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A Csíksomlyói passió után a Dybuk. Kato-
likus szertartás után zsidó. De ahogy a
Passióban Krisztus szenvedéstörténete
mindenkori emberi szenvedéstörténet, úgy a
héber kabbalista legenda sem vallási
példabeszéd, hanem általános érvényű
emberi dráma.

Nem önkényes a Független Színpad e két
elő-adásának összevetése, mint ahogy nem
lehet véletlen a darabválasztás sem. Ruszt
Józsefet régóta foglalkoztatja a Dybuk mint a
szertartás-színház egy sajátos kultúrkörből való
darabja. Ruszt munkásságának egyik
meghatározó vonulata az Artaud és Grotowski
ihlette szertartás-színház, amelynek egyik
legfontosabb archetipikus alapja a
kereszténykatolikus hitvilág. Az elő-adásaiban
megjelenő képek, szimbólumok, metaforák köre
egyaránt származik az ó- és az Új-
szövetségből. De jelrendszerébe beépültek az
ősibb kultúrák elemei is, afolklórban gyökerezők
éppen úgy, mint a zsidó eredetűek.

Amióta Ruszt társulata önállósult, és megala-
kult a Független Színpad, munkásságuk legfőbb
jellegzetessége lett a szertartásosság. És a sze-
gényszínháziság. Szükségből kovácsoltak erényt.
Színházuk tényleges szegénysége nem gátja,

hanem stílusalakító ösztönzője lett produkcióik-
nak. Előadásaikat a nézők által részben vagy
egészen körbevett üres térben játsszák, minden
díszlet nélkül, minimális kellékkel és jelmezjel-
zéssel. A köztünk, közvetlen közelünkben léte-
ző-játszó színész, a közülünk való ember válik a
művészi kifejezés legfontosabb, szinte egyetlen
eszközévé. Ebben a közegben a színészek min-
den megnyilvánulása hangsúlyos; a természe-
tes, eszköztelen létezés és a gesztusok jelenté-
se sűrűsödő rendszere egyszerre és együtt jel-
lemzi játékmódjukat.

Beilleszthető-e ebbe a színházformába a
Dybuk, amelynek vilnai ősbemutatójáról és még
inkább Vahtangov 1922-es, folklóralapú rende-
zéséről legendák születtek. El lehet-e szakadni
ezektől a legendáktól? Kibontható-e a műből az
a szerelmi tragédia, amely túlmutat a vallási és
népszokások szigorú szabályai között élő közös-
ség hiteles ábrázolásának igényén?

Az oroszul és jiddisül író S. An-Ski drámája a
kabbala és a haszidizmus tanításai és parancsai
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alapján élő közösség világát ábrázolja. A haszi-
dizmus lényege egyfajta panteisztikus istenfel-
fogás, amelynek értelmében Isten lényege min-
den létező dolgok összességével azonos. Ebben
az összességben élet és halál nem egymást ki-
záró fogalmak; a kabbala tanítása szerint a halál-
lal nem szűnik meg az élet, mert létezik lélekván-
dorlás: azok, akik földi létük során nem tudták
bevégezni kijelölt küldetésüket, valamely más
ember testében újjászülethetnek.

A dráma főszereplője is ilyen bolygó lélek, aki
egy fiatal lány testébe bújva akadályoz meg egy
szószegésen alapuló házasságot. Lea, Szender
kereskedő lánya és a szegény Chanán megsze-
retik egymást. A fiatalokat az apák egykor egy-
másnak szánták, de amikor a két ember életútja
elvált egymástól, s a fiú apja szegényen meghalt,
a meggazdagodott kereskedő felrúgta az egyez-
séget, és módos vőlegényt szemeit ki lányának.
Szender szándékáról értesülve Chanán meghal,
lelke a lány testébe költözik. Lea nem hajlandó
férjhez menni; ellenkezését csak úgy lehet meg-
törni, hogy Aszriel, a csodarabbi vezetésével
kiűzik belőle a dybukot. De Lea inkább meg-hal,
semmint új vőlegényéé legyen. A két szerelmes
lelke a halálban egyesül.
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A történet magva vándormotívum. Egy nép-
mesekutató hívta fel a figyelmemet arra, hogy a
legősibb, úgynevezett keleti eredetű magyar
népmeséknek a halott vőlegény vagy ördögvőle-
gény alakját felléptető vonulata milyen közeli ro-
konságban van a Dybuk-legendával. Ugyanak-
kor a darabot - amely életképek sorából fejlődik
az ördögűzés nagy ceremóniájává - mélyen át-
hatja a zsidó filozófia, az a gondolkodás- és élet-
forma, amely a történéseket kerülő úton, közve-
tetten igyekszik befolyásolni. Ettől a dráma nem
igazán dráma, azaz a konfliktusok soha nem vál-
nak élessé, nyílttá. A drámai feszültség leg-
többször az elhallgatások, a lényeget látszólag
megkerülő példabeszédek alatt akkumulálódik,
de nem sül ki. Ez az effektus képezi a mű sajátos
hajtóerejét, s ez a lényege a ruszti szertartás-
színházi megközelítésnek is.

A hosszúkás, téglalap alakú tér két átellenes
végénél ülnek kor- és valósághű jelmezekben a
szereplők. A tér közepén alig megemelt dobogó,
rajta a zsidó temetkezési szokásokat idéző kő-
halom. Az előadás kezdetén - s később is, több
hangsúlyos epizódnál - egy nagybakancsos
kislány egy szál hegedűn intonált dallamot ját-
szik és énekel, s közben körbejárja a dobogót.
Alakja huszadik századi asszociációkat kelt,
egyben finom utalás Vahtangov rendezésének
zenei keretére éppen úgy, mint Ruszt hajdani hí-
res előadására, A pokol nyolcadik körére. A sze-
replők csak akkor lépnek be a térbe, amikor
jelenésük van. A bizonyító eljárást és a
dybukűzést végző reb Simson és reb Aszriel
számára a tér két ellentétes pontjára egy-egy
karosszéket állítanak be.

A színészek, akár a játéktérben vannak, akár
jelenésükre várnak, egyformán nagy intenzitás-
sal vesznek részt a szertartásban. Ebben az
egymásra figyelő készenléti állapotban a pro-
dukció nem töredezik szét különálló epizódokra.
A szereplők között hallatlanul erős, ugyanakkor
intim kapcsolatok alakulnak ki. Az előadás
ritmusát is megszabja az, ahogy a dobogón
térdeplő-fekvő szerelmesek „közelije" váltakozik
a fejük felett vitatkozók párbeszédének
„távolijaival''. Kevés a mozgás, éppen ezért a
helyváltoztatásoknak különösen nagy
hangsúlyuk van, kivált, ha ez a mozgássor
stilizált, mint például a vőlegény trappoló
közeledésekor és megérkezése-kor.

Ez az érzelmekre és gondolatokra koncentráló
előadás elkerüli a leegyszerűsítések veszélyét.
A rendező éppúgy nem enged a Vahtangov-
hagyományból eredő folklorizálás csábításának,
mint az ugyancsak a Vahtangov-rendezés óta
kísértő szociális megközelítésnek; így a történet
nem redukálódik zsidó vallási belüggyé, de gaz-
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dag-szegény-konfrontációvá sem. Az előadás-
ban egy egyszerű, nagyon emberi történet ele-
venedik meg, s ugyanakkor egy gondolkodás-
mód, egy etika, egy hitvilág ereje és rafinériája,

kötöttsége és hajlékonysága is körvonalazódik;
s nem utolsó sorban az a tragédia, amelyet egy
hit dogmává merevülése okozhat.

Az együttes játékában szépség, fájdalom és
bölcsesség sűrűsödik. Az „együttes" jelleg
hangsúlyozandó, ezt azonban jelentős egyéni
alakítások alapozzák meg: mindenekelőtt Gábor

Miklós reb Aszrielje, Avar István reb Simsonja,
Kaszás Géza Mesulahja, Németh Gábor reb Má-
jerja, Juhász Károly és Olasz Ági szerelmespár-
ja.

Két szerepformálásról külön is szólni kell. A
dráma legtalányosabb figurája A mesulah, a
vándor, aki szinte előre tudja, mikor mi fog
történ-ni. De nem avatkozik be a történetbe. Az
élet pártján áll a halállal szemben. Magasabb
rendű igazság képviselője. Szinte szótlanul. A
jelenlétével. Kaszás Géza Mesulahjában mindez
meg-jelenik. Súlyos a jelenléte. Van benne valami
démonikus, ugyanakkor mégis megejtően
emberi. Titka van. A rendező térben is
hangsúlyozza a figura fontosságát: általában a
fiatalok közelében helyezi el. Valahol a „szekond
plánban". Kaszás ezzel a szereppel
végérvényesen jelentős színésszé érett.

A lélekűzés kulcsszereplője reb Aszriel - Gá-
bor Miklós. Szerep és színész szinte szétválaszt-
hatatlanul eggyé vált. Gábor Miklós bölcsessége
megnemesíti a csodarabbi figuráját, ugyanakkor a
színész ravaszul minduntalan le is leplezi Asz-
rielt, megmutatva a ceremónia technikáját, a
minden szertartás lényegéhez tartozó manipulá-
ció trükkjeit, a többmenetes lélekűző küzdelem-
hez kieszelt fortélyokat (ebben kitűnő partnere
Avar István). E küzdelem dramaturgiai veszélye,
hogy csupán a szó színpadán zajlik, akció de
facto nincs benne. S mivel nem logikai érvek
csap-nak össze, a hosszú jelenet könnyen
filozofálgatássá válhat. Mindenekelőtt Gábor
Miklós - Eörsi István Lukács-drámájában is
megcsodált - egyszerre intellektuális és érzéki
szerepformálásának köszönhető, hogy a
nagyjelenet valóban az előadás csúcspontja lett.

Tragikusan fájdalmas, hogy Kalocsay Miklós
erős, néhol karikaturisztikus eszközökkel elraj-
zolt Szenderje a művész utolsó szerepe lett.

A Dybuk alapproblémája párhuzamba állít-ható
az együttes sikerdarabjáéval, a R o m e o és
Júliáéval, miközben a mű ugyanakkor ellen-párja
a C s í k s o m l y ó i passiónak. Az előadások
összefüggnek egymással. Ugyanarról szól-nak,
más-más módon. Kultúrák között közvetítenek,
különböző hit-vallások, vallás-hitek között
próbálnak közös nevezőt találni. A társa-
dalomban eluralkodott intoleranciát igyekeznek
oldani. A maguk módján, a maguk eszközeivel.
Ezért is nagyon lényeges esemény a Dybuk
bemutatója.
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