat óhatatlanul előtérbe
állított egy művészetpolitikai mozzanatot
is: a szovjet-belga táncművészeti kap-
csolatok erősödését. Ez a kapcsolat való-
jában már két éve szövődik, mióta Maja
Pliszeckaja Béjart Bolerójában, majd a
Duncan emlékének szentelt Isadorában
szerepelt. A folytatás: a Bolsoj első
táncosa, Vlagyimir Vasziljev főszerepe az
új Petruskában, s Jekatyerina Makszimo-
va tánca a Rómeó és Júlia nagy kettősében.
S ha igaz, hogy az új Petruska bemutató-
jára három kontinens küldte el képvise-
lőit, még inkább valószínű, hogy a kap-
csolatok folytatása világeseménnyé válik a
művészeti életben. A brüsszeli együttes
áprilisi turnéja ugyanis a társulat első
vendégjátéka a Szovjetunióban, mindjárt
három műsorral ( I X . szimfónia, Sztra-
vinszkij-est, Rómeó és Júlia), felváltva a
Bolsoj és a Kongresszusi Palota színpa-
dán. A szenzáció értékű hírek szembe-
tűnően jelzik az európai táncművészet
újkeletű frontmozgásait. De térjünk a két
új darabra, megérdemlik a figyelmet.

A rend kedvéért idézzük fel, hogy a
Petruskát 1911-ben a Gyagilev-együttes
indította nemzetközi útjára, Sztravinszkij
zenéjével és Fokin koreográfiájával. Ez a
fokini verzió élt nálunk is a hatvanas
évek második felében az Operaház szín-
padán, a megelevenedett bábfigurák -
Petruska, a Balerina és a Mór - tragédiába
torkolló szerelmi viszályával, s a múlt
századi oroszországi vásár forgatagos
környezetével. Nos, csakugyan a rend
kedvéért kell az eredeti formára utalni,



mert Béjart az új változatban csak a címet
és a partitúrát tartotta meg - a
szövegkönyvet és a táncokat teljesen
megváltoztatta. Életútjának ismeretében
eljárását hovatovább már rendjén valónak
tekinthetjük. Mindenesetre feltűnő, hogy a
Petruskával Béjart most már a
Gyagilevéknek írott szinte valamennyi
Sztravinszkij-balettet „kifordította", ami
egyként jelzi a koreográfus mindent meg-
másító attitűdjét s a Sztravinszkij-muzsikák
máig ható vonzerejét.

Nem vitás, hogy a régi Petruska is
tartogatott nézőinek egyfajta eszmei út-
ravalót azzal, hogy az eltiport báb szelle-
me az utolsó pillanatokban még fittyet
hányt a bábjátékosnak, az elnyomó erő-
nek. Béjart mégis lemondott a szerényen
vigasztaló tanulságról, mert egy riasztó s
filozófiai igényű általánosítás lehetőségét
látta meg a balettben. Innen adódik, hogy
elhagyta a vásári helyszín ábrázolását, a
jóságos dadák és nagyszakállú kocsisok
zsáneralakjait, mint ahogy eltekint a
három bábfigura szerelmi három-szögének
és civódásainak ábrázolásától is.
Valójában nem is bábalakok (csak
egyikük majd azzá válik!), a szereposztás
is így jelöli őket: A fiatalember (Petruska),
A barátnője (a balerina), A barátja (a
mór). Jelenkori fiatalok mind-hárman,
többi barátjukkal együtt enyhén stilizált
köznapi öltözékben - mindössze ennyi,
megfogható konkrétsággal jelen-nek meg
az alakok, akik így elvileg a világ bármely
pontján élhetnének. Ők kerülnek majd
szembe egy különös, kényszerítő erőt
sugárzó alakkal, a Mágussal, az egykori
bábtáncoltató béjart-i utódjával.
Személyisége két okból is figyelmet
érdemel. Egyrészt úgy tűnik, hogy a régi
Petruskából egyedül ez az egy figura
plántálódott át - eszmei síkon - az új
közegbe, hiszen mindkét változatban
gonosz és manipuláló erőket testesít meg.
Másrészt feltűnő, hogy a balett többi,
halványan konkrét és jelenkori alakjával
szemben a koreográfia ezt az alakot
szándékosan „nyitva hagyja", sőt,
titokzatossá teszi megjelenésében. Nem
nevezi meg nyíltan a gonoszt - a nézőre
bízza a behelyettesítést.

A nyitókép semleges színterén önfeledt
fiatalok csoportja táncol, szórakozik.
Robbanékonyságával, elsöprő életörö-
mével az első pillanattól kiemelkedik a
Petruska-fiatalember (V. Vasziljev),
gondtalan és magabiztos, valósággal bir-
tokba veszi a világot. Barátnőjével és
barátjával együtt (Csarnóy Katalin és
Markó Iván) a derűs forgatagnak egy-

szerre motorja és egyenrangú résztvevője.
Iramuk csak akkor torpan meg, amikor
feltűnik a mindvégig fémes ál-arcot
viselő Mágus, s három maszkot helyez
eléjük. (Ezen a ponton bukkannak még fel
a régi Petruska reminiszcenciái: az
álarcok sírós és üres-hiú vonásokat
viselnek, illetve barna színt, a mórra
emlékeztetve.) A csodálkozó hármasból a
legkíváncsibb, Petruska, a Mágus után
siet.

Egy tükörteremben találja magát, ahol
énje megsokszorozódik, s szüntelen
metamorfózisokon megy át. Sorra pró-
bálgatja a maszkokat, s ezek a próbák
egyre kevésbé önkéntesek. Előbb a sírós
Petruska-lárvát ölti fel kétségbeesett báb-
mozdulatokkal, majd a „balerinás" maszk
és mozgás következik, s végül a mór
barna álarca és gorillás mozgása.
Rémülten észleli elidegenedését önma-
gától, küszködik, le-letépi álarcát, végül
kimenekül.

Társai forgatagában lassan felocsúdik,
de öröme rövid. A Mágus újabb feltűnése
már parancs : követnie kell. S ezekben a
percekben a tömeg is hirtelen megválto-
zik: a férfiak arcára sírós Petruska-maszk
feszül, a fiatal párok mozgása pedig
gépies-bábszerű csápolásba fordul át. A
tükörteremben ezután lezajlik Petruska
végső megtöretése - az egykor életerős

fiatalember most már akaratától és egyé-
niségétől megfosztva, kutyaként kúszik a
Mágus lábaihoz. Mielőtt végképp beso-
rolna parancsolójának arctalan seregébe,
még egyszer tanácstalanul széttekint a
világban: „mi történt velem?" - de sorsára
nem lel magyarázatot.

Sokféle üzenet hallható ki a leverő s
töprengésre késztető balettből. Vajon az
ifjúságnak szól a figyelmeztetés, hogy
bárhol a világban próbálja megőrizni
önmagát? Vagy már tényként rögzíti,
fatalizmussal, hogy hiába minden, el-
vesztjük arcunkat, idegen arc felvételére
vagyunk ítélve, nem tudunk önmagunk
lenni? Folytathatnók még a Mágusban
megtestesülő erők és béjart-i célzások
megfejtésének kísérleteit. Egy minden-
képpen bizonyos : az új Petruska a sze-
mélyiség elvesztésének lehetőségéről,
egyént és társadalmat fenyegető veszélyé-
ről szól.

Ki gondolta volna viszont, hogy Béjart
a vidor Gaité Parisiennebe is becsempészi
állásfoglalását a világról vagy legalábbis
annak egy részéről? Talán kevésbé
ideologikus vallomását, mint a
Petruskában, viszont annál személyeseb-
bet. A századik alkotás, a Párizsi mulatság
tisztelgés a táncos szakma előtt - gyakran
épp a szatíra gyilkos eszközeivel.
Egyébként máris újból sejthető, hogy az

Csarnóy Katal in, Vlagyimir Vaszil jev és Markó Iván a Petruskában



épp negyven éve, Léonide Massine
koreográfiájával bemutatott Gaité szö-
vegkönyvét Béjart ismét félretette (annak
ellenére, hogy fiatal korában Londonban
maga is táncolt a kompozícióban). Más
lépett a párizsi uracsok és masamódok
mulatóbeli flörtölésének helyébe. És újból
csak a muzsika maradt a régi, Offenbach
virgonc és édesbús zenéje, annak a
Manuel Rosenthalnak az átiratában, aki
négy évtized múltán az új Gaité
vezénylésére is fellépett a brüsszeli
Théâtre Royal de la Monnaie pulpitusára.

Az új balett közel egy évszázadnyi
Párizs külső-belső világáról ad kaleidosz-
kopikus képet, a szónak abban az értel-
mében is, hogy különböző valóságszférák
montírozódnak benne szüntelen. S hogy a
jelenetek mozaikja végül mégis
egybefűződik a rétegződés folyamatában,
az a legbelső szférának köszönhető, amely
a táncossá válás evolúcióját rajzol-ja meg,
a hit és az irónia egymást kiegészítő
eszközeivel. De köszönhető e szféra
három főszereplőjének is, akik folyamatos
jelenlétükkel egybeforrasztják a szét-
ágazó részleteket. Közülük az első Offen-
bach figurája (Micha van Hoecke); a tánc-
és balerinabolond muzsikus amolyan
narrátor és katalizátor egy személyben,
bevezet vagy asszisztál, egyszer
főszereplővé válik groteszk és virtuóz
táncával, máskor félrehúzódva mereng. A
másik főalak a Madame, minden tár-
sulatok tisztelt és rettegett balettmester-
nője. (Mathé Souverbie, Béjart egykori
táncosnője játékmódjában a mi Mezey
Máriánk nagyszerű adottságaira emlé-
keztet, hozzászámítva az alkalmi tánc-
feladatokat.) A Madame kíséri, sőt gyötri
végig a darabon szeretett tanítványát, hogy
táncost faragjon belőle. A gumi-arcú Bim
(Victor Ullate) valóban rajong a táncért,
csak éppen nem úgy, ahogy illenék.
Virtuóz kitörési kísérleteiért te-hát újból
és újból meg kell fizetnie, visszarángatva
a balettstúdió örömtelen világába,
diszciplinával terhelt gyakorlataiba.
„Apád, anyád, az egész családod: a
Stúdió!" - süvíti a Madame.

A külső szféra Offenbach kora, III.
Napóleon és a Második Császárság Pári-
zsa. Udvarhölgyek és daliás huszárok
váltják egymást, megjelenik a császár is,
ugyanúgy parodizálva, mint „örökké ké-
sőn érkező" titkosrendőrsége. A másik
oldalon utcai énekesnő dalol, feltűnik a
frígiai sapkás Marianne, s mintha kocka-
köveket is emelgetnének barikádépítéshez.
. . Ezt a világot képzőművészetileg

is alaposan körülbástyázta a rendezés. A
Petruska puritán színpadképével szem-
ben most tobzódni lehet a kései és elfaj-
zott klasszicizmus kellékeiben, tonnás
bronzszobrokban, empire ruharedőkben.
A megalomániás s egyszersmind a korai
szecesszió burjánzásától is terhelt világ
már önmagában nevetséges a mai szem-
lélőnek. A kor képtelensége mégis akkor
csúcsosodik ki, amikor emelvényen be-
gördítenek egy megtermett énekesnőt,
színarany tógában és milliónyi redőben, a
Madame pedig - mielőtt elalélna a
gyönyörtől - felsikolt: „Terpszikhoré!"

Igen, a kor esztétikai ideáljait a Gaité
alaposan lerántja a porba, s a céltáblák
közt a tánc is ott szerepel. Az egyik
„nagyjelenetben" például ott látjuk a
strucctollas-bóbitás balerinát, körülvéve
elnyúló habitüékkel; csoportjukat tunikás
és babérkoszorús férfihős szenvelgi körül.
A döfés egyszerre szól a század-forduló
párizsi és pétervári balettjének, de még
Gyagilevéknek is jut egy kevés vitriol.

A második szférában már összemosód-
nak a történelmi mozzanatok és a koreog-
ráfus személyes indítékai; könnyen lehet,
hogy az előbbiek már csupán ürügyül
szolgáltak az utóbbiak kibontásához. A
délceg huszárok csoportját például szó-
listaként Bim apja vezeti (Jorge Donn, a
szereplap szerint: „Atyám, ez a hérosz").
Itt Béjart máig ható apatisztelete irányítja
a dramaturgiát és a formálást, holott nem
valószínű, hogy a filozófus Gaston Berger
életében bárhova lóháton vonult volna be.
A gyermek látásmódja azonban ezt már
így követelte, mint ahogy Béjart
szemlélete azt is megkívánta, hogy az apa
és fiú találkozása gyönyörű, bizalmat és
biztatást sugárzó tánckettősben fejeződjék
ki. De mit keres Párizsban például II.
Bajor Lajos (Markó Iván), a boldogtalan
és téveszméktől gyötört fejedelem,
Bayreuth alapítója? Mit keres avult
rokokó fodraival, hattyúvontatású
képtelen hintójával a virággirlandok
nyomasztó tömege alatt? A válaszra több
lehetőség is adódik, hiszen Béjart
közismert wagnerianizmusa felől is fújhat
a szél. Mégis valószínűbb, hogy a
magányosság kontraszt-ját akarta
elhelyezni a Gaité gyakran zsúfolt és
nyüzsgő világába. Éppen élet-műve
valószínűsíti ezt: korábbi táncaiban
gyakran és következetesen épített a
kollektivitás és az elmélyedő, eszmeku-
tató magány ellentétpárjára, a kettő szinte
egymást feltételezi művészetében. De
hogy miért éppen II. Lajosra bízatott az

eszme keresése (és esetleg a téveszme
megtalálása), arra már nehéz volna vá-
laszolni, mint ahogy arra is, hogy Béjart
milyen ábrázolási vagy társadalomkriti-
kai célokat szánt e furcsa, fojtott légkörű
betétnek.

A balettstúdióban folyó munkát, a
legbelső szférát már említettük. Jelene-
teinek megrajzolásával Béjart ifjúkori
tanulóévei emlékének áldoz, s egyben e
hermetikus világgal jutunk el legköze-
lebb a mához, legalábbis a II. világhábo-
rú előestjéhez. Az emigráns orosz (vagy
csak orosz nevet felvett) balettmesternők
világa ez nyugaton, áthatva a Gyagilev-
együttes nimbuszának utórezgésétől, s
telítve a művészetért lobogó, testi-lelki
nyomorban tengődő fiatalok pályakezdő
vergődésével. Ezt az ifjúságot képviseli a
sokszor megalázott és közben oly sok-
szor remekül táncoló Bim, bölcsőjétől
kezdve, kalandokon át egészen a hivatást
jelképező Madame temetési menetéig.. .
Béjart utolsó „sakkhúzása" - a Madame
testét hat táncos viszi, a Barcarola (!)
zenéjére - ismét életrajzi elem, hiszen
egykor ő is így vitte vállán mesternője
koporsóját. De a zárójelenet végső
„hittételi" gesztus is. Mert a megrendült
és magára maradt Bim most már egyedül
kezdi el a sokszor meggyűlölt gyakorla-
tokat. A fiatal művész pályára érett,
pályára léphet.


