
▲ DYBUK ▲

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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