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HUSZONÖTÉVESAVARSÓIZSIDÓSZÍNHÁZ
A lengyel pártállam kultúrpolitikája mindig

valamiféle kínos örökségként kezelte a
varsói Zsidó Színházat. A tradíciók
köteleztek, hozzányúlni nem lehetett, a
színház hírneve és az alapító-igazgató, Ida
Kamińska nemzetközi tekintélye megvédték az
intézményt a „felsőbb körök" és az ideológusok
támadásaitól. De arra azért vigyáztak a szellemi
élet irányítói, hogy a sajtó ne foglalkozzon vele túl
sokat. Különösen kellemetlenné vált a több ízben
„nacionalistának" bélyegzett színház léte (érde-
kes, ugyanez a vád érte a Vahtangov vezette
moszkvai Habimát is) akkor, amikor vezetője, a
zseniális színésznő, Ida Kamińska - annak az
Ester Rachel Kamińskának a lánya, akit a zsidó
színház anyjának neveztek hazájában, s a nagy-
világ történetesen egy nagyszerű szlovák film-
ből, Jan Kadar és Elmar Klos Üzleta korzónjából
ismerhetett meg - emigrációba kényszerült.

Az egyes bemutatókról csak különféle ürü-
gyekkel, például évfordulók kapcsán lehetett írni.
Így volt ez a Dybuk 1973-as felújításával is,
amelyről két évvel később, a színház fennállásá-
nak negyedszázados jubileuma alkalmából ol-
vasható beszámoló a Teatr című folyóirat 1975.
augusztusi számában. (Mellesleg az évforduló is
sántít; Kamińska 1948-ban alapította a színhá-
zat, és 1949-ben már javában zajlottak az elő-
adások.)

A cikkrészlet, amely tájékoztató leírásra vál-
lalkozik csupán, nem pedig elemző bírálatra, a
maga felszínességében is hű tükre a hetvenes
évek Lengyelországának, annak a manipulált
közhangulatnak, amely a dráma fogadtatását
meghatározta. (B. G.)

A Dybuk, a zsidó drámairodalom legjelentősebb
műveinek egyike, régóta szerepel az Állami Zsi-
dó Színház műsorán. Az ötvenes években Aw-
rom Morewski, később Chewel Buzgan - a Zsi-
dó Színház első korszakának jelentős rendezői -,
két esztendeje pedig Szymon Szurmiej színész-
rendező állította színpadra An-Ski drámáját. A
Dybuk a jiddis nyelvű irodalom azon darabjai
közé tartozik, amelyek világkarriert futottak be.
A húszas években a lengyel színpadokon is több
ízben megjelent - ezekből különösen Karol
Adwentowicz Szender-alakítását őrizte meg az
emlékezet -, eljutott Európa számos színpadá-
ra, és bejárta Amerikát.

Szurmiej rendezése megőrizte Buzgan kon-
cepciójának bizonyos elemeit. Elsősorban arra

gondolok, hogy áthelyezi az eseményeket a sze-
gényes imaházból egy Toledo gazdag zsidó
szentélyeire emlékeztető, pompázatos zsinagó-
gába. Gondolom, ugyanaz a mechanizmus
működik itt, amely A nappal teli korsó [Perec
Hirschbein (1880-1948) komédiája. A fordító]
szegény zsidó parasztjait zsíros gazda-bábokká
stilizálta. Az emlékezet mechanizmusa ez,
amely idealizálni igyekszik a semmivé foszlott
múltat. Olyannyira érthetőek e folyamat indíté-
kai, hogy már-már komoly veszedelemre is fi-
gyelmeztetnek. A Zsidó Színház egyik feladata
kétségtelenül „a nemzeti tudattal való azonosu-
lás", „a zsidó nemzeti örökséggel való összhang
és folyamatos együttélés" ápolása, amint ezt
valaki kifejtette. A valóságelemek, a közös
emlékek iránti hűség olyan nagy szerepet
töltenek be itt, amilyen egyetlen más
színházban sem tapasztalható.

Az eredeti írói szándéktól való eltérés, hogy
tudniillik a rendező a zsidó Romeo és Júlia, Lea
és Chanán drámáját a kis galíciai imaházból egy
dúsgazdag zsinagógába helyezi át, nem
rombol-ja le, csak egy más társadalmi réteg
szintjére emeli a realitások hitelességét. Fredro
A bosszú-ja juthat eszünkbe, amelyet a nemesi
ranglétra legkülönbözőbb fokain szokás
elhelyezni. Ma-

Először a Színpad mélye világosodik ki. A
tüllhálóval bevont keretben egy zsidó temető -
kirkut - részlete bontakozik ki. A sírkövek
összevissza dőltek, régóta el nem takarított
levelek borítják a sírokat, itt-ott lehull egy-egy
töredezett mészkődarab. A sírokra fekete varjak
telepedtek. Elhagyott temető ez, mint oly sok
más zsidó temető Lengyelországban. A
sírkövek ma már csak emlékműként
emlékeztetnek arra a népre, mely itt élt, s mely-
nek a halálát túlélték.

A sírtáblák mögül előbukkan A mesulah alak-
ja. A mesulah a vándor, akinek a Dybuk cse-
lekményében egyértelműen az a szerep jutott,
hogy közvetítsen a holtak és az élők világa
között...

rian Stańczak tetszetős színpadképe tökélete-
sen tükrözi a darab kabbalisztikus-misztikus
légkörét, ugyanerre törekszik a rendezés is. A
kabbalisztika, a misztika, a költőiség a Dybukban
a morális utalások kiemelését, közvetve pedig a
zsidó társadalom védelmét szolgálja a
filozófiai-vallási revizionizmussal szemben.
Ugyanakkor An-Ski műve a legmélyebb,
legáltalánosabb emberi értékekről szól.

Az emelkedett ritmusban előadott Énekek
éneke-betét, a jó alakításokban bővelkedő előa-
dás minden bizonnyal újabb számottevő ese-
mény a dráma színpadi pályafutásának történe-
tében. Szender szerepét, melynek az ősbemuta-
tó óta eltelt jó ötvennégy esztendő alatt komoly
játékhagyományai alakultak ki, Herman Lercher
játssza, kulturáltan, Leát a tehetséges Helena
Wilda. Partnere Chanán szerepében Bernard
Ford, aki minden tekintetben a szerep eszményi
megtestesítőjének bizonyul. Aszrielt, a miropoli
csodarabbit - a szerep állítólag Sztanyiszlav-
szkij sugallatára került a darabba - a rendező,
Szymon Szurmiej alakítja...

Teatr, 1975. 8. szám

Fordította: Balogh Géza

A dybuk-legenda a vallási tilalmakon és az
emberi törvényen diadalmaskodó szerelemről
szól. De egyúttal freskó is a kelet-európai zsidó-
ság hétköznapi életformájáról és szellemi kultú-
rájáról. A krakkói előadás fő mozgatója kétségkí-
vül az a szándék volt, hogy jobban megismer-
hessük azt a zsidóságot, melynek évszázado-
kon át a közelében éltünk, s mégsem értettük
meg. Ezt a gondolatot fejezi ki a szöveg költő-for-
dítója, Ernest Bryll, az előadás elé írt
Prológusában:

Mit kéne tenni?
Talán elkezdeni nyugodtan és szerényen

Tanulni. És tanítani az új generációkat. Ők itt
éltek. Ez még mindig az ő földjük is. S a mi
emlékezetünk az ő emlékezetük is.

KRZYSZTOF KOPKA

I T T É L T E K . . .
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A szándék tiszteletre méltó; most csak arra
kell választ adnunk, hogy mennyire sikerült
meg-valósítani?

A proszcénium nyílása is ugyanolyan tüllháló-
val van bevonva, mint amilyen a temetőt elhomá-
lyosítja a színpad mélyén. Ezen keresztül láthat-
juk a Dybuk előadását, minek következtében
egyes képek és jelenetek, akár a régi fényképe-
ken, enyhén homályosak és elmosódottak. A né-
hány jelenetben alkalmazott füstöt a háló nem
engedi át, így a füst, a hálót elérve, lefelé száll és
egyfajta tejfiltert képez rajta, ami nagyon is fes-
tőivé teszi az egyes epizódokat.

De a szép képeknek ára van. A színpadi teret,
amelyben a krakkói Dybuk játszódik, az egyik ol-
dalról a proszcénium hálója, a másikról pedig a
díszletfal határolja, amely a zsinagóga belsejét
ábrázolja, s ezért az síkszerű, meg van fosztva
mélységétől. Az előadás folyamán többször is-
métlődő tömegjelenetekben ez a „laposság" és
„domborműszerűség" megköveteli, hogy a szí-
nészek csoportjai, a káosz elkerülése végett,
szinte élőképszerű, festői kompozíciót alkossa-
nak. Ezek közül nem egy, például az imádkozó
haszidok az első felvonásban, Lea és Manassze
esküvői menete a másodikban, vagy Aszriel, a
miropoli cadik szertartásos imája a dybuk által
hatalmába kerített lány gyógyulásáért, rendkívül
szép és plasztikus. A rendezőnek gondja volt a
gesztus és a mozgás kifejező erejére, és arra,
hogy Krystyna Zachwatowicz hihetetlen ízléssel
megtervezett kosztümjei és díszletei minél kife-
jezőbbé váljanak. Ez a dekoratív szépség azon-
ban számomra túlságosan hideg marad, túl ele-

Andrzej Wajda Dybuk-rendezése (Krakkó)

gáns, csicsás, már-már a muzeális tárgyak
szépségét idézi. Hadd említsek egy példát. A Lea
és Manassze esküvője előtti jelenetben Lea
gyönyörű szabású,, szeplőtelenül fehér
menyasszonyi ruhában tündöklik. De közben a
beszélgetésből, melyet Gitel nevű barátnőjével
folytat, kiderül, hogy ruhájaszinte cafatokra
szakadt a koldusokkal eljárt hagyományos tánc
alatt, sőt később maga Lea is tönkretette
ruháját, mivel a gondolattól, hogy közeledik az
esküvő órája azzal az emberrel, akit nem
szeret, elvesztette önuralmát.

Itt nem is következetlenségről van szó, hanem
arról, hogy a szándék - bemutatni a kelet-euró-
pai haszidok kultúrájának szépségét, gazdagsá-
gát és nagyságát - az An-Ski művében rejlő
drámaiságot fokozza le.

Így van ez végig, az egész előadásban, és
fenti megjegyzésem a színészi játékra is vonat-
kozik: az alakok belső igazságának kifejezési
igényét a technikai tökéletességre és a szerepek
hatásosságának növelésére való törekvés he-
lyettesíti. Néhány szerepben azonban kétségkí-
vül remekbe szabott színészi alakítást láthatunk.
Mindenekelőtt Jan Peszeket kell megemlíteni,
aki Aszrielt, a miropoli csodarabbit játssza. Hihe-
tetlenül szuggesztív alakot teremt: olyan bölcs
embert, aki - noha egy egész közösség szellemi
vezére - nem mentes a legegyszerűbb emberi
gyarlóságoktól és hibáktól sem. Rendkívül kö-
vetkezetes, a legapróbb részletekig átgondolt

szerepformálás az övé. Hasonlót mondhatunk a
Szendert játszó Jerzy Radziwillowiczról is. Lea
apja szinte a tórabíróság ítéletéig szüntelen tán-
cos mozgásban van. Lendületes táncléptekkel
szeli át a színpadot, a beszélgetést kísérő kéz-
mozdulatai lágyak, de biztosak. Mindez Szender
jó közérzetére vall; olyan embert idéz fel, akinek
jól megy a dolga, s vallásossága tiszteletet vált ki
a közösség tagjaiból. A brinicai kereskedő csak
akkor dermed mozdulatlanságba, amikor rájön,
hogy bűnt követett el.

A legnagyobb elismeréssel kell szólni Lea és
Chanán alakítójáról is. Az átváltozást, melyen
Szender lánya (Aldona Grochal) keresztülmegy,
amikor a dybuk beléköltözik, hangszíne és moz-
gása szuggesztív megváltoztatásával érzékelte-ti
a színésznő, és így a viaskodás, mely Chanán
bolyongó lelke és a cadik között zajlik, a fiatal szí-
nésznő játékának köszönhetően, az előadás
egyik legdrámaibb jelenetévé válik.

Ama törekvésünkben, hogy a zsidóság kultú-
ráját mint ismeretlen és egzotikus kultúrát mu-
tassuk be -- márpedig ez a lengyeleknél válto-
zatlanul így van -, kétféle hibába eshetünk:
vagy e kultúra eredetiségére és egzotikumára
kerül túlzott hangsúly, vagy annak egyetemes
értékeire. Mindkét véglet kárára válhat magának
a vállalkozásnak. Az első esetben ez a kultúra oly
távolinak és idegennek tűnhet, hogy nem tudjuk
megfelelő intenzitással átélni a vele való találko-
zás pillanatát, és közömbösek maradunk az álta-
la képviselt értékek iránt; a második esetben pe-
dig éppen sajátosságait töröljük el. A krakkói elő-
adásban az első veszéllyel van dolgunk.
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Andrzej Wajda előadásában olyan közösség-
ől mesél, amely a krízis állapotába került. Dé-
oni erők beavatkozása miatt kétségessé váltak
s meginogtak a hagyományos törvények, ame-

yek addig meghatározták - adott esetben - a
ázasságkötés mikéntjét. A veszélyt elkerülen-
ő, olyan eszközökhöz fordulnak, melyeket ép-
en ez a kultúra dolgozott ki: a tórabizottsághoz,
dybuk szertartásos kiűzéséhez és végül a fe-

yegetéshez, hogy bekövetkezhet a „cheir" - a
zófogadatlan lélek kivetése Izrael népéből.
Ha azonban az előadás hőse a közösség, hát-

érbe szorulnak az egyéniségek, Slomo An-Ski
rámájának hősei. A hagyomány által szentesí-
ett magatartásmodellek és kulturális mechaniz-
usok előtérbe állítása miatt nem lehet kellően

igyelembe venni az ellenük lázadó egyéniség
rveit. Ennek pedig az lesz a színpadi
övetkez-

A kabbala - a miszticizmus egyik áramlata.
zsidóság több generációját ihlette,

jabb és újabb irányzatoknak a forrása. A
eleti diaszpórában élő zsidóság életformája
etafizikai értékekre épült. Ha ezt a közösséget

szellemi élet kategóriái nélkül akarjuk
brázolni, abszurd és lapos képet kapunk. Ez
onatkozik An-Ski drámájára is. A kabbala és a
aszidizmus szimbolikája és jelrend-szere

elbonthatatlan ötvözetté olvasztja össze,
ermetikus körré zárja An-Ski drámáját. A Dybu-

on keresztül eljuthatunk a kelet-európai zsidó-
ág szellemi életének legrejtélyesebb mélysé-
eiig.
„Realista darab misztikus emberekről" -
ondta An-Ski saját művéről. Valóban - realis-

a darab. Azonban, ha feltennénk a nyomában
ámadó kérdést, hogy miért fejlődnek éppen úgy
z események, ahogy fejlődnek, s milyen erők

rányítják őket - a válasz az lenne, hogy a sors,
z a mélységesen metafizikai tényező, mely az
ntik világ fátumához hasonlítható, és mely-nek
udatát az európai kultúra An-Ski idejében már
ég elvesztette. Itt azonban helyénvaló egy
egjegyzés az isteni elrendeltetés természe-

éről.
A kereszténység a judaizmustól örökölte az

lrendeltetés és a szabad akarat antinómiáját.
gyrészt Isten mindent tud mindenről, tudása
t-hatja teremtését, magával a léttel egyenlő.
ás-részt Isten még a Paradicsomban
egajándé-

ménye, hogy létrejön egy már nem létező kultúra
rekonstrukciója, amely ugyan nagy áhítattal,
mű-vészi invencióval és tapintattal történik,
mégis hideg és száraz marad, híján minden
drámaiság-nak. Ez pedig megkérdőjelezi az
előadás pedagógiai szándékát is, amelyre annyi
gondot fordított az alkotó. Úgy tűnik, el lehetett
volna érni ezt a célt, ha több figyelmet
szentelnek az egyéni drámák
kibontakoztatásának, és ezen belül bontják ki
azok egyetemességét. Ez esetben lett volna rá
esély, hogy a nézők érzelmileg is átéljék a hősök
sorsát, ami alighanem nélkülözhetetlen feltétele
annak, hogy az emberek és kultúrák közötti
dialógus létrejöjjön.
Teatr, 1988. 4. szám
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kozta az embert, akit a saját képére teremtett, a
szabad akarattal. Ez az ajándék szabadságot
jelent a jó, illetve a rossz gyakorlásában. Az
elrendeltetés itt esély, segítség, melyet Isten
nyújt az embereknek a választás nehézségét
legyőzendő, ahogyan ez kiderül abból a
történetből is, melyet Abraham Heschel zsidó
történész mesél el: „Egy alkalommal - azt
mondják - Izrael Bál-Sém rabbi nagyon
elkeseredettnek és kedvet-lennek látszott.
Amikor tanítványai ennek okáról kérdezték, azt
mondta nekik:

» Élt egy ember, aki nagyon sok bűnt követett
el. Amikor meghalt, semmiképpen sem számít-
hatott volna a megváltásra. De Isten megkegyel-
mezett a lelkének, és akaratából a lelke egy béka
testét öltötte fel, és egy távoli országban egy
patak szélén üldögélt. És ha ennek az embernek
a fia valaha odaérkezett volna, és ivott volna a
patak vizéből, miközben áldást mond rá, a
lélek megváltása beteljesedett volna. De az
ember fia nagyon szegény volt, és nem volt
sem pénze, sem alkalma, hogy hosszú
utazásokat tegyen, így hát Isten segítségével
egy gazdag ember bizalmas szolgájává
válhatott. És amikor ez a gaz-dag ember
megbetegedett, az orvosok azt mondták neki,
csak akkor gyógyul meg, ha egy bizonyos
messzi forrás vizéből iszik. Így hát a gazdag
ember nekiindult az útnak, és magával vitte a
szolgáját is. Utazásuk egy bizonyos napján a
szolga legyőzhetetlen szomjúságot érzett. Ekkor
már nem messze voltak attól a pataktól,

ahol az apja lelke sínylődött. Amikor a szolga
keresni kezdte a vizet, megtalálta a patakot. De
nagy szomjúságában elfelejtette elmondani az
ima szavait a víz megáldására - és így a lélek
nem nyerte el a megváltást...« Az elrendeltetés
tehát Isten válasza az ember szükségleteire
vagy tetteire.

An-Ski drámájában a kölcsönös megállapo-
dás, melyet Niszán és Szender kötött, metafizi-
kai érvényre tesz szert. Chanán, mint ama bizo-
nyos szolga Bál-Sém történetében, nagy utat tett
meg, hogy Szender házához érjen. Szender va-
lami furcsa és megmagyarázhatatlan ösztönös
érzésből, melyet a fiú iránt táplál, eleinte tudato-
san megnehezíti egy olyan házassági szerződés
megkötését, melyet a józan ész és az anyagi
számítás diktálna. Bűne azonban annál na-
gyobb, mivelhogy a végén mégis semmibe veszi
előérzetét.

Chanán halála felszabadulás egy olyan rend
alól, melyben semmit sem tehet anélkül, hogyne
vonná magára annak ítéletét. Az eljegyzési ígé-
retnek itt nagy súlya van, és megszegéséhez
különös ok kell. Lea, Szender bűne és Chanán
iránti szerelme következtében, elég okot ad rá,
hogy „lelkének kapuja" a dybuk előtt meg-
nyíljék.

Az emberi akarat drámai módon vívódik az el-
rendeltetéssel. Aszriel csodarabbi és Szender a
dybuk kiűzése után rögtön össze akarja adni
Leát Manasszéval (a menahem szó vigasztalót
jelent). A Miropoltól nem messze eső Brinicából a
vőlegény szüleivel együtt siet oda Aszriel hívásá-
ra. Szender a legjobb lovakat küldi értük, majd
egymás után két küldöncöt is. De amikor Lea már
megszabadult a dybuktól, Szender megtudja,
hogy a kocsinak, amely a vőlegényt hozta volna,
a közeli dombon eltörött a kereke, és a várt me-
net gyalog indult útnak. Emiatt szalasztják el azt
a rövid pillanatot, melyre Leának és Chanán lel-
kének az egyesüléshez szüksége volt.

„A szükségszerűség az Istent takaró fátyol" -
írja Simone Weil. A mesulah az, aki ezt az
igazságot felismeri, és arra tanít, hogy az elren-
deltetés nem önmagában jelent hatalmat, ha-
nem Isten hatalma nyilvánul meg benne. „Rea-
lista darab" - ismételjük An-Skival. Igen, csak
éppen a metafizikai szükségszerűség által irá-
nyítva.

„Miért lépted át a törvény által megjelölt ha-
tárt, mely az élők világát a halottakétól elvá-
lasztja? Miért szegted meg a Törvényt?" - kér-
dezi Aszriel Leától a dybuk kiűzésének jelene-
tében.

A misztikus tudat, a népszerű zsidó hiedelmek
fő vonása a VII. században elterjedt metapszi-
chózis tanán alapult, amely ugyan már jóval előbb
jelen volt a Világosság könyvében, és utána
több kabbalisztikai műben is megjelent, de ha-
tása csak később Jichak Lurja megfogalma-
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