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New York mintájára most Berlinnek is meg-van a
maga jiddis színháza: a Komman-
dantenstrassén álló egykori Herrnfeld
Színházba egy vilnai vándorszínház költözött
be, amely a maga Theszpisz-kordéját már
végigtolta Grodnón, Biatystokon és Var-són is. Itt,
ahol egykor budapesti malacságok próbáltak
hatni az emberek alsó régiójára, ahol ipar-
szerűen állították elő a zsidó vicceket, most Kelet-
Európából jött zsidók akarják ápolni a zsidó drá-
mát, tiszta művészi akarástól hajtva. Nem tévesz-
tendők össze azzal a jiddis ripacsgyülekezettel,
amely már hosszabb ideje garázdálkodik a berlini
külvárosok sötét és rosszhírű színháztermeiben.
Ezt a társulatot művészi áhítat vezérli, s ez dicső-
ségükre válik. Elég óvatosak hozzá, hogy a világ
egyik színházi fővárosában ne jiddisre fordított
Shakespeare- vagy Schiller-drámákkal álljanak
elő, ahogy másutt történik. Ők a zsidó drámára
korlátozzák magukat, amelyet természetszerűen
egyetlen más színház sem tolmácsolhat ilyen hi-
telesen. Perez Hirschbein két darabja után most
Slomo An-Ski Dybukját mutatták be.

Kivételesen izgalmas kísérlet ez, hiszen a drá-
ma a keleti zsidó misztika sűrűjébe vezet. Maga
An-Ski is a nép legmélyebb rétegeiből eredt. Ifjú-
korában kovácsinas volt, és csak tizenhét éve-
sen tanult meg oroszul; később könyvkötő lett,
majd végül író, és mélységes szociális együttér-
zéstől hajtva járta be az oroszországi só- és
szénbányák vidékét. Kitűnő érzékkel gyűjtött
össze számtalan zsidó mondát, dalt, legendát és
kísértetmesét, és ő írta Az eskü című, híres zsidó
forradalmi indulót is.

Dybukja, amely a megszállottság problémá-
járól szól, igazából nem dráma, hanem misztikus
legenda, amelyet az ember lázas izgalommal
követ, és később sem tudja kivonni magát hatása
alól. Nem buddhista legenda, amely a trópusok
buja gazdagsága elől sáncolta el magát a halálo-
san komoly stiláris szigorba és világosságba;
nem is ferences legenda, amely romantikus bá-
jával és édességével ejt rabul. Nem, ez kelet-
európai zsidó legenda, amelyben a felszabaduló
extázis nyomott hangulatú terekből és elgyötört
lelkekből szárnyai az ég felé. Gyertyákkal
szűkösen megvilágított éjszakai félhomály, ősrégi
zsinagógák álmatag zümmögése kísért ben-ne.
És mindenekelőtt a haszidizmus szelleme. Ezt a
keleti zsidó szektát a XVIII. század közepén
alapította Izraelben Eliezer rabbi, a hírneves Bál-
Sém. (A bál urat jelent, a sém nevet; a Bál-Sém
olyan ember, aki Isten magasztos nevének ki-

mondásával csodákat tud művelni.) Hozzá, a
zsidó misztika nagy megújítójához és tanítvá-
nyaihoz számtalan legenda fűződik. A néphit
szerint ők e világ minden dolgában megtalálják
az istenit, az örökévalót, amely úgy lakozik min-
denekben, mint testben a lélek; és a földi lét leg-
főbb ajándéka, ha az ember az extázis révén a
dolgokban rejlő istenséghez emelkedik.

A Dybuk már a haszidizmus hanyatló korsza-
kába vezet, amikor a Bál-Sém fenséges szelle-
me egyre inkább mágussá, csodatevővé degra-
dálódott. Ugyanekkor ezt a világot továbbra is
veszedelmesnek és kártékonynak tartja mind a
Talmudhoz és a törvényekhez szigorúan ra-
gaszkodó, mind pedig a racionális vagy a tulaj-
don bűvöletében élő zsidóság. Mivel pedig Ber-
linben épp ez utóbbi két típus képviselői fordul-
nak elő, kivételes érdeklődéssel szemléljük a
Dybukból ránk tekintő misztikus zsidót - azt a tí-
pust, amely számunkra újszerű, noha valójában
ősi múltra tekint vissza.

A műben érintett probléma már Jichak Lurjá-
nál, a XVI. századi zsidó misztikusnál is fellelhe-
tő, aki kétfajta lélekvándorlást különböztet meg.
Az egyikben, amelyet ő gilgulnak nevez, a boly-
gó lélek a születés pillanatában hatol be az em-
beri testbe. A másikban, amelyet ibburnak hív,
lélek egyesül egy másik, már formát nyert lélek-
kel. Ez utóbbi egyesülésre vagy azért kerül sor,
hogy két tökéletlen lélek kiegészítse és
kölcsönösen megtisztítsa egymást, vagy pedig
azért, hogy egy jelentékeny szellem a tökéletes-
ség felé irányítson egy másik, még ki nem forrott
szellemet. Az is előfordul azonban, hogy az ibbur

Az örök zsidó - David Pinskij műve - volt az első
zsidó tragédia, melyet a modern színpad
bemutatott, de a mű gyengeségei miatt a
Habima művészi ereje nem bontakozhatott ki
benne teljes mérték-ben, és a társulat csak a
Dybukkal vált igazán nagykorúvá. A színház
azóta több mint kétszáz bemutatót tartott, de a
Habima és a Dybukmégis mintegy egymás
szinonimái maradtak. 1922 januárja óta a
Dybukot több mint ezerszer

révén egy halott egy másik lelket használ fel,
mert csak így tudja beteljesíteni halála miatt fél-
bemaradt küldetését. Ez az eset következik be a
Dybukban. Chanán és Lea végső egyesülésé-
ben is az ibbur megy végbe, ami, Jichak Lurja
szerint, csak akkor lehetséges, ha a két lelket
mély lényegbeli rokonság fűzi össze. Az embert
óhatatlanul elfogja a belső izgalom e mély értel-
mű ősi ibbur-legenda hallatán, kivált, ha már sa-
ját szemével is látott valóságos megszállottsá-
got.

Ez a felindulás azonban nem a művészi ábrázo-
lásból, hanem csakis a lenyűgöző vezérmotívum-
ból fakad. A vilnai színészek csak etnológiai érde-
kességet kínálnak számunkra. Csupán a maguk
keleti zsidóságával, héberből, németből és orosz-
ból kevert idiómájukkal, a zsidó misztikát kitermelő
néplélekhez való kötődésükkel bilincselnek le, nem
pedig művészi képességeikkel. A játék maga
ugyanis fölöttébb primitív, árnyalatlan, provinciális.
Még a Leát alakító Sonja Alonis csodálatos arca is
híján van az alkotó kifejezőerőnek. A fájdalom
tető-pontján is oly kevéssé volt ura arcjátékának,
hogy időnként úgy tetszett, mintha mosolyogna.
Chanánként Herz Grossbarth már szép csendesen
a dilettantizmust súrolta. Láttunk két jó zsidó
fejet, amelyek mer-már a rembrandti rabbikra
emlékez-tettek (Schneiur ás Feder urak).
Amúgy még a maszkok is elmosódottak és
középszerűek voltak, a giccses díszletek pedig
úgy hatottak, mintha egy régi raktárból
kölcsönözték és éppen csak átmázolták volna őket:
olcsók, de rosszak. Pedig micsoda látomásos
díszleteket sugallhatott volna a darab misztikus
almoszférája! A művészeti tanácsadó-ként
feltüntetett Jakob Steinhardt úr beérte gyenge
naturalista pingálással. David Herman rendezése
viszont legalább kellemesen halk volt, és tartózko-
dott a túlzásoktól. Mindazonáltal ez a fajta zsidó
színművészet számunkra csupán néprajzi kaland
maradt.

Részlet Felix Emmel Das ekstatische Theater (Az eksztatikus színház)
című könyvéből. Prien/Lipcse, 1924

játszotta a színház. Egyike ez a modern színház
nagy előadásainak; gyakorlatilag valamennyi
európai országban és több alkalommal Észak-
Amerikában is eljátszották, 1966-ban pedig Izra-
elben lemezfelvétel készült belőle, amelyen szá-
mos szerepet az eredeti színészek tolmácsol-
nak. Kritikusok és színházi teoretikusok hossza-
san foglalkoztak vele, és az európai zsidóság
kulturális életét legalább egy évtizedre meghatá-
rozta.
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Ezt a hatást seregnyi tényező segítette elő: a
rendkívüli idők szelleme, a változás izgalma, a
hirtelen meglelt szabadság mámora és gyors el-
vesztésének előérzete, a színházon és a többi
művészeti ágon belül végbemenő viharos újítá-
sok, valamint a kelet-európai zsidó tömegek kö-
zött elharapódzó nyugtalanság. Emellett a
Dybuk sikere éppígy köszönhető számos tehet-
ség ritka találkozásának is. Ott volta szerző, Slo-
mo An-Ski, Yoel Engel, a zeneszerző, Nathan
Altman, a tervező, a színészi revelációnak bizo-
nyuló Hanna Rovina és mindenekfölött Vahtan-
gov géniusza. Sem addig, sem azután nemigen
fordult elő, hogy ennyi tehetséges ember ily
hoszszú időn át és ily teljes egyetértésben
dolgozzék egy műalkotáson.

Slomo Seinwill Rappoport, aki az An-Ski írói
álnevet használta, költő, drámaíró, történész,
folklorista, szocialista vezető és szociális mun-
kás volt. Jiddis és orosz nyelven egyaránt igen
termékenynek bizonyult, összegyűjtött művei
több vaskos kötetet töltenek meg, de tartós hatá-
sa csak egyik színművének lett, holott ez csak a
kelet-európai zsidó folklór területén végzett ku-
tatásainak melléktermékeként jött létre. A Dybu-
kot An-Ski oroszul írta, és felkínálta Sztanyiszlav-
szkijnak. A mesternek tetszett is a darab, de úgy
vélte, zsidó társulatnak kell előadnia, mire An-
Ski lefordította jiddisre, és odaadta a korszak
legjobb jiddis színházának, a vilnai társulatnak.
Az előadás nem tett maradandó hatást a közön-
ségre. Közben Sztanyiszlavszkij beszélt a műről
Nahum Zemachnak, a Habima szellemi vezéré-
nek, aki szüntelenül darabokat keresett. Zemach
elolvasta, és felhívta rá kollégái figyelmét, akik
azon nyomban fellelkesültek.

An-Ski eredeti szövege négy hosszú felvo-
násból állt; Vahtangov három sokkal rövidebbre
vonta össze, mert szüksége volt az időre a vizuá-
lis effektusokhoz, a rítusokhoz és a táncokhoz,
melyeket nagyon lényegesnek tartott. Kórházi
tartózkodása alatt sok könyvet olvasott el a zsidó
vallásról és folklórról meg a haszid mozgalomról.
Összebarátkozott a szomszédos ágyon fekvő
öreg rabbival is, és az örmény megkérte a zsidót:
tanítsa meg őt héberül.

Egyszer az öregember épp az állatnevekből
vizsgáztatta tanítványát. Amikor a „ló" szóhoz
értek, Vahtangov hallgatott. A mester felült
ágyában és várt, majd szelíden mondta: „soos,
soos", és szétfeszített ujjait a nyomaték kedvé-
ért kétoldalt a fejéhez tapasztotta. Vahtangov
számára valóságos reveláció volt ez a pillanat:
a mozdulatot később egyfajta vezérmotívum-
ként alkalmazta, s eköré szervezte a táncokat
és mozgásokat.

A próbák több mint három évig tartottak, bár
Vahtangov és a színészek összejöveteleit nem
volna pontos a szó megszokott értelmében pró-
bának nevezni. A rendező, aki egész napját a

Vahtangov Dybukja - harmadik felvonás
(1922)

stúdióban töltötte, valamikor éjfél után, a hajnali
órákban érkezett, leült, lenyelt egy csomó tablet-
tát, hogy enyhítse fájdalmait, és aztán elkezdtek
beszélgetni. Néha a drámáról, máskor általában
a színházról, vagy valamilyen más meghatáro-
zott témáról. Így beszélgették át gyakran az
egész éjszakát.

Vahtangov alacsony ember volt, éles metszé-
sű, barna arcában a legfeltűnőbb átható fekete
szeme volt. A színészek fölött valósággal va-
rázshatalma volt; ha beszélt hozzájuk, egész
arckifejezésük és a hangjuk is megváltozott.

Abraham Prudkin, a Habima első társulatának
tagja, így emlékszik vissza az egyik ilyen
megbeszélésre:

„Te a vándort játszod. Milyen a járásod? Mi-
lyennek képzeled a lépteidet, a kézmozgáso-

dal? Bontsd ki az elképzelést, mélyítsd el, és
szeresd a formát, mert a forma a figura lényege.
(Az orosz „forma" szó kimondása közben Vah-
tangov előszeretettel nyújtotta meg az o és az r
hangot.) Belépsz a szobába, hátadon a zsákkal,
kezedben a bottal. Te vagy a títokzatos vándor, a
hírvivő. Kicsit emeld meg és döntsd előre a jobb
vállad, aztán indulj el a magad útján! Ne felejtsd
el, mit jelent az élet ennek a figurának, mi az, amit
ért és amiben hisz. Indulj! Mostantól minden e-
gyebet neked kell megtalálnod.

Te éhes koldusasszony vagy. Figyelj a kezed-
re. Éhesen ragadd meg a kenyeret elgörbült,
csúszós ujjaiddal, markolj meg mindent, amit
csak meglátsz! Régóta elfelejtetted, milyen ér-
zés, ha valami szép és jó dolog van a kezedben.
Most már csak lecsapsz a dolgokra, durván, el-
torzultan.

Te pedig gazdag kalmár vagy, aki most akarja
férjhez adni a lányát. Melled csak úgy duzzad az
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önelégültségtől, pocakod kidugod, még a két
ki-fordított, széttárt tenyered is csupa
elégedettség, mintha azt mondaná: miénk
minden, ami jó, mi ragadtuk el, mi halmoztuk fel
a föld minden zsírját. Nyomd csak ki a melled
meg a hasad, és tárd szélesre a kezed."

Lea döntően fontos szerepét Vahtangov ere-
detileg az egyik fiatal színésznőre bízta, nagy
csalódást okozva a szerepre bizton számító
Hanna Rovinának. Mások is azt hitték, hogy Leát
nem játszhatja más, csak ő, bár a rendező dönté-
sét senki sem merte vitatni. A kiszemelt színész-
nő azonban szeszélyes jószág volt, nem dolgo-
zott elég szorgalmasan, majd le is lépett, fakép-
nél hagyva a társulatot. Vahtangov csak ekkor
határozta el, hogy megpróbálkozik Rovinával.
Menahem Gnessin színész-rendező így idézi fel
a színpadi Lea megszületését:

„Mihelyt dolgozni kezdett Rovinával, Vahtan-
gov felismerte, hogy ez az a Lea, akire szüksé-

günk van. Rovina bemelegítő próbák nélkül is
rögtön bebizonyította, hogy érti e magasabb ha-
talmak üldözte tragikus nőalak lényegét. Vah-
tangovnak tágra nyílt a szeme, holott ebben az
időben mindig félig lehunyta; csak úgy sugárzott
a boldogságtól. Az én számomra Rovina bemu-
tatkozása igazi ünnep volt. Ez volt az a Lea, akiről
mind álmodtunk. An-Ski legendája életre kelt; itt
állt előttünk az a szépséges, szelíd leány, né-
pünk elbűvölő, tisztalelkű gyermeke, akiről költő-
ink daloltak és ifjaink álmodoztak. Rovina játéka
a többi szereplőt is életre keltette; Chanán szen-
vedése meggyőző lett, érthető Szender és a mi-
ropoli cadik tusakodása, és a bonyolult cselek-
mény, a figurák egymáshoz való viszonya meg-
telt értelemmel."

Vahtangov elképzelése szerint az első felvo-
násban kell megteremteni azt az atmoszférát,
amelyben a természetfölöttibe vetett hit átélhe-
tővé válik. A homályos világítás, a rabbinövendé

kek éneke, tánca, elbeszélései, a jelmezek és a
maszk, a zsinagóga berendezése és éles szöge-
ket bezáró falai - mindez arra volt hivatva, hogy
átemelje a nézőt egy különleges világba, ahol a
cselekméry végbemegy. Az első felvonás felvá-
zolja a történés lényeges elemeit; a két fiatal futó
találkozása, majd Lea eljegyzésének bejelenté-
se utal a Romeo-Júlia-szerű konfliktusra, s bal-
jós, tragikus hangot pendít meg Chanán hirtelen,
titokzatos halála és a vándornak, a dráma egy-
személyes „görög" kórusának szűkszavú kom-
mentárja.

A második felvonás jelentős részben Vahtan-
gov leleménye volt. Könyörtelenül meghúzta az
eredeti szöveget, és helyébe a koldusok táncát
iktatta. A groteszk figurák szaturnáliájának hát-
tere előtt jelenik meg, a szépség és a tisztaság
megtestesüléseként a fehér selyem menyasszo-
nyi ruhába öltözött Lea, akit aztán bevonnak a
táncba, piszkos, elgörbült kezek tapogatják és
markolásszák, mintegy az elkövetkező, s a drá-
ma egyik csúcspontját jelentő borzalmas ese-
mény előjátékaként. Ez az esemény a felvonás
végén következik be, amikor Lea Chanán hang-
ján szólal meg, s a vándor bejelenti, hogy a dybuk
- a sötétség hatalmát képviselő koldusok legna-
gyobb örömére - birtokba vette testét.

A harmadik felvonásban Vahtangov a
szentség atmoszférájába vonta a közönséget. A
miropoli cadik zsinagógája, a maga kék-fehér
színeivel, magának a cadiknak a fehér
selyemköntöse kontrasztos hátteret szolgálta-
tott a mennydörgő zene kíséretében végbe-
menő exorcizmushoz, s egyben kiegészítette
azt. A csúcsponton Chanán meggyötört lelkét
végül sikerül kiűzni Lea testéből, majd újabb,
végső csúcspont következik, amikor Lea követi
szerelmesét a túlvilágra: a színpad mögött
lakodalmi zene szól, a vándor pedig fekete
kendőt borít a halott lány arcára, hogy aztán,
intésére, lemenjen a függöny.

Az előadás koreográfiájához Lescsilin táncos
adott ötleteket, de igazából Vahtangov valósította
meg. A koldusok táncához maga találta ki a
mozgásokat, s minden koldust külön egyénített.
A kiemelkedő fontosságú zenét Yoel Engel sze-
rezte.

Engelt eredetileg zenekritikusként ismerték,
de komponált is. A század elején barátja, An-Ski
felkeltette érdeklődését a zsidó népzene iránt,
olyannyira, hogy Galíciába is elkísérte a dráma-
írót egyik folklórgyűjtő útjára. Ezért örömmel vál-
lalta a megbízatást, noha a héber nyelv éppoly
idegen volt számára, mint a Habima cionista
szellemisége. A Dybukkal való foglalkozás
azonban egész életét megváltoztatta. Cionista
lett, jóval a Habima előtt kivándorolt Palesztiná-
ba, és m nt zeneszerző és tanár fontos szerepet
játszott az ország csírázó zenei életében. Emlé-
két márványtábla hirdeti azon a tel-avivi házon,
ahol 1927-ben meghalt.



▲ DYBUK ▲

Jelentős részese volt a sikernek Nathan Alt-
man expresszionista festő, aki e munkája révén
kapott helyet a héber színház történetében. Vah-
tangovval tartott hosszú megbeszélésein -
amelyek alatt a stúdióban minden más munka
szünetelt - a díszlet és a jelmezek minden rész-
letét kidolgozták. Vahtangov eredetileg az akkor
már felemelkedőben lévő, bár Moszkván kívül
még ismeretlen ifjú Marc Chagallt kérte fel, de az
nemet mondott. Vahtangov Sztanyiszlavszkij-
tanítvány volt, Chagall pedig, aki már embereket,
teheneket és hegedűket hajigálta levegőbe, irtó-
zott Sztanyiszlavszkij naturalista játékstílusától,
és nem óhajtott részt venni olyan produkcióban,
amely - szerinte - bizonyára naturalista lesz.
Altmannak nem voltak ilyesfajta előítéletei. Dísz-
letei nemigen vettek tudomást a tárgyak valósá-
gos alakjáról, hanem belső jellegüket és még in-
kább a szereplőkhöz és a cselekményhez való
viszonyukat tükrözték. Altman díszlete divatot
teremtett; sokszor utánozták a Habima későbbi
tervezői, és azok az európai művészek is, akik
látták a Dybukot.

A bemutatóra 1922. január 31-én került sor, a
moszkvai értelmiségi elit jelenlétében, és a hatás
elsöprő erejű volt. Moszkva, a világszínház akko-
ri központja, ahol egy átlagos estén kitűnő elő-
adásokban lehetett látni a Hamletet, a Lear ki-
rályt, a Cseresznyéskertet és a Ványa bácsit,
ahol egy színházi bemutató bizonyos körökben
éppoly jelentős esemény volt, minta társadalom
szerkezetét nap mint nap átforgató új dekrétu-
mok - ez a Moszkva döbbenten és dermedten
nézte ezt a színházi csodát.

Félszáz év elmúltával nehéz egy színházi elő-
adást értékelni. Ha a Dybuk, valami csoda révén,
ma pontosan olyan formában kerülne színre,
mint 1922-ben, az előadás akkor sem lenne
ugyanaz. Azóta számtalan helyen százszor és
százszor előadták, a szerepükből kiöregedett
színészeket újakkal pótolták, és mindig igyekez-
tek a lehető legközelebb maradni Vahtangov el-
képzeléséhez. A fogadtatás időszakonként vál-
tozott, minden közönség valami mást látott az
anyagban, míg végül a mű világszerte afféle mú-
zeumi tárggyá, Izraelben pedig éppenséggel
nemzeti műemlékké változott. Sok színész van
még életben azok közül, akik játszottak az ere-
detiben vagy legalább látták azt, és ha az ő
viszszaemlékezéseik alapján próbáljuk
rekonstruál-ni az 1922-es Dybukot, nem
szabad elfelejtenünk, hogy ezek az emlékek is
változtak a múló idővel, és sok más élmény
rétegei rakódtak rájuk. Az előadás hatásának
megértéséhez csak akkor juthatunk közelebb, ha
azokhoz fordulunk, akik benyomásaikat annak
idején írásban rögzítették. Szerencsére a
korszak bővelkedett művelt, érzékeny és jótollú
kritikusokban. Közéjük tartozott Nyikolaj
Jevrejnov, a drámaíró, szín-háztörténész és
színházi teoretikus, aki így írt:

Hanna Rovina mint Lea

„Láttam az előadást, és eskü alatt vallhatom:
boldog vagyok, amiért a mai színházban lehet-
séges ilyen teljesítmény.

A dráma? A szokásos kritériumok szerint
nincs benne semmi rendkívüli. Szép, szimboli-
kus mű a haszidok életéről, sok tetszetős folklo-
risztikus elemmel. De An-Ski héberre fordított
»drámai legendáj « (amely H. N. Bialik
fordításában talán még csiszolódott is) semmi
olyat nem kínál, ami biztosítaná helyét a szó
szoros értelmében vett »drámaírói alkotásként«
a színház-történetben.

A Habima előadásában azonban másról is
szó van.

Ha szabad így mondanom: az egész előadást
színpadi fény világítja át. A színpadon misztériu-
mot adnak, és a misztikus atmoszférát nem
ront-ja le még a legkicsinyesebb, önmagában
talán nevetséges, fölösleges, vulgárisan
anekdotikus köznapi részlet sem - sőt, valami
varázslat révén, éppenséggel gazdagítja.

Könnyű egy középkori játékból misztériumot
formálni - de próbálják csak meg ugyanezt
olyan anyaggal, amelyben a kabbalisztikus
misztika együtt él a mai folklórral és a köznapi
élettel, s ahol időnként (mintegy a közönség
„megvesztegetésére") mindenféle vicceket me-
sélnek a zsidóság számára engedélyezett zóna
mindennapjairól.

Ha valaki mindezt, vagyis a zsidó élet folklórját

és humorát, egy misztériumjáték teljes értékű,
szerves és mélységesen megrendítő elemévé
akarja tenni, annak nem tehetségre van szüksé-
ge, hanem - habozás nélkül merem mondani -
zsenialitásra.

Azén számomra Vahtangovnak ebben az elő-
adásban megnyilvánuló zsenialitását mindenek-
előtt az bizonyítja, hogy bár héberül nem értek,
mégis mindvégig felajzva néztem a produkciót,
és izgalmam a cselekmény ritmusával együtt
nőtt és hanyatlott. Voltak olyan lelkesült pillana-
taim, amikor éppúgy megfeledkeztem magam-
ról, mint a színészek is."

Jevrejnov nem volt zsidó, és számára a Dybuk
revelációként adott hírt egy olyan életről, amely
évszázadokon át zajlott Oroszországban, anél-
kül, hogy az oroszok legtöbbjének tudomása lett
volna róla.

M. Zagorszkij kritikus egészen más értelmet
fedezett fel a Dybukban.

„Mit szólnának, kérdem tisztelettel, ahhoz, ha a
szovjetforradalom mítoszát egy ősi népi legen-
dában fedeznék fel, amelyet egy nép géniusza
teremtett? Nem rendülnének-e meg, ha látnák,
mint tárulkozik fel a forradalom szellemének leg-
mélyebb, legbensőbb értelme egy nagy szere-
lem diadalaként?

A felszínen semmi hasonlatosság az orosz
forradalom és a Dybuk között. Akkor hát miért vi-
lágította meg számomra az előadás villámfény-
szerűen a viharos napok varázslatos fenségét?
Miért, hogy a Dybuknak hála, felismertem a most
születő mítosz legmélyebb értelmét? Azért, mert
ez az előadás feltárja, mi az értelme építésnek és
rombolásnak, megmutatja, miként szakítsunk a
történelmi hagyománnyal a szerelem diadalának
javára. Dante és Beatrice, Romeo és Júlia jutnak
eszünkbe - a szerelem szimbólumai, melyek le-
győzik a halál angyalát.

Az embernek alaposan kell ismernie a zsidó
életet, a cselekmény környezetét, amelyet kü-
lönböző tanok és érzelmi világok határoznak
meg: a vallási fanatizmus, a misztikus jámbor-
ság, a haszidizmus a maga lobogó táncaival -
csak így érthetjük meg a drámát átható lázadó
szellemet. A hatalmas erejű emberi szenvedé-
lyek, a halálnál is erősebbnek bizonyuló szere-
lem kohójában felbomlik egy évszázados társa-
dalmi rendszer."

Az egyik legérdekesebb reagálás Homo No-
vustól (eredeti nevén A. Kugeltól), a konzervatív
nézeteiről ismert neves leningrádi színikritikustól
származott. Az örök zsidóról és a Dybukról írott
esszéjében csalódásának adott hangot a Habi-
mával szemben, amelytől azt várta, hogy „a ju-
daizmus párlata" lesz, annak „legmagaszto-
sabb, racionálisan tiszta formájában", szembe
helyezkedve a környező „pogány-keresztény"
világgal. Ám számára az derült ki, hogy az emlí-
tett két előadásba éppen ennek a világnak a
szelleme szivárgott be.
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„Bármilyen tehetséges is Vahtangov, és
ármily mély gondolkodó, mégis eltér a zsidó
zellemiségtől. Vegyük csak a Dybuk nagy si-
ert aratott második felvonását. Minden teát-
ális leleményessége ellenére anyaga nem
devaló. A koldusok, a nyomorékok, a szörnyek
. T. A. Hoffmann, Poe, Andrejev világába

llenek; az ő romantikájukat, fantáziájukat,
egendáikat, hallucinációikat visszhangozzák.

groteszk folklór hogarthi modorú hangsúlyo-
ása nem egyezik a judaizmus szellemével.
ól látszik ez, ha összehasonlítjuk ezt a táncot

cadik házában játszódó jelenettel, majd az
rdögűzési szertartással."

Homo Novus tiltakozott a mindkét rende-
ést jellemző expresszionizmus ellen:

„Ez a lassú tempó, ez a sok szünet orosz
gazságot képvisel, az orosz lélek igazságát.
emcsak Csehov, Goncsarov, Turgenyev vagy
olsztoj lassú, de még Osztrovszkij is. A
ajátos orosz vonzerő mindig lassú tempóban,
usta mozdulatokban fejeződött ki. E színházi
tílus és az orosz lélek között pszichológiai és
iziológiai megfelelés van. De ha valaki egy
sidó színdarabot tablók sorozataként mutat
e, akkor idegen bort tölt zsidó palackokba.

Azt mondom nektek, zsidó testvéreim: is-
erjétek meg önmagatokat! Gondoljatok visz-

za, hogy szoktatok kiabálni, lármázni az ut-
án és a piactéren, hogyan változik pillanatról
illanatra az arcotok - és felejtsétek el a szob-
ászi kifejezésmódot. Van-e valami, ami ennél
evésbé zsidós? Vajon nem vetette-e el a zsi-
ó nép létezése hajnalától fogva a szobrokat
s a képeket?"

Homo Novus elsőként pendített meg ilyen
isszonáns hangot a Habimát és kivált a
ybukot fogadó általános lelkesedés köze-
ette. Ám az elkövetkező évek során, amikor a
abima az egész világon vendégszerepelt, és
ivált amikor, 1928-ban, először látogattak el
alesztinába, ez a hang egyre sűrűbben szó-

alt meg.
A Habima Dybukja nemcsak a héber szín-

áz történetében számít mérföldkőnek, ha-
em a színház egész történetében is fontos
zerepe van, mert közhírré tette, hogy Szta-
yiszlavszkij naturalizmusának napja leáldo-
ott. Vahtangov, a tanítvány hamar felismerte,
ogy a naturalizmus zsákutca. A Dybuk, majd
ögtön a nyomában Vahtangov másik remek-
űve, a TurandothercegnőTairov munkássá-
ával egyetemben elindította Oroszországban
z új színházi irányzatot, hogy ezt követő-en, a
úszas évek közepén, az expresszionizmus
émetországban élje meg a maga fény-korát.

észlet Mendel Kohansky The Hebrew Theatre - lts first fifty years
A héber színház első ötven éve) című könyvéből. Jeruzsálem, 1969

- A darab első felvonása a brinicai imaház-
ban játszódik. Bárhogy iparkodtam, nem tudtam
beleélni magam a talmudiskola atmoszférájába;
távol maradt tőlem ez a sötét imaterem magas
falaival, poros fóliánsaival, masszív asztalaival
és súlyos székeivel, amelyek között hosszú kön-
töst viselő, szakállas férfiak csoszognak és olyan
történeteket mesélnek egymásnak, amelyek en-
gem a falusi hittanórák Jézus-történeteire emlé-
keztetnek. Liturgikus ájtatosságon éreztem ma
gam, ahol mozdulatlanul kell ülni, és nem szabad
nevetni. A benyomást csak erősítette, hogy a be-
mutatóra húsvét hetében került sor, ami talán
nem volt véletlen...

- Dehogyis, merő véletlen volt. Az atmoszfé-
ra exponálni kíván egy darabot, amelynek nincs

A hamburgi Dybuk - rendező: Arie Zinger

expozíciója. Pontosan rekonstruált, de szerin-
tem csöppet sem ájtatoskodó. Eltart egy ideig,
amíg az ember beleéli magát, de erre az időre
szükség van, hogy a nézők bele tudjanak
helyezkedni a zsidóság, a babonák, a
vallásosság világába, és higgyenek az
elkövetkező félelmetes és kaotikus
eseményekben...
 Például az exorcizmusban, amely tudato-

san működik nézőcsalogatóként?
 Ez sem igaz. A filmet ugyan nem találom

rossznak, de itt merőben másról van szó. Lea
szereti a maga ördögét, nem akar lemondani ró-
la. Ő küzd a csodarabbi ellen, míg a szokásos
exorcizmusokban az emberek önmagukkal vias-
kodnak, s k akarnak vetni magukból valamit. De
persze ezt a világot csak lassan lehet felépíteni.

- És azt hiszed, a harmadik felvonásra a né-
zők már hisznek a tórabíróságban?
 Szerintem akkor már igen. Ha az első fel-

HENRY T H O R A U

KIŰZNI A DYBUKOT...
BESZÉLGETÉS ARIE ZINGER RENDEZŐVEL

Nachman Meisl költő szerint „1921-ben a varsói zsidóság körében valóságos dybukpszichózis tört ki" a vil-
nai színház bemutatója nyomán, amelyre az író, An-Ski 1920-ban bekövetkezett halála adott alkalmat. A
rákövetkező évben a moszkvai Habima adta elő a darabot, héber nyelven.

A későbbi időkben a Dybuk már nem keltett nagyobb feltűnést. 1926-ban bemutatták Frankfurtban és
Berlinben is, Max Ophüls, illetve Berthold Viertel rendezésében. 1957-ben pedig az 1931-ben Tel-Avivba
áttelepült Habima mutatta be az eredeti Vahtangov-rendezést a párizsi Nemzetek Színházában, majd
1969-ben közös német-izraeli tévéfilmváltozat készült az anyagból. 1979-ben játszotta ismét német szín-
ház a Dybukot, mégpedig a hamburgii Schauspielhaus Urs Jenny és Arie Zinger átdolgozásában.


