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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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zásában terjedt el és vált érezhetővé mindenfe-
lé. Nem szabad elfelejteni, hogy ez röviddel a zsi-
dók Spanyolországból való kiűzése után történt.
Ahogy Gerschom Scholem írja: a gilgul
tanításának az volt a funkciója, hogy a zsidó
vándorlás tapasztalatát - a száműzetést, az
örökös bolyongást - a lélek kiűzetésének
szimbólumává emelje.

A gilgul szó vándorlást vagy körforgást jelent.
A kabbala szerint a kezdet kezdetén minden lé-
lek Ádám lelkében tartózkodott, és a zsidók ván-
dorlása az ő bűnéért való vezeklés. „A gilgul
ezeknek az úton levő lelkeknek az egyes emberi
lélekbe való behatolása a nemzés vagy a szüle-
tés pillanatában" - írja Martin Buber. A lélek
testté válása lehetőséget ad rá, hogy a bolygó lé-
lek magasabb szintre emelkedjék, de hanyatlás-
hoz is vezethet, bűnhődéshez a létezés alacso-
nyabb formáiban - a növényi, állati világban
vagy az élettelen matériában. Megváltást csak
rokon lelkek hozhatnak, hogy aztán egyesülve,
egymást segítsék a tökéletesség felé vezető

úton, és a tökéletesedés révén elősegítsék Isten
királyságának eljövetelét. A halott lelke összenő-
het az élő emberével, hogy így vigye véghez azt,
amit a halál félbeszakított. „Az ember hosszú és
teljes életre hivatott - olvashatjuk a Dybukban.
 Ha idő előtt hal meg, hová lesznek a
gondolatai, melyeket nem gondolt végig, a tettei,
melyeket nem cselekedett meg? Amikor a
gyertya elalszik, újból meggyújtják, és így végig
fog égni."

Minta kabbalában - a világ itt is egységes or-
ganizmusként jelenik meg, amely életnedveit Is-
tentől meríti. De az ember szerepe is lényeges. A
lelkek sorsa - bukásuk vagy felmagasztalásuk
 befolyásolja a világ sorsát, s így Isten létét is.
Az a pillanat, amikor minden lélek a vándorlás
végéhez ér, tehát eljut a szent állapot legmaga-
sabb fokáig, az idő beteljesülésének pillanata
lesz. Ekkor eljön a Messiás és a megváltás ideje.

A mesulah azt mondja: „Visszatér hozzánk a
megtévedt lélek is, melynek nincs helye. És nem
nyugszik meg, amíg dybukként be nem hatol a
másik lélekbe, és ily módon meg nem tisztul." Ez

azonban nem történik akadálytalanul, mert a lel-
kek szövetkezése az őrültséghez hasonló álla-
potot idéz elő, s a két akarat drámai harcot vív az
ellentétektől meghasonlott testben.

És bár Lea úgy számol be erről az állapotról,
mint az élet visszatéréséről és az öröm születé-
séről, az mit sem változtat a tényen, hogy a
dybuk behatolását mindenki nyugtalan és nem-
kívánatos skandalumként szemléli. A fájdalmas
szétválasztás következtében mindkét lélek -
Leáé és Chanáné - visszanyeri azt az állapotot,
melyben újból képesek lesznek harmonikusan
egyesülni, és amelyet úgy élnek meg, mint egy-
máshoz való feltartóztathatatlan közeledést.

Az emberi beavatkozás, amely a szellemi fej-
lődés magaslatáról képes hatnia dybukra, kettős
jelentésű. Amikor elválasztja a dybukot az általa
hatalmába kerített személytől, visszaadhatja e
személy korábbi, önazonos állapotát, amely vi-
szont szükséges az elrendeltetett vándorlás ké-
sőbbi stációihoz. Ekképpen a megtévedt lélek is-
mét bekapcsolódhat a kozmikus körforgásba.
Dialog, 1988. 4. szám

An-Ski drámájának lengyel kritikai fogad-
tatásában, különösen az első filmváltozat
keletkezésének idejétől fogva, nemegyszer
esett szó arról, hogy a mű rokonságban van a
lengyel romantikus drámával, sőt közvetlen
hatások is kimutathatók. Aszriel csodarabbi
alakját Mickiewicz Ősökjének Éne-keséhez
hasonlították, Leát pedig Krasiński Istentelen
színjátékának női szereplőihez. Azonban, ha
figyelembe vesszük az író szoros kapcsolatát
az orosz kultúrával, melynek vonzáskörében
élete nagyobb részét töltötte, aligha valószínű,
hogy a lengyel irodalmat közelebbről ismerte
volna. Hihetőbbnek tűnik az összefüggés a
Goethe óta az európai irodalmakban nagyon is
divatossá vált Sakuntala motívumaival, továbbá
a modernista drámák misztikus tendenciáival;
így párhuzamot lehet vonni a Dybukzá-
rójelenete és Gerhart Hauptmann műve, a
Hannele mennybemenetele között. Lea,
átlépvén az élet és a halál határát,
észrevétlenül egyesül Chanán lelkével (vö. a
drámában található szerzői utasítással: „A
színpad mélyén megjelenik Chanán fehér
alakja, Lea leveti fekete köpenyét, és fehér
ruhában, az esküvői tánc ritmusában közeledik
hozzá, majd egy alakká olvadnak

össze."); Hannele pedig az édeni találkozás pil-
lanatát éli át az angyalok kíséretében feléje
közeledő Krisztussal.

A lengyelországi ősbemutató 1920-ban volt
Varsóban, a jiddis nyelven játszó vilnai társulat
előadásában. Aj rendező és a társulat vezetője,
David Herman különös gondossággal vitte szín-
re a haszid közösség mindennapi életét - főleg
a díszletek és a zene segítségével. Awrom Mo-
rewski, Aszriel alakítója, később számos
színjátszó csoportot szervezett Lengyelország-
szerte, melyekkel ezt a darabot mutatta be. Ő
volt az egyetlen az ősbemutató színészei
közül, aki Michal Waszyński 1937-es filmjében
is fellépett.

An-Ski drámájának ez volt az első filmes fel-
dolgozása. A filmvászonra került itt mindaz, ami
a drámában az „előtörténetet" képezi, és ami a
színpadon csak a szereplők elbeszéléséből de-
rül ki az első felvonásban. Következésképpen
Chanán hirtelen halála, melyet a színpadon még
három felvonás követ, a filmen csúcsponttá vált,
és körülbelül a történet közepén következett be.
A párhuzamos montázs elvének köszönhetően
ez a jelenet sokkal inkább elmélyítette a termé-
szetfölötti élmény kettősségét: miközben Cha-
nán az üres zsinágógában megidézi a Sátánt, az

extatikus önfeledtségbe merülő táncoló haszi-
dok a maguk testi korlátait próbálják legyőzni,
hogy ily módon közelebb kerüljenek Istenhez. A
filmben különösen fontos szerepet kap az elren-
deltetés motívuma. A mesulah személyén át,
amely az irodalmi szövegben nincs annyira ki-
dolgozva. A film nyitó és záró kockáin premier
plánban jelenik meg az út, melyen váratlanul
előbukkan, majd nyomban eltűnik A vándor alak-
ja, aki aztán a film folyamán sorsdöntő pillana-
tokban tűnik fel. Ő segíti elő Chanán találkozását
Lea apjával, Szenderrel, ő hozza haza az esz-
méletét vesztett Leát a temetőből, ahova a lány
azért ment, hogy meghívja halott kedvesét az es-
küvőre. A koldusokkal eljárt hagyományos
menyasszonyi tánc is felszítja Leában a halálvá-
gyat, amely aztán a dybuk beköltözésével erőt
vesz rajta. Lea a danse macabre egyik női részt-
vevőjének halálfejmaszkja mögött Chanán sá-
padt arcát véli felfedezni, amely a túlvilágról
küldött üzenetként értelmezhető - titkos és cso-
dálatos jelként, amely tudtára adja Leának és
Chanánnak, hogy a számukra rendeltetett sze-
relem beteljesülhet.

Az Énekek éneke motívuma is szerepel a film-
ben. Első ízben Aszriel cadik udvarán énekli Ni-
szán, Chanán tragikusan elhunyt apja; majd
Chanán örökli tőle a szerelmi dallamot, s általa
hívja fel magára Lea figyelmét; később Lea
énekli otthon, ezzel apja eszébe juttatva az ígé-
retet, melyet meghalt barátjának, Niszánnak tett.
Ezért zárul a kör éppen a cadik udvarán; a sze-
rencsétlen Lea csak ott szabadulhat fel az átok
alól, ahol minden elkezdődött.
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