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▲DYBUK ▲

„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.
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vonásban kerülne rá sor, csak nevetnének. Ezt a
színi világot oly lassan kell megszervezni, hogy a
drámai csúcsponton a közönség már csak a tör-
ténésre koncentráljon.

- A második felvonás, amely a szabadban
játszódik, reb Szender háza előtt, igen festői.
Napsütés, virágzó cseresznyefák, jókedvű ven-
dégek a szegények lakomáján, muzsikusok húz-
zák a talpalávalót Lea esküvőjére...
 A táncnak dramaturgiai szerepe van; épp-

úgy hozzátartozik ehhez a spirituális világhoz,
mint a példabeszédek előadása. An-Ski hiteles
jiddis folklóranyagot használt; a zenét, a tánco-
kat tőle vettem át.
 A színészek nagyon ügyeltek, hogyne es-

senek a Hegedűs a háztetőn-stílus csapdájába;
kínosan kerültek minden folklórt és egzotikumot.
A gondosan felidézett atmoszférából újra meg
újra kiszűrtek minden jiddis sztereotípiát. A har-
madik felvonásban Aszriel, a miropoli rabbi
olyan varázslót formáz, aki bármilyen szláv vagy
távol-keleti mesében felbukkanhatna. Ugyanak-
kor a terjedelmesen előadott exorcizmus csak-
úgy, mint az egész szerelmi történet nem is a leg-
fontosabb eleme a darabnak.
 Két, párhuzamosan futó dologról van szó.

Az első a szerelmi történet. Az erős szerelmi
szenvedély - tudjuk a Romeo és Júliából - min-
dig anarchisztikus mozzanat egy konzervatív
vagy konzervált társadalomban. Az ilyen szere-
lem szétrobbantja a társadalmat, mert eleve
tilta-

kozik a konvenció ellen, és mert az emberek -
tegnap csakúgy, mint ma és holnap, az irodalom-
ban éppúgy, mint az életben - csak a nagy sza-
vakat hajlamosak elfogadni, a nagy érzelmeket
már nem.
 Ha ez az egyik sík, kérdés, hogy a

rendszer által elpusztított szerelem témája
ma mennyire időszerű...
 Szerintem a mi társadalmunkban inkább

csak kívülről, formailag változtak a dolgok. Már
nem foglalkoznak exorcizmussal, a társadalmi
élet megnyilatkozásait már nem szabályozza
olyan szigorú rend, minta XIX. században. De az
effajta szerelem, „upper class" és „working
class", proletariátus és nagypolgárság között
szerintem ma iS problémákkal jár.
 Csak éppén azt hiszem, az idegen szoká-

sok színpadi ábrázolása megakadályozza a né-
zőt abban, hogy világosan felismerje An-Ski né-
zeteit, azt, amit a műsorfüzetben szociálforra-
dalmi elemnek neveztetek. Te azt mondod, a

da-rab önmagáért beszél. Szerintem aligha

képes erre, ha az egész beágyazódik egy

édeskés és körülményes német mesenyelvbe,

amely csupa ájtatosság, kicsinyítő képző és

barokk modorosság. Nyelvileg a darab a senki
földjébe süppedt. Miért nem gondoltatok
Lessingre is?
 Gondoltunk mi, csakhogy a Bölcs Náthán

keresztények és zsidók között végbemenő filo-
zófiai vita, míg ez a darab kizárólag zsidó környe-
zetben játszódik. Egyébként én a fordítást jónak
tartom; legalábbis a lehető leghívebben követi
An-Ski szövegét.

Szerintem az embereket, akik az utóbbi idő-

ben annyi mindent olvastak, láttak, hallottak a
zsidókról, az érdekli, ami ezekből az ábrázolásokból
hiányzik: a filozófiai hitelesség. Mit jelent-sen például
ez az örökké kiváró magatartás, ez az állandó
anekdotázás, mesélés? Idegesít, hogy legyen szó
akár filoszemitákról, akár anti-szemitákról, no meg a
képesújságok szűnni nem akaró áradatáról, örökké
azt kérdezgetik: miért nem védekeztek? Csakhogy, ha
valaki ismeri a zsidók történelmét, filozófiáját, egész
helyzetét, akkor ez a kérdés irreleváns, és ha
valamelyest is hozzájárultam ennek tisztázásához, már
nem keveset elértem. Azért nem védekeztek, mert a
diaszpórában, a kétezer éves európai száműzetésben
ez a hagyomány alakult ki. A diaszpórában nem
létezett harcos, robusztus, életigenlő tradíció - ami
kapcsolódik a szegénységhez, a misztikához, a
Messiásra való várakozáshoz is.
 Hiszen An-Ski is éppen ezt bírálja a darab-

ban: a menekülést egyfelől a csökönyös üdvtan-
ba, másfelől a rajongó kabbalisztikába. Nem le-
hetne-e kicsit poentírozva azt mondani, hogy
An-Ski a dybukkal akarja kiűzni a dybukot?
 De igen. És ez az, ami életében nem sikerült

neki.
 Csakhogy a harmadik felvonásban a

szerző mindent visszavon; itt már csak a szerelmi
történet meg az exorcizmus a fontos neki; a
felelősség az apáké, és minden gazdagok és
szegények konfliktusára redukálódik. Ez azonban
ha-mis nyom. Úgy tudom, An-Ski Párizsban
nagy lelki átváltozáson ment keresztül...
 Igen, ez történelmi tény: sok emancipált

zsidóra volt ilyen hatással a Dreyfus-per. Ezután tették
meg az ugrást hátrafelé vagy előre, ahogy tetszik,
akárcsak a cionizmus atyja, Herzl Tivadar. Jó néhány
országban tapasztalom, hogy a haladás, még haladó,
baloldali körökben is, átbillen valami középkorias
elképzelésbe. Éppen erre akartam rámutatni a
Dybukban. A dolog tulajdonképpen banális: a
fiataloknak igazuk van, az öregeknek nincs igazuk.
Ezért érzem én ezt egy optimista darabnak.
 Csakhogy mindez mégiscsak a rezignáci-

óba torkollik. A harmadik felvonás végére a súly-
pont még inkább befelé tolódik, a bensőségbe, az
„új szubjektivitásba". Lea arról beszél, hogy
majd álmaikban ringatják meg nem született
gyermekeiket, és dúdolnak nekik. A Dybuk nem-
csak politikailag vagy osztályspecifikusan értel-
mezhető, hanem elsősorban a privát pszicholó-
gia síkján: az élettől való szorongásról van benne
szó, a repülés vágyáról, a normálissal szembeni
alulmaradásról.
 Mindez szerintem a maga rezignációjában is

optimista, mert a néző egyértelműen Leával és
Chanánnal rokonszenvez, nem pedig a csoda-
rabbival meg Szenderrel. Ez különösen fontos ma,
amikor az ifjúság annyira deprimált.
 Szerintem éppen a fiatalok értik meg nehe-

Dybuk - Hamburg
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zen a Dybukot: nemigen tudják a maguk nyelvé-
re lefordítani. Nemcsak a nyelv gátolja meg őket
ebben, hanem például a színészi játék is. A szí-
nészek ugyan mind Eva Mattes nagyszerű Leája
köré tömörültek, de mind más irányban önállósí-
tották magukat. Klaus Steiger mint rabbi olyan
volt, mintegy hol kedves, hol szigorú, igehirdető
Mikulás, Herbert Mensching Mesulahja látvá-
nyosan csoszogott, Michael Rehberg mint Szen-
der fenségesen forgatta a szemét. És vajon miért
játszotta a meggörbült hátú öreg templomszol-
gát a fiatal Michael Rastl? Valamennyiükön lát-
szott az igyekezet: nehogy holmi „Stürmer"-ka-
rikatúráknak tűnjenek!

- Az egész darab szinte vízió; valamennyi fi-
gura csak Lea látomása, mind a voltaképpeni
alakok tükröződései. Hiszen fogalmi nyelven -
bár ettől többnyire igyekszem tartózkodni - azt
is mondhatnánk: az egész csak egy kis zsidólány
fikciója. Leáé, akit senki nem ért meg, akit magá-
ra hagytak a maga világában - és egyetlen be-
szélgetőpartnere a testében van, és láthatatlan
marad. Vagy itt van Szender, aki oidipuszi sorsot
él meg: lassan minden összetörik körülötte, s a
végén már senkinek sem nézhet a szemébe. A
csodarabbi, ez az ajatollahféleség, kénytelen
komédiázni, színházat játszani, mert csak akkor
hiszik el neki az exorcizmust. Én el akartam ke-
rülni minden naturalizmust, azt akartam, hogy a
színészek klisék nélkül is elhitessék a figurák zsi-
dóságát. Számomra nagyon érdekes volt, ahogy
a német színészek először ösztönösen tiltakoztak
a darab világának átélése ellen, aztán mégis
belesiklottak ebbe az introvertált, nagyon szo-
morú és nagyon mulatságos világba.

Az előadás ismertté tette a nevem Németor-
szágban, de nagyon zavar, hogy mindenütt hoz-
záfűzik: itt egy izraeli rendezőről van szó. Ez té-
ves beállítás; ebben a munkában német rende-
zőként dolgoztam. Az, hogy izraeli vagyok, fon-
tos tényező az életemben, de a rendezés szem-
pontjából teljesen mellékes. Izraelben például
egészen másképpen rendezném meg a darabot,
és nagy tévedés, hogy egy izraeli rendezőnek,
vagy akár az izraeli közönségnek könnyebb hoz-
záférnie a Dybukhoz. Mindenképpen távoli világ
ez, amely a maga költői szépségével, érzékeny-
ségével, zártságával lenyűgöz engem - úgy,
mint egy görög tragédia.

- Beszéljünk még néhány szót a közönség-ről,
amely tisztelettel, de idegenkedve, kevés
empátiával nézte az előadást, nyilván azért is,
mert úgy érezték: már megint a bűntudatukra
emlékeztetik őket. Én ugyan, hozzád hasonlóan,
már egy másik generációhoz tartozom, de én-
rám is hatott előadás közben ez az antiszemitiz-
mus-trauma, és töprengeni kezdtem: írjak-e kri-
tikát, vagy inkább hallgassak? Mint ahogy azon is
elgondolkodtam, hogy vajon miképpen reagál a
többi kritikus: merik-e exponálni magukat,

merne-e egyáltalán valaki bíráló kijelentést ten-
ni, bármilyen jogosult is lenne az? A legtöbb kriti-
ka valóban nagyon óvatosan fogalmaz. Röviden
felidézik a keleti zsidóság történetét, aztán gyor-
san áttérnek a színészekre.

- Furcsa! No persze ezt a motívumot aligha

sejthettem előre. Voltaképpen csak a bemutatón
értettem meg, milyen bonyolult dolog itt egy zsi-
dó darabot előadni, amikor felment a függöny, és
egy zsidó imaház tárult a nézők elé. Németor-
szágban ilyenkor nem szabad nevetni, mert Né-
metországban nem illik nevetni a zsidókon.
Theater heute, 1979. június

Fordította: Szántó Judit

A Dybuk Hamburgban (1979)


