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Köszönetnyilvánítások 

 

A dolgozat elkészítésében nyújtott értékes tanácsokért, javaslatokért, észrevételekért és 

szakmai támogatásért, segítségért köszönetemet szeretném kifejezni az alábbi személyeknek 

és intézményeknek (ábécé-sorrendben): 

 

Borgula Andrásnak, hogy személyesen is rendelkezésemre állt, és értékes információkkal 

szolgált a kortárs magyar zsidó színházról; Halász Tamásnak kiváló dolgozatáért, amely 

nélkülözhetetlennek bizonyult munkám során; Jávori Ferenc Fegyának, hogy két izgalmas 

beszélgetésben megosztotta érzéseit és emlékeit a Purim, avagy a Sorsvetés és a 

Menyasszonytánc alkotói folyamatáról és fogadtatásáról, hogy rendelkezésemre bocsátotta a 

Menyasszonytánc zongorakivonatát és hogy figyelemmel kísérte a dolgozat születését;  

Eszenyi Enikő igazgató asszonynak előzékenységéért és támogatásáért, hogy a Vígszínház 

rendelkezésemre bocsátotta a Mikve valamint Az élet mint olyan szövegét; Lichtmann 

Tamásnak, emberi és szakmai támogatásáért, és hogy felhívta figyelmemet Kafka Naplójának 

jiddis színházzal kapcsolatos izgalmas bejegyzéseire; Müller Zsófiának a Vígszínház 

munkatársának a gyors és segítőkész ügyintézésért; Miriam Neiger-Flesichmannnek, amiért 

könyvekkel segítette munkámat; az OR-ZSE vezetésének, munkatársainak és kollégáimnak 

támogatásukért, valamint hallgatóimnak, akik kérdéseikkel és észrevételeikkel segítettek 

tovább gondolnom a témát; Perczel Enikőnek, a Vígszínház munkatársának a gyors és 

segítőkész ügyintézésért; Schőner Alfréd főrabbinak, az OR-ZSE rektorának, szakmai és 

emberi támogatásáért, Michael Taubnak, amiért az izraeli holokauszt-drámákból készített 

angol fordításaival és könyvekkel segítette munkámat; Turán Róbertnek számos, a témáról 

folytatott nélkülözhetetlen beszélgetésért, a rendelkezésemre bocsátott könyvekért, 

bátorításáért; és utoljára, de nem utolsósorban a Vígszínház vezetésénnek, amiért lehetővé 

tették, hogy munkámban az említett említett két darab magyar fordítását használjam. 

Valamennyiük szakmai és erkölcsi támogatása, nagylelkűsége és előzékenysége 

nélkülözhetetlennek bizonyult dolgozatom elkészítésében. 
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1. Bevezetés 

 

Zsidó dráma, zsidó színház és zsidó identitás. Ez a három fogalom lesz munkám 

vezérmotívuma. A zsidó dráma és színház történetét, illetve jelenét abból a szempontból 

vizsgálom, hogy hogyan fejezik ki és alakítják a zsidó identitást, és hogyan formálja a zsidó 

drámát és színházat az identitás. Színházi megközelítéssel élve: milyen zsidó szerepek és 

miként jelennek meg a drámairodalomban és a színháztörténetben. Kutatásaim témája több 

humántudományt érint, határterületeken áll, részterületeket emel ki, és így rengeteg izgalmas 

kérdést vet fel. Miközben az elmúlt évtizedekben a különböző tudományok részterületei 

olyannyira specializálódtak, hogy az számított ritkaságnak, ha egy kutatás több területet is 

érintett, az utóbbi egy-két évtizedben az ellenkező igény is felmerült a holisztikus, 

interdiszciplináris vagy éppen multidiszciplináris megközelítésekre, és a különböző 

tudományok határmezsgyéjén új tudományok is létrejöttek. A biológia a fizikával, a 

számítástechnikával vagy a matematikával talált közös pontokat, a nyelvészet szintén a 

számítástechnikával, a kibernetikával, az irodalomtudomány pedig újra nyitni kezdett a 

történettudomány és a társművészetekkel foglalkozó tudományok felé. A New Historicism, a 

Cultural Studies, a Reynolds-féle rekonstrukciós elmélet különböző módon a 

humántudományok, a művelődéstörténet különböző területeinek holisztikus áttekintésére 

tesznek kísérletet, azon elvből kiindulva, hogy az irodalom (zene, színház, képzőművészetek) 

nem önmagukban álló jelenségek, hanem olyan megnyilvánulási formák, amelyek egy adott 

közegben alakulnak ki, egymást formálják, alakítják; történeti kontextusuk van, miközben 

maguk is formálják azt. 

 

A 19-20. század fordulóján született meg az önálló színháztudomány fogalma, amelynek fő 

teoretikusai többek között arra keresték a választ, hogy a dráma (az írott textus) és a színház 

között milyen a kapcsolat, hogyan viszonyul az egyik a másikhoz, a jó dráma jó színház-e és 

fordítva. Egyáltalán, lehet-e ugyanazokat a követelményeket támasztani egy olvasásra írott 

szövegre, és egy olyan közegre, amelyben a látvány, a hangzás, a nemverbális gesztusok, a 

reprezentációs és látványelemek (zene, hangeffektusok, tánc, mozgásformák, díszletek, 

vetítések, jelmezek), a színészi, rendezői interpretáció találkoznak. Egyes teoretikusok a 

drámát kiemelték az irodalomból, és egyszerűen a színház egyik – gyakran változtatható, nem 

autonóm, önmagában nem létező – komponensének tartották, mások a dráma, azaz a szöveg 

primátusát tartották szem előtt, megint mások pedig megkérdőjelezték bármilyen szöveg 
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létének jelentőségét a színházi előadás alapjaként. (Bécsy 2004). Ezáltal egyes teóriákban 

kétségessé vált az irodalom helye és szerepe a színháztudományban. Ezekre az elméletekre, 

amennyiben a tárgy megköveteli, utalni fogok, de mivel témám nem ennek a problémának a 

vizsgálata, ezért az irodalmat vizsgálódásaimban a színháztörténet egyik határterületének 

tekintem, miként a képzőművészeteket, a zenét vagy adott esetben a táncot is. Nem az 

összművészet gondolatkörében mozogva (noha az összművészet szellemisége is fontos lesz 

egy-egy ponton), hanem a színház komplexitását szem előtt tartva és olyan területekként, 

amelyek a színházat, így a zsidó színházat is alakíthatták és formálhatták. A művészeti ágak 

mellett különböző tudományterületek vagy határterületek is szerepet kapnak elemzésemben, 

konkrétan a történelem, a néprajz, a filozófia és a művelődéstörténet, de tekintettel 

dolgozatom témájára, mindenekelőtt a vallástudomány jut fontos szerephez. 

 

A színház, a dráma történetének az elemzése számos tudományterületet érint, és ez a horizont 

csak tovább bővül, ha a zsidó színházról és a zsidó drámáról beszélünk. A zsidó 

színháztörténet, történelem és irodalom mellett ilyen területei lehetnek például a 

képzőművészet – gondoljunk Chagall díszleteire, egy emblematikus figurájának a Hegedűs a 

háztetőn című musical megszületésében játszott közvetett szerepére – vagy a néprajz, 

mindenekelőtt például a purimspielek hagyománya. Vagyis ez esetben a színháztörténet az 

úgynevezett zsidó tudományokkal is találkozik, de nemcsak a világi diszciplinákkal, hanem a 

vallástudománnyal és vallási szabályokkal, a halakhával is. Nemcsak azért, mert a zsidó 

történelem és kultúra évszázadait, a mindennapokat, így a kultúráról, ezen belül a színházról 

való gondolkodást is átfonta, hanem azért is, mert többek között a zsidó liturgia, az ünnepi 

rituálé, és konkrétan, a purim és a purimkor előadott purimspielek hagyománya erős hatást 

gyakorolt a zsidó színház fejlődésének egyes szakaszaira.                

 

Tanulmányom témája tehát a zsidó színház, dráma és identitás (szerep) hármasságában mozog. 

Nem foglalkozom általában a színháztörténet és a drámatörténet kérdéseivel, 

paradigmaváltásaival, vitáival, csak akkor, amikor témám szempontjából releváns, így a 

színház és dráma kapcsolatát elemző, az egyik vagy a másik prioritásával, jelentőségével 

foglalkozó vitákra is csak marginálisan térek ki. Színház és dráma egyformán fontos, 

egymással szoros szimbiózisban élő reprezentációként jelennek meg elemzésemben. Szintén 

csak érintőlegesen foglalkozom majd a színházi műfaj problematikájával, azaz azzal a 

kérdéssel, hogy mi és milyen mértékben tekinthető teoretikus szempontból színháznak, és 

nem kívánok értékítéletekbe sem bocsátkozni. A prózai színház, az opera, a balett, a 
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táncszínház, a musical, az operett egyforma súllyal szerepel. Tudatában vagyok annak a 

ténynek, hogy bizonyos műfajok státuszával kapcsolatban komoly viták folynak, hogy egy 

hagyományos operarendezés bizonyos színházi ideológiák felől nézve nem minősül 

színháznak vagy hogy a musical műfaja Magyarországon a színházi szakma, a kritika egyes 

szegmensében még ma is elutasítást vált ki. Noha mindkét attitűdöt problémásnak tartom, de 

az okok, a viták elemzése, különösen az állásfoglalás bármelyik oldalon nem ennek a 

könyvnek a tárgya. Másik oldalról nem „a” zsidó színház történetét szeretném megírni, ezt 

magyar nyelven megtette előttem Halász Tamás sajnos máig kiadatlan, pedig úttörő jellegű, 

rendkívül alapos és felkészült egyetemi szakdolgozatában (Halász 1999). A zsidó színház 

történetét egy más nézőpontból vázolom fel, a zsidó identitás változásainak szempontjából. 

 

Mivel foglalkozik tehát ez a dolgozat? Halász Tamás dolgozatától eltérően részletesebben 

foglalkozom a szefárd-judeoespañol színjátszással és elemzem a zenés színházat is, amelyet 

Halász Tamás csak érintőlegesen vizsgált. De tematikailag a legfontosabb eltérés, hogy 

dolgozatom második fele a kortárs héber színház és drámairodalom elemzésével foglalkozik, 

amit Halász Tamás legitim érvek alapján nem tárgyalt. A zsidó színháztörténetet pedig 

elsősorban a zsidó identitás alakulásainak szempontjából elemzem, nagy hangsúlyt fektetve a 

határterületekre, és a határátlépésekre, a holisztikus tudományszemlélet jegyében. Röviden 

fogalmazva, a zsidó tudományok kontextusát próbálom hozzáadni a színháztörténet, 

színháztudomány aspektusához, és fordítva, a színháztudomány kontextusát a judaisztikai 

tanulmányokhoz, mindezt az identitásalakzatok kérdésének elemzésével. Identitásalakzatok 

alatt az olyan önazonosságokat értem, amelyek a történelem, a vallás, a kultúra, valamint az 

egyén ezekhez való viszonya alapján jönnek létre. Célom annak bizonyítása, hogy a 

történelem és a művelődés különböző területei, beleértve a vallási tudományokat is, állandóan 

formálják egymást, és a formálás/formálódás folyamata mindig az Ayn Rand által definiált 

„sense of life” függvénye (Rand 2005: 24), azaz hogy az egyes ember mit gondol magáról, a 

világban elfoglalt helyéről, és ez alól a színháztudomány és a drámairodalom elemzése sem 

kivétel. A színház mint a szerepek variálásának közege nemcsak szimbolikus értelemben 

érdekes, hanem azért is, mert a különböző zsidó identitásokat a színpadon prezentálva pontos 

látletet képes nyújtani. Ugyanakkor a zsidó identitás változásainak és a színház 

összefüggéseinek az elemzése a drámairodalomnak és a színháznak a világról, az emberről, az 

Én-ről való gondolkodásának változásait is képes egyfajta szemszögből megragadni, és 

markánsan szemléltetni.  
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A zsidó identitás alakulásának, változásainak végigkövetése a dráma és a színház közegében 

azért is izgalmas feladat, mert történelmi okokból a zsidó identitás sokkal több változáson 

ment keresztül, sokkal rugalmasabbnak bizonyult, mint a legtöbb identitás és ebből 

következően több és árnyaltabb identitásalakzatot hozott létre. Példaként említeném a 16-17. 

századi spanyol-portugál conversók, azaz áttértek identitását, akik kénytelenek voltak kettős 

vallási identitást kialakítani, eredeti vallásukat csak titokban gyakorolhatták, és gyakran 

sajátos katolikus vallásgyakorlatot hoztak létre. Más üldözött kisebbségek esetében is 

találkozunk hasonló stratégiával, de a conversók esetében több évszázados időtartamról és 

több nemzedékről beszélünk. A különböző zsidó identitások tehát még erőteljesebben a 

történelmi környezet és a társadalom függvényei, mint egyéb identitások, és a többségi 

társadalom különböző módon hatott ezek formálódására, így a különféle intézmények 

identitásképző szerepe a zsidó kultúrán belül különösen hangsúlyos, miként ezt a kora 

újkorban és az újkorban az említett conversók vagy a török birodalom szefárd színházánál 

látni fogjuk. A modern korban pedig a különböző színházi irányzatok – beleértve például az 

önazonosság problémájával foglalkozó drámairodalmat, különösen az abszurd drámát 

(Nyusztay 2010) – a zsidó színházra is komoly hatást fejtettek ki, és mivel a zsidó színház 

hangsúlyosan identitásképző intézményként is működött, különösen az ötvenes évek 

Izraeljében vagy identitásőrző intézményként a századforduló Amerikájában vagy 

Lengyelországban, így elmondható, hogy a színházi irányzatok közvetve az identitásra is 

hatottak. Ugyanakkor a zsidó szerzők, az általuk megfogalmazott önazonosság-kérdéseken 

keresztül, közvetve formálták a modern színházat is, különösen a musicalek és az amerikai 

dráma világát.  

 

Elemzésemben a zsidó színház és dráma történetét vizsgálom a fenti szempontok szerint, és 

néhány reprezentatív drámán, operán, musicalen és baletten keresztül részletesen bemutatva, 

hogy milyen zsidó identitás jelenik meg benne, milyen módon és mindez hogyan kapcsolódik 

a kortárs drámai, zenei, kulturális és történelmi kontextushoz, illetve hogy egyáltalán 

mennyire reprezentálja a zsidó identitás problémáját az adott alkotás. Így egyaránt hosszabb 

vizsgálat tárgya lesz a Dybuk vagy Az ügynök halála, a Miss Daisy sofőrje éppúgy, mint a 

magyar zsidó drámairodalmat képviselő Lyon Lea, Tímár Liza, Péntek este, a Leviát György, 

A zsidó Don Juan és a Szívzsidó; az izraeli drámairodalomból pedig A kastély úrnője, a Gettó, 

az Élet mint olyan és a Mikve. Az operák közül Goldmark Károly Sába királynője és Jacques-

Fromental Halévy A zsidónő című operáit fogom elemezni a balettek és az operettek közül 

közül pedig a Purim abagy a sorsvetés és Menyasszonytánc című kortárs magyar szerzők által 
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írt darabokat. A musicalek közül a Hegedűs a háztetőn részletes elemzése mellett kitérek a 

zsidó identitást különböző módon ábrázoló darabokra is, mint például az ugyancsak amerikai 

Yentl, Hello Dolly és Funny Girl, vagy a magyar musicalek közül a Képzelt riport egy 

amerikai filmfesztiválról részletes vizsgálata mellett az Egy szerelem három éjszakája című 

zenés darabra amelyek a holokauszt témáját is érintik.  

 

A kiválasztásnál nem játszott szerepet semmiféle értékítélet, műfaji kritikával, recepcióval 

csak annyiban élek, amennyire szükséges; jól ismert, populáris, gyakran játszott, a kritika 

és/vagy a (zenés) színház- és drámatörténet által kanonizált művek éppúgy vannak közöttük, 

mint elfeledett vagy gyakorlatilag ismeretlen alkotások, illetve esztétikai szempontból 

kiemelkedő vagy kevésbé értékesnek tartott kasszasikerek. A szempontok a következőek 

voltak: olyan szerző alkotása legyen, aki élete legalább egy szakaszában magát a zsidó 

identitás valamely formájával (vallási, etnikai, kulturális) azonosította; a darab a zsidó 

identitás szempontjából valamilyen lényeges mondanivalót hordozzon és utoljára, de nem 

utolsó sorban, igyekeztem a Magyarországon bemutatott vagy legalább nyomtatásban 

olvasható, illetve CD-n, DVD-n fellelhető alkotásokra fókuszálni. Egy kivételt tettem: a 

könyvben részletesebben foglalkozom az izraeli Lea Goldberg A kastély úrnője című, 

Magyarországon ismeretlen darabjával, amely a „régi” és az „új” zsidó (azaz Goldberg 

értelmezésében izraeli) identitás bemutatása mellett az európai kultúrához fűződő viszonyt az 

európai arisztokrácia értékein és kudarcán, hanyatlásán keresztül mutatja be.   

 

Az elemzés célja, mint említettem, nem dráma-, zene- vagy műfajkritika, és nem is 

előadáskritika, noha amennyiben a téma, megkívánja, érintek bizonyos elméleti vitákat, 

kritikákat és recepciókat, illetve néha kitérek a rendezői, zenei megvalósításra és a színészi 

alakításokra. Általában, ahol ez lehetséges, az adott mű bemutatásával egyidejű fogadtatást 

elemzem – azaz, hogy a saját korában hogyan értelmezte a közönség és a kritika az ábrázolt 

identitásalakzatot a maga identitása szempontjából, de egyes esetekben, például egy új 

értelmezés vagy új nézői horizont megjelenése esetében, későbbi recepciókra is kitérek. 

Mindezt azonban csak szigorúan abból a szempontból, hogy mennyire releváns a zsidó 

identitás bemutatásában, mivel az elemzéseknek ez a fő céljuk. Ahol lényeges és ahol 

lehetséges, kitérek annak bemutatására is, hogy ezek a darabok mit mondanak különböző 

közönségeknek, mit mond például a Mikve Izraelben, ahol a darab a vallásos társadalomnak is 

csak egy kis szeletét mutatja be, és mit mond Magyarországon, ahol ezzel a ténnyel és az 

ortodox hagyománnyal a nézők kis része van csak tisztában. Mit mondhatott A zsidónő a 19. 
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századi nem zsidó közönségnek, a Hegedűs a háztetőn az amerikai és a magyar közönségnek 

a hagyományt ismerő és nem ismerő publikumnak a hetvenes évek elején, a jom kippur-i 

háború heteiben, vagy miért éppen a Dybbuk lépett ki először a zsidó dráma és színház keretei 

közül a nem zsidó közönség elé?  Ezek a kérdések azt is jelzik, hogy nem csak a háttér, a 

hagyomány ismerete befolyásolhatja a recepciót, hanem ugyanannak a hagyománynak a 

különböző megélése, az ahhoz fűződő viszony, azaz az identitás megélése is befolyásolhatja a 

közönség reakcióit. (Mindez persze nem függ feltétlenül össze az adott darab esztétikai 

értékeivel, és egyáltalán nem zárja ki az objektív értékítélet lehetőségét sem.) Azok a zsidó 

identitások, amelyekről szó lesz, és amelyek valamilyen módon megjelennek a dolgozat két 

részében, különböző vallásos és világi, illetve vallásos vagy világi identitások. A vallásos 

identitás a felvilágosodás előtt alapvetően még nem vált el az etnikai identitástól, a 

felvilágosodást követően viszont igen. A skála egyik végpontján a magát többségi nemzethez 

tartozónak tekintő, zsidó asszimilációs-integrációs identitás áll, a másik oldalon a zsidóságot 

nemzetként értelmező, vallástalan cionista identitás. A kettő között azonban ott találjuk a 

vallásos cionistát vagy a cionizmust elutasító, de asszimilálódni sem kívánó ortodox-vallásos 

identitást, és az egykori vagy mai (főként amerikai) reformmozgalmakat, amelyek további 

asszimilációs-integrácós identitásalakzatokat hoznak létre. Munkám ezeknek az 

identitásalakzatoknak színházi reprezentációjáról szól, a történelem, a művelődéstörténet és a 

zsidó tudományok kontextusában, holisztikus, interdiszciplináris-multidiszciplináris 

módszerrel vizsgálva.  

 

A színház és az identitás összefüggéseit többen vizsgálták már, és magyarul is elérhető a 

kortárs teatrológia egyik legkiemelkedőbb képviselőjének, Erika Fischer-Lichtenek A dráma 

története című könyve (Fischer-Lichte 2001), amely az európai színház történetét az identitás 

kontextusában tárgyalja, és amelyről a következőkben még röviden szólok. Említést érdemel 

még Raymond Knapp monográfiája a The American Musical and the Formation of National 

Identity (Knapp 2006), amely a „legamerikaibb” műfaj, a musical és az identitás 

kölcsönhatását vizsgálja. A magyar tudományosságban Nyusztay Iván, Az önazonosság 

alakváltozásai az abszurd drámában – Samuel Beckett, Harold Pinter és Tom Stoppard 

szorosan nem érinti témámat, de értékes analógiákkal szolgál, míg Fischer-Lichte könyvének 

módszertanát, megközelítéseit és fogalmi rendszerét több ponton is hasznosnak találtam saját 

kutatásaim szempontjából. Ilyen az egyes művek elemzésének módszere, illetve a színház, 

dráma és az identitás kapcsolatának fogalmi keretei, amikre utalni fogok a megfelelő helyeken. 

Ugyanígy követendőnek és dolgozatom egy-egy részéhez relevánsnak találtam, immár 
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konkrétan a zsidó, illetve az izraeli dráma és színház vizsgálatához Julius Novick, Dan Urian 

és Eli Rozik egy-egy munkáját. Julius Novick az amerikai zsidó tapasztalat és dráma 

összefüggéseiről ír Beyond the Golden Door: Jewish American Drama and Jewish American 

Experience című könyvében (Novick 2009), és az amerikai zsidó drámát elemzi. Dan Urian 

The Judaic Nature of Israeli Theatre: A Search for Identity című az izraeli színházat a zsidó 

identitás keretein belül mutatja be, és nemcsak izraeli-zsidó darabokat vesz figyelembe, 

hanem az európai klasszikusok előadási gyakorlatát is, annak függvényében, hogy miként 

állítják színpadra Euripidesz, Moliėre vagy Shakespeare darabjait (Urian 2000). Ugyan Urian 

munkája csak kortárs színházi jelenségeket elemez, de vizsgálatai hasznosak voltak számomra. 

Eli Rozik könyve (Jewish Drama & Theatre: From Rabbinical Intolerance to Secular 

Liberalism) pedig abból a szempontból volt számomra nélkülözhetetlen, hogy összefoglalja a 

zsidó vallási hagyomány különböző korszakainak, irányzatainak – azaz identitásainak – a 

színházzal kapcsolatos vallásos olvasatát (Rozik 2013), a teljes mértékű halakhikus tiltástól a 

modern ortodox női stand up comedy-ig, női színházig.  

 

Az elemzésben, ami a vallástudomány, a színháztudomány, a művelődés- és irodalomtörténet 

területeit fedi le, a halakhikus háttér és a színház, valamint a vallás kapcsolata kiemelt 

hangsúlyt kap. A zsidó kultúra jellemzően vallásos kultúra, és ennek következtében a vallás a 

mindennapokat olyan mértékben áthatja, ami több szinten is kihat a zsidó identitásra, mint 

ahogy a zsidó színházra és a kettő kapcsolatára. Nemcsak a színházzal kapcsolatos konkrét 

halakhikus vélemények és tiltások kapnak majd szerepet, mint például a hellenizmus kora, a 

középkor, az amszterdami converso dráma vagy a kortárs izraeli színház elemzése eseteiben, 

hanem a vallásos identitás és annak különböző megjelenési formái is, közöttük a bibliai 

tárgyú darabok, mint a Sába királynője vagy a Purim, avagy a Sorsvetés, a zsidó 

hagyományokhoz kapcsolódó színházszerű gyakorlat, mint a purimspiel, vagy az azokat 

bemutató műveken keresztül, mint a Dybuk vagy a Hegedűs a háztetőn, egészen a vallásos és 

vallástalan zsidó identitás vagy a zsidó vallásos önazonosság és a nem zsidó világ kapcsolatát, 

illetve ütközését bemutató darabokig, mint a Lyon Lea, Tímár Liza, A zsidónő, Mikve vagy a 

Gettó. Ezekben az esetekben a darab vallási-teológiai aspektusait is elemzem és a halakhikus 

vélemények idézésénél természetesen mindig közlöm az eredeti tórai és talmudi locusokat.  

 

Végezetül szeretném összefoglalni Fischer-Lichte Színház és identitás. A színház mint a 

„határátlépés” tere című monográfiájának alapgondolatait, amelyek drámatörténeti 

szempontból saját kutatásaim céljait és jellegét is meghatározzák. Fischer-Lichte elemzése és 
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megállapításai a színház és identitás a zsidó színház és zsidó identitás kapcsolatára is 

adaptálhatók. Könyve bevezetőjében abból indul ki, hogy az identitásfelfogások a legtöbb 

elmélet szerint állandóan változnak, ami határátlépés(ek) nélkül elképzelhetetlen lenne. 

Ismerteti Helmut Plessner gondolatát, amely szerint az ember magától távolságot tartva 

szembenéz önmagával, hogy idegenként egy másik szemével lássa magát, és más szemében 

lássa magát tükröződni, amellyel Plessner színészi és nézői attitűdöt ír le, és éppen ez a 

színházi alaphelyzet, valamint a távolságtartás képessége tesz lehetővé bármilyen 

identitásképzést (Fischer-Lichte 2001: 9-10). Ezt gondolatmenetet azonban Fischer-Lichte 

kitágítja a kulturális performansz területére, bevonva az esküvőt, a templomi szertartást és 

egyéb olyan megnyilvánulásokat, amelyek szintén valamilyen színházi alapszituációt állítanak 

elő. A kulturális performansz tág fogalma akkor válik érdekessé és problematikussá, amikor 

Rozik a kultusz és a színház linerális kapcsolatát, azaz a cambridge-i iskola elméletét vitatja. 

Fischer-Lichte a bevezetésben annyit szögez le, és ez – mint látni fogjuk – még Rozik 

szempontjából is elfogadható pont lehet, hogy a „a színházi alaphelyzet a kulturális 

performansz alkotó tényezője” (Fischer-Lichte 2001: 11). Hozzáteszi Arnold van Gennep 

belga antropológus elméletét, amely szerint a kulturális performansz funkciója, hogy 

identitásváltozást hozzon létre, mint például az esküvő, a háború, a halál, amelyek 

határátlépéshez vezetnek. A határátlépésnek és az identitásváltozásnak a fogalma fontos 

szerepet játszik majd a zsidó identitás és dráma, színház kapcsolatában is.  

 

Az identitásalakzatok gyakran drámai és kataklizmaszerű változásai (az inkvizíció által 

üldözött spanyol-portugál conversók, az europaizálódó török birodalombeli szefárdok, a 

világiasodó és asszimilálódó magyar vagy amerikai zsidók, a kelet-európai, orosz szegénység 

kirekesztettség és pogromok elől a jiddis kultúrába visszahúzódó zsidók, és a nemzetté váló 

izraeliek alapélménye és tapasztalati rendje) plasztikusan jelennek meg a zsidó dráma és 

színház történetében. Az átmenet rítusai egyes esetekben pontos, más esetekben pedig a 

valósággal éppen ellenkező leírást adnak a fenti zsidó alaptapasztalatok és identitások 

jellemzésére. Az első fázisban, az elválasztás fázisában a személy elszigetelődik mindennapi 

életétől és elidegenedik a miliőtől, a második fázisban (küszöb- vagy transzformációfázis) 

köztes helyzetbe, köztes állapotba kerül és új, megrázó tapasztalatokat is szerezhet, míg a 

harmadik fázisban, a beágyazódás során új identitásával nyer befogadást. A zsidó tapasztalati 

rendből többször is éppen ez a harmadik fázis fog fájdalmasan hiányozni. Az új identitáshoz 

szükséges performatív cselekedeteket a transzformálódó egyén(ek) segítői(k) támogatásával 

viszi(k) végbe. A színház az identitás színrevitele – állítja Fischer-Lichte – aminek az európai 
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színházban néző és színész is legtöbbször tudatában van. Ugyan Diderot színészparadoxonát 

hozza fel illusztrációként, vagyis azt a gondolatot, hogy a színész érzelem nélkül tudja érző 

ember benyomását kelteni, hogy ezzel a nézőben is érzelmet keltse; ugyanakkor az identitás 

színrevitelével kapcsolatos megállapítás a Sztanyiszlavszkij-féle „teljes azonosulás” 

módszerét követő színészre is igaz. Szemben az átmenet rítusával, a színházban elsődlegesen 

nem a színész, hanem a néző számára válik lehetővé az identitásváltás. 

 

Fischer-Lichte tehát különböző, főleg antropológiai elméleteket választ kiindulópontjának, 

innen indítja saját színház- és drámatörténeti elméletét.  

 

Ha tehát nemcsak az átmenet rítusa, hanem a színház is kulturális performansznak 

tekinthető, amelyben az identitás színreviteléről és váltásáról van szó, akkor új 

távlatok nyílnak a színház történeti vizsgálata előtt. […] nagy kihívást jelentő 

vállalkozás is identitástörténetként megírni az európai színház történetét, hiszen ez az 

új szemléletmód az európai kultúrtörténet s így az egész történelem át és újraírását 

vonná maga után. (Fischer-Lichte 2001: 13) 

 

A kultúrtörténet újraírásának víziója – folytatja a gondolatot – talán túl merész, de ha a nem 

rögzíthető, ezért tünékeny identitás színrevitelek  problémáját tekintjük, akkor technikai 

értelemben sincs nagy esélyünk erre a radikális lépésre. A régmúltból hiányoznak a megfelelő 

dokumentumok egy-egy előadásról és a közönség reakcióiról, és noha napjainkhoz közeledve 

ezek száma nő, és előadásfelvételek is rendelkezésünkre állnak, de az egyes nézőkre tett 

hatást ritkán ismerhetjük. A dokumentumokat vizsgálva pedig a kultúrtörténeti és 

eszmetörténeti hátteret is meg kell ismernünk. A kutatás ezért jobbára csak a drámai szöveget 

veheti alapnak, amelyben „a színészi test helyét” „a név illetve a szerep tetszőleges 

megjelölése tölti be” (Fischer-Lichte 2001: 15), tehát csak az írott szövegben tükröződő 

identitást lehet elemezni. Ugyanakkor – teszi hozzá – noha a drámaszerkezet és az 

identitáskoncepciók változása szoros, az első változásai nem feltétlenül követik a közönség 

identitásváltozásait, csak integrálják a valóságot, bár befolyásolhatják is azt. A színház, illetve 

az azt fenntartó réteg között pedig feszültség is keletkezhet, ha az előbbi kritizálja az utóbbi 

identitását. A zsidó színház esetében a színház társadalmi intézmény volta különösen 

hangsúlyos lesz a 19. századi török birodalombeli ladino nyelvű színház, a modern héber 

színház és részint a zenés színház esetében is. Mintegy illusztrálva Fischer-Lichte meglátását, 
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Shimon Levy, a Tel-Aviv-i Egyetem színházi tanszékének vezetője a Színház című folyóirat 

2013-ban megjelent interjújában mondja, hogy  

 

A nálunk bemutatott színdarabok 60-70 százaléka héber nyelven íródik, azaz kortárs 

dráma, ami azt mutatja, hogy az izraeliek imádják magukat látni a színpadon. Azt 

hiszem, hogy se Magyarországon, se Németországban vagy Angliában, ahol sokkal 

régebb óta működik színház, mint  Izraelben, nem ilyen magas a kortárs művek aránya. 

(Levy S. 2013) 

 

A nézők a színpadon látott identitást elvethetik, eszményként elfogadhatják, de nem követik, 

és végezetül – megvalósítva a határátlépést – el is fogadhatják.  

 

Fischer-Lichte a fenti problémákat figyelembe véve nem az európai színháztörténet 

rekonstrukcióját kívánja végrehajtani, hanem a drámatörténetet írja meg identitástörténetként. 

A dráma a színház és irodalom határmezsgyéjén foglal helyet, és ez invokálja Fischer-

Lichtenél, hogy vizsgálati módszerként a szövegelemzés módszerét választja, egyes drámákon 

keresztül bemutatva az identitás változásait. Miként jeleztem, magam is ezt a módszert fogom 

követni, hasonló okokból, de ahol ez lehetséges, a számunkra elérhető recepcióra, rendezési 

koncepcióra és színészi alakításra is kitérek, megvizsgálva, hogy az mennyiben tükrözi a 

drámai szöveg vagy a librettó identitásalakzatait. A célom az volt, hogy Fischer-Licthe 

elméletét egy lehetséges elméletként használva mutassam be a zsidó identitás és a színház 

kapcsolatát. A zsidó színház történetét vizsgálva különösen éles képet kapunk a zsidó 

identitás változásairól, és a zsidó történelmet, sőt, a vallásos irányzatok változásait is végig 

lehet követni a zsidó színház történetében. Mindez a zsidó hagyomány és kultúra 

beskatulyázhatatlanságát, sokszínűségét mutatja, és azt, hogy miként formálódik a zsidó 

kultúra és hagyomány örök halakhikus standardok mentén, de újraértelmezve a hagyományt a 

kor függvényében annak példájaként is, hogy miként lehet és maradhat egy nemzet és egy 

egyén önmaga, de mégis integrált a környező társadalomban. Ezen továbbmenve azonban a 

zsidó vallás és világi kultúra egymásra, a közösségre és az egyénre tett hatását is vizsgálom 

azzal a céllal, hogy feltárjak különböző, eddig még nem, vagy csak kevésbé vizsgált 

határterületeket is. 
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2. Vallási és színháztörténeti áttekintés 

A halakha és a zsidó színház 

 

 

A zsidó kultúra vallásos voltából következik, hogy a vallás az élet minden területét áthatja, 

beleértve a mindennapokat, a szórakozást, a szabadidő eltöltését és a művészeti 

megnyilvánulásokat is. A bálványimádás szigorú, tórai tilalmán alapuló képtilalom 

(Bresit/Exodus 20,4) – pontosabban mindenekelőtt a domború emberábrázolás tilalma – a 

zsidó képzőművészet fejlődését gyakorlatilag a 19. századig szigorú keretek közé szorította, 

míg a kulturálisan asszimilálódó zsidó művészek nem kezdtek el nemcsak síkban, de térben is 

emberfigurákat ábrázolni. Ugyanígy tórai tilalom, és a tórai tilalom alapján rabbinikus tiltások 

határozzák meg a zsidó színház történetét is. 

 

A Tóra (azaz Mózes öt könyvének) két törvénye az irányadó a színházzal kapcsolatban, 

pontosabban a bálványimádással és az öltözködéssel kapcsolatos tiltás:  

 

ָכה ּתֹוֲעַבת יְהָוה ָארּור ל ּוַמסֵּ סֶׁ ה פֶׁ ר יֲַעשֶׁ ר ,ָהִאיׁש ֲאׁשֶׁ י ָחָרש ְוָשם ַבָסתֶׁ ה יְדֵּ  .ַמֲעשֵּ

     (דברים תבוא כז טו)

 

Átkozott a férfi, ki készít faragott vagy öntött képet, az Örökkévalónak utálatát, mester 

kézművét és felállítja rejtekben. (Dvarim/Deut. 27, 15 IMIT) 

 

ר ַעל-יְִהיֶׁה ְכִלי-ֹלא ר-ְוֹלא, ִאָשה-גֶׁבֶׁ יָך  :ִשְמַלת ִאָשה יְִלַבׁש גֶׁבֶׁ לֶׁה-ָכל, ִכי תֹוֲעַבת יְהָוה ֱאֹלהֶׁ ה אֵּ   עֹשֵּ

 (דברים תצה בכ ה)

 

Ne legyen férfi holmija nőn és ne öltse fel férfi nőnek ruháját, mert az Örökkévaló a te 

istened utálata mindenki, a ki teszi ezeket. (Dvarim/Deut. 22:5, IMIT) 

 

A színház a hellenizmus idején a görög hódítókkal együtt érkezik el a Szentföldre, és a 

hellenisztikus uralom elnyomó intézkedései (a zsidó vallás betiltása, Zeusz-szobor felállítása a 

Szentélyben i.e. 168-ban) csak tovább erősítették a színházzal szembeni vallásos ellenérzést, 

amely az elnyomók kultúrájával is összeforrt. A színészek ekkor maszkot hordtak, férfiak 

játszották a női szerepeket is, és mivel a színházakban gyakran állítottak fel istenszobrokat, 

így a bálványimádás veszélye reális volt, és a tórai tilalmak mindegyike sűrűsödött a 

színházban. Ennek ellenére volt egy olyan réteg, amely a görög kultúra egyéb elemeivel 

együtt a színházi kultúrát is igyekezett átvenni. Erről tanúskodik például a római időkben 

Heródes által építetett caesereai amfiteátrum, amely ma színházi programok, nagyszabású 

koncertek színhelye. (Halász 1999: 5). A korból néhány – helleneizált zsidó szerző által írt – 
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dráma is fennmaradt. Az első ismert hellenizált zsidó dráma szerzője Ezekielosz, aki vagy az 

első vagy a második században működött Alexandriában. Exagogé (Kivonulás) című 

drámájának eredeti, görög szövege csak részletekben maradt fent, a latin fordítás teljes 

egészében. Mellékneve, „a tragédiaíró” alapján valószínűsítik, hogy több drámát is írhatott 

(Stemberger 2001: 55). A téma egyértelműen zsidó, arról azonban nincs forrásunk, hogy 

létezett-e más, hasonló jellegű munka, nem tudjuk, hogy olvasásra vagy előadásra szánta-e 

művét, és arról sincs információnk, hogy zsidó közönség számára íródott-e, és ha igen, mely 

közeget tekintette célcsoportnak. Több drámaírót nem ismerünk Ezekieloszon kívül, viszont 

tudomásunk van két zsidó színészről.  Az első Nero és Poppeia kedvenc színésze, Alitirosz a 

másik egy Faustina nevű színésznő, akinek szarkofágján a görög szövegben a „salom” szó is 

szerepel (Halász 1999: 20).  

 

A tórai törvényeken alapuló rabbinikus tiltások hangsúlyosan szigorúak a színházzal szemben. 

A Babiloni Talmud idegen kultuszokkal foglalkozó Avoda Zara traktátusa így vélekedik: 

 

מאיר וחכמים ' ר אין הולכין לטרטיאות ולקרקסיאות מפני שמזבלין שם זיבול לעבודת כוכבים דברי תנו רבנן

 מזבלין שם אסור מפני מושב לצים מאי בינייהו אומרים מקום שמזבלין אסור מפני חשד עבודת כוכבים ומקום שאין

דהעבו זרה דף יח/ב)     (תלמוד בבלי 

 

Rabbijaink tanítják: nem szabad járni színházakba és cirkuszokba, mert a 

szórakoztatás ott bálványok imádására van [rendezve]. Rabbi Meir szavai [ezek]. De a 

bölcsek mondják, hogy az a hely, ahol ilyen szórakoztatás van, azért tiltottak, mert 

gyanítható a bálványimádás, és az a hely, ahol nincs [ilyen szórakoztatás], azért, mert 

közöttük bolond gúnyolódások helye van. (Talmud Bavli/Babiloni Talmud 18b).   

 

Az utóbbi idézet alapján a Talmud szerint a színház a haszontalan időtöltés és az 

erkölcstelenség közege is, amely gondolat azonban nemcsak a zsidó hagyományban ismerős. 

A rabbinikus irodalmat és a zsidó hagyományt aligha ismerő (bár a zsidó 

hagyománytisztelettel rokonszenvező) 18. századi francia filozófus, Jean-Jacques Rousseau 

szintén erkölcstelen volta miatt tiltaná a színházat. D’Alembert-nek írt levelében 1758-ban 

azzal utasítja el az enciklopédisták javaslatát, hogy a kálvinista Genfben is épüljön színház, 

hogy az veszélyes és megsemmisítő erővel bírna a genfiek identitására. Hogy erre a színház 

hogyan lenne képes? Azáltal, hogy a színházakba nők és férfiak vegyesen járnak, együtt 

szórakoznak, ami a nemek szerint elkülönülő csoportokra épülő genfi társadalom tradícióit 

lerombolná. „Ha egy nő elhagyja a házat – írja Rousseau – elveszíti legszebb ragyogását, 

igazi ékességétől fosztatik meg, s így fellépése gyámoltalanná válik” (Fischer-Lichte 2001: 7). 

A férfi pedig elpuhul a színházban, mivel az a szerelemre irányítja a figyelmét. Fischer-Lichte 
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értelmezése szerint Rousseau félelme azon alapul, hogy az identitást rögzített létezőnek 

tekinti, amely egyetlen irányba változhat, és ez az identitás elvesztése. Következésképpen a 

színész identitás nélküli, nem autentikus ember, hiszen mást mond, mint amit gondol, és a 

színlelés, a hamisság megfosztja emberi mivoltától (Fischer-Lichte 2001: 8). 

 

Összevetve Rousseau és a zsidó hagyomány korban és hagyományban merőben távoli és 

különböző körülmények között született színházértelmezését, további érdekes párhuzamokra 

bukkanunk. Az első párhuzam, a mechica, a nők és a férfiak elválasztásával kapcsolatos 

szigorú zsidó vallási szabály, amely a modern korban is tiltottá teszi a színházat az ortodox 

zsidó közösségekben. A Talmud szerint: 

 

התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה עזר כאותה ששנינו חלקה היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא ויי אל אמר רבי

ואנשים מלמטה תנו רבנן בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באים לידי קלות ראש התקינו שיהו נשים 

יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים ועדיין היו באין לידי קלות ראש התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים 

 מלמטה 

 

Rabbi Eliezer mondta: ahogyan mi tanultuk, kezdetben [a nők udvarának falai] 

egyenletesek voltak, de erkélyekkel voltak körülvéve, és előírva volt, hogy a nőknek 

felül és a férfiaknak alul kell ülniük. Ahogy rabbijaink tanították, kezdetben a nők bent 

ültek [a nők udvarában], és a férfiak kívül, de ez léhaságot okozott, és előírva volt, 

hogy a nők kívül üljenek, a férfiak belül. és ez is léhaságot okozott, és előírva volt, 

hogy a nők felül üljenek, a férfiak alul.  (Talmud Bavli/Babiloni Talmud, Szukka, 51b) 

 

ו ומה לעתיד לבא "שפחות לבד משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד אמרו והלא דברים קוספדה הארץ משפחות מ

ר "שעוסקין בהספד ואין יצר הרע שולט בהם אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד עכשיו שעסוקין בשמחה ויצה

 שולט בהם 

 

És az ország gyászol, és minden család külön, Dávid házának családja külön, és 

feleségeik külön. És mondják, ez nem még inkább magyarázat? Ha a jövőben gyászba 

kezdenek, és a rossz hajlam nem uralkodik el felettük, mindazonáltal a Tóra azt 

mondja, hogy a férfiak külön, és a nők külön, még annyira így van most, amikor 

örvendezésbe kezdenek, és a rossz hajlam eluralkodik rajtuk. (Talmud Bavli/Babiloni 

Talmud, Szukka, 52a) 

 

A másik, mélyebb és ideológiai párhuzam, hogy a halakha, azaz a zsidó törvény ugyanúgy a 

nemzeti hagyományra és függetlenségre (ami az Örökkévalóhoz fűződő kapcsolatot is jelenti), 

ugyanakkor az egyéni (vallásos) identitásra nézve lát veszélyt a színházban, miként Rousseau. 

A gondolatmenet ugyanaz: a színház idegen hatás (hellenisztikus a zsidó világban, francia a 

genfi közegben), közvetlen vagy közvetett módon a nemzeti (vallási) identitást és a nemzeti 

kulturális függetlenséget kezdi ki (a görög-szír elnyomó dinasztia és a francia katolikus 

kultúrfölény révén), és a nemi identitást is veszélyezteti az erkölcsi határok átlépésével – ami 
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még tovább gyengíti a tradicionális, nemzeti jelleget. Azokban az időszakokban és kulturális 

közegekben, amikor és ahol az identitásokat többé-kevésbé intakt egészként határozták meg, a 

színház nem is tudott utat törni, és ez egybecseng azzal az axiómával, amely szerint a színház 

a válságidőszakok idején virágzik, amikor létezik ugyan mindenki által elfogadott 

értékrendszer, de vannak, akik eltérnek tőle; ahogyan összecseng Fischer-Lichtének a 

bevezetőben ismertetett, a határátlépés és az identitásváltozás fogalmain alapuló 

gondolatmenetével is. Az átmenet rítusain akkor mennek keresztül a különböző zsidó 

közösségek, amikor valamilyen (általában a külvilág által kezdeményezett) folyamat vagy 

kataklizma hatására az egységes zsidó identitáskép megbomlik. Ilyen kataklizma volt a zsidó 

vallásukat titokban gyakorló spanyol-portugál conversók helyzete, majd a judaizmushoz 

visszatérő conversóké; ilyen folyamat volt a hellenizmus vagy az itáliai reneszánsz és ilyen 

folyamat volt a 19. századi emancipáció és asszimiláció vagy az Izrael Állam megalakulása 

előtti és utáni években a cionista, izraeli identitás formálódása, később pedig ennek változásai. 

Paradox módon ezekben az esetekben gyakran éppen a halakha által tiltott színház vagy 

legalábbis írott textusa, a dráma válik a halakhához, azaz az egyetlen autentikusnak tartott 

vallásos identitáshoz való visszatérés vagy a bizonytalanná vált identitás megerősítésének 

eszközévé. Különböző módon, de a zsidósághoz való visszatérést segíti majd az amszterdami 

zsidó dráma, a jiddis színház és a judaizmus megtartását a spanyol-portugál converso dráma. 

Az elszigetelődés-transzformációfázis-beágyazódás folyamata ekkor a halakhához vezet 

vissza.  

 

A zsidó hagyomány színházzal szembeni ellenérzése tehát az identitás megőrzésére vezethető 

vissza. Pontosabban fogalmazva, a tórai tilalmak az identitás megőrzését is szolgálják, 

akárcsak a „ne járjatok Kánaán népeinek törvényei szerint” gondolata:  

 

בֵּר ֶאל ל-דַּ ָראֵּ נֵּי יִשְּ ֶהם, בְּ ָת ֲאלֵּ רְּ יֶכם, ֲאנִי  :וְָּאמַּ ה ג  .יְּהָוה ֱאֹלהֵּ ץ ְכַמֲעשֵּ רֶׁ ר ִמְצַריִם-אֶׁ םיְׁשַ  ֲאׁשֶׁ  ֹלא, ָבּה-ְבּתֶׁ

ה; ַתֲעשּו ץ ּוְכַמֲעשֵּ רֶׁ ר ְכנַַען-אֶׁ ִביא ֲאנִי ֲאׁשֶׁ ְתכֶׁם מֵּ יהֶׁם, ַתֲעשּו ֹלא, ָׁשָמה אֶׁ לֵּכּו ֹלא, ּוְבֻחקֹתֵּ    (3 :18ויקרא )  תֵּ

 
A mint tesznek Egyiptom országában, a melyben laktatok, úgy ne tegyetek, és a mint 

tesznek Kánaán országában, a hová beviszlek benneteket, úgy ne tegyetek, és 

törvényeik szerint ne járjatok. (Vajjikra/Leviticus 18: 3, IMIT) 

 

Az önálló nemzeti-vallási arculat megőrzése a Bibliában is rendszeresen visszatérő kérdés. 

Sámuel próféta óva int attól, hogy a nép királyt akarjon maga fölé emelni, hogy olyanná 

váljon, mint más népek (Sám1 8: 5-22); a Királyok két könyve pedig Izrael és Júda 

királyainak legsúlyosabb bűnei közé sorolja, amikor engedik, hogy idegen asszonyaik a saját 
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kultuszukat bevezessék, és ezeknek gyakran részeseivé is válnak. Az identitás megóvása 

fejeződhet ki a szerepjátszással, a hellenisztikus színházban hordott maszkok használatával, és 

magának a színháznak lényegével, a mimézissel szemben táplált ellenérzésben is. A 

színházban nemcsak az erkölcsi lazaság jelent fenyegetést az identitásra, hanem – ahogy 

Rousseau is félt ettől – maga a szerepjátszás.  

 

Ezen a ponton érdemes összevetni, hogyan gondolkodnak a zsidó hagyományon kívül a 

mimézisről és a maszk mitikus vagy gyakorlati funkciójáról, mert számos érdekes párhuzamra 

bukkanhatunk. Ritoók Zsigmond Arisztotelész drámaelméletét elemezve hívja fel a figyelmet, 

hogy az a gondolat, hogy a költészet, ezen belül a tragédia, a cselekvő emberek utánzása, 

először Platón Államában bukkan fel. A cselekvő ember az ideákat utánozza, így az utánzás 

maga alacsonyabbrendű jelenség. Arisztotelész az utánzás gondolatát értelmezi át, azzal 

finomítva, hogy nem a megtörténtek utánzásáról van szó, hanem olyan dolgok utánzásáról, 

amik megtörténhetnek, vagyis a tragédia nem az ideák utánzása, hanem egy lehetséges világé 

(Ritoók 2009: 62). Az ideák utánzásának, azaz az igazság meghamisításának gondolata a 

zsidó hagyomány kontextusában is értelmezhető. Amennyiben ugyanis, a színház és a benne 

szereplő színész csak mímeli a helyes és erkölcsös cselekedetet, akkor a cselekedet, amely a 

zsidó vallásgyakorlatban maga a parancsolatok követése, erejét veszíti, majd lényegtelenné 

válik és végül mintegy eltűnik, fellazítva a „Tóra kerítése” által épített rendszert, ami 

hitehagyáshoz vezet. A színész pedig, aki úgy tesz, mintha más lenne, más bőrébe bújik és 

maszkot húz, az olybá tűnik, mintha „festett képeket csinálna” önmagának – méghozzá nem is 

egyet, figyelembe véve, hogy a görög drámában egy színész több szerepet is játszott, a 

maszkokat, azaz a szerepeket, azaz az identitásokat cserélgetve. Ez az eszmefuttatás nem 

manifesztálódik a halakhában, de kikövetkeztethető belőle.  

 

A maszk bálvány-arcot épít, és elrejti az önazonosságot vagy éppen elfedi hiányát, Bécsy 

Tamás szerint pedig – ahogyan a Színház és/vagy dráma (Dialóg Campus Szúdió: Budapest-

Pécs, 2004) lapjain megfogalmazza, eltávolít az egyediségtől, és valamilyen külső vagy belső 

romboló vagy segítő erő megjelenítése lehet (Bécsy 2004: 16). Nyilvánvalóan a zsidó vallásos 

gondolat kezdetben a romboló erőket látja benne, miközben a későbbi korokban gyakran már 

nem találkozunk ezzel az ellenérzéssel, például a 20-21. században a maszk szerepét 

újragondolva, a női vallásos színjátszás mint az egyediségtől való eltávolodás lehetőségét 

integrálja. P. Müller Péter a maszkról írt tanulmányát egy Fernando Pessoa idézettel kezdi. A 

portugál költő nyolcadik angol szonettjében fejezi ki szorongását: „Hány maszk és maszk a 
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maszk alatt a lelkünk / Ábrázatán! Honnan tudja, ha kedve /  Támad levetni, a lélek, hogy 

eltűnt / A végső maszk, és már nincs semmi fedve!” (Várady Szabolcs fordítása). „Pessoa – 

írja P. Müller – az emberi lélek ábrázatát fedő maszkok végnélküliségét panaszolja. Azt, hogy 

az egymás alatti maszkok nem vezetnek el egy végsőhöz, az individuális archoz. Mindenütt 

csak az arc (hamis) mása, álcája található. Hiányzik a maglét végső azonossága, egy olyan arc, 

amely a maszk által elfedett.” (P. Müller 2010: 9). A maszk mint az önazonosság elrejtésének 

eszköze, azonban a zsidó történelem során az identitás megőrzésének eszközévé is válhatott, 

rímelve arra, ahogyan P. Müller felvázolja a maszk másik szerepét, Dylan Thomas sorainak 

segítségével:  

 

O make me a mask and a wall to shut / from your spies of the sharp, enameled eyes 

and the spectacled claws / Rape and rebellion in the nurseries of my face…  

 

Ó, gyártsatok álarcot s falat elrejtőzni: zománcfény, / Szúrós szemetek, cvikkeres 

karmotok kéme ne lásson / Becstelenítést s lázongást e gyerekszoba arcon” … (Szabó 

János fordítása, Müller 2010: 9-10)  

 

Erre erősít rá Oscar Wilde gondolata is: „Give a man a mask, and he’ll tell you the truth.” 

[„Adjunk az embernek egy maszkot, és meg fogja mondani neked az igazat.”]. Eszter és 

Mordekhaj egyfajta láthatatlan maszkot viselve őrizte identitását, és a purimi maszk alatt 

parodizálni is lehet; a 16-17. századi spanyol-portugál converso szerző pedig maszkban, 

kódoltan beszél identitásáról. Ezzel ellentétesen, ennek fordítottjaként a kortárs izraeli 

vallásos női színház maszkjai az elidegenítést szolgálják: nem az אשת חיל (eset chajil), a derék 

asszony látható a színpadon, hanem valaki más, és a maszk átvisz a vallásos regiszterből egy 

merőben világi közegbe, a színházéba. Akármelyik funkcióját és értékelését is nézzük, P. 

Müller fontos dolgokra irányítja rá a figyelmet: egyfelől arra, hogy a maszk az átváltozás és a 

visszaváltozás eszköze, másfelől arra, hogy önmagában az emberi arc is egy maszk (P. Müller 

2010: 10). A zsidó hagyomány még egy megközelítéssel legitimizálja maszk használatát a 

purim idején, és ezzel kapcsolatban Halász Tamás a lubavicsi haszid mozgalom Egység című 

lapjában 1992 márciusában megjelent purimmal kapcsolatos fejtegetést idézi: „Az álarc azt a 

módot fejezi ki, ahogyan az Örökkévaló részt vett purim eseményeiben: jelen volt, de nem 

lehetett tisztán felismerni, mintha álarcot viselt volna.” (Halász 1999: 41)  
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A késő ókorban keletkezett tiltások ellenére azonban nemcsak a világi zsidó kultúrában 

találjuk meg a színházat, hanem elemeiben magában a zsidó hagyományban is. A vallásos 

zsidó közegen belül három szinten találkozhatunk a színházzal vagy színházszerű 

jelenségekkel. Az első a rítus, a liturgia színházra emlékeztető megnyilvánulásainak csoportja, 

beleértve az egyes bibliai és posztbiblikus szövegek drámai jellegének kérdését is. A második 

a színház konkrét megjelenésének nagyon sajátos közege, a purim, egy sajátos, kifordított 

státusz szimbólumaként, míg a harmadik egyfajta judaizált, tehát a zsidó halakhának 

megfelelő színház vagy színházszerű határműfajok, performanszok adaptálása, közöttük az 

ortodox női stand-up comedy vagy az ortodox közösségekben nők által nők számára előadott 

darabok, jelenetek. Az első és a második csoport, vagyis a vallásgyakorlat színházhoz 

hasonlító elemeinek vizsgálatánál és ezeknek az elemeknek a purimban és más 

hagyományokban elfoglalt helyének elemzésénél ki kell majd térnem a színház eredetével 

kapcsolatos különböző elméletekre, ezek ugyanis alapvető fontosságúak a zsidó színház 

kialakulásának szempontjából, nevezetesen, hogy a rítusból vagy a rítus ellenére alakult-e ki a 

zsidó színház. 

 

Mint minden vallási szertartás, a zsidó liturgia is tartalmaz színházszerű elemeket. A 

jeruzsálemi Templomban a zene és a tánc is része volt a szertartásnak, de a Templom 

lerombolását követően a zsinagógákban újraszerveződő zsidó vallásgyakorlatból mindkét 

elem eltűnt, mivel a hagyomány szigorúan tiltja az egykori templomi szertartások imitálását. 

A zene és az ének (kántor vagy énekkar) később, a 19. századi reformokon alapuló 

közösségekben újra megjelenik a zsinagógákban, ezeket az újításokat azonban az ortodoxia a 

mai napig elutasítja. Bizonyos elemek azonban különböző formában a hagyományőrző 

közösségekben is mindig részei voltak a liturgiának és a zsinagógákon kívüli szertartásoknak. 

A zsinagóga díszítései, építészeti sajátosságai a díszletekhez hasonlatos funkciót töltenek be, 

azaz meghatározzák a színteret, az egyik az ima a másik a dráma világáét, az előimádkozó és 

a közösség párbeszédes imaformái dialógust eredményeznek, az imarend pontos rendje pedig 

a drámai szöveg szerkesztettségére hasonlít. Hasonlóan színházszerű elemek például az 

esküvő, a temetés, a különböző ünnepek meghatározott rítusai vagy a peszachi szeder este 

felépítése. Az utóbbi dramaturgiája megannyi teátrális elemet hordoz, a Haggada, azaz az 

egyiptomi kivonulás történetének felolvasásától kezdve, az étkezés szabályain keresztül 

egészen addig, hogy az este egy bizonyos pontján kiküldik a legkisebb gyereket az ajtóhoz, 

hogy megnézze, megérkezett-e Illés Elijahu (Illés) próféta a Messiás érkezését tudtul adni, 

vagy addig, hogy négy gyerek meghatározott szerepben bekapcsolódik a szeder este 
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folyamatába. A vallásos élet színházszerű megnyilvánulásai azonban (leszámítva a négy, 

meghatározott szerepben „fellépő” gyerek esetét) a színház egyik lényegével hangsúlyosan 

nem rendelkeznek, és ez a szerepjátszás aktusa, azaz az a folyamat, amelynek során egy 

személy (a színész) egy másik ember személyiségét ölti magára a játék idejére, aminek 

következtében a néző két személyiséggel találkozik. Ezzel szemben a szertartások résztvevői 

– az előimádkozó, a drósét mondó rabbi, a közösség tagjai – csak saját személyiségükkel 

vannak jelen, még akkor is, ha egyes ünnepek, szertartások során bizonyos elvonatkoztatásra 

van szükség. Például az egyiptomi kivonulást úgy kell megélni, mintha real time történne, 

éppen az ünnepet megülő közösség minden egyes tagjával. Itt ugyanis a személy nem 

önmagától vonatkoztat el, hanem a tértől és az időtől, transzcendens síkon találkozva minden 

idők minden zsidó közösségével, az Egyiptomból kivonulókkal kezdve.  

 

Többek között erre az alapvető különbségre mutat rá Eli Rozik, amikor – mint lentebb látni 

fogjuk – megkérdőjelezi a cambridge-i iskola elméletét. A Cambridge-i Iskola – Cambridge 

School of Anthropology (innentől: CSA) fogalmazta meg azt a máig népszerű elméletet, hogy 

a színház a kultuszból nőtt ki. Rozik szerint ez különösen a zsidó, de a keresztény kultúra 

esetében is kétséges. Rozik látványosan mutatja be, hogy még azok az iskolák, kutatók is, 

akik a CSA tézisét kritizálják, valamilyen vallásos-rituális tevékenységben találják meg a 

színház ontológiáját, míg mások továbbgondolják az elméletet. Jellemző példát nyújtanak erre 

a magyar, illetve magyarul olvasható színházi szakirodalomból a marxista Hont Ferenc, a 

strukturalista Hankiss Elemér, a már említett Fischer-Lichte, valamint a magyar teatralógia 

legnagyobb hatású alakjának, Bécsy Tamásnak a gondolatai is.      

 

A CSA-tézis alapgondolata, hogy a színház a Dionüszosz ünnepén az istenség tiszteletére 

előadott dithürambuszokból, kardalokból alakult ki. A dithüramboszt i.e. 600 körül a 

korinthoszi Arión emelte irodalmi rangra a folklórból. Ötvenfős dithürambosz-kórust alakított 

ki a kör alakú orkhésztra közepén álló oltár köré. A kórus és a karvezető egymással felelgetve 

énekelt, és az éneket lant és síp kísérte. Hont Ferenc 1972-es kétkötetes színháztörténetében a 

színházat nem ebből a kultuszból, hanem a munkából származtatja, amely a mezőgazdasági 

ünnepekhez kapcsolódó ünnepségekből alakult ki, de hozzáteszi, hogy a vallás ebben a 

folyamatban egyfajta közvetítő szerepet játszott, amennyiben a résztvevők a színjátékon 

keresztül, misztikus cselekvésekkel kívántak hatni a természetre és egymásra (Hont 1972: 19). 

Ez óvatos eltávolodásnak tekinthető a CSA-elmélettől, de ahogyan a CSA, úgy Hont sem vet 

számot azzal a kérdéssel, hogy a színház és a rítus két különböző médium lehet, amelynek 
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különbsége többek között a színész és a rítusban résztvevő személy jelenlétének nagyon is 

különböző jellegében tapintható ki. Hankiss Elemér pedig így vélekedik:  

 

Az antropológusok szerint például, mint ismeretes, a korai kultúrákban a művészeti, 

illetve előművészeti tevékenységek fontos szerepet játszottak a közösségek alapvető 

értékeinek kultikus megerősítésében; a bűnbak-rítusok pedig, amelyek a görög 

kultúrában a későbbi tragédiák előfutárai lettek (más rítusokkal egyetemben), 

kifejezetten azt a célt szolgálták, hogy megszabadítsák a közösséget bizonyos 

pszichikai feszültségektől, szorongásoktól, bűntudattól, vagyis egy, az életet és a 

közösségi együttélést gátló, negatív tudatállapottól, és elősegítsék a harmonikus, 

öntudatos, felszabadult, vagyis egy pozitív tudatállapot kialakulását, megerősödését. 

(Hankiss 1985: 24-25)  

 

A pszichológiai igény fogalmának bevezetése lényeges elmozdulásnak tekinthető, de Hankiss 

is fontos szerepet tulajdonít a kultusznak, legalábbis nem választja szét a vallásos és a 

pszichológiai szükségleteteket.     

 

Hasonlóan egyfajta pszichológiai igényből eredezteti Fischer-Lichte is a tragédia (így a 

színház) születését. Szerinte a Dionüszosz-ünnep és más kultúrák ünnepei arra adtak 

lehetőséget, hogy az ünnepelt istenség (hős vagy totemállat) cselekedeteinek felidézésével a 

nemzetség ünnepelt atyját is felidézték, és ez megerősítette a közösség identitását (Fischer-

Lichte 2001: 24-25). Mindazonáltal, Fische-Lichte is figyelmezet rá, hogy a görög tragédia 

témáinak nem sok köze van ahhoz az istenhez, akinek a tiszteletére előadták őket. Ez a 

vélemény is óvatos távolságtartásnak tűnik a CSA elméletével szemben, és elismeri, hogy:  

 

A korábban már említett tényhez hasonlóan – mely szerint a tragédia csak viszonylag 

későn kapcsolódott össze a Dionüszosz-kultusszal – ez is amellett szól, hogy a 

tragédia és a meghaló-feltámadó isten között egészen más természetű kapcsolat van. 

[…] Arról sincs tudomásunk, hogy fejlődésük során milyen közvetítő láncszemeken és 

fokozatokon mehettek át ezek a darabok, hogy milyen rítusokból és szokásokból 

származtatható a maszk használata […]. A görög tragédia eredetét homály fedi.” 

(Fischer-Lichte 2001: 25, kiemelés tőlem, PSZ)  
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A 10. századi, keresztény világban újra megjelenő drámát ugyanakkor az egyházi kultúra 

kontextusában értelmezi, alapjának az úgynevezett Húsvéti tropus című liturgikus szöveget 

tekinti, amelyben az angyal a feltámadás hírét közli az asszonyokkal. Azonban – teszi hozzá – 

a 15-16. századi, a városi kultúrából kinövő passiójátékok esetében már a népi kultúra 

diadalmaskodik, a játékokat a városokban gyakran rendbontások kísérik, és ekkor már az 

egyház tiltja ezeket a megnyilvánulásokat. A húsvéti játékok után kialakuló nemzeti nyelvű 

passiók népszerűségének kezdete egybeesik a 13-14. századi intenzív zsidóüldözések és a 

boszorkányüldözések kezdetével, tehát ugyanazok a tömegmozgalmak készítik elő a talajt a 

15-16. században kulminálódó népszerűségükhöz, mint amelyek a zsidóüldözések és a 

boszorkányüldözések hisztériáját is előkészítették (Fischer-Lichte 2001: 87). Fischer-Lichte 

okfejtéséből arra következtethetünk, hogy a 13-15. század nagy kataklizmái, közöttük 

trónviszályok, járványok,  különösen a fekete halál, az eretnekmozgalmak újra feltűnése, a 

polgárság megerősödése, a protestantizmus megjelenése, a reneszánsz első tudományos 

felfedezései voltak azok a katalizátorok, amelyek megrendítették a vallásos identitást, és a 

passiójáték színházi kerete ugyanúgy a kollektív identitást próbálta megerősíteni, miként a 

zsidóüldözés és a boszorkányperek brutalitása a tömegpszichózison és a nyílt megfélemlítésen 

keresztül. A legtöbb passiójátékban a zsidók az ördög szolgáiként vannak bemutatva, így 

bemutatásuk szinte mindig a zsidó elleni gyűlölet fellobbanásához vezetett. A passiójáték 

végül látványosan kicsúszott az egyház ellenőrzése alól, a játékokat botrányos dorbézolások 

kísérték, az erkölcsök kiszabadultak a vallási kontroll alól, ezért a protestáns városokban 

éppúgy betiltották megrendezésüket, ahogyan a katolikus egyház is átokkal sújtotta.  

 

A passiójáték zsidóellenes világképe és a húsvéti liturgiához való kötődése miatt sem 

hathatott a zsidó dráma kialakulására. A másik három középkori műfaj – a misztériumjáték, a 

mirákulum és a moralitásjáték – azonban már inspirációt adhatott. A misztériumjáték bibliai 

történeteket, a mirákulum a szentek történetét dolgozza fel, de ez a megkülönböztetés nem 

létezett a műfajok virágkorában, a 13-16. században, csak a 19. századtól szokás külön 

kategorizálni a kettőt. A moralitás pedig az erények és bűnök harcát mutatja be. A bibliai 

történet megelevenítése, a bibliai hősök cselekedeteinek bemutatása a purimspílek 

hagyományának is szerves része, a moralitás pedig majd a késő reneszánsz időszakában 

megszülető és a zsidó hagyomány színházképét feszegető, de még nem áthágó színházi 

gyakorlatnak lesz a része, különösen az amszterdami conversóknál, akik kihasználva a 

moralitás allegorikus és filozofikus jellegét, megkísérlik a halakha és a színház 

összeegyeztetését.  
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A misztériumjáték esetében, hasonlóan a passiójátékhoz is, azonban felmerül a színház 

ontológiai problémája. A CSA és Bécsy Tamás egyaránt abból indultak ki, hogy „nagyon sok 

görög tragédiában Dionüszosz rítusának elemei találhatók meg” (Bécsy 1970: 22), amelyek 

egyiptomi, kánaánita és hettita nyomokra vezethetők vissza. A ciklikus, úgynevezett Évszaki 

Ünnepek e szerint a természet nagy fordulóinak mintájára az elhalás-megtisztulás-

felpezsdítés-örvendezés rituáléja mentén a közel-keleti rítusokban a következő 

„forgatókönyvet” követik: a királyt elmozdítják és megölik, a helyébe egy interrex lép; a 

királyt megtisztítják vagy bűnbánatot gyakorol; harcol ellenfelével, majd utána szent 

házasságot köt, ami után bevezetik és beiktatják utódát, majd a folyamat az „újra megszerzett 

élet” feletti ujjongással zárul (Bécsy 2010: 22). Bécsy szerint ez az alapja a görög 

misztériumdrámának is, amelyben a részvétel a polisz polgára számára saját közösségének 

megújulását jelentette, ugyanakkor a görög drámák történetei már nem ciklikusak. Hasonló 

folyamatként látja a keresztény misztériumdráma születését is. A séma valóban sok ponton 

hasonlatos: a király halála után a mennybe jut, feltámadása az élet diadalát jelenti a halál felett, 

de azzal a jelentős különbséggel, hogy ez esetben már maga a mítosz is lineáris, az 

üdvtörténetbe vezet. A húsvéti tropusból kialakuló passiójáték fokozatosan kikerült a 

templomból és elvilágiasodott, új karakterekkel bővült, és a passiójátékokon túl megjelentek a 

„klasszikus”, bibliai történeteket bemutató misztériumok, illetve mirákulumok. Ennek a 

mítosznak lehetséges továbbélését Bécsy Tamás többek között Shakespeare kései remekének, 

a Téli regének elemzésén keresztül mutatja be (Bécsy 2002: 45-63).      

 

Ezeket az elméletet veti el Eli Rozik a zsidó dráma és színház történetéről írt könyvében, a 

különböző színházeredet-teóriákat elemezve, beleértve a rituális eredet kérdését is (Rozik 

2013). Rozik szerint a judaizmus és a kereszténység ugyanúgy elutasította a színházat, csak 

néhány célját, elemét vette át, a zsidó hagyományban speciális körülmények között. „This 

principle [of rejection] contrasts the assumption that ritual naturally generates theatre” (Rozik 

2013: 7). [„Az elutasításnak ez az alapelve ellentétben áll azzal a feltételezéssel, hogy a rítus 

természetszerűleg színházat hoz létre.”] A CSA vallásos rítus elméletét olyan jelentős 

színházi szakemberek képviselték és gondolták tovább, mint Peter Brook vagy Jerzy 

Grotowski, akik megkísérelték ezeket a vallásos rítusokat rekonstruálni színpadi munkáikban 

is. Rozik érvei szerint azonban a zsidó színház a vallás ellenében jött létre, és éppen a vallás 

állta útját hosszú ideig. Azonban ennél is tovább megy:  
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the ritual theory of origin was worked out on the grounds of erroneous theories of both 

ritual and theatre, and reflects an ideological attitude rather than a scientific approach. 

Moreover, directors created artificial ritual elements, based on a superficial knowledge 

of real rituality, while the nature of their impact on audiences has never been 

researched. (Rozik 2013: 17) 

 

A rituális eredet elmélete, amit egyaránt téves rituális és színházi elméletek alapján 

dolgoztak ki, inkább ideológiai, mintsem tudományos megközelítést tükröz. Emellett a 

rendezők mesterséges rituális elemeket alkottak a rítus valódi mivoltának csak 

felületes ismerete alapján, miközben soha sem végeztek kutatást azok közönségre tett 

hatásának felderítésére.  

 

Rozik részletesen elemzi azt a három legfontosabb elméletet, amelyek valamilyen módon a 

rítusból származtatják a színházat: a CSA elméletét, Ernest T. Kirkby sámánizmus-teóriáját, 

Victor Turner, és más okokból, de Richard Schnechner performansz-elméletét is. Sikerüket 

szerinte az biztosítja, hogy „fennkölt, vallásos-szellemi jelenlét auráját” adják a színháznak 

[„have provided theatre with a numinous aura”], és „minden bizonnyal kielégítették azt a 

magányosság érzetet és közösség utáni vágyat, amik a 20. századi individuum tipikus érzései” 

[„probably satisfy the sense of loneliness and yearning for communality, typical of twentieth-

century individuality”] (Rozik 2013: 18). Ezek a megállapítások fontos kérdést vetnek fel az 

identitás szempontjából is. Amennyiben a színház a közösségi élmény iránti vágy, akkor az 

egyéni identitás, az egyéni választás háttérbe szorul a színházi reprezentáció során, és nem az 

egyén saját önazonosságát, hanem inkább a közösségét állítja kihívás elé és erősíti meg, és 

azon keresztül a formálja a közösség az egyéni identitást vagy az egyén a közösségét. A 

kérdés, hogy Rozik elfogadja-e ezt az álláspontot. Rozik kiindulópontja, hogy a színház és a 

rítus az emberi tevékenység különböző szféráihoz tartoznak. A színház egy elképzelt világot 

ábrázol, a rítus célja pedig, hogy befolyásolja az isteni entitást. A színház a kommunikáció 

egy módja, aminek többféle célja van, köztük olyan, ami merőben ellentétes a rítuséval, 

például valamilyen értéknek nemcsak a megerősítése, hanem az elutasítása is. A rítus ezzel 

szemben csak megerősíteni kíván. Rozik ebből kiindulva meggyőzően érvel a CSA 

elméletével szemben, amely szerint a dráma és a színház a Dionüszosz-kultuszban gyökerezik. 

Többek között a görög dráma tematikai sokszínűségére és karaktereinek változatosságára 

hivatkozva arra a következtetésre jut, hogy nincs bizonyíték a Dionüszosz-rítus és a tragédia, 

illetve a komédia közötti kontinuitásra „either on the level of fictional structure or that of the 
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theatre medium” [„akár a fikciós szerkezet, akár a színházi médium szintjén”] (Rozik 2013: 

25).  

 

Rozik ugyanúgy cáfolja azokat az elméleteket is, amelyekkel a CSA-teóriát próbálták 

helyettesíteni, miután azt erős kritikák érték. Az alternatívák azonban a CSA fő tézisét 

érintetlenül hagyták. Az egyik ilyen teória a sámánista-teória, amely a sámánista rítusból 

eredezteti a színházat, párhuzamot vonva a sámán és a színész átlényegülése között. Könnyen 

belátható, hogy a színész egy többé-kevésbé előre megírt karaktert elevenít meg, szerepet 

játszik, és ezzel a nézők is tisztában vannak, míg a sámánt valamiféle szellem „szállja” meg, 

és a közönség részvételének, a sámán transzba esésének célja az istenek/szellemek 

befolyásolása például a beteg gyógyulása érdekében. A harmadik elmélet, a performansz-

teória gyengeségét szintén abban látja, hogy az nem távolodik el a rítus elemeinek 

bevonásától, noha a perfomer saját magát adja, miközben a színész saját magát és a karaktert 

is. Rozik ezt követően a görög dráma eredetelméletei mellett a színház középkori 

megjelenésével kapcsolatos, szintén a vallás, a rítus primátusát hirdető iskolá(ka)t is 

kritikának veti alá. A középkori színház eredetelmélete, amely a színház újrateremtését látja a 

színház 10. századi megjelenésében, a romantika korszakára nyúlik vissza, pontosabban 

Charles Magnin 1839-ben megjelent könyvére, aki a keresztény középkori és az ókori görög 

kultúra között analógiát látott. Ezt az analógiát gondolta tovább Edélestand du Méril 1849-ben, 

ő fogalmazta meg először, hogy az európai színház az egyházban gyökerezik. Ezt követően 

kezdett kibontakozni az az elmélet, amely az említett húsvéti tropust tekinti a színház 

alapjainak, és amelynek révén az egyház újrateremtetette a műfajt. Rozik bemutatja, hogy az 

elméletet többen kritizálták, például Benjamin Hunnungher is, kétségbe vonva az 

újrateremtést és rámutatva az egyház színházzal szembeni korabeli ellenérzésére. Hunnungher 

a 3-10. század között születetett egyházi forrásokra, a színházat elítélő határozatokra 

hivatkozik. (Hozzátenném, hogy a színház „kiátkozása” a modern korban is létezett, például 

az egyház Franciaországban még a 18. században, sőt, egyes esetekben a 19. század közepén 

is megtagadta a színészektől az egyházi temetést.) A 10. században azonban az egyház 

felfedezte a színházban rejlő propaganda lehetőségeket, és a saját céljaira adaptálta a 

színjátszás bizonyos formáit. Vagyis a rítus és a színház két médium egymástól független 

igényt elégít ki, még ha bizonyos elemei hasonlatosak is, és ha át is vesznek egymástól – 

ebben az esetben a rítus a színháztól – bizonyos elemeket. Rozik szerint:  
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To claim that the theatre was generated by a ritual that employed it – just as it employs 

other media – is as absurd as claiming that language, dance or music originated in 

ritual (Rozik 2013: 36). 

 

Azt állítani, hogy a színház létrejöttét a rítus generálta, amely használta – éppúgy, 

ahogy más médiumokat is használ – éppolyan abszurd, mint azt állítani, hogy a 

nyelvet, a táncot vagy a zenét a rítus hozta létre. 

 

Rozik a judaizmus és a színház kapcsolatát a keresztény egyház és a színház kapcsolatához 

hasonlónak látja.  

 

A similar phenomenon, of prolonged rejection and eventual adoption, is found in the 

Jewish culture, which managed to sustain its hostility toward theatre for several 

additional centuries (Rozik 2013: 36). 

 

Hasonló jelenséget – prolongált elutasítást, de végül elfogadást találunk a zsidó 

kultúrában is, amelynek azonban sikerült fenntartania ellenséges érzületét a színházzal 

szemben további néhány évszázadra. 

 

Kétezer éven át a színház, a dráma és a rítus bizonyos érintőleges kapcsolatban álltak 

egymással, de – bár a dráma komponensei részesei voltak a zsidó kultúrának – a szó 

klasszikus értelmében vett világi színház csak a vallás ellenére született meg. Rozik – több 

más szerzőhöz hasonlóan – ezt az érintőleges kapcsolatot is elemzi, bizonyos bibliai, illetve 

posztbiblikus szövegek bemutatásával. A 19. századtól kezdődően több bibliai könyvvel 

kapcsolatban is felmerült a lehetőség, hogy drámának tekinthető, vagy legalábbis egyfajta 

köztes műfajt képvisel. Ilyen például az Énekek éneke (Landa 1926: 23) vagy Jób könyve. 

Rozik Jób könyvével kapcsolatban azt az álláspontot képviseli, hogy legalábbis a görög dráma 

szellemiségében íródott vagy eredendően egy színdarab szövege volt, amelyet a zsidó 

közönség vallásos igényeinek megfelelően adaptáltak narratív történetté. Érvei között többek 

között a történet szerkezete, a szereplőknek a görög dráma szólista-kórus szerkezetét idéző 

beszédmódja szerepel, és ezek alapján tartja Jób könyvét az első érintőleges zsidó drámának 

(Rozik 2013: 54). Jób könyvének drámai olvasata többek között George Steinert is 

foglalkoztatta, aki A tragédia halála lapjain hangsúlyozza, hogy  
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a tragédia idegen a zsidó életérzéstől. Jób könyvét mindig a tragikus látomás 

példájaként idézik. De ez a komor példázat a judaizmus szélső határán áll, s a tragédia 

követelményeivel szemben egy ortodox kéz még ide is beillesztette az 

igazságszolgáltatás követelményét […]. Isten jóvátette a szolgájára mért csapásokat, 

kárpótolta Jóbot szenvedéseiért. De ahol kárpótlás van, ott igazság van, nem tragédia. 

(kiemelés tőlem, PSZ) […] Az Ótestamentumban megörökített háborúk véresek és 

gyászosak, de nem tragikusak. Vagy igazságosak, vagy igazságtalanok. Izrael seregei 

diadalmaskodnak, ha engedelmeskedtek Isten akaratának és parancsolatának, s 

megfutamítják őket, ha megszegték az isteni szövetséget, vagy ha királyai a 

bálványimádás bűnébe estek (Steiner 1971: 9-11). 

 

Glenda Abramson is osztja Steiner azzal kapcsolatos véleményét, hogy a tragédia műfaja és a 

judaizmus világképe között eredendő ellentét áll fent. Abramson szerint a görög dráma 

szereplői az istenekkel és a végzettel harcolnak, és nem ismernek abszolút értékeket – 

abszolút Jót vagy Rosszat –, ezzel szemben a judaizmus ismeri a megkérdőjelezhetetlen Jó és 

Rossz fogalmát, így szinte semmi tere sem marad a kétségnek (Abramson 1979: 12). 

Színházszerű elemekekkel azonban több helyütt is találkozhatunk, például Saul és Sámson 

történetében, Miriam vagy Dávid táncában. Az ókori zsidó drámák közül Ezekilosz már 

említett, Exagogé (Kivonulás) című drámáját Rozik azonban – szemben az általános 

véleménnyel – inkább költeménynek tekinti, mint drámának, annak ellenére, hogy valóban 

vannak drámai elemei. Ezért tehát a Kivonulást is csak érintőleges drámának tekinti (Rozik 

2013: 63). 

 

Rozik felhívja rá a figyelmet, hogy a Tanakh (a zsidó biblia) szövegeiben, a drámai 

elemekben bővelkedő Jób könyve mellett számos olyan drámai potenciál is rejlik, amelyek 

ugyan semmilyen értelemben, még elemeiben sem viselik magukon a drámai műfaj 

jellegzetességeit, viszont párhuzamot mutatnak bizonyos görög drámákkal. A színház 

lehetőségeit felhasználó katolikus egyház a 10. század után talán ennek hatására dramatizálta 

szívesen ezeket a történeteket. Az egyik ilyen történet Jichak/Izsák feláldozása, amely 

párhuzamba állítható Iphigenia feláldozásával, akit apja, Agamemnón kínál fel áldozatként 

Artemisz istennőnek. A mítoszt Euripidesz dolgozta fel Iphigenia Tauriszban című 

drámájában. Rozik ezen a ponton ugyan nem említi Jefta lányának történetét – csak egy 

későbbi fejezetben, más kontextusban mint egy, a modern izraeli identitást feldolgozó 

színpadi adaptációt –, de a történet magja itt is ugyanaz: a gyermekáldozat interkulturális 
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mítosza, amelyben az apa áldozatnak/ajándéknak adja gyermekét valami cél, általában saját 

vagy közössége megmenekülése érdekében vagy egy transzcendens parancsra. Az alapmítosz 

nemcsak a Bibliában vagy a görög mitológiában található meg, de például a közkedvelt 

Szépség és a Szörnyeteg mese francia eredetijében is, sőt, Bródy (később elemzendő) Lyon 

Lea című darabjában a modern színházban is szerepet kap. Akárhogyan is tekintünk a Tanakh 

különböző drámai potenciált rejtő szövegeire, vagy a Tanakh és a hellenizmus zsidó 

irodalmának érintőleges, köztes műfajiságot képviselő szövegeire, a zsidó identitás markánsan 

jelenik meg bennük, és mindegyik esetben a vallásos zsidó identitás megerősítésére törekszik. 

Adott az egységes világnézet megléte, és adott a kihívás, azaz a dilemma vagy az eltérő 

identitást képviselő karakterek léte is, akik ezt fenyegetik. Jób történetében a Sátán és egyes 

barátok jelentik a kihívást, a kivonulás történetében az elégedetlenkedő, aranyborjút készítő 

nép, Jichak feláldozásának történetében az erkölcsi dilemma. Ezek a momentumok tovább 

erősítik a szövegek drámaiságát, ha műfaji jellegüket természetesen nem is.           

 

A fentiek alapján a zsidó színház nem jöhetett létre a rítusból, a zsidó hagyomány szigorú, 

halakhikus rendelkezései éppúgy cáfolják ezt a lehetőséget, mint általában a színház vallásos 

eredetével kapcsolatos elméletek sérülékeny pontjai. A hagyományon belül bármilyen 

színházi megnyilvánulás egyetlen legitim közege a purim lehet, amikor sok minden 

legitmitást nyer, ami máskor. Például micva, azaz jócselekedet annyit inni, hogy az ember 

összetévessze Mordekhai és Haman nevét, miközben a hagyomány szigorúan ellenzi a 

részegséget; szabad kicsúfolni a rabbit, a rabbi dróséit és beszédstílusát, sőt, a szent 

szövegeket is szabad parodizálni; szabad purimlídekben (purimdalokban) az élet élvezetét 

dicsőíteni, a középkori vágánsdalok, diákdalok módjára; szabad „hangszerrel”, azaz 

kereplővel zajt kelteni a zsinagógában, ha felhangzik Haman neve, szabad purim-rabbit 

választani, aki az igazi rabbit kifigurázza, és szabad jelmezbe bújni, színházat játszani.  

 

Mi ennek az engedménynek az ideológiai, és mi lehet a gyakorlati oka? Az ideológia könnyen 

felfedhető: Eszter és Mordekhai kénytelenek rejteni zsidó identitásukat, ami evidens módon 

nem egy normális állapot. A világ tehát a feje tetejére állt, az emberek maszkokat viselnek, 

titkolják a személyiségüket, így ekkor, de csakis ekkor szabad jelmezt és más személyiséget 

ölteni. A gyakorlati ok pedig valószínűleg a zsidó közösségeket körülvevő keresztény közeg 

felől érkező kísértések (ez esetben a karneváli időszak, ünnepségek kísértései) csökkentése 

lehetett, ezért engedélyezték egyes külsőségek átvételét. Eszter könyvének szereplői ezenfelül 

könnyen „színháziasítható” karakterek, olyan típusok, akik állandóan visszaköszönnek a zsidó 
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történelemben, ezért jól megszemélyesíthető szerepek. Haman a zsidókat üldöző mindenkori 

zsidógyűlölő manifesztációja; Ahasveros a gyenge uralkodóé, akit azonban eredendően nem a 

zsidók ellensége, azért meggyőzhető; Mordekhai a közössége érdekében közbenjáró, a 

hatalom által is elismert udvari zsidó, Eszter a szép és bölcs zsidó nő, aki nem-zsidó 

környezetét is képes elbűvölni. Ezek a karakterek különböző formában újra és újra 

felbukkannak a zsidó történelemben, és ahogy látni fogjuk, a színpadon is.   

 

A purimspíl gyökerei a 10. századi babiloni zsidó közösségekig nyúlnak vissza, itt vált 

szokássá egy, az ünnep előtt készített Hámán-bábot elégetni. Miután délután felolvasták az 

Eszter történetét tartalmazó tekercset (megilat Eszter), a nap végén hatalmas máglyára 

vetették a bábot. Bátor vállalkozók a tűz fölé lógatott gyűrűn lendülhettek át a máglya felett. 

A középkori Itáliában és német területen is feljegyeztek olyan szokásokat, amelyek során 

Hámán-bábukat vagy viaszalakokat égettek, Itáliában például lóhátról helyezték a bábut 

pellengérre, közben az „ira” (harag, bosszú) szót kiabálva (Halász: 1999: 41). A dramatikus 

játékok kialakulása és fejlődése is hasonló utat követett. Már a babiloni időszakból vannak 

források, amelyek beszámolnak ezek létezéséről, de csak a 15. századtól ismerünk leírásokat 

német és spanyol mintára rendezett purimi játékokról. Valószínűleg a kiűzetés előtti hispániai 

zsidó kultúrában gyakori paródiák voltak hatással a tréfás-parodisztikus jelleg kialakulására 

(Rozik 2013: 127-37). 

 

A purimspíllel kapcsolatban három vonást érdemes hangsúlyozni. Az egyik, hogy a 

purimjáték témája nemcsak Eszter története lehet, hanem egyéb bibliai történetek – különösen 

Józsefé népszerű – vagy éppen midrási, talmudi és egyéb tréfás, illetve hősies témák is. A 

purimi játék műfajának másik fontos jellemzője, hogy improvizatív népi játékokat éppúgy 

találunk köztük, mint ismert szerzők által írt darabokat, és részint ezzel összefüggésben 

különböző regiszterekről beszélhetünk. Létezik az utcai-vásári, köznépi purimi játék, és 

létezik a gazdag házaknál vagy tanházakban előadott purimi játék is. A későbbiekben 

tárgyalandó szerzők közül például Antonio Enriquez Gomez vagy Leone de’ Sommi is írtak 

purimi darabokat. Ennek következtében a műfaj meglehetősen heterogén, számos külső hatást 

olvaszt magába az európai drámairodalom műfajaitól, nyelvezetétől kezdve a környező népek 

folklórjának elemeiig. Harmadjára azt kell figyelembe venni, hogy noha a purimi játék nagy 

hatást gyakorolt a zsidó drámára, és lehetővé tette a dráma műfajának beszivárgását a zsidó 

kultúrába, nem legitmizálta azt, ezért a zsidó dráma alapvetően a hagyományon kívül fejlődött. 
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A purimspíl kifejezés jiddis eredetű, és az askenázi, észak-kelet európai zsidó purimi játék 

megnevezésére szolgál. Hagyománya leghosszabb ideig az orosz-ukrán-balti-lengyel 

területeken maradt fent, és ebben a térségben tette a legnagyobb hatást a színház, konkrétan a 

jiddis színház fejlődésére. Azonban a középkorban nemcsak zsidó vándorkomédiásokról, 

vándorzenészekről és mesterdalnokokról tudunk, hanem valamilyen módon a valláshoz – 

esküvőkhöz, esetleg purimhoz – köthető szövegekről is. A koldus menyegzője című jiddis 

burleszk szövege például különös módon a kairói genizából került elő, amely a középkori 

szefárd-arab zsidó történelem és kultúrtörténet egyik leggazdagabb forrásanyagát tartalmazza. 

(Halász 1999: 22). Maszkos jelmezes állandó vándortársulatok pedig már a 14-15. században 

felléptek az itáliai és a németországi közösségekben. A legkorábbi emlék tevékenységükről az 

1382-ből származó jiddis nyelvű Dukász Horant legendája című töredék, amely egy 

vándorkomédiás repertoárjából maradt fent. (Halász 1999: 22). Az általunk ismert 

purimspílekről a 16. századtól kezdve vannak írásos emlékeink, amelyek között a legkorábbi 

1545-ből, egy Gumpert nevű, lengyelországi születésű szerző munkája (Halász 1999: 43). A 

purimspíl előadási gyakorlata általában alkalmi csoportokhoz fűződik, a játékosok marsalik, 

spilman néven váltak ismertté, és a klezmerzenészekhez hasonlóan először a zsidó ünnepeken, 

családi eseményeken alkalomszerűen működtek. Közülük később egy-egy játékos, artista, 

bűvész kilépett a nagyközönség elé is, csatlakozva az antikvitástól, illetve a középkortól 

működő zsidó artisták, bűvészek, vándorkomédiások soraihoz. (A bűvészhagyomány 

folytatója például Harry Houdini vagy Uri Geller is.)  

 

A népi purimspíl közege a tanház és a magánház volt, általában 10-14 éves fiúk vettek rész 

előadásukban. A tanházi előadás után látogatták végig a magánházakat, pénzért és ételért-

italért cserébe, hasonlóan a keresztény betlehemesekhez. A jiddis nyelvű alapszövegeket 

rögtönzésekkel, dalokkal, zenével társították, és egyszerű jelmezeket és sminkeket, sőt, 

gyakran csak jelzésszerű maszkokat használtak. A hagyomány szerint a legszegényebb 

családok gyermekei voltak a purimi játékosok, akik ilyenkor tettek szert némi bevételre, és a 

társadalmi beágyazódottság következtében „színész” dinasztiák is kialakulhattak. Ez a 

hagyomány rámutat a zsidó vallásos gondolkodás egy fontos momentumára. A halakha által 

tiltott színházat a hagyomány az engedélyezett kereteken belül is megpróbálta még jobban 

megszelídíteni azzal, hogy nemesebb, karitatív cél szolgálatába állította. Ez a gondolat fog 

tükröződni a 19. századi, nyugati típusú szefárd színházi előadásokban is, amelyeket szinte 

mindig valamilyen jótékonysági céllal rendeztek meg. A hagyomány így is igyekszik 

judaizálni  a színházat, és ha a színjáték, a karnevál más népeknél egyszerűen csak a 
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szórakozásra szolgál, illetve bizonyos keresztény-teológiai gondolatba illeszkedik, a zsidó 

hagyomány a jótékonyságot társítja hozzá. A badkhonim (bolondok), mesojrerim 

(kántorsegédek) és klezmorim (zenészek) szegény tagjai közül kerültek ki később az első 

jiddis színházak színészei (Halász 1999: 47).  

 

A purimspílek, ahogy fentebb említettük, több témát is feldolgozhattak Eszter története vagy 

egyéb bibliai, rabbinikus történetek mellett. Barbara Kirshenblatt-Gimblett tanulmánya egy 

jiddis forrás alapján jellegzetes népi purimspíl-típusként ismerteti például a Rojberbande-spil, 

azaz rablójáték és a csempészjáték műfaját (Kirshenblatt-Gimblett 1980: 8-9), amelynek 

Magyarországon is jelentős hagyományai voltak. Ferenczi Imre egy konkrét dialógust is idéz 

(Ferenczi 1990: 141) közülük. A rablójáték eredete valószínűleg a gótikus rémdrámák és a 

romantikus rablótéma divatjában gyökerezik. Ennek ismert alakjai voltak Rinaldo Rinaldini 

vagy a Kirshenblatt-Gimblett tanulmányában nem említett Hernani/Ernani, Victor Hugo 

drámájának és a belőle készült Verdi-opera főhőse, de a magyar folklórban szereplő élő vagy 

fiktív alakok, mint Rózsa Sándor, Sobri Jóska vagy éppen Robin Hood is. A purimspíl 

rablójátékában a rabló áldozata, a zsidó vándorkereskedő csoda révén megmenekül, és éppen 

a csodás megmenekülés toposza lehetett az átvétel oka, mivel ez a toposz Eszter könyvének is 

egyik alapmotívuma. A hasonló jellegű csempész-játékok szereplői árnyaltabb karakterek, 

főszereplője a hatalom fogságába esik, és az őt üldöző vámossal/csendőrrel folytatott vita, az 

árnyaltabb karakterek, a humor fő forrásaként szolgáló nyelvi játék, a különböző nyelvek – 

jiddis, magyar, német, orosz – stb. keverésének használata is már komolyabb színészi vénát 

követeltek meg. A népi purimspíl hagyományát a soá Kelet-Európában szinte teljesen 

elpusztította, de több helyen, például az Egyesült Államokban élő zsidó közösségek is 

megpróbálják valamilyen formában továbbvinni vagy megújítani. Halász Tamás a megújításra 

tett kísérletek egyik – szó szerint – leglátványosabb példájaként említi a brooklyni Bobover 

Haszidim csoportjának purimi szokását. Az étkezést követően, egy hatalmas asztal-építmény 

mint színpad szolgál a purimlídek és purimspílek előadására, sokszor profi színháztechnikát, 

díszleteket alkalmazva. 1992-ben például az Exodus történetének megelevenítése során a 

békainvázióhoz igazi békákat használtak (Halász 1999: 48-49).        

 

Magyarországon az első leírást egy purimspielről Kölcsey Antónia naplójában olvashatjuk 

1838-ból (Ferenczi 1990: 136). Ferenczi Imre 1953-as, majd 1990-ben némileg átdolgozott 

tanulmánya szerint Balmazújvárosban keresztény gyerekek is körbejártak purimkor „jó 

farsangot” kívánni, és ugyanúgy pénzt és ételt kaptak érte, mint a zsidó gyerekek, a zsidó 
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gyerekek által elmondott kis köszöntő pedig többször magyar nyelvű volt, és szövegük 

gyakran emelt át egy-egy sort karácsonyi köszöntőkből. Tátrai Zsuzsanna pedig egy 1921-ből, 

Losoncról származó kiadvánnyal illusztrálja a purimspíl helyi és ezen belül különböző 

magyarországi területekről eredő sajátosságait, illetve a környező folklór elemeinek átvételét. 

Dombér József Eszter című darabja például a magyar népköltészetből is átvett egy-egy 

részletet (Tátrai 1990: 152-54). Szintén magyarországi sajátosság a cigányasszony és a zsidó 

háziasszony jelenete, amelyben szintén a nyelvi humor, azaz a különböző nyelvi regiszterek 

használata dominál. Magyarországon általában nincs nagy különbség a purimspíl 

hagyományában az askenázi közeg egészéhez képest; az egyetlen számottevő eltérés, hogy 

idősebb fiúk, és néha lányok is részt vettek a játékban (Halász 1999: 80). Ezt megelőzően 

csak a 17-18. századi Itáliából ismerünk példát arra, hogy nők felléptek volna bármilyen zsidó 

színházban, de purimspílben szinte bizonyosan nem.  

 

Az európai értelemben vett zsidó színház nem a zsidó vallásból nő ki, de vitathatatlan, hogy a 

purimspíl hagyománya komoly hatással lesz rá, különösen a jiddis színházra. A világi zsidó 

színház első megjelenése a sajátos történelmi okoknak köszönhetően Itáliához kötődik. 

Egészen a 16-17. századig a zsidó közösségek a kiűzetés előtti Hispániához hasonlóan 

Itáliában is jobb életfeltételeket élveztek észak-nyugati társaikéhoz képest. Itáliában az 

egykori római birodalom többnemzetiségű, többvallású hagyománya az egyház uralkodó 

szerepe ellenére is továbbélt, ráadásul a geopolitikai körülmények is gyakran kedveztek a 

zsidó közösségek helyzetének. A félszigetet városállamok hálózták be, amelyek sokszor 

egymás vetélytársai voltak, és a központi hatalom hiánya egy-egy kiűzés hatályát is kisebb 

területre limitálta. A legtöbb városállam patrícius köztársaság volt, és ami a zsidó közösségek 

szempontjából a legfontosabb, kereskedelemből élt. A partmenti városállamok a Távol- és 

Közel-Keletről érkező alapvető fontosságú nyersanyagok és luxuscikkek felvevőiként 

prosperáltak, a szárazföld belsejében élők pedig pénzügyi központok voltak, illetve nagy 

elosztó központokként működtek Észak-Nyugat-Európa területei felé. Kereskedőállamokként 

komoly pénzügyi és banki intézményrendszereket is létrehoztak, így a zsidó kereskedők, 

bankárok helyzete is lényegesen kedvezőbb volt Európa legtöbb országához mérten, hiszen az 

általuk űzött foglalkozások megbecsült és nem megvetendő tevékenységnek számítottak. A 

gazdasági kapcsolatok mentén a társadalmi-kulturális kapcsolatok is szélesebbek és 

erőteljesebbek voltak, a zsidó és nem zsidó elit szívesen kereste egymás társaságát. A 12-13. 

századi római zsidó költő, Manoello olaszul is írt és szonetteket is, valamint jól ismerte Dante 

munkáit, olyannyira, hogy megírta az Isteni színjáték héber változatát, egyúttal olyan korai 
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humanistákkal állt kapcsolatban, mint Bosone da Gubbio (?-1349). A reneszánsz idején a 

kapcsolatok még inkább felélénkültek, a nem zsidó humanisták gyakran rabbiknál tanultak 

hébert és kabbalát, ahogyan a humanizmus egyik legkiemelkedőbb figurája, Pico della 

Mirandola (1463-1449) is. A 15-16. század fordulóján, a kiűzetést követően Itáliában 

letelepedő Jehuda Abravanel, azaz Leone Ebreo (1460/65-1523/30) – aki Don Jichak 

Abravanelnek (1437-1508), a spanyol uralkodópár egykori pénzügyminiszterének, jeles 

exegétának fia volt – nemcsak hogy viharos gyorsasággal illeszkedik be ebbe a szellemi 

közegbe, de hamarosan a kor fogalmai szerint világsikert arat először olaszul megjelent 

neoplatonista filozófiai traktátusával. A Dialoghi d’amore (Beszélgetések a 

szeretetről/szerelemről) a reneszánsz divatos pásztori dialógusában íródott mű, amelyben a 

pásztor és a pásztorlányka (Philo és Sophia) folytatnak filozófiai diszkurzust.    

 

A spanyolországi kiűzetést követően az itáliai városállamok, különösen Velence és Ferrara 

számos menekültet majd conversót fogadnak be, a ferrarai d’Este család majd a Medici-család 

védelme alatt Ferrara converso központtá, ezen belül kulturális központtá válik. Az itáliai 

zsidók helyzete a 16-17. században indul romlásnak. Amerika felfedezése, a nagy földrajzi 

felfedezések (mindenekelőtt a Magellán-szoros felfedezése) a Földközi-tenger jelentőségének 

hanyatlásához vezetett, ami az itáliai városállamok gazdasági és politikai meggyengülését 

hozta magával. Ezt kihasználva az itáliainál eleve merevebb katolicizmust képviselő spanyol 

és az osztrák Habsburgok itáliai terjeszkedésbe kezdtek. Ezzel egy időben, a reformáció gyors 

terjedésétől megrettent ellenreformáció mereven tiltani kezdett minden, eretnekségnek tűnő 

gondolatot, és többek között igyekezett gátat szabni zsidók és nem zsidók érintkezésének is, 

amit a gazdasági nehézségekkel küszködő, függetlenségüket fokozatosan elveszítő 

városállamok is követtek. Ekkor alakulnak meg az első gettók, és szorulnak ki a zsidók az 

addigi társadalmi és gazdasági közegekből. Ennek ellenére a kulturális érintkezés bizonyos 

formái változatlanul megmaradnak, a zsidó szellemi elit továbbra is követi és integrálja a nem 

zsidó itáliai kultúrát. Salomone de Rossi (1570-1628/30) például azon kívül, hogy kiváló 

hegedűművész volt, késő reneszánsz-kora barokk stílusú kórusműveket ír héber szövegekre, 

és nővérével együtt felmentést kap Mantovában a zsidójel viselése alól. A nővér, Madama 

Europa a kor híres operaénekesnője, egyik leghíresebb szerepe Monteverdi Ariannájának 

címszerepe volt, és az Arianna/Ariadné panasza címen ismertté vált híres ária egyik 

leghíresebb előadója (Lasciatemi morire – Hagyjatok meghalni). A haszkala (a zsidó 

felvilágosodás) egyik előfutárának tartott Mose Chajjim Luzzato (1707-1746) pedig 

kabbalista rabbiként a kortárs itáliai irodalom divatos műfajait és témáit veszi át és judaizálja. 
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A szefárd zsidóságéhoz hasonlóan az itáliai zsidó vallásgyakorlat is megengedőbb volt ebben 

az időszakban, egészen a 16-17. század zsidóellenes fordulatáig. A velencei zsinagógában 

gyakran olaszul hangzottak el a drósék, például a csodagyereknek tartott Leone da Modena 

(1571-1648) hitszónoklatai, és ezeket nemcsak zsidók, de keresztények, köztük az egyházi 

klérus tagjai is szívesen hallgatták. Leone da Modena vérbeli reneszánsz figura volt, többek 

között szenvedélyes kártyajátékos, amellett táncmesterként és zenészként is képzett volt, és a 

zsinagógai hangszertilalom dacára hangszert is alkalmazott a zsinagógai liturgiában, ezen 

felül színdarabok bemutatását is elősegítette, sőt, maga is írt bibliai témájú színművet. Később 

a velencei gettóban zsidó színház is működött, ahol nők is játszottak, és nem zsidók is 

látogatták, míg a Tízek Tanácsa ezt meg nem tiltotta. Ez a szellemi miliő immár nemcsak a 

purimspíleknek vagy a katolikus és protestáns iskoladrámákhoz hasonlatos vallási-erkölcsi 

tartalmú daraboknak kedvez (amelyeket Amszterdamtól eltérően akár zsinagógákban is 

előadtak), hanem az európai értelemben vett zsidó színjátszás megszületésének is. Leone de’ 

Sommi (Jehuda de Sommi da Portaleone, 1525/27-1590/92) 1542-ben a mantovai herceg 

parancsára hoz létre társulatot, amelynek előadásait az udvar is sűrűn látogatta. Leone de’ 

Sommi nemcsak a társulat vezetőjeként, de íróként, koreográfusként és rendezőként is 

közreműködött a társulat munkájában, és elismertségét jelzi, hogy noha zsidóként a lovagi 

címet nem használhatta, a pápai védnökség alatt álló Accademia degli Invaghiti is tagjai közé 

választotta (Halász 1999: 25). Az ő munkája az első, általunk ismert héber nyelvű dráma a 

 amely 1550 körül ,(Cahut bedihuta dekidusin – Eljegyzési komédia) צחות בדיחותא דקידושין

született, később azonban ladino és olasz fordítás is készült belőle. A dráma szövege több 

kéziratban is fennmaradt, közülük két példány a Kauffmann-genizából, amelyek jelenleg az 

MTA tulajdonai (Scheiber 1996: 1356). Egy 1618-ból származó kézirat előszava alapján a 

drámát általában purimkor adták elő, ugyanakkor maga a társulat purimtól függetlenül is 

játszott, gyakorlatilag egész évben. A darab története a midrásból származik, viszont 

dramaturgiája, karakterei az olasz színjátszás hagyományaira támaszkodnak, az éppen 

kialakulóban lévő commedia dell’arte és a commedia erudita („művelt” vagy „tudós” komédia) 

toposzait vonultatja fel. Például maszkok jelzik a különböző karaktereket, az ifjú 

szerelemeseket (a commedia dell’arte vagy commedia erudita toposzai szerint: 

innamorato/innamorata) vagy a tudóst (Dottore), akinek a tudálékosságot arámi 

nyelvhasználattal fejezi ki, miként az olasz szerzők a Dottore nyelvhasználatát latin szavakkal 

(a commedia dell’artehoz lásd: Török 2011). Jelen ismereteink szerint tehát Leone de’ Sommi 

komédiája az első, héberül írt, műfaji értelemben tisztán és mondandóját tekintve nyíltan 
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zsidó dráma. A történet itáliai mintát is követ, de a misnai időkben játszódik, nyelve sikeres 

kísérlet a beszélt héber megújítására, olyan módon, ami a 19. század végéig példanélküli, így 

vitathatatlanul figyelemre méltó, korát megelőző kísérlet. A darabot a modern korban 1966-

ban a Haifai Városi Színház állította színpadra. Leone de’ Sommi az első zsidó 

színházelméleti munka szerzője is. Az 1565 körül született Dialoghi sull’arte 

rappresentazione (Párbeszédek a színpadi megjelenítésről) lapjain színpadi és színházi 

kérdések fejtegetése mellett azt állítja, hogy a dráma előbb jelent meg az ókori zsidó 

kultúrában, mint a görögben, és talán elsőként, Jób könyvét tekinti az első zsidó drámának, ha 

nem is tiszta műfaji értelemben (Halász 1999: 26).  

 

Az itáliai zsidó közösségek hanyatlását követően a 18. században már korántsem 

beszélhetünk olyan pezsgő szellemi életről, mint az megelőzően. Ugyanakkor ismerünk olyan 

szerzőket, akik különböző műfajokban igyekeztek lépést tartani a kor áramlataival, és azokat 

amennyire csak lehetséges volt, judaizálni. A drámákat azonban mindig olvasására szánták, 

nem előadására (Rozik 2013: 181). Samuel Romanelli di Mantua (1757-1814), David Franco 

Mendez (1716-1792) és az említett Mose Chaim Luzzato voltak a legjelentősebb héber nyelvű 

szerzők, akik Metastasio, Maffei, Racine, az itáliai commedia dell’arte és commedia erudita 

tökéletes ismeretében tesznek kísérletet a zsidó dráma kidolgozására. Közülük talán Luzzato a 

legfontosabb, aki két művét is alkalomra írta, a kor európai és itáliai szokásainak megfelelően 

egy-egy esküvőre. Darabjaiban az európai műveltség, a zsidó hagyomány, ezen belül a 

kabbala vegyítésére törekedett. A מגדל עוז (Migdal Oz – Vártorony, 1727) és a לישרים תהלה 

(LeJesarim tehilla – Jutalom az igazaknak, 1743) allegorikus drámák, a Vártorony konkrét 

olasz mintára íródott, Guarini Il Pastore Fido – Fido pásztor című műve alapján, de Luzzato 

zsidó vallásos drámát ír belőle. Maga a Vártorony a királylány, azaz a Tóra rejtekhelye, és aki 

a hozzá vezető utat megtalálja, jegyese lesz. A zsidó hagyományban a vallásos tartalmat az 

Énekek éneke mintájára gyakran fejezik ki a szerelmi líra eszközeivel. Népszerű szombati 

dalok vagy éppen a középkori hispániai költészet szövegei között számos példát találunk erre 

a jelenségre. A Jutalom az igazaknak szintén olasz mintát követ, története szerint az Igazság 

feleségül veszi a Nép lányát, a Tisztességet. Az európai felvilágosodás szellemiségére rímelő 

darab a zsidó közegen kívül is sikert aratott, és többek között Herder tetszését is elnyerte. 

Emellett egyszerre bukolikus és bibliai stílusa és nyelvezete a haszkala szerzői számára is 

mintaként szolgált (Stemberger 2001: 162). Itálián – és a következő fejezetben elemzendő 

amszterdami zsidó drámán kívül – Angliából és Franciaországból tudunk még dráma vagy 

operakísérletekről, Moses Mendez angol bankár (?-1748) egy operát írt, a 17-18. századból 

http://www.hebrewbooks.org/44188
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pedig Provance-ból ismerünk provanszál és zsidó-provanszál dialektusban írt műveket, 

köztük purimi darabokat (Halász 1999: 32).       

 

A kor itáliai zsidó drámái az identitás szempontjából kevésbé érdekesek, sokkal inkább a 

jelenség maga ad képet az itáliai zsidóság identitásáról. A színház léte, a külső minták 

judaizálása és annak tudata, hogy a nem zsidó közönség is kíváncsi előadásaikra, számos 

információt nyújt számunkra erről az identitásalakzatról. Itáliában egy rövid időre és bizonyos 

területeken a halakhikus tilalmak ellenére, vallásos közegben is gyökeret tudott venni a 

színjátszás, néha a zsinagóga falai között is, ami arra utal, hogy a szerzők megpróbáltak 

halakhikus kereteken belül is helyet találni egy hosszú évszázadok óta tiltott gyakorlatnak, 

gyakran a rabbinikus hatóságok ellenkezésének dacára, máskor viszont legalábbis általuk 

eltűrve. A színház keretei kitágultak, ha nem is váltak a mindennapok részévé, és ha az 

előadási gyakorlat meg is maradt a speciális kereteken belül – purimkor, savuotkor, szimchat 

Tóra, esküvők alkalmával – leszámítva Leone de’ Sommi világi színházát Mantovában vagy a 

velencei gettó színházát. A 18. század végén azonban az itáliai zsidó dráma korszakának vége 

szakadt. Ám maga az a szándék, hogy a színház valahogy utat törjön magának, ismét a zsidó 

hagyomány egyik alapvető jelenségét jelképezi, amely a hagyomány Tóra-hű megújítását, 

újraértelmezését szinte kötelességként írja elő. A már többször idézett tórai parancs az 

elkülönülésről ugyan szigorúan tiltja a külvilág szokásainak átvételét, nem tiltja azonban az 

átértelmezését, sem a hagyományoknak megfelelő integrálásukat. Az újraértelmezést persze a 

legkülönbözőbb irányzatok a legszélesebb skálán értelmezik, és az itáliai szerzők értelmezése, 

azaz a színház legitimizációja, felhasználása a hagyományban az egyik volt a sok közül, 

amelyet a kelet- és közép-európai askenázi gyakorlat nem fogadott el. Az itáliai zsidó és nem-

zsidó elitek közötti átjárás mértéke azonban a halakhikus keretek megengedőbb értelmezését 

eredményezte. Az itáliai zsidó identitásalakzat abból a szempontból emlékeztet a modern, 

emancipálódó zsidó identitásokra, hogy érdeklődéssel fordult a többségi világi kultúra felé, és 

ha erősen korlátozott formában is, de képes volt zsidóként integrálódni ebbe a közegbe.        

 

A következő komoly lépést a haszkala, a zsidó felvilágosodás teszi meg az önálló zsidó 

drámairodalom és színház kialakulásában. A haszkala mozgalma német nyelvterületről indult, 

és mivel Moses Mendelssohn és követői egyaránt fontosnak tartották a héber nyelv 

fejlesztését és a héber kultúra modernizálását, több szerző Goethe és Schiller hatása alatt 

fejlesztette tovább a zsidó drámát. Menachem Mendel Bresslau (1760-1827) vagy Shalom 

Cohen (1772-1845) Luzzato követői voltak, míg Meir Halevi Letteris (1800-1871) egyenesen 
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a zsidó Faustot írja meg, a „kételkedő talmudistaként” is ismert 3. századi bölcs, Elisa ben 

Abuja alakjában, akiről keveset tud a hagyomány, de ellentmondásos személyiségét és 

megítélését pontosan jelzi, hogy egyes, valószínűleg téves vélemények szerint áttért a 

kereszténységre (Ayali 1992: 5). A haszkala drámairodalma azonban egyéb műfajokhoz 

hasonlóan nem nagyon tudott kilépni a haszkala szellemiségét hirdető dogmatikus 

tézisirodalom vagy a tisztes próbálkozás keretei közül, és szintén alkalmi jellegű. A születő 

zsidó drámairodalom jelentősége a 19. század végéig nem is abban áll, hogy esztétikai síkon 

vagy drámai/színházi szempontból kiemelkedőt alkotott volna, hanem abban, hogy 

előkészítette a terepet a 19. században létrejövő zsidó identitásalakzatok ábrázolására. Ezek az 

identitásalakzatok három fő irányzatot követtek a 19. századi zsidó színház kialakulásában: (1) 

az emancipálódó, de zsidóságához ragaszkodó, az egyéni integrációt célul tűző többségi 

nyelvű színház, (2) a nyelvi-kulturális identitását nyelvében is követő jiddis színház és (3) a 

nemzeti héber reneszánsz útjára lépő, a nemzeti integrációra törekvő héber színház. 

Mindhárom számára, ha esztétikailag nem is nyújthatott sok fogódzót az elődök munkája, de 

példaként szolgált arra, hogy a purimspíltől függetlenül is lehetséges zsidó drámát írni, és 

nemcsak a vallásos hagyomány ellenében létezhet zsidó színház. 

 

A következő fejezetben részletesen bemutatandó amszterdami zsidó dráma így arra is 

példaként szolgálhat számunkra, hogy a zsidó történelem újkori kataklizmája hogyan 

fordíthatja az érdeklődést a dráma és a színház felé, hogy az nemcsak a vallásos zsidó 

identitás megrendülésének, de újra megtalálásának is eszközévé válhasson. Hasonló 

jelenséggel fogunk majd találkozni az izraeli drámáról és színházról szóló fejezetben is, az 

ortodoxia lassú megújulási képességének érdekes példájaként, legalábbis egyes irányzatoknál. 

A vallásos cionizmus ugyanis felfedezi a színház politikai-propagandisztikus és – 

véleményem szerint – egyéni és vallásos értelemben is hatékony pszichoterápiás, 

drámapedagógiai lehetőségeit, így az 1990-es években a vallásos cionizmus már teret ad a 

színház határmezsgyéjét képviselő utcai performanszok, utcaszínházak megjelenésének, a 

szintén érintőleges státuszú női stand up-comedy műfajának és a legszigorúbb feltételek 

mellett, nők által nők számára előadott színdarabok bemutatásának. Erre az utóbbira példa az 

1994-ben a szamáriai közösségi központban természetesen női rendező, Zippora Luria által 

rendezett מרקם (Mirkam – Szövet). Az amszterdami conversók drámai tevékenysége és a 

vallásos cionizmus színházi és színházszerű megnyilvánulásai a hagyomány megújulásának és 

egy, a vallástól eredendően idegen jelenség átértelmezésének, judaizálásának és 

integrálásának példáiként állnak majd előttünk.    
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3. Zsidó színház a diaszpórában 

 

3.1 Inkvizíció és önazonosság között 

 

1492-ben, nem sokkal Granada visszafoglalása és a keresztény reconquista teljes győzelme 

után a katolikus királyok, Aragóniai Ferdinánd és Kasztíliai Izabella rendeletben tiltották ki a 

zsidókat a királyságból. Azoknak, aki nem vállalták a kikeresztelkedést, el kellett hagyniuk 

Spanyolországot. A kiűzetési rendelet kataklizmaszerű megrázkódtatást okozott a szefárd, 

azaz spanyolországi eredetű zsidó közösségekben szerte az országban. A szefárd zsidókat 

mély, átmitizált kapcsolat fűzte Szefaradhoz, azaz Spanyolországhoz, arisztokratikus 

öngeneológiájuk szerint a szefárd zsidók a babilóniaiak által elhurcolt egykori jeruzsálemi elit 

– királyi család, papság, papi énekesek – leszármazottai, és egyedülálló, a vallásos és a világi 

kultúrában, a tudományokban és az irodalomban létrehozott teljesítményüket is részint ennek 

az eredetnek tulajdonították. A sajátos történelmi helyzetnek, valamint annak az érzékeny 

kulturális közegnek köszönhetően, amelyen egymás mellett élt és egymásra reflektált az arab-

muszlim, a keresztény ibériai és a zsidó kultúra, a zsidóság sokszor életkörülményeit, 

politikai-társadalmi helyzetét tekintve is lényegesen jobb feltétele között élt, mint a francia-

német területek vagy Anglia zsidósága, kulturális presztízse pedig egészen a 16-17. századig, 

tehát jóval a kiűzetést követően is meghaladta askenázi társaikét. A kiűzetés előtt 

nagymértékű kulturális asszimiláció – és a mai napig is az askenázinál megengedőbb 

vallásgyakorlat – jellemzi a szefárd zsidó elitek stratégiáját, az első évszázadokban az arab 

nyelvhez és kultúrához, a 15. században, az arab uralom visszaszorulásával pedig a keresztény 

környezethez. Ennek következtében a kiűzetés idejére már az általánosan használt nyelv a 

spanyol eredetű ladino, más néven judeoespañol, azaz a helyi neoromán nyelvváltozatok 

judaizált változata. Ezt a nyelvet viszi azután tovább és használja a szefárd zsidóság a török 

birodalomban és Marokkóban egészen a 20. századig.  

 

A szefárd zsidóság 1492 előtt a kulturális asszimiláció olyan magas fokát mutatta, amihez 

hasonlót egészen a haszkala, azaz a zsidó felvilágosodás idejéig, majd a közép-európai, és 

ezen belül a magyar zsidóság történetéig nem tapasztalunk, leszámítva az itáliai zsidóság 

történetének egy-egy szakaszát. Nem véletlen, hogy a 19. századi közép-európai, főleg német 

és magyar zsidó tudományosság olyan érdeklődést mutatott eme korszak iránt, és számos 

fontos munka született azóta is a kiűzetés előtti és azt követő ibériai zsidó, ezen belül 
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converso történelemről és kultúráról. A teljesség igénye nélkül ilyenek Benzion Netanyahu, 

Yitzhak Baer, Cecil Roth, Normann Roth vagy Maria Rosa Menoçal könyvei (Netanyahu 

1998, Baer 2002, C. Roth 1992/1, 1992/2 és 2009, N. Roth 2002 és Menoçal 2002 stb.). 

Ennek a kulturális asszimilációnak, a Szefaradhoz erősen kötődő identitásnak és részint 

egzisztenciális okoknak az elegyét kell látnunk annak megértéséhez, hogy miért döntöttek 

sokan a maradás és a kikeresztelkedés mellett, illetve ezen belül zsidó identitásuk titkolt 

megélése mellett. Azonban az inkvizíció rendszeres zaklatásai miatt a 16-18. században újabb 

és újabb emigrációs hullámok követték a kiűzetési rendeletet követő első nagy hullámával 

távozó, a zsidó identitásuk nyílt megélését választó szefárdokat. Míg számukra 1492-ben a 

török birodalom területei, Marokkó, Itália volt a fő irány, a conversók, azaz az áttértek 

nemcsak a török birodalom felé vagy Itáliába, de Dél-Amerikába és Németalföldre is mennek. 

A converso, azaz konvertita kifejezést azokra a spanyol-portugál zsidókra használom, akik a 

kikeresztelkedést választották. Ez terminus semleges, szemben a valószínűleg disznó szóból 

származó marrano/marranus szóval, de ebben a formában jelzi a földrajzi-történelmi 

kontextust is.  Németalföld gyakran egyfajta tranzitállomásként működött, amely ugyan a 

portugál és a spanyol királyság uralma alatt áll, de Antwerpenben, mint szabad királyi 

kikötőben bizonyos keretek között megtűrték a zsidók jelenlétét, és az inkvizíció ellenőrzése 

is lanyhább volt. Sokan ezt követően távoznak a török birodalom felé, ahol visszatérnek a 

judaizmusra. Ilyen család volt többek között a neves Nasi család, Európa egyik legnagyobb és 

legbefolyásosabb konzorciumának tulajdonosa, amelyet hosszú időn keresztül egy erőskezű, 

reneszánsz nőalak, Gracía Nasi (1510 k.-1569), keresztény nevén Beatriz Luna írányított. 

Gracia Nasi egyébként kiterjedt földalatti hálózatot is működtetett az életveszélyben lévő 

portugál és spanyol conversók kimenekítésére, hasonlót a 19. századi egyesült államokbeli 

földalatti vasúthoz, amely a déli fekete rabszolgák északra menekülését segítette. Különböző 

korabeli források számolnak be arról, hogy a család konstantinápolyi udvarában és más nagy, 

szefárd családnál is azt az életformát folytatták, amit Spanyolországban és Portugáliában 

megszoktak, saját zenekart és színtársulatot működtetettek (Birnbaum 2008: 113-14), sőt, a 

Közel-Kelet stúdiumok doyenje, Bernard Lewis szerint az európai színház műfaját ezek a 

szefárdok ismertetik meg a törökökkel (Lewis 1984: 131).                     

 

Fischer-Lichte egy olyan megállapítást tesz az Erzsébet-kori angol drámával kapcsolatban, 

amelyet a converso-színházzal kapcsolatban is érdemes megfontolni:  
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Mindezek a változások önmaga számára is kétségessé tették az angol reneszánsz 

ember évszázadokon keresztül stabil identitását, hiszen az Énjét eddig alkotó és 

meghatározó tényezők mind érvénytelenné váltak: a régi identitások megszűnőben 

voltak, az újakat pedig még csak most kellett megtalálni. […] A színház azért válhatott 

a világ tökéletes jelképévé és másolatává, mert egyfelől (a realitás és az illúzió 

feszültségében) alkotóerővel ruházta fel és termékennyé tette látszat és valóság 

ellentétét, másrészt (a színész és a szerepe feszültségében) képes volt tematizálni, 

reflektálni és eljátszani az identitáskeresés folyamatát. (Fischer-Lichte 2001: 113)  

 

A fenti megfigyelés gyakorlatilag teljes egészében vonatkoztatható a converso-drámára is. A 

conversók identitása többszörösen is megrendült. A kiűzetéssel bizonytalanná vált a szefárd 

öngeneológiába vetett hit, a kivételességen és az aranykor-érzeten alapuló világkép, és vagy 

az új, az úgynevezett második diaszpóra identitása váltotta fel, vagy a rejtett identitásé, amit 

az elmenekülő, és vallásukra visszatérő conversók esetében a judaizmushoz való visszatérés, a 

régi-új önazonosság megtalálása, és az ezzel járó pszichológiai következmények válthattak fel. 

A conversók története, irodalma és ezen belül színháza ennek a többszörös megrendülésnek, 

keresésének és identitásalakzat-képzésnek hű tükre lesz. 

 

A Spanyolországban és Portugáliában maradó conversók irodalma az identitás kétségbeesett 

megtartásáról, és a kettős élet által generált pszichológiai fájdalmakról tanúskodik. Egyének 

és közösségek próbálták a katolicizmus álarca alatt gyakorolni zsidó vallásukat; erről 

tanúskodnak azoknak a conversóknak a történetei, akik a félszigetről elmenekülve 

visszatértek a judaizmusra, ezenkívül a különböző, máig fennmaradt szokások, mint az asztal 

alatt, elsötétített függönynél meggyújtott sabbati gyertyáé vagy az olyan, a 19-20. században 

„felfedezett” judaizáló közösségek története, mint Belmonte falué vagy a mallorcai xueta-

közösségé (Peremiczky 2010). A conversók kettős életet éltek, minden lépésükre ügyelniük 

kellett, hiszen a legártalmatlanabbnak tűnő napi cselekedet, mint például a szombati 

ruhaváltás is gyanút kelthetett. A megkettőzött identitás, az állandó veszélytudat egyik 

lehetséges pszichológiai következménye a kiírás vágya, amely a conversók irodalmi 

aktivitását erősítette. A kiíráshoz a körülmények miatt kódolt nyelvre volt szükség; ennek 

egyik formája volt a Jeruzsálemre utaló szövegek, főleg 137. zsoltár-parafrázisok nagy száma, 

mivel Jeruzsálem az olyan zsidó számára is gyorsan értelmezhető közös identitásképző kód, 

aki nem részesül(hetet)t zsidó nevelésben (Peremiczky 2012: 140-150). A converso-irodalom 

meghatározása a fenti kódolt nyelvezet, illetve az egyéni identitás önmeghatározásának etikai 



 40 

kérdése miatt is bonyolult és nehéz feladat, noha az utóbbi években már nemcsak az olyan, 

eddig ismert esetekben merült fel a converso-olvasat lehetősége, mint Bernardim Ribeiro, 

Góngora vagy Fernando de Rojas munkássága, hanem olyan szerzők és műveik esetében is 

újra és újra fellángolnak a viták, mint Cervantes és főműve, Don Quijote című regénye körül.   

 

A portugál és a spanyol drámairodalomban is több szerző converso hátterét ismerjük, de a 

converso-olvasat lehetősége komolyabb formában csak három alkotónál merült fel. Ez a tény 

meglepő annak fényében, hogy az identitás és a dráma, a válsághelyzet és a dráma kérdése 

milyen szorosan kapcsolódik össze. Kézenfekvő válasz lehetne, hogy a történeti körülmények 

aligha tették lehetővé, hogy a zsidó identitás kérdése nyíltan megjelenjen a színpadon. 

Ugyanakkor, ahogy látni fogjuk, az amszterdami komédiákban a kérdés közvetett formában is 

megjelenhet; náluk a különböző nemi és társadalmi identitás-keveredések (ruhacsere, 

félreértés) többször is szerephez jut. Ez pedig nagyon hasonlít ahhoz a módszerhez, amelynek 

során a szerzők a pásztoridillekben, szentimentális regényekben gyakran szereplő vízparti 

jelenet (valaki egy vízparton kesereg elhagyatottsága vagy száműzöttsége felett) és a 137. 

zsoltár lírai alaphelyzetének („Babilon vizeinél ültünk és sírtunk”) egybeesését használták fel 

arra, hogy a Jeruzsálemre tett kódolt utalás révén converso-olvasatot hozzanak létre a mű 

második vagy harmadik rétegében. A lehetőség a dráma esetében is adott volt, de ezzel a fajta 

asszociációs technikával csak abban az amszterdami környezetben találkozunk, amely amúgy 

is lehetővé tette a zsidó identitás nyílt megfogalmazását is. Az ok alighanem abban rejlik, 

hogy a komédiák jól ismert identitás-keveredés eleme túlságosan is közvetett és általános 

kifejezési forma, általánosabb a vízparti jelenet sajátos alaphelyzeténél is, és az amszterdami 

drámákban is inkább csak megerősítő funkcióval bírt. 

 

Az a három spanyol szerző, akinél a converso-olvasatot vizsgálták, a fentebb már említett 

Fernando de Rojas (kb. 1465-1541), Felipe Godinez (1582-1659), és Antonio Enríquz Gomez 

(1600/1601-1660/1661) voltak. Az első kérdés, hogy az alkotók converso háttere zsidó drámát 

eredményez-e tehát létrehoz-e zsidó (converso), identitásalakzatot? Eli Rozik részletesen is 

taglalja a kérdést, Rojas La Celestina (Celestina) című művét, valamint Godinez La Reyna 

Ester (Eszter királyné) című drámáját elemezve, konkrétan kitérve azok zsidó elemeire (Rozik 

2013: 76-102). Rojas úgynevezett „újkeresztény”, tehát converso háttere elfogadott ténynek 

számít, a Celestina converso olvasatával kapcsolatos elemzések azonban ez idáig nem sok 

eredménnyel jártak. Önmagában a Celestina műfaja is kérdéses; vannak, akik kétségbe vonják, 

hogy az alcíme szerint komédia (Comedia de Calixto y Melibea) egyáltalán dráma – így az 
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első spanyol nyelven írt eredeti dráma – lenne, inkább tekintik dialógusokkal tarkított 

(pikareszk)regénynek (Rozik 2013: 76). A „komédia” meghatározás, amelyet a szerző később 

„tragikomédiára” változtatott, az arisztotelészi definíció középkori félreértelmezéséből 

eredhet, amelynek következtében a kifejezést minden olyan műre alkalmazták – függetlenül 

attól, hogy drámai, prózai vagy lírai alkotásról van-e szó – amelynek története rossz 

alaphelyzetből a pozitív vég felé halad – ekként lett Dante mesterműve is „komédia”. Rozik 

viszont modern színházi horizontból, a brechti epikus színház felől nézve joggal tarthatja 

drámának (még ha nem is komédiának), és ezt azzal is alátámasztja, hogy több alkalommal is 

színpadra állították (Rozik 2013: 91). Ugyanakkor Rozik is utal rá, hogy színpadi 

adaptációkról van szó, tehát komolyabb változtatásokra van szükség a színre állíthatóság 

érdekében, ami azt jelzi, hogy a művet nem színpadra, hanem inkább olvasásra szánták, 

illetve, hogy tulajdonképpen egy köztes műfajt képvisel. A műfaji behatárolás problémáin túl 

a converso-olvasat is kérdéses. Noha Rozik úgy véli, hogy Calixto eretneksége zsidó és 

muszlim kontextusban is értelmezhető (Rozik 2013: 84), ezt ő sem tartja meggyőző érvnek, és 

végkövetkeztetésben határozottan kijelenti, hogy semmilyen konkrét utalást nem találunk a 

műben, ami a converso-olvasatot indokolná. Hozzáteszi, hogy Rojas converso volta ellenére 

semmilyen jelét nem adta annak, hogy az identitás kérdése foglalkoztatta volna, így a 

Celestina semmiképpen nem tekinthető a zsidó dráma képviselőjének (Rozik 2013: 93). 

 

Felipe Godinez munkásságának ilyen irányú vizsgálata már több eredményt ígér. Godinez 

azon conversók közé tartozott, akiket az inkvizíció megvádolt majd elítélt, azon az alapon, 

hogy bibliai témájú darabjaiban „szimpátiát mutat” ősei vallása iránt. Az ítélet azt jelentette, 

hogy vége szakadt egyházi karrierjének, és onnantól kezdve IV. Károly védelme alatt élt 

Madridban (Rozik 2013: 95). Rozik szerint annak ellenére, hogy a kor vezető spanyol 

drámaírói között tarthatjuk számon, későbbi megítélését és a drámairodalomban elfoglalt 

helyét negatívan befolyásolta az inkvizíció ítélete (Rozik 2013: 95). Önmagában a bibliai 

téma megjelenése aligha adna okot a La Reyna Ester (Eszter királyné) converso-olvasatára, 

hiszen a katolicizmusnak (ahogy az egész kereszténységnek is) az Ószövetség integráns része, 

másik oldalról pedig a spanyol barokk dráma független, világi jelenség volt, a szerzők a 

legváltozatosabb témákat dolgozták fel. Maga Rozik is elismeri, hogy az inkvizíció vádja 

nehezen igazolható, ami általában jellemző a converso-művekre. Ennek ellenére Rozik érvei 

alátámasztják a converso-olvasatatot. Érvelése lényege, hogy a darab számos eleme (például a 

szoros párhuzam Eszter könyve és az egyiptomi kivonulás között) csak a zsidó hagyomány 

ismerete alapján értelmezhető a maga valójában (Rozik 2013: 98-100). Következésképpen a 
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darab az első, modern értelemben vett zsidó drámának tekinthető. Ugyanakkor magát a 

témaválasztást is jelzésértékűnek tekinthetjük. Eszter királyné története ugyanis a conversók 

sorsának reflexiója, mivel mind Eszter királyné és nagybátyja, mind a conversók kénytelenek 

identitásukat rejtegetni egy ellenséges környezetben, amely identitásukat halállal bünteti. 

Ebből a szempontból tehát bátran ki lehet jelenteni, hogy az Eszter királyné az első olyan 

zsidó dráma, amely az önazonosság és felvállalásának modern kérdésével foglalkozik. 

 

Antonio Enrique Gomezt „zsidó Calderónként” is emlegették, népszerűségét azonban 

nemcsak titulus jelzi, de az a tény is, hogy hosszú időn keresztül az inkvizíció nem merte 

háborgatni. A társadalom széles rétegeiben szerzett népszerűsége mellett befolyásos világi és 

egyházi támogatói is voltak. 1636-ban kell végül elmenekülnie, először Franciaországba, 

majd onnan Amszterdamba, ahol visszatér a judaizmusra. Több mint 220 darabot írt, és már 

spanyolországi tartózkodása idejéből is számos bibliai témájú zsidó darabot találunk közöttük 

(Salamon trónja, A bölcs Abigail), majd Amszterdamban ladino nyelven folytatja a zsidó 

tematikájú művek írását. Halász Tamás szerint a Commedia famosa de Aman y Mordechai 

(Hámán és Mordekhaj hírneves komédiája) prágai és wróclawi bemutatója az egyik összekötő 

kapocs lehetett az európai zsidó dráma történetében, ami eszerint a szefárd eredetű zsidók 

közvetítésével Nyugat-Európa felől érkezhetett Kelet-Európába. (Halász 1994: 28) Halász 

Tamás észrevételét támasztja alá a szefárd és az askenázi zsidó kultúrát összekötő 

amszterdami központ hídszerepe is.  

 

A 17-18. században, amikor Németalföld fokozatosan önállóvá válik, és a conversók 

Amszterdamban is szabadon gyakorolhatják vallásukat, és térnek vissza a zsidósághoz, 

különleges kulturális zárvány alakul ki főleg Amszterdamban. Viszonylag rövid ideig tartó 

időszakról beszélünk, amely azonban rendkívül koncentrált, intenzív és lázas szellemei életet 

produkál. A kulturális és gazdasági virágzásnak köszönhetően a 17. században Amszterdamot 

már Új Jeruzsálemnek hívják. Spanyolul, portugálul, héberül és judeoespañol nyelven 

megdöbbentő mennyiségben születnek vallási, filozófiai munkák, valamint szépirodalom, a 

kor valamennyi európai műfajában, közöttük megannyi dráma is, az identitáskeresés fontos 

jeleként, miként erre Halász Tamás is rámutat (Halász 1999: 28). Harm den Boer és Haydee 

Litovsky kutatásaiból látni fogjuk, hogy a conversók az aranykor spanyol drámairodalmának 

és színházkultúrájának tökéletes ismeretével rendelkeznek, a legtöbbször önálló invencióval is 

próbálkoznak, legalább a zsidó tematika bevonásával, ezenkívül rendszeresen aprólékos 

színpadi utalásokkal látják el a szövegeket (Litovsky 1991, den Boer 1996).      
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Vizsgálatom szempontjából három momentumot szeretnék kiemelni. Az első a nagy 

szövegkorpusz, ami egészen kivételes, főleg pszichológiai és didaktikus okokkal 

magyarázható írói aktivitást mutat, a második az ok, ami miatt ezek a szerzők – a kutatási 

eredmények szerint – gyakorlatilag csupán olvasásra szánt drámákat írtak (Litovsky 1991: 38), 

a harmadik pedig a drámák jellege. Mind a három pont szoros összefüggésben áll a conversók 

identitásával, amely egyrészt magába foglalja a jeruzsálemi elitből származtatott szefárd 

öneredet mítoszát, valamint a conversók kettős életéből, titkolt identitásából fakadó 

lefojtottságot, illetve annak zsidó identitásuk kitörését a szabad körülmények között. De 

ugyanakkor ez magában rejti az identitásnak, azaz a vallási ismereteknek a rabbik által ijedten 

szemlélt széttagozódását is, amit a halakha gyakran legszigorúbb betartatásával próbáltak újra 

összerakni – beleértve a dolgozat elején ismertetett, színházzal kapcsolatos alapelveket. 

Ennek a három pontnak az elemzésével mutatnám be az amszterdami zsidó dráma és az 

identitás összefüggéseit.  

 

A 17-18. században Amszterdamba és általában a Németalföldre menekülő conversók már 

„hivatalosan” kereszténynek születtek, a külvilág előtt keresztény nevelést kaptak. Azok a 

családok, amelyek megpróbálták eredeti vallásukat, azaz ebben az esetben identitásukat 

fenntartani, igyekeztek titokban zsidó nevelést is adni gyermekeiknek. Ennek lehetősége 

azonban korlátozott volt, hiszen a nevelés beszorult az otthon falai közé (ezáltal megnövelve a 

nő szerepét az identitás fenntartásában). Az ünnepek megtartása nehézzé és veszélyessé vált, a 

judaizmus gyakorlásához szükséges Tóra-tekercsekhez, alapvető könyvekhez, liturgikus 

tárgyakhoz, élelmiszerekhez nem lehetett hozzájutni, vagy ha igen, csak nagy veszély árán. 

Mindez néhány nemzedék alatt automatikusan oda vezethet, hogy a legelemibb liturgikus 

gyakorlat, ismeret is csökken, vagy legalábbis bizonytalanná válik, sőt, sokszor keveredhet a 

katolicizmus elemeivel is. Gyakorlatilag Amszterdamban (ahogy Itáliában vagy a török 

birodalom területén is) a visszatérőket újra kell tanítani a judaizmusra, miközben le kell 

fejteni a vallásgyakorlatukra időközben esetlegesen rárakódott keresztény rétegeket is. Az 

Amszterdamban uralkodó rabbinikus szigor és hangsúlyosan didaktikus attitűd mögött tehát a 

halakhikus, vallási tudás, ezen keresztül a vallásos zsidó identitás megerősítése állt, vagyis a 

kor fogalmai szerint az egyetlen autentikus zsidó identitásé.    

 

Amszterdamban a judaizmusra visszatérő conversók száma a 17. század közepéig mintegy 

négyezerre tehető (Litovsky 1991: 17), akiknek vallási szükségleteit újabb és újabb zsidó 
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iskolák, tanházak és zsinagógák megnyitása elégítette ki. Az emigránsok vallási ismeretei 

azonban korlátozottak voltak, ráadásul a szefárd vallásgyakorlat hagyományosan 

engedékenyebb az askenázinál, ezenfelül pedig az amszterdami szefárd rabbik maguk is 

gyakran conversók voltak. Mindez a szigorúbb vallási elveket követő askenázi vallási 

autoritásokkal gyakran vezetett feszültséghez, így végül a szefárd rabbik maguk is egyre 

szigorúbb álláspontra helyezkedtek, igyekeztek askenázi társaik rosszallását elkerülni, saját 

vallásos alapjaikat megerősíteni. Arról sem feledkezzünk el, hogy a conversók olyan közegből 

érkeztek, ahol a spanyol és portugál hatóságok vallási autoritása abszolút hatalommal 

rendelkezett az emberek élete felett (Litovsky 1991: 18). Az engedékenyebb szefárd tradíció 

és a vallási szigor kettősségének is a következménye, hogy noha számos drámával 

találkozunk, ezek többsége a halakhikus okok miatt nem kerülhetett színre (Litovsky 1991: 

38). A színházzal kapcsolatos vallási-halakhikus szigor ellenére megnyilvánuló lázas 

fogékonyság a dráma műfaja iránt a kor zsidó történelmének és kultúrájának földrengésszerű 

változásairól is tanúskodik. A 17. századi szefárd zsidó történelmet ugyanis a conversók sorsa 

– üldöztetéseik, menekülésük, visszatérésük a zsidósághoz – mellett az egyik legsúlyosabb 

következményekkel járó álmessiási mozgalom, Sabbataj Cvi (1626-1676) mozgalmának 

viharosan gyors terjedése és bukása is jellemezte. Sabbataj Cvi a török birodalom területén 

lépett fel és működött, hatása azonban egészen Lengyelországig terjedt. Sikere és 

megszégyenülése, illetve a conversók története olyan történelmi krízishelyzetek sorát 

illusztrálja, amelyek a szefárd zsidóság identitásválságával függnek össze. A dicső múlt 

elvesztése feletti kétségbeesés vezetett Cvi sikeréhez, bukása pedig ennek a múltnak 

visszavonhatatlan végét is szimbolizálta, miközben az amszterdami szefárdok saját 

identitásuk helyreállításán és megtalálásán fáradoztak. A drámatörténeti axióma szerint a 

dráma iránti érdeklődés megélénkülése (és a kiemelkedő alkotások születése) krízishelyzetek 

következménye. Az általános irodalmi érdeklődés, és az inkvizíciótól való megszabadulás 

felszabadító erejének pszichológiai hatásai mellett a krízishelyzet(ek) léte is megágyazott a 

drámai szövegek növekedésének.                

 

Amszterdamban az irodalom műhelyei és intézményei adják a drámairodalom intézményi 

hátterét. Itáliához hasonlóan spanyol mintára itt is költői akadémiákat szerveztek, ahol a 

művelt elit, férfiak és nők (!) is irodalmi vitákat folytattak, és általában a színműírók is ezeken 

a fórumokon olvasták fel spanyol, portugál vagy héber nyelven írt darabjaikat. Az 

amszterdami zsidó dráma virágzása alátámasztja a Fischer-Lichte által ismertetett, és a 

dolgozat bevezetőjében is vázolt elméletet, mely szerint a dráma segítségével a néző 
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szembesül magával, ennek következtében az elválasztás, a küszöb vagy transzformációs fázis 

és a beágyazódás szakaszain halad át. A judaizmusra visszatérő converso szerzők fő 

közönsége – az amszterdami közegből kifolyóan – a judaizmusra visszatérő, vagy visszatérés 

előtt álló conversók voltak, akikben a judaizmus alapjairól vagy a converso-mártírokról szóló 

darabok hatására éppen ezt a folyamat játszódott le. A három legismertebb héber nyelvű 

szerző Moses ben Mordecai Zacuto,  Joseph Penso de la Vega és David Franco Mendes volt. 

Zacuto 1625 körül született, és többek között lengyelországi jesivákban is tanult. Egy darabig 

Cvi követője is. Tudomásunk szerint ő írja az első bibliai drámát יסוד עולם (Jeszod olam (A 

világ teremtése) címmel. Kortársa, Joseph Penso de la Vega (1650-1692) 1668-ban írja meg 

– Pardes Shoshanim) פרדס שושנים vagy (Aszire Hatikva – A  remény fogjai) עסירי התיקווה

Liliomok kertje) című drámáját egy keresztény misztériumjáték alapján. David Franco 

Mendes (1713-1792) ennek az irodalomnak legkésőbbi képviselője, bibliai drámája, a  גמול

 Metastasio és Racine hasonló című darabjainak (Gemul Athalia/Atália megtorlása) עתליה

adaptációja.  

 

A portugálul író szerzők közül Paul de Piña (1575-1634) neve a legjelentősebb. Miután 

Amszterdamban visszatér a zsidó vallásra, a Rechuel Jesurun nevet veszi fel. Saul Levi 

Montera rabbi közreműködésével írt legismertebb darabja a Diálogo dos montes (A hegyek 

párbeszéde, innentől: Párbeszédek), amit 1624-ben savuot alkalmával adtak elő az 

amszterdami zsinagógában (Boer 1996: 307). Ez az egyetlen olyan ismert eset, amikor a 

rabbinikus hatóságok engedélyezték egy dráma előadását egy zsinagógában, ami az 

ismertetett halakhikus álláspontot, és az azt szigorúan betartató amszterdami szigort ismerve 

első pillantásra meglepőnek tűnik. A magyarázat azonban egyszerű, a darab a drámai akciót 

mellőzi, a párbeszéd maga pedig teljes mértékben allegorikus, tehát semmilyen halahkikus 

elvet nem sért. Hét hegy – Sínai, Cion, Hor, Nebo, Gerizim, Carmel és az Olajfák hegye – 

vitázik, hogy melyik a legfontosabb, és érveiket egy-egy prédikációban adják elő, a 

különböző prédikációkat pedig zenészek megjelenése köti össze. Végül Sínai hegye nyeri 

meg a vitát. Van Praag véleménye szerint (Boer 2008: 308) a darab Gil Vicente (1465?-

1537?), portugál drámaíró vallásos darabjainak hatását viseli magán. Hat pontban foglalja 

össze a hasonlóságokat: a Párbeszédeket ugyanúgy egy templomban mutatták be, miként 

Vicente katolikus auto sacramentalját, azaz úrnapi játékát; a prológus Vicente hasonló 

prológusaival mutat rokonságot; a héber betoldások a latin betoldások gyakorlatát követik; a 

személyek és a földrajzi helyszínek összeolvasztása Vicente mintáit követi, végezetül, mind 

Jesurun, mind Vicente egy-egy alapvetően fontos vallási eseményt ünnepel, Jesurun a Tóra-
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adást, Vicente Jézus születését, illetve az eukarisztiát. Ugyanakkor, ahogyan erre Van Prag és 

mások is felhívják a figyelmet, természetesen jelentősek a különbségek is. Jesurun művéből, 

miként említettük, minden akció hiányzik, csakis dikcióra épül; nem a különböző erők közötti 

harcot írja le és hiányzik az igazság letéteményeseként megjelenő központi karakter is. 

 

Figyelemre méltó, hogy Boer elemzésében elsőként arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

Párbeszédek elsősorban „el testimonio de un reencuentro con la fe de un pueblo perseguido” 

(„egy üldözött nép újratalálkozásának tanúbizonysága”) (Boer 2008: 309). Erre utal a bibliai 

utalások rendszere, illetve a bibliai történetek kezelése is. Jákob és fiainak története is, de 

egyértelműen aktualizált formában jelenik meg, a bibliai szövegben szereplő Edom ez esetben 

nyílt utalás az inkvizícióra, a „Norte” (észak) kifejezés pedig Németalföldet jelenti, ahol a 

zsidók újra megélhetik zsidóságukat. Jákob személye ezen felül a Bet Jakov nevű közösségre 

is utal, amelynek zsinagógájában az előadásra sor került. 

 

A Párbeszédek így két alapvető színházi funkciót is betölt. Az első az identitás közvetítése és 

megerősítése a Fischer-Lichte-i értelemben, egy átmeneti státuszú identitás kifejeződése és 

formálása, amely félúton van a titkolt vallásgyakorlat és a nyílt vallásgyakorlat, azaz az 

identitás teljes körű felvállalása, megerősödése között. Alighanem ez az egyik magyarázata 

annak, hogy miért tartották fontosnak Jesurun darabjnak előadását egy zsinagógában. A darab 

ezenfelül aktualizál is, mai kifejezéssel élve kortárs problémákra, kortárs politikai-társadalmi 

és identitáskérdésekre reflektál, amely kérdések az előadást támogató rabbinikus réteg vallási 

ideológiáját erősítették, egyúttal azonban az identitásukat kereső szefárdok útkeresésesével is 

találkoztak. Mucznik felhívja a figyelmet arra, hogy a Föld (Izrael földje) a darabban:  

 

tiene la función materna de acoger estos hijos y reintegrarlos, al igual que la sinagoga 

acoge a los fieles de la diáspora ibérica. En el plano personal Jacob renace con el 

cambio de su nombre a ’Israel’.  (Boer 2008: 310) 

 

azzal az anyai funkcióval bír, hogy összegyűjtse ezen gyermekeit és visszaillessze őket, 

hasonlóan ahhoz, ahogyan a zsinagóga gyűjti össze az ibériai diaszpóra gyermekeit. 

Személyes szinten Jakov újjászületik, nevének „Izrael”-re változtatásával. 

 

A Párbeszédek didaktikus jellege, a zsidó vallás alapjainak már-már szájbarágó ismertetése 

tehát az identitásképzést, egy közösség vallási önazonosságának újraépítését szolgálja, ami a 
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korabeli rabbinikus autoritások legfőbb célkitűzése volt, és ami miatt – többek között – a 

színházzal kapcsolatban is a legszigorúbb tilalmakat hozták. Azonban csak első látásra 

tekinthető paradoxnak, hogy egy színdarab szolgált a vallásos identitás helyreállítására, mivel 

az akciót nélkülöző, allegorikus darab nem ment szembe a halakhikus tiltásokkal. Hasonló 

jelenség tanúi vagyunk jelenleg Izraelben, amikor azt tapasztaljuk, hogy bizonyos 

színházszerű megnyilvánulások, performanszok vagy éppen konkrét színházi reprezentációk 

szigorú keretek között megjelenhetnek a vallásos közegeken belül is.       

 

A spanyolul író szerzők közül a legismertebb Miguel (Levi) de Barrios (1625/1635-1701) 

1655 körül született spanyol nyelvű darabjában, a Calderón hatását magán viselő Contra la 

verdad no hay fuerza (Az igazsággal szemben nincs hatalom) egy megtörtént eseményt is 

feldolgoz. 1665. június 29-én Córdobában autodafén megégettek három conversót, azzal a 

váddal, hogy titokban a zsidó vallást gyakorolták, és az ő történetük elevenedik meg – szó 

szerint – a dráma csúcspontján. A darab szintén allegorikusan indul, a Szabad Akarat és a 

Hazugság vitájával, amelyben az Erény, a Harag, az Igazság és más princípiumok is részt 

vesznek. A legfontosabb ponton azonban a princípiumok húsvér alakokká válnak. A 

Hazugság az inkvizíció bírájaként jelenik meg, a Harag és a Tévedés ügyvédekként, az Erény, 

a Megértés és a Szabad Akarat pedig a három mártírként. A Hazugságot legyőzi az, hogy az 

Erény, a Szabad Akarat és a Megértés (tehát a három converso) haláluk árán is visszautasítják 

a hitehagyást (vagyis a hazugságot/Hazugságot), a Vágy/Étvágy pedig, aki a Szabad Akarat 

egyik kísértője volt, a judaizmus tanulmányozása után betér a zsidóságra. Ebben az esetben a 

konkrét, megtörtént esemény, a mártíromság, a példamutatás által kiváltott katarzis erősítheti 

az identitást, az elvont allegóriák helyett ezért „öltöznek be” az allegóriák a dráma 

csúcspontján, húsvér, valós személyeknek, akikkel azonosulni lehet, és akik a színház egyik 

fő jellemzőjének megfelelően a nézőt szembesítésre késztetik. Az üzenet egyértelmű: ha a 

mártírok az üldöztetések közepette, a legnagyobb kockázatot vállalva, és kínhalált halva 

vállalták identitásukat, legyőzve erkölcsileg ellenségeiket, sőt, kísértőjüket is maguk mellé 

állítva, akkor a szabadabb amszterdami közegben különösen elvárható a hagyományhoz való 

ragaszkodás. A kor szabad akaratról és a fatalizmusról folytatott vitái (Erasmus, Kálvin, 

Luther műveit említhetnénk) szolgáltatják a tágabb történelmi-eszmetörténeti hátteret, és a 

szabad akarat kérdése a darab zsidó kontextusában a judaizmus megerősítését eredményezi. A 

zsidó (és a keresztény) allegorikus dráma ezért mindig az emberi lényegről és konfliktusairól 

szólnak (még a hét hegy is emberi jellemzőkkel rendelkezik), akik ugyan kiszolgáltatottak a 

transzcendens erőknek, de a hit és cselekedeteik alapján ellenállhatnak a bukásnak – ami ezzel 
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ellentétben Oidipusznak nem adatott meg a görög mitológia világában és a görög drámában 

sem. A szabad választás lehetősége tehát a zsidó identitás integráns része.        

 

A fentebb ismertetett darabokra vitathatatlanul erős hatást tett a katolikus és protestáns 

területeken is népszerű iskoladráma és moralitásjáték műfaja. Az utóbbiban az ember 

különböző princípiumok, Bűnök és Erények, általánosabban a Jó és a Rossz küzdelmének 

eszköze. Ez a megközelítés vallási szempontból tökéletesen alkalmas a vallási értékek 

megragadására, és arra, hogy hatást gyakoroljon a nézőre. Amszterdamban a zsidó identitás 

újra megtalálása volt a moralitás fő célja. A moralitás egyik alfaja, a psychomachia a hét 

főbűn és az erények összecsapását mutatja be, és ennek hatása de Barrios fenti drámájában 

különösen érezhető. Azonban a zsidó valláshoz, az identitáshoz való ragaszkodás vágya 

és/vagy követelménye nem csak közvetlen formában jelenik meg a színpadon. Az identitás 

felvállalásának kötelességét hangsúlyozó színdarabokon túl a kérdés közvetett formában is 

megjelent. Számos olyan darabról tudunk, amelynek témája az egyén bizonytalan identitása, a 

saját önazonosság és a külvilág által feltételezett identitás közötti feszültségből keletkező 

drámai szituáció, ami vagy tragédia vagy helyzetkomikum forrása lesz. Az amszterdami zsidó 

szerzők többek között a spanyol dráma két olyan csoportjában is alkottak, amelyekben ez a 

problémakör hangsúlyosan jelenik meg, noha csak ritkán konkretizálták zsidó-converso 

identitáskérdésekre. A comedias capa y espada (a köpeny és a kard komédiái) és a comedias 

de cautivos (fogoly komédiák) csoportjába tartozik de Barrios több darabja is, például az El 

español de Oran (Az oráni spanyol). A bizonytalan és/vagy félreismert identitás motívuma az 

antik dráma óta végigkíséri a drámairodalmat (gondoljunk Euripidész Oidipuszára), és az 

Erzsébet-kori angol dráma vagy a spanyol aranykor drámairodalma szintén gyakran él az 

identitás eltitkolásából és félreértéséből adódó lehetőséggel. Férfiruhába kényszerült nők, 

származásukat rejteni kénytelen karakterek jelennek meg Shakespeare drámáiban (Vízkereszt 

vagy amit akartok, Tévedések vígjátéka), Calderón Az élet álom című darabjában pedig a 

főszereplő, Segismundo, először nem élhet származásához méltó életet, és ezt a sérelmét 

megtorlandó, modern pszichológiai terminussal élve túlkompenzál. Ezután hatalmi túlkapásait 

büntetendő elhitetik vele, hogy mindent csak álmodott, csak képzelte magáról, hogy király lett, 

és az újabb szenvedések hatására válik bölcs uralkodóvá. A darab női főszereplője, Rosaura 

pedig férfiként érkezik a dráma színhelyére, Lengyelországba. A nemi, társadalmi és 

metafizikai identitás bizonytalanságai a koraújkor két nagy drámairodalmában éppen a nagy 

földrajzi felfedezések, a reformáció, reneszánsz és egyéb társadalmi és tudományos 

változások által okozott társadalmi és ideológiai folyamatok következményei, amelyeket a 
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spanyol és az angol társadalom is gyakran kataklizmaként érzékelt, és amelyeket a dráma a 

fenti motívumokon keresztül dolgozott fel. A spanyol dráma tradícióit követő amszterdami 

zsidó drámairodalom identitás-motívumai így elvileg egyszerű átvételek is lehetnének. 

Figyelembe véve azonban a conversók helyzetét, levonhatjuk azt a következtetést, hogy a 

conversók saját tapasztalata, az identitás elrejtése, megtalálása és újratanulása ugyanúgy 

megfogalmazódik a valódi személyiségüket, társadalmi helyzetüket valamiért titkoló 

karakterekben, vagy a másik identitását félreismerő alakokban. Maga de Barrios is jól ismerte 

ezt a helyzetet: Brüsszelben katolikusként élt, és katonaként szolgálta Spanyolországot, 

miközben Amszterdamban élhette meg valódi identitását, így érthető, hogy az identitás(ok) 

kérdése ennyire foglalkoztatta. Mivel a drámák identitás-motívumai alapvetően arról szólnak, 

hogy valaki más bőrébe bújik, másnak adja ki magát, vagy másnak hiszik, ezért ez a motívum 

mintegy pars pro toto módon leképezi a színház egyik fontos jellemzőjét, a szerepjátszás 

jelenségét. Viszont ha abból indulunk ki, hogy az identitás-motívum bizonyos értelemben 

maga a színház, akkor felmerül a kérdés, hogy esetleg az amszterdami zsidó dráma egyfajta 

paradoxon. A rabbinikus szigor, miként láttuk, tiltja a színházat, az identitásukat őrző 

karakterek mégis a zsidó vallás megtartására figyelmeztetnek, ahogyan egyébként de Barrios 

fentebb említett drámája is. Kicsit csavarva a gondolatmeneten, azt is hozzátehetjük, hogy a 

halakha többek között azért tiltja a színházat, mert a tórai parancs szerint nő nem hordhat férfi 

öltözéket és fordítva, miközben az amszterdami zsidó drámákban ez a motívum gyakran a 

converso identitás-megőrzés közvetett szimbóluma. És egy újabb csavarral azt is 

megállapíthatjuk, hogy Eszter és Mordekhaj története, a feje tetejére állított purimi világ a 

conversók napi élettapasztalata volt, és ennek értelmében, ahogy a zsidókon, conversókon 

gyakran segítő Doña Gracía Nasi-t gyakran nevezik a reneszánsz Eszter királynénak, úgy az 

amszterdami zsidó drámáról is elmondható, hogy Eszter könyvének szellemében fogant.              

 

De Barrios a fogoly komédiák csoportjába tartozó és Cervantes hasonló témájú darabjai 

nyomán írt El español de Oran konkrét reflexiónak tekinthető. A fogoly komédiák korabeli 

európai népszerűségét jelzi, hogy hatásuk a 18-19. századi operáig nyúlik. Olyan népszerű 

operák tartoznak ebbe a csoportba, mint Mozart Szöktetés a szerájból vagy Rossini Olasz nő 

Algírban című operája. A zsáner tipikus motívumai – a muszlim rabságba hurcolt szép 

európai nő, kiszabadítására igyekvő szerelmese és a komikus, vágyával hoppon maradó 

muszlim főember vagy éppen nagylelkű uralkodó – szintén megfelelő keretet nyújtanak a 

converso történelem és identitás problémáinak ábrázolására. De Barrios darabjának két 

főszereplője, Lauro és Sol muszlim közegben próbálnak keresztény-katolikus hitükhöz hűek 
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maradni, ami a conversók és maga de Barrios számára is jól ismert helyzet volt. 

Hozzávehetjük, hogy fivére, Juan spanyol katonaként Oránban szolgált, így a komédiát joggal 

tekinthetjük önéletrajzi ihletésű darabnak (Litovsky 1991: 72).  

 

A converso-, és főleg az amszterdami zsidó drámairodalom egy változó és forrongó korszak, 

változó identitásainak szellemében fogant. Mintája, a klasszikus spanyol barokk dráma, a 

korabeli spanyol és összeurópai változásokra reflektál, benne az egyén tapasztalásának, egyén 

és a világ kapcsolatának földrengésszerű változásaira. A conversók esetében ezek a 

változások, beleértve az identitásváltozásokat, többszörösen is átélt tapasztalatként 

jelentkeztek. A kor zsidó drámairodalma ennek a régi-új identitás megkeresésének és 

megtalálásának, a zsidó identitást érintő kihívásoknak pontos látlelete. Az esztétikailag 

hullámzó színvonalú alkotások jelentősége abban a tényben rejlik, hogy először fogalmazzák 

meg a dráma eszközeivel a zsidó identitás kérdéseit, és ezeket a kérdéseket mind közvetlen 

bibliai és/vagy kortárs történeteken keresztül, mind pedig közvetett formában igyekeztek 

feldolgozni, beleértve a tágabb értelemben vett identitás-motívumok (társadalmi, nemi 

szerepcsere) alkalmazását is, ezzel egy erős pszichológiai igény követelésének is helyet adva.  

 

3.2   Az egyéni integráció színháza: 

Belépés a többségi nyelvű drámairodalomba és színházművészetbe 

 

3.2.1 A magyar és az amerikai paradigma 

 

A haszkalát, azaz a zsidó felvilágosodást követően jelentős fordulat következik be a nyugat- 

és közép-európai zsidóság nyelvhasználatában, kulturális attitűdjeiben és ezáltal a színházhoz 

való viszonyában is. A zsidó felvilágosodás következtében két fő irány határozta meg a zsidó 

kultúra és identitás alakulását: az első volt a többségi kultúrához való asszimiláció, a zsidó 

vallású, de a többségi nemzethez tartozó zsidó önazonosság, a másik a héber nemzeti és 

kulturális reneszánsz kibontakozása. A haszkala modernizációs mozgalom volt, így a 

maszkilok, a zsidó felvilágosodás követő a 19. század legelterjedtebb és legmodernebb 

politikai eszméjét, a nemzeti eszmét/nacionalizmust is adaptálták. A haszkala vezéralakja, 

Moses Mendelssohn és követői számára egy olyan zsidó identitás megteremtése volt a cél, 

amely nyelvében és kultúrájában a többségi nemzethez kötődik, de kötődését zsidóként, a 

modernizált hagyományok szellemében éli meg, kilépve mind a tényleges és mind az átvitt 

gettóból is. A többségi nyelv megtanulása mellett nagy hangsúlyt fektettek a héber nyelv 



 51 

modernizálására is, és megpróbálták alkalmassá tenni a modern világ leírására. Ezek a német 

nyelvterületről induló kísérletek azonban hamar elsorvadtak, mivel a 18. század végétől 

meginduló és a 19. században fokozatosan megvalósuló zsidó emancipáció szerte Európában 

a többségi nyelv vonzerejét növelte. A héber nyelv és kultúra megújulása azokon a kelet-

európai – főleg orosz – területeken veszi majd kezdetét, amelyek zsidósága fogékonynak 

bizonyult a haszkala modernizációs eszméire, ám a többségi társadalom részéről semmi vagy 

csak minimális hajlandóság mutatkozik a zsidóság befogadására. Az egyéb zsidó nyelvek 

közül a jiddist a közép-európai  maszkilok nagy részt zsargonnak, egy „romlott” német 

nyelvváltozatnak tekintették, amit a gettóval azonosítottak, és csak a kelet-európai, főleg 

oroszországi maszkilok egyik tábora igyekezett a jiddist is átemelni a haszkala modernizáló 

világába. A ladino pedig a török birodalom és egykori területein, az iszlám világban élő zsidó 

közösségek nyelveként egy, az európaitól eltérő identitáskonstrukció területein belül hozza 

létre saját, nyugatizált kultúráját.   

 

A többségi nyelvű közép- és nyugat-európai, majd amerikai zsidó irodalom hátterében az 

úgynevezett hosszú 19. század alapvetően optimista tapasztalata áll. Ez az időszak (1789-

1914) egy addig szinte példátlan technikai-gazdasági-társadalmi fejlődés időszaka. Az 

emelkedő életszínvonal, az orvostudomány, a technika vívmányainak és a szélesedő 

közoktatásnak köszönhetően látványosan javuló életfeltételek, a minden addiginál szélesebb 

tömegek számára elérhető életminőség-változások, és a politikai jogok szélesedése 

(jobbágyfelszabadítások, amerikai rabszolgafelszabadítás, a női emancipáció kezdetei, a 

társadalmi mobilitás növekedése) egy általános optimista hangulatot eredményezett. A 

modernizációt kísérő társadalmi problémák is inkább csak megoldandó, de megoldható 

problémáknak tűntek és a társadalomban jelentkező, a művészetben a századfordulón már 

szemmel látható válságjelenségek is egészen a 20. század elejéig bezárólag inkább csak egy új, 

jobb világ felé vezető átmenet érzetét keltik. A nyugati társadalom nagy részének tapasztalata, 

hogy jobban él, mint szülei vagy nagyszülei, és ez az általános optimizmus az 1870-es évektől 

először csak lassan, majd a világháború előestéjén radikális gyorsasággal fordul át teljes 

pesszimizmusba. A felszín alatti forrongás, amelynek szimptómái többek között az osztrák 

kispolgári antiszemitizmus, a magyarországi antiszemita mozgalmak megjelenése vagy a 

Dreyfus-per – hogy a zsidó vonatkozású fejleményeket emeljük ki – csak egy viszonylag szűk 

réteg számára tűnnek egy apokaliptikus eseménysor kezdetének (mint például Herzl Tivadar, 

a politikai cionizmus atyja számára), a többség szemében mindez a múlt rossz 

beidegződéseinek utórengése. A kulturális-nyelvi asszimiláció, a zsidó vallású német, francia, 



 52 

magyar identitás megélése a Dreyfus-perig – és sokak számára később is – működő 

stratégiának és gond nélkül megélhető, a többségi társadalom számára is elfogadható 

identitásnak tűnik. Az első világháborút követő antiszemita hullám, a nácizmus, a második 

világháború és a soá felfoghatatlan és megemészthetetlen tapasztalata azonban alapjaiban 

rendíti meg az európai zsidóság egzisztenciális tapasztalatait, és az erre adott válasza attól 

függött, hogy a szocialista blokkban vagy a szabad világban, és annak melyik részén élték-e át 

a következő évtizedeket, illetve hogy a többségi társadalom hogyan nézett szembe soá alatti 

tetteivel és viselkedésével. 

 

Ami többségi nyelvű zsidó drámát illeti, a nyelvi és kulturális asszimiláció és a kettős 

identitás megjelenési formái a többségi nyelvű zsidó drámában annyi közös pontot mutatnak, 

hogy a különböző európia zsidó drámairodalmak – német, francia, angol, olasz, magyar – 

vázlatos feldolgozása helyett inkább a magyar nyelvű drámairodalom részletesebb elemzését 

választottam egyfajta paradigmaként, amely azonban a keleti és nyugati zsidóság 

határmezsgyéjeként és a sajátos történelmi körülmények között egyéb tanulságokkal is 

szolgálhat. A magyar olvasó számára ez a közeg és a háttér ismertebb, és a szövegek, 

előadások is hozzáférhetőbbek.  Ennek bemutatását követően rövid kitekintésként az amerikai 

zsidó dráma identitásalakzatait próbálom röviden bemutatni, egyfajta összehasonlítási 

kísérleteként. Az amerikai zsidóság identitással kapcsolatos tapasztalati rétege nagymértékben 

megegyezik a közép- és nyugat-európai zsidóságéval – emancipáció, kulturális és nyelvi 

asszimiláció, a kettős, azaz a zsidó és az amerikai identitás egybefonódásának megélése – 

azzal a külöbséggel azonban, hogy az Amerikában letelepedett túlélőket leszámítva az 

amerikai zsidó identitásnak nem vagy csak kis részben komponense a soá tapasztalata. Mivel 

a cél nem az amerikai zsidó identitás részletes bemutatása volt, hanem sokkal inkább az, hogy 

néhány fontos azonosságra vagy különbségre felhívjam a figyelmet, ezért részletesen csak 

Arthur Miller és Alfred Uhry egy-egy drámájával foglalkozom az amerikai drámáról szóló 

alfejezetben.   

 

A magyar zsidó dráma létformái 

 

A Monarchia politikai-kulturális értelemben sajátos helyet foglalt el mint a nyugati katolikus-

protestáns kultúra határterülete. A felvilágosodás eszméi és gondolkodása, a kortárs politikai 

eszmék, ha késésekkel és eltérésekkel is, de megjelennek a közéletben. Magyarországon a 

reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc során próbálják politikai gyakorlatba 
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is átültetni a modern politikai eszméket – az akkori fogalmak szerinti általános választójogot 

és a sajtószabadságot, majd a szabadságharc utolsó napjaiban a zsidók emancipációját. A 

magyar parlament e döntése így nem tud életbe lépni, és csak 1867-ben, az osztrák-magyar 

kiegyezést követően születik meg az emancipációs törvény, egy hosszú politikai folyamat 

eredményeként. A folyamat, amely a magyar zsidóság többségének kulturális és nyelvi 

asszimilációjához vezet, a reformkorban veszi kezdetét. Az asszimiláció első állomásaként a 

zsidó és a nem zsidó szellemi elit közös érdekként tekint a zsidóság emancipációjára. A nem 

zsidó elit a magyarság demográfiai arányainak javítását, a kulturális asszimilációt és az ország 

gazdaságának fejlesztését várta a magyarországi zsidóságtól, a zsidó elit pedig az 

emancipációt és és a társadalmi befogadást a nem zsidó többségtől. Megszületik a mózeshitű 

magyar ideája, és a reformkor, illetve a szabadságharc alatt alkotó, első magyarul író 

nemzedék versei, írásai mély, hazafias pátosszal fejezik ki ezt az identitást. A magyar zsidók 

nagy számban vettek részt a szabadságharcban – annak ellenére, hogy csak a szabadságharc 

utolsó napjaiban kapták meg a polgárjogot, ami azt jelzi, hogy zsidó részről már jóval az 

emancipációs törvény megszületése előtt, és komoly vágy és szándék mutatkozott a kulturális 

asszimilációra. 

 

Az emancipációs törvény több szempontból is egy optimista hangulatban születik. A 

magyarországi zsidóság emancipációjára, 1867-ben, még az általános nyugati optimizmust 

lassan szétromboló válságjelenségek fellobbanása előtt kerül sor, és tekintettel a kiegyezés, a 

dualizmus idejének gyors fejlődésére, egészen az 1880-as évekig a magyar társadalom, így 

ezen belül a zsidó társadalom is, jobbára a pozitívumokat látja. A magyarországi zsidók egy 

régi álom valóra válását látják ezekben a folyamatokban, és törvényileg garantált új, magyar 

zsidó identitásukat a legőszintébben élik meg. Az írók és költők második magyar nyelven 

alkotó generációja követője lesz a magyar irodalmi hagyományoknak, ezen belül a népies 

örökségnek, de nyitott a legmodernebb nyugati áramlatokra is. Az olyan költők, mint Kiss 

József, Makai Emil, Ormódi Bertalan vagy képzőművészek mint László Fülöp mellett jelentős 

tudósok is gazdagítják az ország szellemi életét. Egyes tudósok, mint Kohn Sámuel új iskolát 

is teremtenek, a nemzeti érzelmű, magyar zsidó identitás jegyében fogant neológ történetírás 

iskoláját. Ennek a nemzedéknek a szemében a bécsi kispolgári antiszemitizmus, a tiszaeszlári 

vérvád vagy a Dreyfus-per már csak azért is a múlt utolsó próbálkozásának tűnik, mert végül 

mindkét per a vádlottak felmentésével, Dreyfus esetében rehabilitálásával végződik, nem kis 

mértékben a kor vezető nem zsidó értelmiségének köszönhetően. A bécsi kispolgári 

antiszemitizmussal és a Monarchia egyéb területein fel-felbukkanó antiszemita 
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megnyilvánulásokkal szemben pedig gyakran maga az uralkodó, Ferenc József lép fel 

határozottan – nem egyszer látványos undorát is kifejezve.   

 

Mielőtt a magyar zsidó dráma és színjátszás kérdését megvizsgálnánk, érdemes a „zsidó 

dráma” és a „zsidó színház” fogalmát tisztáznunk annak magyarországi kontextusában. A 

többségi nyelv használatával, illetve a többségi kultúrába való belépéssel a két fogalom 

elválhat egymástól, azaz a zsidó identitás színpadi ábrázolása és a zsidó színház fogalma nem 

fedi le egymást. Egy nem zsidó színház is játszhatja egy zsidó szerző, zsidó identitással 

foglalkozó darabjait – akár nem zsidó színészekkel – miközben egy zsidó színház is játszhat 

nem zsidó témájú darabot, annak „judaizálása” nélkül is – bár a gyakorlatban ez utóbbi elég 

ritka. A zsidó színjátszás magyarországi jelenlétével kapcsolatban Halász Tamás már többször 

idézett munkájára hivatkoznék, amelyben megállapítja, hogy Magyarországon alig 

beszélhetünk zsidó színjátszásról (Halász 1999: 78). Héber és jiddis nyelvű színház 

gyakorlatilag egyáltalán nem létezett, a drámairodalom is inkább a haszkala egyes alkotóinak 

tevékenységére redukálódott, mint például Neumann Mózes Sámuel drámájára a (Bat Jiftah, 

Jifta lánya) vagy Kunitzer Mózes drámáira (Bét Rabbi, A rabbi háza). Inkább csak többségi 

nyelvű zsidó drámákról beszélhetünk, amelyeket nem zsidó színházban adtak elő, de zsidó 

színházra (a purimspielek kivételével), csak kevés példát találunk. A legrészletesebben 

dokumentált és feltárt ezek közül az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egyesület 

(OMIKE) művészakciójának keretén belül működő Goldmark Színház, amely a zsidó 

színművészeket is keményen sújtó zsidótörvények következményeinek enyhítésében 1939-től 

jelentős szerepet vállal. Kevésbé ismert az óbudai Kisfaludy Színház, ami 1897-ben nyílt 

meg. Napjainkban pedig örvendetes fejleményként egyre nagyobb sikerrel működik a Gólem 

Színház, amit 1999-ben Borgula András hozott létre.  

 

Halász Tamás kutatásai szerint az 1830-as évektől tudunk Magyarországon zsidó 

színielőadásokról és szerzőkről, akik magyarul alkottak, de időnként jiddis darabokat is 

előadtak. 1897-ben nyílik meg és 1934-ig működik az óbudai Kisfaludy Színház, az első 

magyarországi zsidó színház, amely az előtte működő óbudai színkör hagyományait folytatta. 

A színkörben fordításokat és eredeti darabokat is előadtak, Halász Tamás példaként említi 

Lorényi K. Antal Ne hagyd magad, Schlesinger című darabját vagy Lukácsy Andor Zsidó 

honvédjét, a huszadik században pedig Feld Mátyás Nehéz zsidónak lenni című darabját és 

Nem tudok én zsidó nélkül élni című operettjét. A színházban a jiddis színház atyjának, 

Goldfadennek Sulamit című darabját is bemutatták (igaz, a színlapon helytelenül szerepel a 
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szerző személyneve, a darab eredetijét pedig héber nyelvűnek tüntetik fel). A darab nagy 

sikert arat, több paródia is születik belőle, és Halász Tamás szerint ebből a klasszikus zsidó és 

nem zsidó szerzőket egyaránt parodizáló műfajból nő ki a híres pesti kabaré. Egyébként az 

említett Feld Mátyás – akinek zsinagógai esküvőjén Jókai Mór volt a tanú – egy másik 

színház vezetőjeként is működött, ami nagyobb figyelmet szentelt a zsidó repertoárnak. Ez a 

színház az apja által 1879-ben kibérelt Városligeti Színkör volt, amely ekkor már a Budapesti 

Színház nevet viseli, és repertoárján több zsidó témájú darab szerepel, mint például A mádi 

zsidó (Lászy Vilmos), Uriel Acosta (Gutzkow, egyetlen alkalommal) vagy Feld A pesti zsidó-

ja, emellett pedig a Dybuk is, Donáth Ernő zenéjével. (Halász 1999: 90-93) 

 

A második zsidó színházat Magyarországon tragikus módon már nem a zsidó színház és 

dráma megismertetésének vágya vagy az identitás szabad megélése, hanem annak egy külső 

hatalom általi  brutális korlátozása, egy újabb gettó – ekkor még képletes – falainak felhúzása 

hozta létre. Az OMIKE, azaz az Országos Magyar Izraelita Közművelődési Egylet 1909-ben 

alakult, és 1938 után a magyar zsidó kultúra támogatása mellett már szociális intézményként 

is működött, és ráhárult az a gigantikus feladat is, hogy a kultúra révén próbálja tartani a 

lelket a zsidóságban. Az 1938. május 25-én elfogadott első zsidótörvény több értelmiségi 

pályán, így a művészi életben is legfeljebb 20 százalékban határozta meg a zsidók arányát, 

aminek következtében számos élvonalbeli színész, énekes, táncos és zenész maradt munka 

nélkül. A Goldmark Színház 1939. november 11. és 1944. március 19. között működött, és 

miután 1939-ben megalakult az OMIKE Nagy Kultúratanácsa, ketten képviselik a színházat: a 

kor egyik legkiemelkedőbb színészóriása, Beregi Oszkár, valamint dr. Sándor Zoltán. A 

repertoáron a nem zsidó szerzők darabjai (például Racine Esztere) mellett a zsidó témájú 

színművek között ott találjuk Szabolcsi Lajos Az áruló című darabját, Pap Károly Dávid és 

Batsebá-ját Kelen Hugó zenéjével és Mózesét Herskovits Béla zenéjével, vagy az említett 

Sulamitot és Gordin Mirele Efrosz című sikerdarabját. Az OMIKE előadásainak a német 

megszállás vetett véget (Halász 1999: 94). Az előadásokat elvileg csak a hitközség tagjai 

látogathatták hatósági engedély alapján, de nem zsidó nézők is – köztük neves személyiségek 

– rendszeresen részvettek az előadásokon, többek között Sergio Failoni, a híres karmester, az 

Operaház akkori zeneigazgatója is, aki egy jól ismert anekdota szerint azt mondta: „Ha jó 

operaelőadást akartok hallani, hát menjetek a Goldmark terembe" (Bálint 1964: 245). 1942. 

december 7-én, pedig a 60. születésnapja tiszteletére rendezett esten Kodály Zoltán is 

megjelent, és miután mindenki elfoglalta a helyét, demonstratív módon végigment a termen, 

és leült az első sorban. Kodály egyébként rendszeres látogatója volt az előadásoknak. 1939-
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1944 között 733 előadást tartottak 272 ezer nézőnek; és próza, opera, operett, irodalmi és 

dalest, kabaré és koncert egyaránt szerepelt a műsoron (az OMIKE-ról részletesen lásd: Horák 

1998). 

 

A soát követően szinte lehetetlenné vált bármilyen zsidó színház létrehozása. Számos művész 

áldozatául esett a koncentrációs táborok poklának, a munkaszolgálatnak, a gettó 

nélkülözéseinek (például a drámaírók közül Szomory Dezső) vagy a nyilaspogromoknak. A 

szocializmus évtizedei alatt a hatalom tiltva tűrt módon viszonyult a zsidó közösségi élethez 

és a zsidó kultúrához: csak szűk hitközségi kereteken belül engedélyezte a vallásgyakorlatot 

ezen kívül a zsidóság mint bármilyen közösségi identitás csak a soá kapcsán jelenhetett meg, 

és akkor is inkább csak burkolt formában, a „fasizmus áldozataiként” lehetett zsidókról írni. A 

holokauszt kérdését az irodalomban és a művészetben is hasonló óvatossággal kezelték: 

különböző dokumentarista visszaemlékezések mellett kiadták például Moldova György, Déry 

vagy Kertész Imre soával foglalkozó regényeit, amelyekben a soá és a zsidóság tragédiája 

megfogalmazódik, de ezek többségét érezhetően a kánon peremén tartották. A színpadon 

pedig maga a holokauszt is csak ritkán jelent meg – jellemző módon, magyar szerzők művei 

közül először az Egy szerelem három éjszakája és a Képzelt riport egy amerikai 

popfesztiválról című musical és rockopera foglalkozik nyíltabban a soával. A rendszerváltás 

utáni években kibontakozó zsidó kulturális reneszánsz – amelynek hátterében részint a zsidó 

örökség, a szülők-nagyszülők örökségének felfedezése, vagy nem zsidó részről a kíváncsiság, 

a „köztünk élő egzotikum” és/vagy a zsidó-nem zsidó közös múlt megismerésének vágya áll – 

több kisebb zsidó színjátszó társulatot, alternatív műhelyt, csoportot hozott létre. Ilyen volt 

például a majd tíz évig működő, Vajda Róbert és Schönberger Ádám nevéhez köthető 

Budapesti Zsidó Színház – Salto Mor(t)ale Társulat. A legjelentősebb társulat azonban az 

egyre nagyobb elismertségnek örvendő Gólem Színház.    

 

Borgula András, az Izraelben végzett fiatal rendező, művészeti vezető és színházi szakember 

2005-ben alakította meg a Gólem társulatát, amely ugyan a mai napig nem rendelkezik saját 

játszóhellyel (a Jurányi Inkubátorházban játszanak), de nívós repertoárjával beírta magát a 

magyar színházi életbe és közéletbe. Egy 2016 nyarán megjelent interjúban Borgula elmeséli, 

hogy noha a Gólem megalakulása előtt is léteztek magukat zsidó színháznak nevező 

társulatok, „a” Magyar Zsidó Színház nem létezett, és ez vezetett a Gólem megalakításához. 

A társulat jelenleg állami támogatás nélkül működik – csak a játszóhelyet támogatja a 

második kerületi önkormányzat. A társulat magyar és nemzetközi elismertségét nemcsak a 
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külföldi meghívások, sikerek jelzik, hanem a fellépő színészek, közreműködő alkotók névsora 

is. A fellépő színészek között szerepel például Lukáts Andor, Kálid Artúr, Schmied Zoltán és 

Kiss Mari, a szerzők között Dragomán György vagy a humorista Litkai Gergely. 

Fogadtatásukban komoly szerepe van annak, hogy olyan humort mernek használni, ami 

Európában is egyedülálló. Kolozsvári sikerük arról tanúskodik, hogy vendégjátékukat 

nemcsak színházi eseményként élték meg a kolozsváriak, hanem egyfajta társadalmi-

pszichológiai élménykéntl is: „akkora sikerünk volt, hogy előadás után követelték, 

beszélgessünk, mert azt mondták, náluk nem lehet úgy beszélni zsidókról, zsidókkal, mint 

ahogy velünk.” (Ruttka 2016: 44). 2013. február 14-én személyesen is volt alkalmam Borgula 

Andrással elbeszélgetnem, akinek készségességét, inspiráló gondolatait ezúton is köszönöm. 

Borgula elmondta, hogy a névválasztás azért esett a Gólem névre, mert a zsidó kultúra 

meghatározó, sokak számára jól ismert alakja, és a név az élettelenből élővé válás majd 

megint élettelen állapot folyamata mellett a spirituális-intellektuális védelmet is jelképezi – 

miként a Gólem is, „akit” a legenda szerint azért teremtettek, hogy védje a zsidókat. Az első 

jelentés így a zsidó színház megteremtését is jelképezheti, de azt a folyamatot is, amelynek 

során egy dráma sorai a színész által életet nyernek, majd elveszítve a színész személyes, 

fizikai volta révén adott fizikai „életet”, spirituálisan mégis élő módon épüljenek be a nézőbe. 

A második, a spirituális védelemre utaló jelentés pedig a színház, a művészet, a kultúra, az 

intellektus védőháló szerepét hangsúlyozza. A színház először még inkább az izraeli színház 

nagykövete kívánt lenni, és mivel nem volt világos, hogy mitől „zsidó” egy színház, mitől 

„magyar zsidó”, ezért megpróbálják maguk alakítani ezt a definíciót.  Kezdettől fontos kérdés 

volt az is, hogy lehet-e a zsidót másként is, mint áldozatként megeleveníteni a színpadon. A 

Gólem tehát a maga módján próbál a soától és az áldozati identitástól eltávolodni, főleg a 

humor eszközével, amely hangsúlyosan törekszik arra, hogy ne csak a zsidók számára legyen 

érthető. Borgula András szerint különösen fontos a nézők reakciójának nyomon követése, és 

annak felmérése, hogy a túlnyomórészt nem zsidó néző mit – és tegyük hozzá: hogyan ért 

meg. Egyetlen zsidó színházként felelősségük is van, így az önirónia és önreflexió szerepe 

nem terjed ki például a többségi, nem zsidó társadalom szimbólumaira, mert ez Borgula 

szerint nem egy zsidó színház feladata. A zsidó és nem zsidó kultúra és társadalom közötti 

átjárhatóságot jelképezi, hogy több darabjuknak – például az egyik legnagyobb sikert aratott 

Lefitymálva című darabnak a szerzője nem zsidó. A társulat szombaton, ünnepekor is játszik, 

ami ismét arra utal, hogy a zsidó identitást tágabb kontextusban értelmezik és élik meg. A 

zsidó identitás megélése és közvetítése különböző szinteken nyilvánul meg. A színészeket 

igyekeznek a zsidó életformával, kultúrával megismertetni, ezt Balázs Gábor segíti 
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beszélgetésekkel, zsinagóga-látogatással. A színészek a színpadon a saját szűröjükön átszűrt 

identitást közvetítik, és a nézők ebből, a darabból, illetve az előadások utáni beszélgetésekből 

kaphatnak képet a zsidó identitásról. A kritikusok ugyanakkor kevésbé fogékonyak a „zsidó” 

üzenetre, inkább a színházi-esztétikai kérdésekről írnak. Borgula szavait a Vígszínház 

társulata által bemutatott Mikve fogadtatása is alátámasztja majd (lásd az izraeli drámáról és 

színházról szóló fejezetben), mint ahogyan Borgulának az a helytálló véleménye is, hogy 

ennek oka legtöbbször a zsidósággal kapcsolatos tudásanyag hiánya. Így például a kritikusok 

nem tudták értelmezni, hogy a Mamelojsen esetében a főszereplő jom kippur-kor bekövetkező 

halála azt jelenti, hogy a hagyomány szerint felmentést kap bűnei alól – ezért nagy álma 

minden vallásos zsidónak ezen a napon meghalni.    

 

A fentiekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Magyarországon „a” zsidó színjátszás 

mindig a hivatalos színházi élet margóján létezett, vagy az alternatív-underground színházi 

életben vagy az „entertainment”, a szórakoztatóipar peremén, esetleg a kettő 

kombinációjaként, vagy pedig egy külső, kényszerítő erő hatására, illetve annak ellenében a 

szellemi ellenállás egyik formájaként. A fősodor színháza időről időre érdeklődést mutatott és 

mutat a zsidó témák iránt, és ezt az érdeklődést értelemszerűen a politikai közeg vagy egyes 

divathullámok determinálták, a magyar nyelvű zsidó dráma pedig ennek függvényében jött 

létre. Viszonylag kevés olyan drámát találunk, ami a magyar zsidó identitás sajátos kérdésével 

foglalkozna; ennek okát a soá előtti időszakban én a mózeshitű magyar identitás erős 

megélésében látom, a soát követő időszakban pedig a sokkhatásban és a politikai 

körülményekben. A reformkortól kezdve a magyar zsidó elit magyarosodási törekvései a 

kulturális és nyelvi asszimilációt tűzték ki célul, és az emancipáció törvénybe iktatása, illetve 

a századfordulóig terjedő évtizedek ennek az identitásnak a bűvöletében éltek. Az identitás 

kérdése egy retorikai fordulattal élve nem volt kérdés annak a zsidó szellemi életnek, amely a 

színház iránt érdeklődést mutatott. Az első világháború idejére szaporodó előjelek és kétségek, 

majd a háború utáni antiszemita hullám a Trianon jelentette sokk kontextusában arra késztette 

a zsidó elitet, hogy még inkább hangsúlyozza magyarságát. A soá után pedig egyszerűen nem 

volt lehetőség a holokauszt utáni zsidó identitás kérdésének vizsgálatára, mivel a szocializmus 

szemében csak egyetlen hivatalos zsidó identitás létezett. 

 

Mielőtt rátérnék a magyar zsidó dráma kérdésére, érdemes némi figyelmet fordítanunk a 

szórakoztató színház egy speciális területére, a kabaréra, amelynek Magyarországon 



 59 

kiváltképpen nagy hagyományai vannak. Kosztolányi Dezső „A kabaré” című írásában 1922-

ben így ír a magyar kabaréról: 

 

A mi kabarénk nem mont-martre-i diákcsapszékek friss szellemességét és bájos 

kajánságát szólogatja, mint a párizsi, nem véres, nem halálos, nem idegcsigázó, mint a 

berlini, nem tüntet idétlen, kispolgári léhaságával, mint a bécsi. Kezdettől fogva 

igényesebb volt, fényesebb és kényesebb, irodalmibb mindegyiknél. Egy kis nép 

szellemi fényűzésével rendeztük be. Alig van kitűnő írónk, kinek neve ne szerepelt 

volna műsorán, s ezt ne tekintette volna megtiszteltetésnek, mert nem szállt le hozzá, 

hanem magához emelte. (Kosztolányi 2. 1978: 778)  

 

Kosztolányi szavai egyáltalán nem túlzóak, 1918/19-ig például harminc kabaré működött csak 

Budapesten. A kabarétól indult többek között Kertész Mihály vagy Harsányi Zsolt is; és olyan 

írók dolgoztak rendszeresen különböző kabarészínházaknak, mint Molnár Ferenc, Karinthy 

Frigyes, Kosztolányi Dezső, Szép Ernő, Heltai Jenő vagy éppen Móricz Zsigmond. A színházi 

élet margóján létező kabaré kezdettől fogva elsősorban a kis- és középpolgárság szórakozása 

volt, így a színpadon jelegzetes pesti kis- és középpolgári figurák tűnnek, fel, noha a 

nagypolgárság és időről időre az arisztokrácia, vagy a vidéki társadalom alakjai is szerepet 

kapnak. Ennek következtében számos zsidó szerzővel találkoznuk, akik ebből a polgárságból 

érkezve jól ismerik annak minden napjait, apró-cseprő napi gondjait, fájdalmait és örömeit, 

emberi gyengeségeit, és természetesen jól ismerik a pesti zsidó kis- és középpolgárság életét. 

A kabaré színterei általában a polgári lakás, a kávéház, a hivatal, az ügyvédi iroda, esetleg az 

orvosi rendelő; karakterei pedig azok a főleg kisemberek, módosabb polgárok akiknek élete 

ebben a környezetben folyik: hivatalnokok, ügyvédek, újságírók, a kikapós és unatkozó 

polgárasszony, a cselédlány. A zsidó szerzők ennek a világnak illusztrálására beemelik a 

színpadi nyelvbe a mindennapok nyelvhasználatát, beleértve az argót, és azt a sajátos zsidó 

elbeszélői technikát, amely a Biblia óta a zsidó narráció jellemzője, valamint a jellegzetes 

zsidó humort és a hagyományból, történelmi tapasztalatból fakadó öniróniát, a néha keserű, 

néha csipkelődő, de soha nem bántó humort. A teljesség igénye nélkül olyan szerzők neve 

fémjelezi ezt a műfajt, mint Nagy Endre, Békeffy László vagy Vadnai László, Hacsek és Sajó 

alakjának megteremtője, és Kellér Dezső, aki a „maszek” szó megalkotása mellett a „ha én 

egyszer kinyitom a számat…” szállóigével a magyar nyelvet is gazdagította. De ide 

kívánkozik Nóti Károly neve is, akinek híres szállóigéi: „Lepsénynél még megvolt!”, „Régi 

motoros vagyok.” évtizedek óta a köznyelv részei. Nóti volt az egyik legnagyobb magyar 
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filmsiker, a Hyppolit a lakáj forgatókönyvírója is. Nóti később Hollywoodban is dolgozott, 

ahogy az említett Kertész Mihály is, aki ott, Amerikában világhírű filmrendezővé vált. Így a 

pesti kabaré a hollywoodi filmekre is nagy hatást gyakorolt, miként Efraim Kishonon 

keresztül az izraeli színházra és filmekre is. 

 

Az első magyar nyelven alkotó és zsidó témával foglalkozó szerzők a 19. század végén 

jelennek meg a magyar drámairodalomban, közülük Makai Emil, Bródy Sándor és Szomory 

Dezső nevét érdemes megemlíteni. Makai Emil (1870-1901) költészetében nagy szerep jut a 

zsidó történelemnek, hagyománynak és a magyar zsidó identitás megélésének, ezzel szemben 

színdarabjai közül csak egy zsidó témájút találunk, az 1891-es Absolon című bibliai drámát, 

amely azonban az egyik első zsidó szerző által írt magyar zsidó drámának tekinthető. Noha 

Makai a maga korában költőként és színműíróként is elismert volt, a huszadik század 

közepére neve fájdalmasan eltűnik az irodalmi köztudatból – és ez a mai napig egyik nagy 

adósága irodalmunknak. Vele szemben Bródy Sándor (1863-1921) prózája és drámái révén is 

integráns része az irodalmi köztudatnak, ha nem is mindig teljes mértékben jelentőségének 

megfelelően. A dada és A tanítónő visszatérő darabjai a magyar színházi alaprepertoárnak 

mint a magyar naturalista dráma par excellence drámái – bár ez a skatulya elég leegyszerűsítő. 

Bródy Egerben született legkisebb, tizenegyedik gyerekként, egy akkor még jómódú 

asszimilált zsidó polgár fiaként. A Bródy-család több száz éve élt Magyarországon, és 

identitásukról Mohácsi Jenő nyújt érzékletes képet Bródy apjának jellemzésén keresztül:  

 

[…] a ragyogó Bródy, aki daliás, remek kiállású, zsinóros magyar ruhát viselő, 

daloskedvű, vadmagyar, borissza, menyecskés, kártyás ember volt […] a régi Szabolcs, 

Hajdú, Somogy, Borsod és Heves megyék termeltek ki ilyen zsidókat, akik 49 alatt és 

után kurucabbak voltak a kurucnál.” (Juhász 1971: 8) 

 

Bródy műveiben többször is visszatér a zsidó identitás, az asszimiláció és az antiszemitizmus 

kérdésére egy asszimiláns, dandy-író aspektusából. Novelláiból, tárcáiból és két részletesen 

elemzendő drámájából (Tímár Liza és Lyon Lea) is nyilvánvaló kötődése, a zsidósághoz 

annak ellenére, hogy a vallást magát nem gyakorolta. Bródy számára hosszú időn keresztül 

alapvetően nem jelent problémát a zsidó magyar kettős identitás harmonikus megélése, ahhoz 

az emancipáció környékén született nemzedékhez hasonlóan, amely az 1867-es törvény utáni 

15-20 év optimista légkörében nő fel és szocializálódik. A tiszaeszlári vérvád jelenti az első 

törést, majd optimizmusa halványulni kezd, hangja gyakran válik keserűvé, érezhető lesz a 
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belső vívódás. Kritikája főleg a zsidó nagypolgárságot illeti, amely átveszi az arisztokrácia 

életformáját és egyre jobban elfordul a zsidó hagyományoktól, hogy teljes mértékben 

azonosuljon a nemességgel mint presztízs-életformával. Bródyt egyre jobban foglalkoztatja a 

zsidó identitás kérdése, és az 1900-as évek elején, palesztinai utazásai élménye alatt írt 

novellái (A szent rög, A szamár halála, Jézus szülőfalujában) is arról tanúskodnak, hogy 

legalább elméleti szinten, de komolyan foglalkoztatták a különböző zsidó identitások. 

Tartózkodása során hosszasan elbeszélget Eliezer Ben Jehudával, a modern héber nyelv 

kiemelkedő megújítójával, akit a modern héber nyelv atyjaként tartanak számon, de általában 

szkeptikusan tekint a zsidó nemzetállam eszményére – bár vizsgálja és újra és újra visszatér rá.  

 

A magyar irodalom nagyhatású és szintén elég félszívvel kezelt, bár korántsem elfeledett 

alkotója, Szomory Dezső (1869-1944) ugyan csak a Péntek este című drámájában foglalkozik 

zsidó témával, de emellett még két szempontból is érdemes a nevét megemlíteni. Az első a 

korban nagy vihart kavart románca Jászai Marival, a magyar színház nagyasszonyával. 

Szomory mindössze 18-19 éves, amikor az akkor negyvenéves Jászai Marival egymásba 

szeretnek, a szakítás oka pedig – váratlan fordulattal – valószínűleg Jászai Mari hűtlensége 

(Réz 1971: 26). Ezen a kapcsolaton keresztül mutatja be Turán Róbert 2013-as Szívzsidó című 

drámája Szomory szecessziós, ízig-vérig századfordulós alakját, és egyúttal a magyar 

zsidóság huszadik századi tragédiáját, amely a századforduló optimista hangulatától a soá 

tragédiájáig vezet – azaz a Szépség-kultusz bűvöletében élő, elegáns úriember Szomory 

szecessziós életélményétől a jogfosztásig, teljes megalázásig és 1944-ben bekövetkezett 

éhhalálálig. A másik szempont Szomory jelképpé válása a magyar antiszemita irodalomban. 

Személye és munkássága a magyar irodalmat az „idegen”, főleg „zsidó befolyástól” 

megtisztítani kívánó antiszemita szerzők szemében vörös posztóvá válik; hisztérikus 

támadások érik nyelvezetét a – amely állítólag jiddis zsargonnal rontott magyar nyelv, holott 

sokkal inkább Vörösmarty késő romantikus nyelvének folytatója, szecessziós képekkel 

fűszerezett, zenei szerkesztésű és lüktetésű –, darabjai előadását pedig antiszemita tüntetések 

kísérik (Réz: 191). Szomory így tragikus jelképe a kulturális asszimilácóra kész, de egy 

ponton brutálisan kitagadott és visszautasított magyar zsidóságnak. 

 

Ugyanezt a visszautasítást kénytelen megélni Pap Károly (1897-1945) is. Édesapja, Pollák 

Miksa (1868-1944) soproni főrabbi a zsidó vallású magyar ideájának, a magyarországi reform, 

illetve neológ identitás egyik kiemelkedő képviselője. Komoly rabbinikus tudása mellett a 

magyar irodalom kiváló ismerője. Az idős rabbit és tudóst Auschwitzba deportálják, fia pedig 
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Buchenwaldban hal meg; a kulturális asszimilációt szívvel-lélekkel valló apa ugyanúgy a soá 

áldozata és kitagadott lesz, mint az asszimilációban csalódó fia. Pap Károly az első 

világháborúban még önkéntesként harcol, majd háború alatti és utáni tapasztalatai egyre 

inkább kiábrándítják. Erről a kiábrándulásról szól Leviát György című befejezetlenül maradt 

drámája. Pap Károly a magyar zsidó irodalom azon kevés alkotója közé tartozik, akiknek 

életművében nem egyszerűen meg-megjelenik a zsidóság témája, hanem munkásságának 

gerincét ez adja. Noha regényművészete – írásművészetének leggazdagabb rétege – a magyar 

irodalom élvonalába tartozik, egyáltalán nem része a kánonnak. Ahogyan Makai és Szomory 

helyzete a magyar irodalomban, úgy Pap Károlyé is azt sejteti, hogy a zsidóság és a nem-

zsidó és zsidó együttélés témája a mai napig is zavarodottságot kelt a hivatalos irodalmi 

életben is – túl azon, hogy a hivatalos kánon falai általában nehezen törhetők át. Ha neve fel is 

bukkan valamilyen tudományos diskurzusban, akkor szinte kizárólag az asszimilációval 

szakító, a cionizmust elutasító, és egy sajátos zsidó nemzeti-etnikai, kisebbségi lét 

felvállalására bíztató Zsidó sebek és bűnök című (ön)kínzó esszéje jogán, pedig Pap Károly 

regényei – miközben nyíltan, kegyetlenül őszintén szólnak asszimilációról és eltávolodásról, 

számos egyéb, gazdag olvasatot is kínálnak. Azarel című regénye például a gyermeklélektan 

pontos megfigyelései, érzékeny leírása révén helyet érdemelne a magyar fejlődésregény-

irodalomban, A nyolcadik stáció pedig egy hasonlóan érzékeny művészregény az alkotás 

problémáiról, és ebből a szempontból Chaim Potok Asher Lev-regényeinek párja. 

Drámái/jelenetei – amelyek többségét az OMIKE művészakciói során, a Goldmark-teremben 

lehetett csak látni – kevésbé magas színvonalúak, de mindenképpen tanulságosak. Többségük 

– Mózes, Batséba, Ráchel és Lea – bibliai témájú, és csak a Szent színpad, az elveszett 

Annabella és a befejezetlen Leviát György foglalkozik modern, kortárs témával. A bibliai 

témájú darabok közül a Mózes érinti még az identitás kérdését. Az 1943-ban születt, és a 

Goldmark-teremben bemutatott drámában Mózes származásának titkát megtudva hánykolódik 

a fáraói udvar, a fiú szeretet és a hála, valamint a népéhez való hűség között, hogy az utóbbi 

győzedelmeskedjen. Ez a választás Pap Károly választása is, az asszimilációban csalódott, 

majd annak lehetőségétől a soá alatt minden szinten megfosztott, állandó halálfélelemben élő 

író itt erősíti meg a Zsidó sebek és bűnökben megfogalmazott választását, de egyúttal reményt 

is kíván nyújtani Mózes történetén keresztül.  A csonkán fennmaradt Leviát György azonban a 

Mózesnél árnyaltabban foglalkozik a kérdéssel, és három jellegzetes stratégiát mutat be, ami 

miatt majd részletesebben is foglalkozom vele.  
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A soát követően a magyar zsidó dráma központi problémájává a holokauszt válik – vagy 

konkrétan a soá szenvedései, utóhatása, a túlélők sorsa, vagy a zsidó történelem és a zsidó 

identitás újraértelmezése a holokauszt felől nézve. A már említett okokból a soá utáni 

évtizedekben egészen a rendszerváltásig inkább csak szórványosan jeleníthettek meg zsidó 

vonatkozású témákat, a zsidó identitás aspektusainak feldolgozása pedig gyakorlatilag 

lehetetlen volt – bármilyen „elhajlás” a hivatalos politikától könnyen a „cionizmus” vagy a 

„polgári csökevény” vádját vonhatta maga után. A néhány – inkább a zenés színpadon látható 

– kivételtől eltekintve így a rendszerváltás hoz fordulatot ezen a téren is. Az általam 

részletesebben elemzendő prózai darabok közül Simon Tamás ötvenes években írt Don Juan-

darabja az egyetlen, amely a szocializmus idején született, de csak a rendszerváltás után 

mutatták be. A darab témája a zsidó identitás megélésének szempontjából talán az egyik 

legizgalmasabb, mivel bár sok szempontból a soát túlélő magyar zsidóság önazonosságának 

képét nyújtja, témájában nem a magyar zsidó történelemhez kötődik, és az egyik 

leggazdagabb európai mítoszt, a csábító mítoszát emeli be a zsidó irodalomba és kultúrába. 

Ferenczi László A zsidó Don Juan-kötet bevezető tanulmányában röviden ismerteti Simon 

Tamás szinte csak pillanatnyinak mondható életútját: a koraérett, gettót túlélő fiút 

tizenötévesen csodagyerekként tartják számon, tizennyolc évesen pedig politikai okokból már 

kiszorul az írótársadalomból (Simon 2003: 9).  

 

A rendszerváltást követő években született darabok közül Spiró György két drámáját (Hello, 

doktor Mengele és Elsötétítés), illetve Turán Tamás külön is elemzendő Szívzsidó – avagy 

Jászai és Szomory elvérzett itt című darabját emelném ki. Spiró gazdag életművében több 

alkalommal is vissza-visszatér a zsidóság megélésének lehetőségeire, a zsidó identitás 

témájára, a zsidó történelem legkülönbözőbb korszakaiban vizsgálva a kérdést, ilyen például a 

Fogság című regénye, amelynek egyik eleme is a zsidó, ez alkalommal a késő ókori római 

(alexandrai, jeruzsálemi) zsidóság önazonossága. Drámái közül a 2013-ban születt Helló, 

doktor Mengele groteszk és abszurd olvasatban érinti az identitás problémáját. A történet 

középpontjában egy különleges kultúrtörténeti személyiség, a polihisztor Lénárd Sándor 

(1910-1972) áll, aki leginkább a Micimackó latin fordítójaként vált világhírűvé. A történet 

Brazíliában játszódik, ahol senhor Tiberio, az egykori nyilas emigráns azt állítja Lénárdról – 

akiről tudja, hogy zsidó, és irigyli sokoldalú tehetsége miatt – hogy ő tulajdonképpen Martin 

Bormann, Hitler helyettese, aki a felelősségre vonás elől menekülve zsidónak adja ki magát. 

Az abszurd vád ugyan megbukik, de csak azért, hogy a szenzációéhes média még 

abszurdabbal helyettesítse; ekkor már Lénárd Sándort Mengeleként „azonosítják”. A 
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nyilvánvalóan groteszk, feje tetejére állt világban megtörténhet – sugallja a dráma – hogy az 

áldozatból a média gyilkost kreál, és a gyilkos (vagy cinkosa) a saját bűneit az áldozatra önti. 

A soá zsidó áldozatáról, ha csak rövid ideig is, de el lehet hitetni, hogy zsidók gyilkosa – 

miközben a valódi tömeggyilkos biztonságban él valószínűleg ugyanabban az országban. A 

darabot a Dramaturg Céh szervezésében a POSZT rendezvényeinek egyikeként láthatta a 

közönség a Nyílt Fórum felolvasószínházában, Hegedűs D. Géza, Kocsis Gergő, Lukáts 

Andor, Nagy Dániel Viktor, Takács Kati és Tóth Ildikó főszereplésével, Lukáts Andor 

rendezésében. Ősbemutatójára a Szatmárnémeti Északi Színházban került sor a Harag György 

Társulat előadásában.  

 

Egy rendszerváltozást követő vita kapcsán Ungvári Tamás Spiró identitás-képével 

kapcsolatban úgy nyilatkozik, hogy: „Az asszimilációt befejezett folyamatnak tekinteni, 

ahogyan Spiró György teszi, illúzió.” (Ungvári 1999: 376). Úgy tűnik azonban, hogy maga 

Spiró a drámáiban sokkal árnyaltabbnak – ha úgy tetszik, egyáltalán nem befejezett kérdésnek 

– tekinti az asszimilációt, így az identitás kérdését is, és legalábbis finoman érzékeli a témával 

kapcsolatban felmerülő hol gyötrő, hol abszurd pontokat. 

 

Spiró György Elsötétítés című színműve a háború alatt játszódik és holokauszt-drámának is 

tekinthető, A magyarországi zsidóüldözésnek a zsidó identitásra tett hatását egyetlen nap – 

1941. július 24. – történésein keresztül mutatja be. Ez a nap a harmadik zsidótörvény 

megjelenésének napja, és a drámában a törvény szörnyű következményeitől próbálja egy apa 

megmenteni kislányát. A történet túlnyomórészt dikcióból, tehát szövegmondásból áll, és 

olyannyira nem a dikció-akció váltakozására épül, hogy a szerző szigorúan megtilt minden 

mozgást, akciót, azon kívül, ami a színpadi utasításokban szerepel. Ezáltal a dráma a 

századforduló társalgási drámáit idézi fel, ám azoknak általában felületes vagy 

melodramatikus jellegétől eltérően, az Elsötétítés esetében a dikciók a nagyon is súlyos 

drámai akciókat leplezik, illetve azok hiányát, azt a passzivitást szimbolizálva, amellyel a 

magyar társadalom többsége – zsidók és nem zsidók is – a zsidótörvényeket, majd a 

deportálásokat és tömeggyilkosságokat, a jogfosztást és a kiiírtást fogadták.  

 

A történet főszereplője egy felső középosztálybeli házaspár. A férj zsidó, a nő a keresztény úri 

középosztály tagja. Környezetével dacolva ment hozzá a szeretett férfihez, és elérte, hogy 

„befogadják” keresztény úri köreikbe, miközben a férfi, tekintettel a házasságára, 

kikeresztelkedett, bár a nő nem kérte erre. Kislányuk halakhikusan, a zsidó vallási 
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törvényrend szerint nem zsidó, a magyarországi zsidó törvénynek értelmében azonban igen. A 

férfi azzal próbálja a gyermeket megmenteni, hogy felesége váljon el tőle, menjen újra férjhez 

egy keresztény(nek minősülő) barátjukhoz, aki a gyermeket adoptálná. A nő azonban 

felháborodva utasítja el az ötletet, amiben szerelmük meggyalázását és elárulását látja, mert 

anyai ösztönénél erősebb szerelme. Végül sértett daccal eleget tesz a kérésnek. A darab 

második része már a háború után játszódik. A férfi, túlélve a munkaszolgálatot, néhány 

fényképért tér vissza kifosztott otthonukba, ahol egykori alkalmazottjával és annak fiával 

találkozik. Felesége és kislánya az új férjjel Argentínába távozott nem sokkal válásuk után. A 

férfi távozását követően az alkalmazott fia egy új világ képét vázolja fel apjának, amelyben 

mindenki egyenlő, de azért „mi” kerülünk az „ő” helyükre. A drámát 2001 mutatta be a Pesto 

Színház, Lukács Sándor, Hegyi Barbara, Hegedűs D. Géza, Rajhona Ádám, Lázár Balázs 

főszereplésével, Márton László rendezésében. Utoljára szintén Márton rendezte meg, 2014. 

április 11-én a Rózsavölgyi Szalonban, ahol Söptei Andrea, Szervét Tibor, Hirtling István, 

Mihályfi Balázs és Sütő András Miklós alakították a főszerepeket.  

 

A néző mindenképpen az apa szempontjaival azonosul, aki mindenáron meg akarja menteni 

kislánya, egy gyermek életét, ezzel szemben a feleség végletekig vitt álláspontja 

életidegennek és kegyetlennek tűnik. A nő ugyanis azzal utasítja el a férj tervét, hogy az 

elárulja szerelmüket, ami a szemében mindennél magasabb rendű érték, akár gyermekük 

életénél is. Amikor azt tapasztalja, hogy férje hajthatatlan, akkor beleegyezik a tervbe, de a 

szerelem gyűlöletté változik, olyannyira, hogy antiszemita vádakat vág férje fejéhez. 

Magatartása extrém, egy anya mindenekfelett a gyermek életét mentené (néhány szélsőséges 

kivételtől eltekintve), tehát videlkedése mindenképpen atipikus, ahogyan logikája is. Kezdeti 

érvelésében azonban paradox módon mégis van egy pont, amivel a néző azonosulhat: a 

feleség ugyanis érzékeli a helyzet abszurditását, annak abszurd voltát, hogy a külvilág mondja 

meg és határozza meg az embert, és hogy ezt egyik napról a másikra törvénybe foglalják, 

megváltoztatni kívánva az ember önazonosságát. Nem kevésbé abszurd és szörnyű, hogy 

valakit „félként” – „félzsidóként” – határoznak meg egy törvényi rendelettel, és hogy e 

rendelet értelmében egy nem zsidó anya és egy „mentes” apa gyermekét egyszerűen 

elragadhatják szüleitől. A feleség pontosan érzékeli, hogy a világ feje tetejére állt, és ehhez 

nem hajlandó alkalmazkodni, ezzel egészen a kegyetlenség és az érzéketlenség határait is 

átlépve. Az apa viszont a zsidó történelem tapasztalatait ismerve pontosan tudja és érzi a 

helyzet súlyát, és a gyermek megmentését, az emberi élet mentését összehasonlíthatatlanul 

fontosabbnak tartja bármi elvnél. A hagyományos zsidó gondolkodást követi, amely az 
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életmentést még a a legtöbb vallási szabály betartásánál is magasabb rendűnek tartja. Egy  

lasszikus zsidó mondás úgy fejezi ki ezt az alapelvet, hogy a Tóra – a törvény, a szabály, az 

elv – van az emberért, és nem az ember a Tóráért. Tehát hasonlóan a conversók stratégiájához, 

a férj álláspontja azon alapszik, hogy az identitás megélhetőségének záloga a túlélés.  

 

Az utolsó, és általam elemzendő darab, Turán Róbert Szívzsidó – avagy Jászai és Szomory 

elvérzett itt (innentől: Szívzsidó) című drámája eddig még nem került színpadra. Turán, aki a 

Madách Színház drammaturgjaként, később a Zsidó Múzeum igazgatójaként a színházban és 

a zsidó kultúrában egyaránt járatos, több darabjában is foglalkozik a zsidó önazonossággal, 

amelyek közül balett librettója, a később bemutatandó Purim, avagy a Sorsvetés műfaja miatt 

is figyelmet érdemel. A Szívzsidó bizonyos éretelemben összegzésnek tekinthető, a 

reformkorban meginduló magyar zsidó identitás virágba szökkenésének majd megsebzésének 

történetét foglalja össze Szomory élettörténetén keresztül. Azok a drámák, amelyekről a 

következőkben részletesen szólok, ezt a folyamatot próbálják reprezentálni, és ezt kísérli meg 

Turán szimbolikusan keretbe foglalni Szomory alakjával. A Péntek este még arról szól, hogy 

a külvilág a vallásos közösségre milyen csábítást jelent, és hogy az asszimiláció ígérete egy 

szerelmen keresztül hogyan ragad ki valakit a közösségből. A Tímár Liza már azt mutaja be, 

hogy az asszimilálódott közegben hogyan adja fel anya és lánya a zsidóságát, és vonakodva 

bár, de az apa is – a történet azonban itt még némi optimizmussal zárul egy józan és 

becsületes orvosnak köszönhetően. A Lyon Lea az első világháború, az optimista 19. század 

fejlődésbe vetett hite pusztulásának hisztérikus hangulatában a külvilág már erőszakosan tör 

be a közösségbe, így a csábítás szinte törvényszerűen kozmikus tragédiába torkollik; a Péntek 

este rabbija még önmaga tud maradni, a Lyon Lea rabbija viszont gyilkossá válva veszíti el 

önmagát, és szinte kiszakítja magát a zsidó hagyományból. A Leviát György a 

magyartalansággal, hazafiatlansággal megvádolt magyar zsidó keserűségének és 

kiábrándultságának a drámája, akinek identitását a külvilág már nem csábítással fenyegeti, 

hanem kikezdi. A zsidó Don Juan pedig a soát túlélő, az identitását elrejtő és/vagy elvető 

zsidóé, aki önazonosságát és saját életét csak egy szerepben látja biztosítottnak – miközben 

mégis igyekszik megtalálni a lehetőséget zsidósága szabad megélésére is. Végezetül a 

Szívzsidó végigvezet azon az úton, amely péntek estétől az elsötétítésig vezetett –a kortárs 

magyar zsidó identitás horizontjából.  
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Péntek este 

 

Szomory Dezső (1969-1944) drámája 1895-ben született, és 1896. február 28-án mutatta be a 

Nemzeti Színház – egy olasz egyfelvonásos vígjátékkal (!) együtt. Egy, a bemutatóról 

született frankfurti kritika „a vallásszabadság, a vegyes házasságok jogának és 

szükségességének problémáját vélte kihallani belőle” (Réz 1971: 48). A maga korában a 

darab nem számított sikertelennek, 1926-ban film is készült belőle, 1935-ben pedig Beregi 

Oszkár főszereplésével fel is újították. A rövid, egyfelvonásos színmű története pár 

mondatban összefoglalható. a középkorú, 55 éves Áron rabbi szép, fiatal felesége, a 26 éves 

Eszter magányosnak érzi magát a kis magyar faluban, és magányos bolyongásai közben 

virágot szakít a Dobray-kastély kertjéből. Ákos, a kastély vele egykorú fiatal ura tetten éri, 

azonban nem haragszik meg rá, hanem beleszeret, és Eszter is viszonozza érzéseit, amelyek 

elől kezdetben még menekülni próbál. Kéri férjét, hogy vigye el a faluból, a városba, de az 

nem hajlandó rá, és megesketi Esztert, hogy „a kereszténnyel [azaz Ákossal] többé nem 

beszél” (Szomory 2007: 54). Eszter végül megszökik Dobrayval. A rabbi először összeomlik, 

majd összeszedi minden erejét, és ebédasztalhoz szólítja a hitközség tagjait. A darab az ünnep 

méltóságával zárul. 

 

A dráma egyszerre késő-romantikus melodráma és a századforduló szecessziós-

impresszionista és szimbolista hangulatát tükröző darab, amelyben nagyon finoman jelenik 

meg a századforduló magyar zsidóságának egyik gyakori életérzése. Ungvári Tamás pontos 

megfogalmazása szerint: „A darabban mindvégig fú a szél a hegyek felől: a mű csupa 

hangulat Ibsen és Maeterlinck modorában. Eszter elnyomhatatlan csodálata és vonzalma a 

történelmi osztályok képviselői iránt azonban Szomoryé.” (Ungvári 1999: 259). A hegyek 

felől fúvó szél a gótikus drámák hangulatát idézi, ugyanakkor szimbolikusan fejezi ki a 

közösséget és annak identitását fenyegető (viharos) szelek fenyegetését. A hangulat ennek 

megfelelően fátyolos és álomszerű, mintha az állandó bizonytalanságot, szorongást fejezné ki, 

félelmet valami homályos, láthatatlan fenyegetéstől, ami különös csáberőt is jelent. 

Maeterlinck vakjainak bizonytalansága, Ibsen egyes alakjainak mélyen elrejtett szorongása és 

titkai köszönnek vissza. A kastély pedig – miként A vámpírok bálja című musicalben vagy 

Lea Goldberg A kastély úrnője című drámájában látni fogjuk – szimbólumként jelenik meg. 

Részint kafkai értelemben – azáltal, ahogyan a közösség felett „lebeg”, de még inkább az 

említett vámpír-musicalhez hasonló értelmezésben, amennyiben a kastély és annak délceg, 

ifjú ura erotikus-romantikus csábításként jelentkezik, aki nem egyszerűen egy fiatal nőt csábít 
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el, hanem a közösség szellemi vezetőjének, esszenciájának, a rabbinak a feleségét. 

Szimbolikus értelemben így az egész közösségre, és főleg a közösség jövőjére, a fiatalságra 

jelent csábítást, a házasságtöréssel szétrombolva a legalapvetőbb vallási értékeket. A 

hagyományőrző zsidóság a modernizálódó világban gyakran érezte és érzi a külvilág ilyetén 

csáberejét, ami ellen újra és újra fel kell vennie a harcot, vagy a csábítás megszelíditésének 

kísérletével vagy a lehető legteljesebb elzárkózással. A századforduló magyar kontextusában 

a legnagyobb csáberőt a zsidó identitásra az arisztokrácia és életformája jelentette, ez iránt 

vágyódik Eszter, és eziránt vágyódik majd Tímár Liza is. A saját magát a nemzet krémjének 

tartó magyar nemességhez való asszimiláció, a nemességbe való belépés aktusa jelentette a 

magyar zsidóság számára a teljes integráció reményét, az eggyé válást a magyarsággal. 

Miközben a reformkor első magyarul író zsidó novellistái a nemes által elcsábított és – 

gyakran tönkretett – ártatlan zsidó lány alakjával még a „csábító, a keresztény ifjat romlásba 

döntő szép zsidó nő” ősi sztereotípiája ellen küzdöttek – amiről később még részletesen 

szólunk – a századfordulóra ez a csábítás már nem egy nemes, hanem a nemesség 

vonzerejeként és a közösséget szétromboló veszélyeként is megjelenik. Eszter nem egy 

egyszerű fiatal lány, akinek tönkretétele, kiszakítása a közösségből fájdalmas, de egyedi, a 

közösség egészét létében nem fenyegető tett, hanem a rabbi felesége. Nemcsak Eszter veszíti 

el identitását, de önazonossága elvesztése az egész közösséget megrengethetné, mert a 

közösség vezetőjének feleségét házasságtörésre csábították. Áron rabbi azonban még képes 

megtartani közösségét, méltósággal kezeli a helyzetet, és a darab végkicsengése azt sugallja, 

hogy a közösséget és identitását képes lesz intakt módon megőrizni.      

 

Tímár Liza házassága 

 

Bródy Sándor drámájában már a csábítás sokkal közvetlenebb következményeivel találkozunk. 

A Tímár-család második generációja, az apa vonakodva bár, de már elhagyta ősei vallását, 

míg a harmadik generáció, Liza pedig semmilyen lelkifurdalást sem érez, hanem éppen 

ellenkezőleg, zsidóságától dühödt módon próbál megszabadulni. A drámát (alcíme: 

„erkölcsrajz három felvonásban”) 1914 áprilisában mutatták be, a címszerepben Varsányi 

Irénnel, a gróf szerepében Tanay Frigyessel. Földes Anna lesújtónak is tekinthető véleménye 

jól jelképezi a szocialista időszak zsidó identitással kapcsolatos attitűdjét. Földes szerint:  

 

Hol van már A dada megrázó hitelű cselédkvártélya? – Itt egy meggazdagodott zsidó 

üzletember pazar otthonában játszódik a dráma. Bolygó Kis Erzsébet sorsa a milliók 
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gondjára vetett új és bátor fényt – Tímár Liza gondja senkinek sem fáj [kiemelés tőlem, 

PSZ]. Legalábbis, aligha közérdekű probléma, hogy egy sznob mama, gőgjei és 

romantikus vágyai kábulatában még azt is elhiteti vagyonos leányával: nem polgári 

atyjának, hanem édesanyja főhercegi hódolójának kék vére csordogál ereiben […]. 

(Földes 1964: 75-76) 

 

Földes érinti a „felkapaszkodott család” problémáját, a családi bonyodalmakat – de kínosan 

kerüli a darab legfontosabb és hangsúlyos problematikáját: az asszimiláció kérdését, a zsidó 

nagypolgárság nemességhez való vonzódásának pszichológiailag is releváns kérdését. Egy 

úrhatnám mama és lánya hóbortja valóban komikus, és senkinek sem fáj, de egy zsidó mama 

és lánya úrhatnámsága már nagyon is súlyos kérdés, amely a magyar zsidó történelem és 

általában a századforduló magyar történelmének nagyon is lényeges problémáira irányítja rá a 

figyelmet. Nem Földes Anna az egyetlen, aki megkerüli a zsidó identitás problémáját, már a 

korabeli kritika sem érintette. Hozzájuk képest Bródy egy másik biográfusa, Juhász Ferencné 

már sokkal értőbb módon viszonyul a drámához, észreveszi, hogy a darab a kikeresztelkedett, 

a nemességgel (és azon belül is a katolikus nemességgel – Bródy 1964: 369) azonosulni 

kívánó zsidó nagypolgárság kritikája, azé a zsidó nagypolgárságé, amely a befogadásért 

cserébe feladja saját zsidó identitását (Juhász 1971: 248-249). Bródy András, a Bródy-

drámákat tartalmazó gyűjteményes kötetben utószavában hasonlóképpen jellemzi a darabot: 

„Ez a darab vádirat. Vádolja a dúsgazdag, kikeresztelkedett zsidót, a talaját vesztett 

katonagrófokat, a korrupt ügyvédeket.” (Bródy 1964: 522). 

 

A darab főszereplője Tímár Liza, egy önerejéből meggazdagodott zsidó nagypolgár egyetlen 

lánya. Tímár a lánya boldogulása kedvéért kikeresztelkedett, de állandóan viaskodik magával. 

Felesége azonban betegesen vonzódik az arisztokráciához, olyannyira, hogy elhiteti lányával: 

nem Tímár az apja, hanem egy főherceg. Liza magát nemeskisasszonynak látja, semmilyen 

kötődése nincs zsidóságához, éppen ellenkezőleg, mereven elutasítja, és álmai 

beteljesítéseként egy elszegényedett, de négyszáz éves nemesi család fiához, Kunóhoz akar 

feleségül menni, emiatt összevész apjával, és elköltözik. Anyja ezután vallja be, hogy mégis 

Tímár az apja. Liza ezt követően egyre jobban meginog döntésében, és szorult helyzetéből a 

család orvosa menti ki, aki titokban szerelmes a lányba. Kifizeti Kunó adóságait, aki így már 

nem akarja elvenni a lányt, és egy váratlan, kissé hollywoodias fordulattal Liza is rádöbben, 

hogy mindig is a józan, tisztességes orvost szerette.    
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Tímárné és lánya arisztokrácia iránti vonzódása Molière úrhatnám polgárához és Dandin 

Györgyéhez hasonlatos. Azonban míg Jourdain úr vagy Georges Dandin sóvárgása a 17. 

századi francia nemesség iránt egyszerűen csak érvényesülési vágy, Tímáréké az elfogadás 

iránti vágy: kiszakadni a már láthatatlan gettóból, és „őshonossá” válni valahol. Jourdain úr 

így inkább komikus, míg Tímárné és lánya tragikomikus karakterek, a helyzet pedig, ami ezt a 

sóvárgást anyából és lányából előhívja, önmagában együttérzést is ébreszthetne, de a sóvárgás 

tárgya és módja – a zsidóság dühödt elutasítása és a nemesség iránti rajongás – ugyanakkor 

torz és félresiklott. Nem egyszerűen arról van szó – vagy egyáltalán nem arról van szó –, hogy 

a család két nőtagját a kifinomult etikett, a világi műveltség, tehát a külsőségek vagy egy 

életideál vonzaná (azzal a zsidóságát megőrző nagypolgársággal szemben, amely ezt az 

életideált próbálta a judaizmussal ötvözni), hanem arról, hogy mindennek átvétele a 

zsidósággal való szakítás lehetősége. Tímárné egy ponton kevéssé hangsúlyos módon utal 

erre a kisebbrendűségi érzést kiváltó helyzetre:   

 

Tímárné: Mihozzánk nem jön senki, csak pénzért. Nem mehetünk sehová, csak 

ahova befizettünk.  (Bródy 1964: 354) 

 

Liza más szemszögből közelíti meg a pénz és a gazdagság szerepét, átvéve a magyar 

nemesség és dzsentri világ több évszázados idegenkedését a pénzügyekkel, a gazdasággal, 

vállalkozásokkal szemben, és gyűlölettel és megvetéssel beszél a pénzről: 

 

Tímár:  Pénz. Nagy tisztelettel. Millió! Nem imponálok neked?  

Liza: Tudom, hogy nagyon gazdag vagy, utálatos az. De ez jó, kell. Mégis, 

sokkal jobban imponálnál, ha egyszerű skót nemes volnál.   

Tímár: Éppen skót? Miért nem angol, francia, magyar? Magyarok vagyunk, 

nemesek. 

Liza:  Tudom, mennyiért vetted. (Bródy 1964: 356) 

 

A pénz iránti ellenszenve azonban nem egyszerűen egy antikapitalista vagy egy lázadó, 

bohém-álmodozó fiatal anti-establishment nézeteinek tükre, hanem arra utal, hogy a lány 

kompenzációs kényszerétől és identitásválságától vezérelve átvette a zsidóellenes toposzok 

rendszerét is. Ebben a rendszerben a pénz valami zsidó ármány vagy annak eszköze, amit a 

zsidók arra használnak, hogy mindenkit becsapva megszerezzék a nemesség ősi jussát:  
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Liza:  Igaz, hogy ti csaltok? 

Tímár:  Ki az a ti? 

Liza:  Te. 

Tímár:  És ki mondta ezt neked? A grófnő? 

Liza:  Az. 

Tímár:  A házi grófnőm. 

Liza:  Akinek a birtokait, mindenét árverésen vetted. 

Tímár: Hát hol? Hangversenyen? Nem én árvereztetem el. Én tőlem nem 

kapott kölcsönt egy krajcárt sem. És idevettem. Állandó 

vendégszeretetemet élvezi. És ez a hála? […] (Bródy 1964: 367) 

 

Lányával szemben Tímár valamilyen módon igyekszik zsidó gyökereit megtartani, büszke 

rájuk, és frusztrációja abból fakad, hogy a befogadás – és főleg lánya – kedvéért, felesége 

unszolására olyan lépésre kényszerült, amit megvet. Miközben tudja, hogy ezután a lépés után 

szinte logikusnak tekinthető Liza attitűdje, mégis kétségbeesve próbálja önazonosságuk 

maradékát megőrizni. Liza és Tímárné számára azonban már zsidó múltjuk is „irtózatos”, és 

Tímár egykori rabbi vagy jesiva-tanulmányait szégyenként élik meg:  

 

Tímár: […] Megtettem a kedvedért azt… Azt! Nem volt könnyű! Nem mintha 

hinnék ebben vagy abban. A közönséges ember ma: a maga istene, és 

egyszersmind a hívője is… ez a mai vallás. És evvel tisztában voltam 

fiatal teológus koromban. 

Liza:  Milyen teológus? 

Tímár:  Olyan! 

Tímárné: Irtózatos! Elrejti az arcát. 

Tímár: A kedvedért tettem, a kedvem ellen. Az anyád azt mondta, hogy véged, 

ha nem adunk be a Sacre Coeurbe. Ennek az kell. A kikeresztelkedést 

mutatja. Jó, de nekem is jó lett volna, hogy ott nyugodjak, abban a 

temetőben, ahol az anyám. Az anyámat te nem ismerted. […] 

Tímár: Tudom, hogy ez nektek borzasztó, irtóztató, és nem akartok 

emlékezni… Te… Te… téged még értelek. Nincs magyar komtesz, aki 

nálad komteszebb. […] (Bródy 1964: 357)  
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Tímár utolsó reménye, ha lánya zsidóhoz megy feleségül, még ha kikeresztelkedett zsidóhoz 

is, hogy tőle és zsidóságától ne idegenítse el. Talán abban is reménykedik, hogy unokái így 

visszatalálnak zsidó gyökereikhez: 

 

Tímár:  […] Szívesen veszem, ha beleszeretsz valakibe – tudom – ez ma a divat, 

és nem is csúnya – de kell, hogy az a mi fajtánkba, a te fajtád, az én 

fajtám legyen. Egy idegen elidegenít tőlem, és én elveszítelek. Szeress 

valakibe, aki dolgozik. […] (Bródy 1964: 311)  

 

Első pillantásra úgy tűnik, hogy ebben a világban Tímár erőfeszítései kudarcra ítéltetnek, már 

csak azért is, mert az első lépést ő tette meg abban az irányba, ami annak bekövetkeztéhez 

vezet, amitől a legjobban fél. Azonban Bródy darabja nemcsak abban emlékeztet Molière 

komédiáira, hogy szereplői – ha más okból és más intencióval is, de – az arisztokrácia felé 

törekednek, hanem abban is, hogy színre lép egy olyan szócső, olyan rezonőr, aki az író 

véleményét képviseli. Ahogyan a francia komédiákban, úgy Bródy darabjában is ez a szócső 

egy orvos, a család orvosa, aki Liza iránti tiszta érzelmeivel, józanságával esélyt jelent Liza 

számára, lehetséges alternatívát felmutatva. Az orvosnak nincs neve, semmit nem tudunk meg 

származásról, identitásáról, nem tudjuk, hogy zsidó-e vagy sem. Tudós ember, kívülálló, aki a 

felvilágosodott inettelktüel racionalitásával szemléli Lizáék hóbortjait, és arra figyelmeztet, 

hogy önmaguknak kellene maradniuk. Az általa képviselt „deus ex machina”, és Liza váratlan 

vallomása az orvos felé meseszerűnek, és némileg összecsapottnak is tűnik, de éppen ez élezi 

ki a konfliktus súlyosságát: ebből az identitásválságból csak a józanság, és ha az nem, akkor 

csak valami csoda hozhat kiutat.     

 

Lyon Lea 

 

Bródy másik drámája, amelyben a zsidó identitás kérdéseivel foglalkozik, már nem magyar 

környezetben játszódik. Ezzel bizonyos értelemben egyetemes zsidó perspektívába helyezi a 

zsidó önazonosságot érintő kihívásokat. Ez a kihívás első pillantásra egy fizikai fenyegetés, a 

háború és egy korszak pusztulása által kiváltott apokaliptikus hisztéria fenyegetése, de 

ugyanúgy egy elegáns arisztokrata – egy orosz nagyherceg – képében jelenik meg, ahogyan 

Eszter és Liza történetében is. Szomory vagy Bródy esetében éppúgy az arisztokrácia 

jelképezi az európaiság, az európai kultúra vonzerejét és/vagy egy egyszerre pozitív és 

negatív, de a tömeghisztériának ellenálló életideált, miként Lea Goldberg később tárgyalandó 
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drámájában.  Földes Anna – a Tímár Liza-darabbal szemben – az 1915-ös Lyon Lea elemzése 

során megértőnek mutatkozik.  

 

Szélsőségesen romantikus történet, de izzó drámaiságában a régi Bródy ereje lobog. 

Két remekbeformált jellem, s néhány sodró erejű, még a művi úton felfokozott 

feszültséget is lélegzetállító szenvedéllyel megelevenítő jelent megmagyarázza a darab 

hihetetlen, tomboló sikerét. (Földes 1964: 78-79)  

 

Bródy a Fehér könyvben ír a darab keletkezéséről (Bródy 2004: 129-152), amit érdemes 

megemlíteni, mivel a szakirodalom, ha egyáltalán említést tesz a Lyon Leáról, rendszerint a 

párizsi epizódot emeli ki mint inspirációt (lásd például Földes 1964), noha Bródy találkozása 

a galíciai menekültekkel legalább annyira meghatározó a mű létrejöttében (Bródy 2004: 137-

152). 1915-ben fronton szolgáló fiáról várta a híreket Párizsban, és egy fiatal francia lány, 

Margot volt a társasága. Margot állandóan apjáról beszélt, akibe „úgyszólván szerelmes volt”, 

„lehet, hogy erről jutott eszembe az apja – aki szerelmes a lányába. Mert ennek a története az 

egész ’Lyon Lea’ és a háború csak alkalom, lehetőség, kifogás” (Bródy 2004: 131). A 

meghökkentően blaszfemisztikus felütés, az incesztus bűne egy nem szokványos rabbi-figura 

megteremtésének az alapja, ami brutálisan jelzi, hogy a rabbi alakja radikálisan eltér a 

konvencionálistól, egészen addig feszítve és szétfeszítve a kereteket, hogy a végén lánya 

gyilkosává válik. Bródy a bemutató után felmerült kritikákra most így reagál:  

 

A tűzvérű Lea elárulta az apját, a férfit, a vért, a vért és a hitet egyben és alkotója 

szétrombolta. A zsidó vallás – amelyben én születtem – nem szelíd vallás, és vannak 

helyzetek, amikor egy szelíd nő is öl, miért ne ölhetne egy szenvedelmes és fanatikus 

férfi? (Bródy 2004: 133).  

 

Kérdés, hogy Bródyt mi vezeti erre a meghökkentő és kortársait is megdöbbentő 

következtetésre? Csak a világháború tapasztalata, – és benne az a tapasztalat, hogy zsidók is 

mindkét oldalon részt vesznek a harcokban – és az általános érzés és sejtelem, hogy 

valaminek, egy viszonylag békés korszaknak végét éli, ami után a borzalmak és 

tömeggyilkosságok ideje jön el, amikor az is fegyvert fog és öl, aki különben soha nem tette 

volna? Vagy annak sejtelme, hogy egy olyan őrült és felfordult időszak kezdetén él, amikor 

bármi megtörténhet, és ami a zsidóság számára különösen tragikus lesz? Akármi is az igazság, 

a rabbi merőben új színben tűnik fel, mint amit megszoktunk. Bródy a cél érdekében 
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megpróbálta a színpadon is „zsidótlanítani” is, ragaszkodott hozzá, hogy egy nem zsidó 

színész, az arisztokratikus Ódry Árpád játssza.  

 

A drámát 1915. szeptember 4-én a Magyar Színházban mutatták be, a főszerepeket Ódry 

Árpád, Törzs Jenő, Gombaszöghy Frida és Tarnay Ernő játszották. Számos recenzió jelent 

meg róla, és nemcsak az olyan illusztris színházi lapokban, mint a Színházi Élet, de a Pesti 

Naplóban, a Pester Lloydban, a Protestáns Szemlében és a Nyugatban is, ahol Hatvany Lajos 

közölt róla recenziót (Bródy 2004: 169-171). Hosszan foglalkozott vele az Egyenlőség (1915. 

szeptember 8., 33. szám, 33-34. és 1916. február 6., 6. szám, 1-2.) és a Zsidó Szemle is (1915. 

október 5., 19. szám, 8.). A több tucat beszámoló mellett a darab sikere is említést érdemel, a 

jegypénztárakat megostromolták a jegyekért (Bródy 2004: 172), Bródy legtöbbet játszott 

drámájává vált: 1929-ben és 1934-ben is felújították – film is készült belőle –, azonban 

később teljesen eltűnt a repertoárról. A monográfiák és az irodalomtörténetek is elég 

mostohán bántak vele, volt olyan életrajz, amely a művek jegyzékében sem tüntette fel. Az 

idegenkedés és óvatosság (vagy a kettő keverékének) oka alighanem a darab témája. A 

Bródy-monográfiák és elemzések nagy része a soá után, a szocializmus alatt született, amikor 

a hivatalostól eltérő zsidó identitás említése nem kívánatos volt; méghozzá annyira, hogy a 

darabot még a háborúellenes narratíva keretein belül, Ady vagy Babits versei mellett sem 

jegyezték, pedig a bemutató idején általában „a háborús érdeken felülemelkedő” szerelem és 

az élet diadalaként ünnepelték (lásd például a költő Juhász Gyula méltatását, idézve: Bródy 

2004: 174). 

 

A Lyon Lea az első világháború alatt született és játszódik, egy sajátos Rómeó és Júlia-

történet, helyszíne egy galíciai zsidó falucska, amit megszállnak a cári csapatok, egyik 

főszereplője pedig egy egyszerre pátriárka-szerű és arisztokratikus rabbi (akiről később 

kiderül, hogy az apja Magyarországon volt rabbi). A rabbi azt tanácsolja a közösségnek, hogy 

bármit adjanak oda a katonáknak, kivéve asszonyaikat, lányaikat, őket rejtsék el. Az orosz 

csapatok parancsnoka, Konstantin nagyherceg azonban tudja, hogy a rabbinak van egy szép 

lánya, és őt követeli. Lea bátran szembeszáll vele, ami kivívja Konstantin tiszteletét, de Josue-

Josch, Lea vőlegénye félelemből lemond a lányról Konstantin javára. A közösség Ábrahám 

áldozatára hivatkozva kéri a rabbit, hogy a stejtl megmentéséért engedjen Konstantin 

kérésének, de a rabbi dühösen elutasítja őket. Lea azonban úgy dönt, enged a herceg 

csábításának, amiért apja elfordul tőle. Konstantin látva a lány félelmét, egy éj haladékot ad a 

lánynak, és az éjszakát a küszöbön tölti. Másnap parancs jön, hogy a magyar csapatok elől 
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evakuálni kell a falut, és mindet felégetni, Konstantin azonban nem hajlandó erre, arra 

hivatkozva, hogy szavát adta: megkíméli a stejtlt és lakóit. Arra is csak Lea kérésére hajlandó, 

hogy elmeneküljön, ám addigra késő. Konstantin öngyilkos lesz, és Lea karjaiban hal meg. A 

rabbi a stejtl megmenekülését ünnepli, amikor szembesül Lea gyászával. Amikor Lea azt 

állítja, hogy a hercegé lett, a rabbi elméje megbomlik, és leszúrja lányát. 

 

A zsidó sajtó természetesen nem a szerelmi szálra vagy a háborúellenességre figyelt, hanem 

elsődlegesen a zsidóábrázolás problematikájával foglalkozott. Szabó Imre az Egyenlőség 

1915. október 14-ei kritikájában a vallási pontatlanságokra hívta fel a figyelmet, amelyek 

közül többet sértőnek is tart. Ilyen pontatlanságként említi, hogy a rabbi ipszilonos Lyon 

családnevét (miért nem Löw vagy Lőwy – kérdezi), vagy azt, hogy Leát többször „Li”-nek 

hívják, ami ismeretlen formája a névnek, legfeljebb Angliában ejtenék ilyen módon. A 

„Lyon” név azonban – miként a kötet végi tanulmányban Ács Gábor is jelzi – jellegzetesen 

szefárd névadási forma, a szefárdoknál ugyanis gyakori a városnevek felvétele, másrészt 

Bródy a galíciai menekültekkel való találkozásáról írt beszámolójában is egy Lyon nevű 

menekültet említ (Bródy 2004: 138 és 181). De valóban komoly tévedés, például az az utalás, 

hogy „Ézsaiás meggyújtatott és újjászületett” vagy a sófár megfújásának szigorú halakhikus 

szabályainak figyelmen kívül hagyása. Különösen súlyos – és ebben Szabó Imrével a 

katolikus Alkotmány című lap szerzője is egyetért –, hogy a szerelmi szál a Tóra-tekercsek 

közelében játszódik (Bródy 2004: 181-182). Az Egyenlőség 1916. februári számában egy, az 

antiszemitizmust szító álzsidó darabokról és filmekről közöl cikket, és a Lyon Leát is ide 

sorolja. A Zsidó Szemle szintén sértőnek tartja a darabot.  

 

A nem zsidó lapok közül a Nyugat 1919. második számában Szász Zoltán tollából megjelent 

írásra („Lyon Lea és a pesti közönség”) foglalkozik hosszabban a darab fogadtatásával és 

annak okaival. Elemzése utal a zsidó sajtó recepciójára is, és egyúttal híven tükrözi a korszak 

hangulatát és nézeteit. Szász a darab sikerét nagyban annak tulajdonítja, hogy zsidó darab:  

 

Lyon Lea nagy kedveltségének egyik főoka az, hogy zsidó darab. Zsidó benne a fő és 

a mellék szereplők legnagyobb része, zsidó az egész hangulata, maga a zsidóság, a 

benne felhangzó vélekedések egyik fő témája s – ami Pesten, ahol mindenkinek, főleg 

egy írónak a vallását és faji származását számon tartják, fontos! – zsidó az írója. 

Mindez együtt szociális problémává teszik a darabot. […] a zsidók nem csak a 

lakosságbeli arányszámukat felülmúló relatív, de a keresztény színházbajárók számát 
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abszolút felülmúló mennyiségben szerepelnek, nem meglepő, Budapest népének, főleg 

pedig a színházba járó felsőbb osztályok emberanyagának jellegét, ízlését, 

érdeklődéseit természetesen erősen befolyásolja ez a nagy szemita alkatrész. […] 

(Szász 1919: 86) 

 

 A rossz ízű felütés után ugyanakkor maga is elismeri, hogy: 

 

[…] a Lyon Lea-eset azonban nem intézhető el, egyszerűen utalással a pesti színházba 

járó közönség erősen zsidós jellegére. Ennek a darabnak a sikere ugyanis sokkal 

bonyolultabb s a maga viszonyában a zsidósághoz érdekesen tükrözteti a zsidóság 

lelkének nem egy jellegzetes tulajdonságát. Első elgondolásra a darab inkább anti-, 

mint filoszemita. (Szász 1919: 86) 

 

Szász a későbbiekben maga is utal a fent említett kritikákra, amik szerinte arról tanúskodnak, 

hogy a zsidóság témája vonzza a pesti „néplelket”, és a zsidóság maga is túlnőtt a vallási 

ideológián, és képes a tévedéseket is „megértő méltánylással fogadni”. Konklúziója, hogy a 

nem zsidók érdeklődése annak bizonyítéka, hogy a „a műveltségi skálán mindenütt 

megvannak azok a feltételek, melyek a zsidó felé terelik a keresztény fantáziát” – vallási vagy 

társadalmi síkon –, és a nyugat-európai „kultúr zsidóság” már nem érzi magát a zsidó néphez 

tartozónak. Kiemelkedve a „vallási szokások béklyóiból” igyekszik „felemelkedni a 

nemzetfölötti kultúrember színvonalára”, ezért nem zavarja az ortodoxia negatív bemutatása. 

Konklúziója, a cikk első soraival szemben már elismerő: „Szép vonás az, mely 

rokonszenvesen üt el más nemzetbeliek sértődöttségétől nagy dühöngésére, ha nemzetük 

fejletlenebb korszakaira s primitív típusaira kritizáló vagy gúnyolódó megvilágítás esik.” 

(Szász 1916: 89-93).  

 

Mielőtt részletesebben rátérnék a darabban ábrázolt identitásalakzatokra, három későbbi – egy 

rendszerváltás előtti és utáni – véleményt ismertetnék. Bródy-monogfráfiájában Juhász 

Ferencné úgy látja, hogy a darabban két generáció mentalitása csap össze (Juhász 1971: 249). 

Egyfelől ebből csábító lenne levonni azt a következtetést, hogy ezen a módon ütközik két 

generáció identitása, másfelől viszont ez az értelmezés túlságosan leegyszerűsítő, mivel az 

apa figurája feltétlenül túlnő a „zordon” atya alakján, aki nem tudja követni a világ változásait.  

Azonban Juhász Ferencné ebből a generációs ellentétből kiindulva finoman ráérez arra, hogy 

az író miként váltogatja a dráma nyelvezetét a zsidó identitás különbözősége szerint:  
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A darabnak az a rétege, amely a zsidóság sorsát és lehetséges magatartását, belső 

vitáját ábrázolja, a biblia nyelvén fogalmazódik meg. Másik rétege a háborúról szól 

modern, szecessziós hangvétellel: a két szerelmes fellázad kijelölt sorsa és a háború 

ellen, élni akarnak és a szerelmet akarják. (Juhász 1971: 249-250) 

 

Ez az értelmezés ugyan a kortárs fogadtatáshoz hasonlóan a háborúellenességre és a szerelmi 

szálra fektei a hangsúlyt, de érinti a zsidó identitás(ok) kérdését is. Ungváry Tamás pedig 

1999-ben már kimondottan a zsidó olvasatra hívja fel a figyelmet: „Bródy Sándor az 

üldöztetés torzulásait mutatja be egy képzelt galíciai közösségben, a hithez való ragaszkodás 

drámáját, olyan helyzetben, amikor a pusztulás mindenképpen eléri a közösséget.” (Ungváry 

1999: 116). Végezetül Ács Gábornak a Lyon Lea szövegkiadásához írt kísérőtanulmányát 

ismertetném, amelyben egy olyan lehetséges értelmezést ad a darabnak és a rabbi figurájának, 

ami a vallási pontatlanság és a blaszfémia problémáját is képes – ha vallási síkon nem is, de 

esztétikai síkon igen – feloldani. Ács szerint maga a drámai lendület, annak „határokat és 

vallási kötelékeket átszakító sodrása” fosztja meg „egy ponton a csodarabbi indulatait szent 

papi jellegétől”, ezáltal kivonva a zsidó értelmezés lehetősége alól (Bródy 2004: 186-187). Ez 

az indulat nem a rabbié, hanem az apáé – jobban mondva „az” apáé. A rabbi shakespeare-i 

vagy antik hőssé transzformálódik, szenvedélye pedig még inkább megfosztja érzéseit zsidó 

jellegétől (Bródy 2004: 190). A dráma így egy szenvedély, egy túlfeszített Szépség-kultusz 

drámája – Bródyra és a fin de siècle világára egyaránt nagyon jellemző módon –, egy olyan 

Szépség-kultuszé, amely „belepusztul a korlátozó élet-valóságba” (Bródy 2004: 192). A 

tetszetős értelmezés és a benne megfogalmazott feloldás ellenére azonban fel kell tennünk a 

kérdést, hogy valóban ki kell-e zárnunk minden zsidó olvasatot, és valóban nincs lehetőség 

esetleg egy hasonlóan feloldást ígérő értelmezésre, annak alapján, amit Juhász Ferencé vagy 

Ungváry Tamás olvasata kínál?    

 

Valóban, minden jel arra utal, hogy Bródy a rabbi figurájában egy univerzális, de legalábbis 

transzcendens apa-archetípust, mítoszt próbált megragadni – beleértve határozott törekvését, 

hogy ne zsidó színész játssza, hanem az az Ódry Árpád, aki par excellence színpadi 

arisztokrataként, nagyúrként vonult be a színháztörténetbe. A rabbi univerzális, abban az 

értelemben, hogy a történetben szereplő apa csak esetlegesen zsidó, de bármi más is lehetne, 

lényege az apaságban, jobban mondva az Elektra-komplexusban rejlik, amelyet az Oidipusz-

komplexus párjának tart a pszichológiai szakirodalom, lány-apa viszonylatban. Ebben az 
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esetben persze az apa érzelmei a hangsúlyosabbak, de Lea hozzá fűződő kapcsolatában 

felfedezhetőek a komplexus nyomai. Transzcendens viszont abban az értelemben, hogy a 

rabbi, azaz egy vallás autoritás végzetes tette alapján nemcsak hogy kiszakítja magát a 

judaizmus értékrendszeréből és parancsolataiból, hanem magából a vallásos gondolatkörből is. 

Abban a vallási közegben, amelyben a diaszpóra zsidósága mintegy kétezer éve élt, egy 

ilyenfajta erőszakos tett gyakorlatilag elképzelhetetlen volt, és áthágott volna minden vallási 

normát. Ezen a ponton jelenik meg a zsidó önazonosság, azaz a diaszpóra zsidó identitásának 

egy fontos eleme, amely a disszimiláns és az asszimiláns zsidóságot egyaránt jellemezte, 

mégpedig az erőszakmentesség. A rabbi kezdetben maga is erre bíztatja híveit: ne álljanak 

ellen, csak lányaikat-asszonyaikat védjék, de ezzel kapcsolatban sem fizikai ellenállásra bíztat, 

hanem elbújtatásukra. Még a hangos szótól is igyekszik megóvni magát. „Pacifizmusa” 

azonban nem gyengeséget vagy pláne nem gyávaságot sejtet, hanem büszkeséget:  

 

Rabbi: Parancsolatukra, főkatona urak. De az ordítást nem hallom. Süket 

vagyok, csak a csendes szót hallom. A pikát nem félem. Minek? Az 

ennivaló a konyhában, az ital a pincében, a pénz ebben a szekrényben. 

Tessék kiszolgálni magukat. (Bródy 2004: 17) 

 

A rabbi határozott nyugodtságával, passzivitásával szemben Lea hangja sokkal vádlóbb, sőt 

lázadóbb: 

 

Lea: Miért jött ide? Miért jöttek ide? Miért ölik meg az embereket? Szent 

emberek ősz szakállát kiszakítják, fiatalok szemét kiszúrják. A 

szilvagallyak fehér virága csupa vér, vér, vér. (Bródy 2004: 29) 

 

A közösség erőszaktól való irtózását pedig leginkább Lea vőlegényének, Josue-Joschnak a 

szavai világítják meg: 

 

Josue-Josch: […] Én még gyenge vagyok, tanuló vagyok: a könyvekben 

nincs megírva, hogy ilyenkor  mit kell tenni. (Bródy 2004: 65)  

 

A diaszpóra judaizmusa számára az erőszak nem létező stratégia, és semmilyen lehetséges 

forgatókönyvvel nem rendelkeznek arra az esetre, ha olyan helyzetbe kerülnek, amelyben nem 

maradna más, csak a fizikai erőszak. Ennek megnyilvánulását három szinten látjuk: a rabbi 
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büszke, nyugodt, elvi erőszakmentességének; Lea szenvedélyes irtózatának és Josue-Josch 

bizonytalanságának szintjén, amely már értelmezni sem tudja az erőszakot.    

 

Előáll azonban egy olyan helyzet, a világháború őrülete, amikor minden feje tetejére áll, és az 

addigi stratégia csődöt látszik mondani. Lánya becsületének és tisztességének védelmében, 

tágabb értelemben a női halakhikus tisztaság, még tágabb értelemben a zsidóság tisztasága 

megőrzésének érdekében a rabbi kilépve a diaszpóra identitásából az egykori biblikus, harcos 

zsidó identitás (vagy a modern cionista önazonosság) felé közelít:    

 

Rabbi: […] Ti nem vagytok héberek és nem férfi nemes nedvéből, 

hanem a sanyarúság és megaláztatás, a keserves szükség 

savanyú levéből fajzottatok. Itt a törvény… (Bródy 2004: 12) 

 

Szélsőséges körülmények között az identitás szélsőséges változásokon megy át – sugallja 

Bródy. Létezett az a szép világ – amiről a rabbi atyjától hallott, egy kis Atlantisz –, ahol 

működött, és amit Bródy nosztalgikusan a hetvenes-kilencvenes évek Magyarországával 

azonosít, de a közép- és nyugat-európai zsidóság viszonylag nyugodt 19. századi életére is 

vonatkoztathatunk, amelyet az első világháború már szétzilál:    

 

Rabbi: Úgy hívják, hogy hegyaljai, magyar. Onnan ered, ahonnan mi 

ketten, ahol megállapodtunk, miután taszigált, nyomott, taposott 

rajtunk keresztül az egész világ és kergetett az egész világ. Én 

sohse láttam ezt a földet, de álmodni azt szoktam róla. 

Konstantin:   Nagyszerű bor, nagyszerű nemzet. (Bródy 2004: 38)  

 

A szélsőséges helyzetben a rabbi először a diaszpóra identitását bírálja felül, majd amikor azt 

látja, hogy ez az extrém helyzet lányát kiszakítaná közösségéből, egyetlen választ tud adni, 

lánya fizikai elpusztítását. A háború őrülete olyan pszichológiai helyzetet teremt, ahol úgy 

láthatja, hogy nem működik a Péntek este rabbijának stratégiája, és ezen a ponton szünteti 

meg saját zsidóságát is.  

 

Ahogy fentebb utaltam rá, egyes recenziók a szerelmi szálat emelik ki a drámából, amolyan 

Rómeó és Júlia-történetként tekintve a darabra, és a generációs ellentét lehetőségét is felvetik. 

Itt szeretném megjegyezni, hogy keresztény férfi-zsidó lány szerelme szintén klasszikus 
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toposz, amelyben a „szép zsidó nő” legtöbbször a keresztény férfira (és ezen keresztül a 

társadalomra) veszélyt jelentő erotikus csábítóként jelenik meg, és csak a 19. századtól 

találkozunk más típusú ábrázolásokkal. Erről részletesebben Halévy operájának 

bemutatásakor írok. A Shakespeare-dráma mint párhuzam azonban csak felszínes olvasatra ad 

lehetőséget, mivel nem két, egyenrangú fél konfliktusából jön létre egy azzal szembeforduló 

viszony, hanem egy áldozatnak szánt lány válik szerelmes nővé, és egy katonaként, 

hódítóként és férfiként is erőfölényben lévő férfi mond le végül tejhatalmáról, és lesz valóban 

szerelmes. A kapcsolat tehát nem a szerelemből nő ki, kecsegtet a konfliktus feloldásának 

lehetőségével, és torkollik tragédiába, hanem eredendően kódolt benne a tragikus végkifejlett, 

amit az képes átesztétizálni és magasabb szintre helyezni, hogy az áldozat és az áldozattá-tevő 

története két szerelmes történetévé nemesedik. Leának Jefta-lánya szerepét szánja a 

történelem, amely szerepe szintén archetipikus, párhuzamba állítható Izsák feláldozásával, de 

a zsidó hagyományból kilépve Ifigénia sorsával is, bár a legerősebb párhuzamot a részint ebbe 

az archetipikus szerepbe is beleillő Eszter királyné alakjával látjuk. Akkor azonban, amikor 

szerelmes lesz a hercegbe, Lea szakít az áldozat engedelmességével és nem kíván a közösség 

érdekében áldozattá válni: szerelmes nő akar lenni, és nem áldozat. Ebből a szempontból 

valóban szembefordul egy értékrenddel, amely áldozatát mint vallásos és a közösség 

érdekében hozott gesztust elfogadná, sőt, ha Eszter királynéra és a zsidó történelem Eszter 

királynéira gondolunk, hősi cselekedetként is értékelné. De generációs konfliktusról csak 

akkor beszélhetnénk, ha a dráma hangsúlyozná, hogy a két fiatal szerelme szembefordulás az 

apák háborújával, amelyet a gyermekek szenvednek meg, erre azonban nem találunk 

utalásokat. A generációs értelmezés azért is megbicsaklik, mert a rabbi semmilyen módon 

nem felelős a háborúért, a kialakult helyzetért, és elutasítja lánya áldozatát. Bródy drámája 

ehelyett sokkal inkább értelmezhető egy olyan korszak reprezentásaként, amelyben az addig 

megszokott, működő sémák és stratégiák az egyik pillanatról a másikra összeomlanak, és az 

olyan kihívást jelent egyén és közösség számára, amelyet az adott pillanatban nem képes 

kezelni. A transzformációs fázis legképlékenyebb és legzavarosabb pillanatairól van szó, 

amikor a régi identitást már súlyos kihívás érte, azonban még nem vagy csak részben 

látszanak az új önazonosság lehetőségei. 

 

Leviát György 

 

Szintén az első világháború mindent felforgató hangulatában felszínre bukkanó, identitást érő 

kihívások drámája a Leviát György, Pap Károly befejezetlen drámája. Befejezetlensége miatt 
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előadási hagyományról sem beszélhetünk, mégis érdemes egy rövid elemzés erejéig 

foglalkozni a darabbal, mivel Pap Károlynak az asszimilációtól való eltávolodásában fontos 

pontot képvisel. Lichtmann Tamás pontos megfigyelése szerint: „Pap Károly a 

legkövetkezetesebb magyar zsidó író volt, aki kompromisszumok nélkül őrizte meg 

zsidóságát, de nem volt hajlandó lemondani a magyar nyelvből adódó kulturális összetartozás 

tényeiről és lehetőségeiről sem.” (Lichtmann 2001: 9) Ez a motívum az, amely felől a Leviát 

György és Pap Károly zsidó identitása kibontható és értelmezhető. 

 

A Leviát György az első világháború idején játszódik. Címszereplője egy 18-19 éves önkéntes 

zsidó katona, aki türelmetlenül várja, hogy valami hőstettet hajtson végre, és a tapasztalt 

Blum hadnagy sem képes lehűteni lelkesedését. Blumot egy kurzusra küldik Innsbruckba, aki 

sejti, hogy ezzel a lépéssel Vértessy parancsnok szeretné „megtisztítani” a zászlóaljat a 

zsidóktól. Leviát elmondja neki, hogy ő is zsidó, de Blum először azt hiszi, a fiú, aki a 

parancsnok kedvence, csak vigasztalni akarja, majd megvádolja, hogy Leviát szégyelli és 

titkolja zsidóságát. A távozó Blum szakaszának élére Vértessy Leviátot nevezi ki, és később 

bevallja tiszttársának, Lázárnak, hogy valóban azért küldte el Blumot, mert „ha egy zsidó ül 

az asztalomnál, én nem tudom magam otthonosan érezni” (Pap 1. 2000: 91). A többi tiszt 

antiszemita megjegyzéseire Leviát óvatosan, egy fiktív zsidó barát példáján keresztül elmeséli 

saját történetét: hogyan érzi magát szívvel-lélekkel magyarnak, és hogyan jelentkezett 

önkéntesnek, apjával is összeveszve. A többi tiszt szerint a „barát” csak kivétel. Leviát 

Vértessy távozása után bevallja, hogy ő is zsidó, később Vértessy is rájön a fiú törzslapjából 

az igazságra, és felkínálja neki, hogy hagyja el a zászlóaljat, de Leviát erre nem hajlandó, csak 

annyit kér, hogy a többiek továbbra is viselkedjenek bajtársként. Vértessy megnyugtatja, hogy 

ha benne nincs tüske az elhangzottak miatt, bennük sincs. A történtek után Fekete, a zászlóalj 

orvosa bevallja Leviátnak, hogy kikeresztelkedett, egy Breuer nevű közlegény pedig arra kéri, 

hogy pszichés betegségére, erős halálfélelmére való tekintettel hadd menjen kórházba. Leviát 

dühösen elutasítja, de elismei, hogy ő is gyakran fél, és elhatározza, hogy bátorságra tanítja. A 

fronton azzal vádolják Leviátot, hogy tudott arról, hogy Breuer rendszeresen megvesztegette 

társait, hogy mások vegyék fel helyette a szolgálatot. Leviát nem tagadja, hogy valóban tudott 

arról, hogy Breuert társai helyettesítik, de semmit nem tudott a megvesztegetésről, és azt hitte, 

Breuert társai könyörületből segítik ki, látva félelmét, amit másnak is elnézett volna. Lázár 

azonban figyelmezteti, hogy ezt senki sem fogja elhinni, és hogy mindenkinek az a 

meggyőződése, hogy Breuernek csak azért nézte el a történteket, mert mindketten zsidók, s 

csak azzal bizonyíthatja, hogy ezt megbánta, ha agyonlövi Breuert. A történet ezen a ponton 
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válik töredékessé, és nem világos, hogy ezt Leviát miért nem teszi meg végül, de a dráma 

végén Leviát felvállal egy veszélyes küldetést, és parancsára Breuernak is ott kell lennie a 

tízfős csapatban, amely végrehajtja az akciót. A harmadik felvonás – amelyben az akció 

egyetlen halottja Breuer lesz, Leviát pedig rádöbbenve tette súlyára, öngyilkos lesz – elveszett, 

csak Leviát monológja maradt meg (Lichtmann 2001: 225-226). 

 

Pap Károly 1925-től két évig színészként járta az országot egy vándorszínész társulattal, 

színház iránti érdeklődése tehát saját tapasztalatból származik – miként frontélményei is. Pap 

maga is önkéntes volt, az olasz fronton harcolt, többször ki is tünteti magát, és ahogy 

Lichtmann is megjegyzi: „már csak elvből is vállalja a háborút, hogy a ’gyáva zsidóról’ 

alkotott előítéletet eloszlassa” (Lichtmann 2001: 17), így Leviát alakja önéletrajzi ihletésű. A 

darab a húszas évek végén született, és eredetileg New Yorkban mutatták volna be, de végül a 

tervből nem lett semmi, mert a Theatre Guild vezetői „úgy vélik, nem adhatnak elő olyan 

darabot melynek egyes kritikusok esetleg antiszemita tendenciákat vethetnének szemére” – 

utal rá Petrányi Ilona (Pap 1. 2000: 283). Pap 1936-1940 között átdolgozta a darabot. A teljes 

kézirat elveszett, de az özvegy által a hagyatékban őrzött és „férje elbeszélése alapján 

kiegészített” változat a Magvető 1973-as kiadásában jelent meg (Pap 1. 2000: 283). 

 

A darabban az asszimilálódó zsidóság különböző identitásstratégiái jelennek meg. A történet 

elején a még intakt magyar zsidó önazonosság annak a Blumnak a csalódott és kiábrándult, 

így sérült asszimiláns önazonosságával találkozik, akit a fronton számos antiszemita támadás 

érhetett. Pontosan érzi, hogy a parancsnok miért akar tőle megszabadulni:   

 

Lázár: […] Ha az öreg igazán úgy gyűlölné benned a zsidót, akkor 

nem téged küldene hátra gázkurzusra, hanem, azt hiszem, 

inkább előbbre. […] 

Blum: […] Még arra sem méltatja a zsidót, hogy megdöglessze. Csak 

lefricskázza. […] 

Lázár: […] Bennetek, zsidókban nagyobb az érzékenység, mint egy 

gyerekágyas asszonyban. Mindenütt gyanakodtok. Én csak 

annyit mondok, akárki örülne a te helyedben. 

Blum: […] Legfeljebb csak az bánt, hogy miért nem mondta meg 

nyíltan az öreg? Elvégre erről lehet beszélni… hogy valaki nem 

szereti a zsidót… Én sem szeretem például a dörgemüzét vagy a 
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savanyú káposztát. Ő meg a zsidót nem. Én meg őt sem. Vannak 

elfogultságok mindenkiben.   

Lázár: […] Én mindig szerettelek, és sosem volt előttem semmi 

különbség. Zsidó vagy nem zsidó. (Pap 1. 2000: 81).    

 

Fekete doktor, az ezredorvos hasonló – még a polgári életben megélt – csalódások után már a 

végsőkig elment az asszimilációs skálán, lemondva zsidó identitásáról. Breuer nem akarja 

zsidóságát feladni, viszont átlagemberként nem akar mást, csak túlélni, ahogy sok más nem 

zsidó katona és átlagember is. Azonban a többség szemében, és a magyar és zsidó identitásra 

egyaránt büszke Leviát szemében Blum attitűdje nem egyszerűen a kisember túlélési ösztöne, 

hanem a zsidó „gyávaság” és „hálátlanság” példája:  

 

Leviát: És ha nem bírja, akkor menjen el erről a földről, s ne legyen 

terhére azoknak, akik közt él és befogadták.    

 

Blum és Leviát példája egyaránt azt sugallja, hogy a zsidó identitás nem lehet „csak” vallási 

vagy nemzeti, esetleg kulturális identitás, hanem egyúttal a külvilág által meghatározott 

sztereotípiák összessége is. Ami egy nem zsidó esetében egyszerű túlélési ösztön vagy 

személyes gyávaság, az egy zsidó esetében nem lehetséges magatartás, sőt, gyávaságként is 

„zsidó” gyávaság és hálátlanság. A zsidó egyén mindig „a” zsidót reprezentálja, és ha 

viselkedése gyáva vagy gyávának találtatik, akkor az az egész zsidóságot jellemzi az 

antiszemita diszkurzusban, így bármely emberi tulajdonság az identitás részévé válhat. Ez az 

identitás azonban egy mások által elképzelt, kívülről kreált önazonosság, amivel nem lehet 

azonosulni, egy józan ember nem azonosulhat vele, ugyanakkor a következményeitől sem 

lehet szabadulni. Blum viselkedése kivetül minden zsidó katonára, Leviátra is – miközben 

Leviát bátorsága nem projektálódik, sőt, részéről jóval nagyobb áldozatokat várnak el. 

Néhány évtizeddel később Gergely Ágnes is megfogalmazza ugyanezt az észrevételt 1992-es 

137. zsoltár-parafrázisában: „Tőlünk verejték kell, nem szenvedély. / S nem érv, erünkből 

mért dőlt itt a vér.”.        

 

Lictmann Tamás monográfiájában külön fejezetben ír Pap Károly magányáról, amely többféle 

magány-érzésből táplálkozik: „a zsidó magánya az ellenséges külvilágban; az identitást 

kereső – nem asszimilálódó, de nem is disszimiláns – zsidó magánya a zsidóságban […]” 

(Lichtmann 2001: 89). Leviát György ugyanígy magányos környezetében, a nem zsidó 
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tiszttársak között, akiknek befogadására vágyik – és erre utal a fenti sor is –, de éppúgy a 

kikeresztelkedő, zsidóságát feladó Fekete és a csak túlélni akaró Breuer társaságában is. 

Minél jobban vágyik a befogadásra, annál magányosabb lesz, és felsejlik a gyötrő kérdés: 

van-e egyáltalán lehetőség arra, hogy ebből a magányból kilépjen, úgy, hogy ne veszítse el 

önmagát? Ha elfordul Breuertól, az sem garancia a befogadásra, viszont zsidósága mellett 

általános humanista eszményeit is feladja, és mindezzel végső soron saját magát is; ha nem 

fordul el a katonától, akkor befogadása sérül, és tiszti esküjét, azaz megint saját magát adja föl. 

Középutat próbál találni, ami azonban Breuer életébe kerül, akinek „bűne” nem egy zsidóé, 

hanem egy átlagember, egy tipikus civil antiheroizmusa. Leviát választása mégis a zsidó 

gyávaság/zsidó bátorság nem létező oppozíciójának jegyében fogan. Miközben az antiszemita 

előítéletek ellen küzd, maga is önkéntelenül elfogadja azokat. Az ilyen oppozíciók elutasítása 

persze lehetővé tenné a magány feloldását, de A Zsidó sebek és bűnök kíméletlen ítélete 

szerint erre nincs remény: „A törzsökös magyarság talán a legtipikusabb befogadó, a zsidóság 

a legtipikusabb asszimiláns; ez se, az se képes a fogalom tiszta értelmében fejlődni.” (Pap 2. 

2000: 54) Pap Károly a Leviát Györgyben tehát lemond az asszimiláció lehetőségéről, és 

ezután egy általa őszintébbnek hitt együttműködés jegyében új utat választ. 

 

A zsidó Don Juan 

 

A soát követően a magyar zsidó identitás újragondolása a holokauszt horizontjából és a túlélő 

horizontjából újabb kérdéseket vet fel. Egy korai, és talán legeredetibb formában 

megfogalmazott válasz egy alig ismert drámai költemény, amely az európai kultúra egyik 

alapmítoszának, Don Juan alakjának judaizálásával egyúttal ki is terjeszti a zsidó önazonosság 

kereteit. Simon Tamás (1935-1956), a dráma szerzője nem volt professzionális író, drámaíró, 

rendkívül korai halála megakadályozta, hogy kiteljesedjen, így esetében sem kiforrott stílusról, 

sem terjedelmes életműről nem beszélhetünk. Gimnazistaként írt Don Juan-darabja azonban 

meglepően érett alkotás, és számunkra külön érdekessé teszi a zsidó identitás sajátos, újszerű 

megközelítési kísérlete egy, talán legkevesebb zsidósnak tartott attribútumokkal rendelkező 

metafizikai alakon keresztül. A zsidó Don Juan fogadtatása sem mentes a kettőségektől: 

Simon elpanaszolja, hogy „Dérynek” nem tetszett, Hegedűs Géza viszont a Magvetőnél 

posztumusz kiadta a szöveget, és Képes Géza egyik fő támogatója volt a szerzőnek, lánya 

pedig szakdolgozatban dolgozta fel A zsidó Don Juan-t (Simon 2003: 10). A darabot 1990. 

november 3-án mutatta be a Pesti Színházban az XL Színház Salamon Suba László 

rendezésében, de erősen meghúzva (Simon 2003: 7), a főszerepeket Csendes Olivér, Bitskey 
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Tibor, Cserna Antal, Martin Márta, Szalay Kriszta, Holl István, Keres Emil, Papp 

Márta/Zillich Beatrix főszereplésével. (2007-ben a Javne Színházban pedig a Lauder Javne 

Iskola diákjai adták elő.)  Simon négy évig dolgozott a drámán, négyszer írta át, ami azt 

jelenti, hogy rövid alkotóperiódusának szinte teljes idejét kitöltötte a munka. A zsidó Don 

Juan műfajilag a verses drámák, drámai költemények sorába tartozik (formailag tehát a Faust, 

Az ember tragédiája mellé sorolható), színpadon is előadható, de nem feltétlenül előadásra 

szánt alkotás. 

 

Don Juan (Mozart operájában a név olasz változatában: Don Giovanni) figurája az európai 

kultúra egyik alapmítosza, hasonlóan például Faust alakjához. Mindkét alakban megjelenik a 

férfiasság, ifjúság, a csábítás motívuma, a szabadság abszolutizálása és egyúttal a megismerés, 

a tapasztalás, a tudás vágya, az intellektus és az individuum szabadsága. A témát számos 

dráma, vers, prózai mű és opera és dolgozta fel: a teljesség igénye nélkül ide tartozik Tirso de 

Molina, Viliers, Zamora, Molière, Goldoni, Puskin, G. B. Shaw és Max Frisch drámája, 

Mozart operája, Byron verses regénye, E. T. A Hoffmann novellája és Baudelaire egyik verse. 

Fischer-Lichte figyelmeztet rá, hogy Don Juan, aki később romantikus vagy „’abszurd’ hőssé” 

és metafizikai lázadóvá nőtt, vagy éppen nemesedett, kezdetben egyáltalán nem volt ilyen, 

önmagán túlmutató figura, akit Oidipuszhoz, Hamlethez vagy Fausthoz mérhetünk (Fischer-

Lichte 2001: 181). Tirso de Molina 1630-as sevillai szédelgője egy ingatag figura, ezért 

rosszul tölti be társadalmi szerepét. A mozgatórugó a drámában – miként általában a spanyol 

drámában – a becsület, a becsület védelme. Ez a vonás nagyrészt a több évszázados arab 

kulturális hatás következménye, és egyik kulcsmotívuma a női erény, amelyen a férj és az apa 

becsülete nyugszik. A becsület a limpieza de sangre („vértisztaság”) fogalmával is 

kapcsolatban van: Tirso drámájában a földműves Gaseno úgy igazolja lánya, Aminta 

tisztességét, hogy családja „jó keresztény”, tehát nem zsidó vagy arab ősök sarja: „Birtoka 

van, s jó keresztény / Ősöktől ered családja” (Az örök Don Juan 1968: 85). Ha úgy tetszik, 

Tirso de Molina már elveti a Don Juan-témában az identitás kérdésének magját, sőt, a zsidó 

identitásét is, noha nem a központi alakkal kapcsolatban. Ugyanakkor az a tény, hogy a 

becsület a 16-18. századi Spanyolországban a nem zsidó származás függvénye – miként az 

angol „gentleman” fogalma is eredetileg „nem zsidó” jelentésben volt használatos –, már 

előre vetíti, hogy a társadalomba való belépés és az olyan értékek mint a becsület megőrzése, 

szorosan összekapcsolódik Don Juan önazonosságával, ahogyan Simon Tamás drámájában is. 

Fischer-Lichte szerint noha a kortárs fiatal férfi nézők úgy érezhették, hogy Don Juan 

hozzájuk hasonlóan a kasztíliai becsületkódex individualitást korlátozó szigora ellen lázad, és 
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figurájára így saját vágyaikat vetítették ki, Tirso Molina elrettentő példaként tekint hősére, aki 

szándékosan vét a társadalmi és isteni rend ellen (Fischer-Lichte 2001: 188-189). 

Individualista lázadó, saját személyét helyezi az értékhierachia csúcsára, akárcsak Molière 

Don Juanja, aki azonban már az arisztokrácia és a libertinage eszméjének képviselője, és 

felvilágosult gondolkodó (Fischer-Lichte 2001: 222). Lorenzo Da Ponte és Mozart hőse már 

saját Én-je autonómiájáért lázad, ezt az Én-t azonban metafizikai kontextusba helyezve „a” 

lázadás kvinteszenciájává válik. Erre a kvinteszenciális attribútumra hívja fel a figyelmet 

Søren Kierkegaard dán filozófus is az operáról írt, a maga műfajában, azaz a filozófiában nem 

kevésbé zseniális alapművében (Vagy-vagy – Kierkegaard 1994), amelyben Don Juan mint az 

érzéki zsenialitás jelenik meg, amely érzékiség csak a zene által tud testet ölteni. Mozart 

metafizikai távlatokkal ábrázolja a figurát, de a zene, a zenedráma világában, a zenén 

keresztül. Byron Don Juanja azonban maga Byron véleménye szerint is már egy szatirikus 

hősköltemény, és sokban szakít a karakterhez fűződő hagyományokkal. A legendát 

megfordítva nem csábítóként, hanem egy, a nők által könnyen elcsábítható fiatalembernek 

mutatja be Don Juant, aki inkább naiv, sodródó ifjúnak vagy Voltaire Candide-jához hasonló 

figurának tűnik, mintsem Manfred kozmikus lázadó testvérének. Byront halála 

megakadályozta, hogy befejezze a munkát, de az elkészült tizenhat énekből, illetve 

elképzeléseiből is kitűnik, hogy a mű lényegesen különbözik az elődöktől. Byron részletesen 

bemutatja Don Juan külföldi utazásait: megfordul többek között Katalin cárnő udvarában és 

Angliában is, és eljutott volna Itáliába és Németországba, majd miután Franciaországban 

guillotine alatt végzi, pokolba kerül (Tótfalusi 1975: 266). A romantika irodalma általában 

heroikus vonásokkal ruházza fel, és Don Juan a meg nem értett, szabadságvágyó, 

individualista hős egyik prototípusa lesz, míg a huszadik századi irodalom pszichoanalízisnek 

veti alá. Így lesz G. B. Shawnál egy kortárs, nők elől menekülő, nők által üldözött figura, míg 

Frischnél egy barokk korban élő fiatal matematikus, tudós, aki szintén elhúzódna a nők elől.         

 

Simon Tamás Don Juanja viszont az elődöktől eltérően – és ez az első csavar a történetben – 

nem Don Juan, hanem Don Juan akar lenni, és az ösztönösség helyét átveszi a tudatos 

tervezés. A második csavar, hogy ez a Don Juan egy zsidó fiú. Simon Tamás újítása tehát, 

hogy megkettőzi Don Juan alakját: az „eredeti” spanyol nemes meghal, helyét pedig egy zsidó 

fiú veszi át, és ő teljesíti be a Don Juan-i életutat, egészen annak elkárhozásáig. Amennyiben 

a Don Juan-történetet az identitás drámájaként olvassuk, akkor ez a választás számos új 

olvasatra ad lehetőséget, nemcsak Simon művével vagy a Don Juan-történettel kapcsolatban, 

hanem a zsidó identitás, a spanyol zsidó identitások horizontjából is. Valamennyi korábbi 
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feldolgozásban, mint láttuk, komoly szerepe van a kasztíliai becsületkódexnek, és Tirso de 

Molina drámájában a becsület egyik attribútuma a vértisztaság is. Ezt figyelembe véve Simon 

Tamás Don Juanja nem egyszerűen egy olyan nyughatatlan fiatalember, aki azért próbál 

kilépni zsidó identitásából, hogy meghódítson olyan nőket, akik a zsidó fiúval nem állnának 

szóba, hanem azért, hogy hozzáférjen mindahhoz a társadalmi lehetőséghez, életformához és 

életideálhoz, amelynek zsidóként nem lehet részese, és azért, hogy a becsületkódex hatálya rá 

is kiterjedjen – még ha ennek az útja annak állandó áthágása is. Don Juanná válása kilépés a 

társadalmilag és szellemileg szűknek érzett zsidó keretekből, a pária-életből és belépés a 

margóról a középpontba. Önmagában az a tény, hogy megszegi a becsületkódexet, azt jelenti, 

hogy van választása, megszegheti a szabályokat, amelyekhez zsidóként hozzá sem férhetne.   

 

Simon Tamás így indokolta választását: „egy spanyol úrnak nincs szüksége arra, hogy Don 

Juan-i szerepet játsszon, csak egy mórnak vagy zsidónak” (Simon 2003: 16). Figyelemre 

méltó sorok. Don Juan egyfajta outsidernek tekinthető, ahogyan a másik par excellence 

spanyol karakter, Don Quijote is, akinek alakjával kapcsolatban többször felbukkant – ha nem 

is igazán meggyőző módon – a zsidó olvasat lehetősége. Önmagában az a tény, hogy mindkét 

alak esetében csábító egy zsidó háttér felvázolása, azt jelzi, hogy olyan erőteljes az általuk 

megvalósított kívülállás egy merev és zárt társadalmi rendben, hogy hiátus keletkezik a 

befogadóban. A hiátus vagy egy markánsan eltérő csoportidentitással tölthető ki vagy egy 

különlegesen és kiemelkedően egyedi önazonossággal, de tekintettel a történelmi ismeretekre, 

körülményekre, az első könnyebben megragadható. A drámai költemény ugyanakkor a soá 

utáni időszakból visszanéző túlélőnek az asszimilációval kapcsolatos tapasztalati anyagát is 

tükrözi: a túlélés záloga immár nem lehet az „egyszerű” asszimiláció, csak az, ha valaki 

elbújik valaki más identitása mögé. Ez ellen lázad Don Juan, amikor dacosan szembefordul a 

társadalmi renddel, és áthágja a becsületkódexet. Saját személyisége, zsidó identitása 

lerombolása mellett feszegetni kezdi annak a rendnek a határait is, amely nem hagyja 

zsidóként élni. Mihályi Gábor a Színház 1991. januári számában írt kritikájában is sajátos 

asszimilációs stratégiaként írja le Jákob (a későbbi zsidó Don Juan) választását, amelynek 

aktualitása az előadásban háttérbe szorult (Mihályi 1991).   

 

A dráma elején a haldokló Dávid Hakohén doktor magához hívatja fiát, Jákobot, és megosztja 

vele titkát. A gazdag spanyol nemes, Tenoro háziorvosaként egymásba szerettek a ház 

úrnőjével, akitől fia született, a jelenlegi Don Juan, nem sokkal Jákob születése előtt, akinek 
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anyja Dávid zsidó felesége. Arra bíztatja a fiút, hogy hagyja el a gettót, a tudást, kezdjen új 

életet:  

 

Dávid:  […] ne csak tanuld, de éld az életet  

Légy kíméletlen, mint a többiek,  

De bátrabb náluk, és légy szabadabb,  

A sűrűben törd saját utadat! […]  

De jaj neked, ha egyszer visszanézel!  

Elvesztél, ha a gettó betemet. (Simon 2003: 33)  

 

Jákob apja tanácsát követve átveszi a halott Don Juan helyét, gyászszertartásán elhitetve 

mindenkivel, hogy mégsem halt meg, majd kezdetét veszi a Don Juan-mítosz. Először 

barátjának, Rodrigónak segít megnyerni a katonai kormányzó lányát – ezen a ponton a 

Cyrano-történet is megjelenik a darabban – majd ráébredve a női nemre gyakorolt hatására 

elcsábítja a lányt, és megöli annak apját. Számtalan hódítás után azonban megcsömörlik, és 

zsidósága feladása újra és újra lelkifurdalást okoz számára. Amikor lelepleződik, hogy ő a 

parancsnok gyilkosa, vállalja bűnét – részint dacból, részint hogy megvédje leleplezőjét, a 

parasztlegényt, aki emiatt bajba kerül. Menekülése előtt azonban még egyszer elcsábítja 

Giraldát, és felfedi magát és bűnét. A lány iszonyát látva számon kéri előző szavait, 

amelyekben meginghatatlan szerelméről beszélt. A szerelmes Giralda apja megölését 

megbocsátja, de azt, hogy Juan elhagyja, már nem. Juan a zsidó Eliezerhez fordul pénzért, aki 

elutasítja, hogy egy körözött gyilkosnak segítsen, amire Don Juan antiszemita toposzokkal 

felel, végül kétségbeesésében bevallja, hogy maga is zsidó. Eliezer azonban ezután még 

inkább elutasítja, mint árulót. Ekkor azonban kitör a pogrom a zsidónegyedben, és Jákob népe 

segítségére siet, Eliezer pedig félrevezeti a Don Juant kereső fegyvereseket:  

 

Eliezer: (az ajtóban állva kiabál utánuk) Fogjátok el! Ó, a bitang, csaló.  

[…] (Csendesen) Azért mégiscsak közülünk való. (Simon 2003: 121) 

 

A sebesült Don Juant Eliezer lánya, Ráchel ápolja, akibe a fiú beleszeret, és már szeretne 

álarcától szabadulni:  

 

Don Juan: A kis zsidó ledobná jelmezét már! 

A kis zsidó nem bírja már tovább! […]  
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Most érzem csak, mi a szerelem  

S mit Don Juan nem értett, tudja Jákob. (Simon 2003: 123) 

 

Azonban Ráchel másnak a menyasszonya, így Don Juan úgy érzi, nem marad más választása, 

mint újra felvenni az álarcot, miközben a közösség visszatérését ünnepli, s egyúttal Európa 

segítségében reménykedik az újabb támadásokkal szemben (Simon 2003: 127). Ráchel végül 

meginog, kétségbeesésbe kergetve vőlegényét. Don Juan ekkor ébred rá, hogy nem tud 

rosszabbik énjétől megszabadulni, és számára nincs otthon. A parancsnok sírjához megy, ahol 

hangok párbajra hívják, megelevenedik a parancsnok kőszobra, és Don Juan elfogadja a 

kihívást:  

 

Don Juan: Nézd!… Fáradtan, letörten, itt vagyok. 

Repülni vágytam – szárnyam elhagyott.  

Vonzott a fény, a tündöklő csoda. (Simon 2003: 133).  

 

Árnyak jelennek meg, akik számon kérik tetteit, és a Szobor felszólítja, hogy változzon meg, 

de Don Juan elutasítja:  

 

Don Juan: Ha rossz út is volt – de az én utam!  

[…] Miért éljek, ha úgy nem élhetek  

ahogy szeretnék?” (Simon 2003: 141) 

 

Végül Rodrigo szúrja le, teljesítve Giraldának tett fogadalmát, hogy megbosszulja apja halálát. 

Don Juan azonban a halállal is dacol, és kardját eldobva várja a halálos szúrást, így Rodrigo 

tétova bejelentése: „Győztem”, a dráma utolsó szava, erőtlennek tűnik Don Juan halála 

mellett: 

 

  Don Juan: […] Megérdemeltem a nagyszerű véget; 

Legyőzetni egy ördögregimenttel –  

Remélhet nagyobb diadalt az ember? (Simon 2003: 143) 

 

Jákob/Don Juan kitörési vágya apja egykori vágyának folytatása és betetőzése. Dávid maga is 

állandóan küszködött a gettóba zártsággal, és a nemesasszony iránti szerelme is egyfajta 

menekülési vágy volt. A sikeres fiatal orvos szűknek érezte a gettó adta kereteket és 
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lehetőségeket, ezért kardot és fényes ruhát kezdett hordani, „mámorral öleltem a pénzt, a 

fényt” (Simon 2003: 30). A kitörési kísérlet radikális és kétségbeesett, és áthágja a 

hagyományos zsidó etika kereteit: viszonyt kezdett egy nemes hölggyel, párbajban leszúrta az 

asszony férjét, aki rájött kapcsolatukra, majd megszületett Juan. Később azonban visszatér a 

hagyomány kötelékébe, és fiát is eszerint nevelte: 

 

Dávid:  Homályban nőttél te is: magoló, 

Bölcs könyvek közt bolondul álmodó […] 

A másik: délceg úr. Hős. Csábító. 

Nyugtalan vérű… (Simon 2003: 32) 

 

Dávid megtért, de megbánta választását, és a dráma előjátékában így vitázik a rabbival: 

 

 Dávid: Dicsérd, dicsérd, és Ő mit ad neked? 

Görnyedt hátat, rabszolgaéletet. 

E szolga-nép nyomorék istenét   

Tovább miért, miért imádja még!? 

S ha büszke, hogy nem tört meg senkinek, 

Hátát imára mért görbíti meg!? […] 

Ó, ez gyilkol meg téged, Izrael!  

És nem tudsz élni, hogy ha élni kell […] 

A gettó, ó e földi sírverem! 

Te, tetszhalott nép! Rúgd már végre szét 

Kriptád imákból ácsolt födelét!!! 

Kit évezreknek súlya húz, gyötör, 

Emeld fejedet, s nézz a Napba föl, 

Emeld fejed fel, s légy ifjú megint, 

Hisz vénen születnek gyermekeink, 

S ő, kihez esdünk, akit tisztelünk, 

Törvényt, szokást bilincsül ad nekünk! (Simon 2003: 26)       

 

Dávid Hakohén szavai a blaszfémia határait súrolják, és súlyukat tovább növeli kohanita volta, 

azaz az a tény, hogy a jeruzsálemi templom főpapi családjának leszármazottja. Nincs 

forrásom azzal kapcsolatban, hogy Simon mennyire ismerte a 19-20. század fordulójának 
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modern héber költészetét, de nem lehetetlen, hogy olvashatta fordításukat. Mindenesetre 

Dávid Hakohén gondolatmenete nagyon hasonlít Saul Csernihovszki (1875-1943) híres-

hírhedt versének lázadására. Az ל ַאפֹולֹו סֶּ  soraiban Saul (Apolló szobra előtt) ְלנַֹכח פֶּ

Csernihovszki így fogalmaz:  ן ָהָעם !ֱאֹלָהיו זְָקנּו ִעמֹו –זָקֵּ  („aggott e nép, s Istene vele vénhedt)” 

majd a vers zárósorában:  ל ְּתִפיִלין ַויַַאְסרּוהּו ִבְרצּועֹות ׁשֶׁ  („akit a tfilin szíjával megkötöztek”, 

Csernihovszki, 1990: 86-87 és Jaoz Keszt 1992: 22). A rabbi azonban bölcsen és megértéssel 

reagál Dávid keserű szavaira: 

 

Rabbi:  Mi szenvedünk. De van értelme, célja, 

Van miért sírnunk, küszködnünk, szüntelen, 

egy árva népnek vagyunk maradéka, 

Amelynél árvább nem volt még sohsem. […] 

Szenvedni, tűrni tanított a bánat, 

S vidámabb ösvényen te sem mehetsz. 

E fájdalomnak nem fordíthatsz hátat;  

Mert ez az ára, hogy zsidó lehetsz! 

Más népnek van hazája, összefűzi; 

S hogy fennmaradjon, másra nem szorult, 

De minékünk nem szabad elvegyülni. […] 

S ha majd a bércek zengnek, 

Üvölt az ár és elszakad a gát, 

Tud élni majd, s tud győzni, mert e nemzet 

Nem hal meg, és nem adja meg magát! […] 

S a Nap rá fog még sütni Izraelre, 

Mert áldott ő a nemzetek között! (Simon 2003: 27)           

 

Később azonban Dávid orvosának, aki nem tulajdonít különösebb jelentőséget a zsidóságnak 

(„légy először ember”), már keményebben válaszol. Dávid és az orvos között a rabbi 

szempontjából talán az lehet a különbség, hogy Dávid érezhetően küzd a hitével, azaz fontos 

számára az identitása, míg orvosa teljesen eltávolodott tőle. A közömbösség veszélyesebb egy 

eszme szempontjából, mint annak szenvedélyes megkérdőjelezése. Ugyanakkor az orvos – 

szemben Dáviddal – negligálja a veszélyeket, amelyek nemcsak a zsidókat fenyegetik, hanem 

azokat is, akik feladták identitásukat:  
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Rabbi:  Te könnyen elfelejted, hogy zsidó vagy, 

Ne félj, más rólad számon tartja majd! 

Ember! Tenéked szebb cím nem is kell […] 

Mit gondolsz, rólad elismeri ő?!  

[…] A katlan 

Csak csendben izzik még lábunk alatt. 

De szén hevül, – láng lobban, – szikra pattan. […] 

Orvos:  Fajgyűlölet művelt korban? Soha! 

 

Az orvos felvilágosodás korát vagy a 19-20. század emberét visszhangozó érvelése merő 

anakronizmus, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy Simon drámájában a 17-18. század 

helyett sokkal inkább a 15. század vége lehet a cselekmény ideje. 1492 után ugyanis nem 

létezett gettó Spanyolországban, mivel akkor már hivatalosan zsidók nem élhettek a 

királyságban. 

 

Jákob/Don Juan követi apja tanácsát, és átveszi féltestvére szerepét. Önmagában a testvéri 

kapcsolat is szimbolikus, figyelembe véve, hogy egy apának a történet szerint egy keresztény 

és egy zsidó fia is van, ami felidézi az ábrahámi örökséget. Ábrahám két fia, Izsák és Izmael 

két nagy vallás és kultúra ősatyja lesz, miként Dávid (a kohanita) egy keresztény és egy zsidó 

fiúé, azaz két különböző, mégis valahol összefonódó világé. A keresztény kultúra 

„megszüntetve megőrző” attitűdje a zsidósággal szemben Jákob számára egy utat látszik 

kínálni az érvényesülésre. Nagymonológjában (amelyben a „kétezer éves pókhálósövény” 

említése korántsem tévedés, hanem valószínűleg finom utalás a dráma születésének korára) 

elhatározza, hogy elcsábítja Giraldát, a parancsnok lányát, Ezen a ponton Jákob-Juan 

megfogalmazza az egyszerre kozmikus, így a Don Juan-hagyományba illeszkedő, de 

egyszerre zsidó lázadást is: 

 

Don Juan: A kis zsidó felvette jelmezét, 

s most világfi, és gőgös nagyúr, 

Saspillantásokat küld szerteszét, 

Melyek tüzétől mindenki elvakul, 

Atyám, ki hajlott háttal, roggyant térddel 

Gyógyítottad a világ sebeit, 

Nézd! Fiad már a csillagokba néz fel 



 93 

És követeli földünk fényeit. 

Fiadra nézz, ki szemben egy világgal 

Ostromolja a közhelyek falát, 

Ki őserdőn és emberszíven által 

Utat tör és megy győztesen tovább! […] 

Bolond tudós és büszke lázadó, 

Ha kell kalandor, csábító vagy sátán, 

Ha kell, bölcs, és ha kell, hát hős vagyok, 

Kit nem gyűrnek le a hétköznapok! 

Világokat rombol le és hódít meg 

S magából új világokat teremt […] 

Amott a gettó, nyirkos és sötét; 

S kétezer éves pókhálósövénnyel 

Keríti körül önnön tömlöcét. […] 

De kikacagom a konok halált, 

S az egykor imaszíjjal megkötött kar 

Büszkén suhintja szellem-ostorát! […] 

S mitől a kis zsidócska visszaretten, 

Az útra bátran indul Don Juan! (Simon 2003: 62-63) 

 

Giraldát újabb és újabb csábítások követik, de Jákob nem hagyja nyugodni Don Juant, mert 

zsidó öröksége visszahúzza. A talajtalanság érzéséből fakadó kétségbeesett dac és a nosztalgia, 

az érzelmi kötelék elvágásának vágya újabb lázadásra készteti: 

 

Don Juan: De jaj, a diadalmas báli zajba 

Az aldzsámáknak csöndje felsikolt, 

Rémlátomások tódulnak agyamba, 

S szívemben tompa fájdalom borong. 

Miért, miért, miért e szörnyű átok, 

E terhes, kínos kárhozat: fajom? 

Miért kesernyés az új, amire vágyom, 

S miért nem ereszt az, hogyha elhagyom? […] 

Mért sóvárgok a sófár kürtszavára 

egy-egy szerelmes nyári alkonyon? 
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El tőle, el, kísértet! Hadd feledlek! 

Tobzódni, élni, győzni akarok! 

- De közepében e lármás seregnek 

Oly végtelenül egyedül vagyok! 

Mit tegyek? Sehol sincs számomra otthon, 

Lábaim alatt nincs biztos talaj… 

Hát boruljon fel minden a porondon! 

Legyen ziláltság, pánik, zűrzavar! […] 

Minden templomból legyen bordélyház és  

Minden bordélyból legyen imaház! (Simon 2003: 89) 

 

Don Juan dacos lázadása azonban nem egy tisztességtelen ember lázadása, hanem azé az 

emberé, aki egy feje tetejére állított világban – ahol ne feledjük: a becsület alapja többek 

között a „vér tisztasága” és az önazonosság teljes megtagadása – nem képes élni, és bár 

válasza torz, valódi becsületétől és emberi tisztességétől nem fosztja meg. Amikor a 

parancsnok meggyilkolása után az őt felismerő Lindorót, egy egyszerű parasztfiút, 

megveretnek, amiért egy nemesembert vádol gyilkossággal, Don Juan nem hagyja, hogy az 

ártatlan fiú szenvedjen, és leleplezi magát. Ez a vonás a többi Don Juan-ábrázolásból teljes 

mértékben hiányzik, és nyilvánvaló, hogy Simon Don Juanjának lépése Jákob neveltetésének 

és abból fakadó vívódásainak következménye. Jellemfejlődésről azonban aligha beszélhetünk, 

amire a következő jelenet rögtön figyelmeztet is. A menekülő Don Juannak szolgája azt 

tanácsolja, forduljon kölcsönért Eliezerhez, a „vén zsidóhoz”, aki még nem tud a botrányról, 

így nem sejti, hogy pénzét aligha kapja vissza. A szolga szerint zsidót megcsalni nem bűn, és 

Don Juan megborzongva és keserűen bár, de rábólint: „Hát legyen! Miért született hát a 

bolond zsidónak?” (Simon 2003: 103). Eliezer elutasításra durván reagál: – „Gaz uzsorás! […] 

A sátánt is becsapnád!” (Simon 2003: 116) – majd felfedi kilétét. Eliezer felháborodva 

utasítja el a hitehagyottat: 

 

Eliezer: Hitehagyottat nem segítek! […] 

Minden néptől elpártolt zsidó. 

Megvetve népe közös szenvedését, 

Idegenek jólétét keresi, 

És túlszárnyalja azok gyűlölségét, 

Hogy származását felejtsék neki. 
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Holott büszke lehetne…   

Don Juan: […] 

Hát láttál már zsidónál valaha 

Ily büszke tartást, villogó szemet, 

Nézz rám, s ítélj! Hát egy zsidó ilyen? 

Acélos izmok, víg kedv, akarat, 

ki merni mer, s nem  fél botolni sem, 

Hát ilyen egy zsidó? – Bátor, szabad? 

Eliezer: Senor, rajtam keresztül látsz csak minket, 

Hát gúnyolódjál! – Ilyenek vagyunk. 

De nem mindig volt porban a tekintet, 

S nem mindig reszketett félőn szavunk. 

Egykor egy hős nép – bátrabb a tiednél, 

Győzelmét hírdették a századok – 

Karddal s igével büszke eszmefénynél 

A sötétség ellen fellázadott […]. 

Új lángok gyúltak a fásult szívekben, 

Ébredt a tettre éhes ifjúság. […] 

De krónikátok arról nem dalol, 

Hogy küzdöttek a bátor, büszke ősök. (Simon 2003: 118-119)  

 

Eliezer szavai egy más, megélhető zsidó identitás lehetőségét ébresztik fel Don Juanban, 

annak a lehetőségét, hogy zsidóként is élhet, ha nem is egy társadalmilag megbecsült életet, 

de legalább egy hősies, önmagáért kiálló zsidó életét, és ezért áll pogrommal szembeszálló 

zsidók élére. Eliezer szavai mellett a Rachel iránt fellobbanó szerelem jelent fontos lépést 

Jákob/Juan identitáskeresésében, és az, hogy a szerelem nem az elszakadás, hanem inkább a 

visszatérés lehetőségét villantja fel, új elem a Don Juan-mítoszban és a zsidó identitás 

színpadi megjelenésében is. Ráchel iránti érzései tanítják meg, hogy mi az igazi szerelem, és 

mivel ebben a szerelemben önmaga lehet, így az saját magához, saját zsidó önazonosságához 

is visszavezeti. Azonban a lány iránti érzelmei csak újabb kavarodást idéznek elő, és Don 

Juan számára úgy tűnik, nincs visszaút, mert ebben a világban már nem tud sem 

visszafordulni, sem megállni; nem tud megszabadulni saját magától, és egyetlen út marad, az 

ami a temetőbe visz, ahol számot kell vetnie múltjával és múltja árnyaival. A parancsnok 

kőszobra vagy Rodrigo, Giralda, Eliezer és mások árnyai nemcsak misztikus-ezoterikus 
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keretben, hanem szimbolikusan is értelmezhetőek: Jákob/Don Juan a saját lelkiismeretével és 

saját lelkével szembesül. Megjelenése a szobor előtt ismét Csernihovszki versét idézi, ám 

ezzel a kőszoborral Don Juan dacol, ahogyan szinte mindenki mással, aki számon kéri rajta 

tetteit. Féltestvérének például nyílt megvetéssel válaszol: 

 

Don Juan Tenorio: […] A valódi Don Juan én vagyok. 

Nem néked, a bálványnak hódoltak csak, 

Melyet képemre alkottak maguknak. 

Don Juan:  […] Ki voltál te? Izgága  

Különc, ki unalomból lelkesült, 

De bennem egy szolganép ezer álma, 

Ezer elfojtott vágya teljesült. 

Bennem győzött, ki gyenge volt a harcra, 

És én voltam nagy mindnyájuk helyett, 

S száz élhetetlen bennem megmutatta, 

Hogy élni tud… (Simon 2003: 139) 

 

Don Juan csak akkor törik meg, amikor Benjamin, Eliezer és a rabbi hangját hallja, amikor 

zsidósága elárulásáért vonják felelősségre. És ezen a ponton, váratlan fordulattal, a 

parancsnok szobra, tehát a nem zsidó külvilág maga is a zsidók szószólójává válik. „Mit tettél 

értük?” – teszi fel a súlyos kérdést (Simon 2003: 139). Az elkövetkező néhány sorban, ami 

szerkesztésében egy zenei szextettre emlékeztet, a Szobor szólójával kísérve, nem csak Don 

Juan kénytelen szembenézni önmagával: 

 

Rabbi:  Hazánk a gettó, ételünk az éhség. 

Juda:  Jövőnk a köd… 

Eliezer: Múltunk az árvaság, 

Dávid:  Sorsunk a kín, 

Benjámin: Álmunk a messze szépség, 

Orvos:  Erőnk az ész, 

Juda:  Bűnünk a gyávaság. 

Szobor: Felelj, mit tettél értük? (Simon 2003: 140). 
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Don Juan ezen a ponton megbánja bűneit, de nem akar, és nem tud megváltozni. Ebben az 

értelemben szakít zsidó identitásával, és nem zsidóként hal meg. Más megközelítésben 

azonban egy zsidó identitással szakít, a diaszpóra, ezen belül a gettó kívülről forszírozott 

identitásával, amely nem engedi számára, hogy saját maga legyen, és nem engedi a zsidóknak, 

hogy zsidóként, szabadon éljék meg saját identitásukat. Simon Tamás és Don Juan zsidó 

önazonossága sokban emlékeztet a cionista ideálra, legalábbis annak harcos és büszke 

attitűdjére. Ismét megjelenik a zsidó történelem egyik legnagyobb állandó dilemmája is – 

„olyanok legyünk-e, és mennyiben legyünk olyanok”, mint mások – és a soá utáni, az 

asszimilációban csalódott lázadó fiatalember válasza: legyünk olyanok, mint mások, de 

Jákob/Don Juan hibáiból és bűneiből tanulva úgy, hogy önmagunk maradhassunk.  

 

Szívzsidó – avagy Jászai és Szomory elvérzett itt 

 

Turán Róbert eddig még be nem mutatott drámája tudomásom szerint az eddigi utolsó a 

magyar drámairodalomban, amely a zsidó identitás kérdéseit érinti. A dráma Szomory Dezső 

életén keresztül mutatja be a magyar zsidó identitás virágkorát, majd azt a folyamatot, 

amelynek során ezt az identitást főleg az első világháborút követően az antiszemita politika 

brutálisan kétségbe vonta, és elvitatott minden jogot, hogy valaki szabadon megválassza 

önazonosságát, beleértve azt, hogy zsidóként magyarnak (is) vallhassa magát. Ezúton 

szeretném köszönetemet kifejezni Turán Róbertnek, akivel számos alkalommal folytattam 

beszélgetést drámájáról, valamint a következő részben tárgyalandó Purim, avagy a Sorsvetés 

című balett általa írt szövegkönyvéről. 

 

A dráma a népi táborhoz tartózó Kodolányi János író hosszú tirádájával kezdődik, aki 

egyetértését fejezi ki azokkal a véleményekkel, amelyek szerint Szomoryt ki kellene irtani a 

magyar irodalomból. Ezt követően bontakozik ki Jászai Mari (1850-1926) és Szomory híres-

hírhedt kapcsolata, amely a darab gerincét adja.  A szerelmes Jászai nemcsak nagy szerepeket 

vár a reményteli ifjú szerzőtől, de egyúttal a többségi társadalom józan, tisztességes hangját is 

képviseli és többször figyelmezteti Szomoryt zsidó identitása fontosságára, kifejezve az 

antiszemitizmussal szembeni megvetését, és számos alkalommal igyekszik segíteni. Többek 

között Orczy báró segítségét kéri, hogy a katonaszökevény Szomory hazatérhessen – a 

valóságban ez valószínűleg Szomory édesanyjának közbenjárására történhetett meg. Zsaba 

Kálmán, a közepes tehetségű színész és Jászai egykori szeretője férfiként és antiszemita 

uszítóként is sértve, érzi magát, és igyekszik revánsot venni tehetséges vetélytársán, amire 
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1927-ben alkalma nyílik. Fellázítja a csőcseléket, amely husánggal felfegyverkezve tüntet a 

Nemzeti Színháznál Szomory ellen a Nagyasszony 1927-es bemutatóján, és megalázza a 

mellékhelyiségben. 1944-ben záródik a cselekmény, Szomory halálával.  

 

A történeten végigvonul a Jászai-Szomory szerelem főmotívuma, még Jászai halálát követően 

is. Ez a kapcsolat szimbolizálja a zsidó-nem zsidó kapcsolatot, az egymásra utaltságot és 

mindazt, amivel egymást gazdagítják. Az érett és bölcs tragika, a magyar kultúra egyik 

szimbóluma és nemzeti kincse és a szertelen, ifjú, szépségért rajongó és elfogadásra vágyó író 

példaként is szolgál a darabban az egymás iránti tiszteletre és nyitottságra. Jászai erősíti és 

inspirálja Szomory zsidó identitását: 

 

Szomory: Apám is vigasztal. Nem baj, mondja, legyél zenész! Ha a 

keresztények nem akarnak téged, azzal legalább világgá mehetsz… 

Jászai: Dezsike, ha nem kötődsz a zsidó hagyományokhoz, az nem erény! 

Árulás. Mert minden hagyomány itt a múlt nemes titka – nincs jogod 

elszakítani azt a láncot! […]Egy zsidó író ne akarjon nem-zsidónak 

látszani! Még ha fél is. Vagy nem tudom… […] Azt kívánom én, 

hogy minden zsidó merjen önmaga lenni! Ne kelljen itt állandóan 

bujdokolniuk, kívül-belül. […] 

Szomory: Én Jehuda Halévi hűségével csak azt mondhatom, hogy nem leszek 

mohamedán csak azért, mert mondjuk egy balzsamos szájú 

farkaskalifa azt tartaná számomra üdvösnek… […] Mindenki az 

lehessen – aki. És ne más! […] Hátat fordítva a damaszkuszi útnak, 

inkább Jeruzsálem felé mennék – vissza az igazsághoz…(Turán 2013: 

298-299)  

 

Jászai: Rám meg azt mondják most e torz magyarok, hogy egy pótzsidó 

vagyok. Csak mert a tisztesség határvonalának innenső oldalán 

állok… Ha elárulod a zsidóságot – ezek akkor sem fogadnak be. Azt 

ne tedd, kérlek. Megfelelni ezeknek úgysem tudsz, viszont elveszíted 

önmagad!... Ez az önpusztító, öncsonkító eszelősség itt úgy látszik, 

hozzátartozik a tájhoz. Fűzfapoéták sértett gyűlöletének a tárgya lettél. 

Hogy a magyar nyelv csak az övék legyen! Gyengeségüket és kisiklott 

életpályájukat stilizálják hazaszeretetté! [….] (Turán 2013: 321) 
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Jászai nem áll meg Szomory bíztatásánál. Úgy érzi, a magyar kultúra integritásának 

érdekében harcolnia kell az antiszemitizmus ellen: 

 

Jászai: […] Inkább a Dunába ugranék, mintsem egy ilyen antiszemita 

barommal… Kár, hogy oly nagy a hatalmuk. Ezért is kell harcolnom 

ellenük. (Turán 2013: 300) 

 

A zsidók iránti rokonszenve nem Szomory iránti szerelmével kezdődik, hanem vándorszínész 

éveiben gyökerezik. Ennek történetét Orczy bárónak meséli el, akinél – női bájait is latba 

vetve – közbenjár Szomory hazatéréséért. Eszerint amikor vándorlásaik során rosszul lett út 

közben, társai nem tudták ellátni, mert sietniük kellett a lekötött előadásra. Ezért a közeli 

fogadóban kértek számára segítséget:   

 

Jászai: És akkor a zsidó kocsmáros és felesége voltak azok, akik kijöttek 

értem. Csak ők! Ölben hoztak be a falujukba. Ők mentették meg az 

életem. Nekik köszönhetem, hogy hetekig önzetlenül ápolva segítették 

a felépülésemet, s visszaadtak engem az életnek! Felejtsem el nekik? 

[…] az Európába szabadult Júda oroszlánja biz’ megtűrtség helyett 

megbecsülést érdemelne. Ha a képességeit merjük honorálni… 

Merjük? (Turán 2013: 329) 

 

Orczy báró bizonyos távolságtartással, de a másik oldal véleményét fogalmazza meg, amelyik 

ugyan kívánatosnak tartja a zsidók asszimilációját, de miként a Leviát György esetében is 

láttuk, többszörös árat követel érte, és akkor sem biztos, hogy megadja a befogadás 

lehetőségét:  

 

Orczy: […] Bár zsidó – nem lehet magyar író! […] ne támogasd annyira a 

zsidó gyereket. Mert halálra ítélt… Itt Európában ez az inkvizíció óta 

eldöntött. Nem hosszú életű  a kapcsolatotok.  (Turán 2013: 327) […] 

nálunk meg van szokva, hogy mindenért a parasztot szidjuk. Meg a 

zsidót. (Turán 2013: 327 és 335) 
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Jászai és Orczy – más-más szemszögből bár – de a zsidó identitás feladásával járó 

asszimilációt elvetik. Jászai szerint a kulturális és nyelvi asszimiláció kívánatos, de zsidóként 

váljon magyar zsidó íróvá, míg Orczy cinikusan a bűnbak szerepét tartaná fent a zsidóknak 

cserébe a teljes önfeladásért, vagy legalábbis tisztában van azzal, hogy sokan így 

gondolkodnak. És a harmadik tábort a Zsaba Kálmánok képviselik, akik semmilyen 

körülmények között nem tűrnék meg a zsidókat, míg egy negyedik csoportot – azokat, akik 

megadnák a választás lehetőségét – a darab a drámai szituációk kihegyezése érdekében ez 

esetben nem prezentálja. Turán drámájában ezen történelmi körülmények között nem lehet 

választani, hanem választani kell valamit. Szomorynak ezek között az elvárások között 

kellene magyar zsidó íróvá válni. Ez a dilemma húzódik végig a darabon és ezzel küzd 

Szomory, egyre elkeseredettebben, ahogy az antiszemitizmus előretör:  

 

Szomory:  Tagadjam meg zsidó őseimet? Csak azért, hogy a magyar irodalom 

befogadjon? Nem. Jobb vagyok én annál. […] Jobb híján rajongok a 

magányért. De egy zsidó gyerek mi mást tehetne itt? […] Micsoda 

vágyálom, hogy egyszer újjászületik a  zsidó ország a próféták földjén! 

Én már nem érek oda. De ők az igaziak! (Turán 2013: 377-378) 

 

Szomory számára nem kérdés, hogy zsidóként szeretne magyar író lenni, de ha az ár 

zsidósága feladása, akkor inkább a magányt választja – azt a magányt, amelyet Pap Károly is 

magán érez. Ezen a pontom támad fel benne a vágy egy leendő zsidó haza iránt, ahova ő már 

„nem ér oda”, és talán nem is tudna odaérni, mert ragaszkodik Európa kulturális örökségéhez. 

Amelynek azonban a zsidóság az egyik pillére:    

 

Szomory: Az európai kultúra zsidó-keresztény pilléreken áll.  Ha ebből az 

egyiket is elvágod, leomlik az egész. Aláfűrészelnek a vadak… Kár 

érte. Pedig a kultúra, Európa egyetlen valódi kincse. (Turán 2013: 443) 

 

Szomory öntudatos zsidó író, de öntudatos európai író is, aki a fin de siècle Szépség-

kultuszában élt. Büszkeségből, etikai és esztétikai okokból egyaránt sérti a sárga csillag 

viselésének kényszere: 
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Szomory: Szürke zakón sárga csillag? Micsoda ízléstelenség. Az előkelők 

irodalmi márkija viseljen sárga zsidó-csillagot, csak mert hibás 

bölcsőbe született? (Turán 2013: 434) 

 

Turán Róbert a századforduló egyik legemblematikusabb írójának és személyiségének életét 

végigkövetve – befogadás reményétől a teljes kivetettségig, a kettős identitás megéléstől 

annak a külvilág általi elutasításáig – arra a következtetésre jut hősén keresztül, hogy 

amennyiben lehetséges a kulturális és nyelvi asszimiláció, azt zsidóként kell megtalálni és 

megélni. Figyelemre méltó, hogy a történelmi eseményeket, a soá pusztítását és a 

szocializmus éveit is figyelembe véve, Turánt ma vagy Simont közvetlenül a holokauszt után 

ugyanazok a kérdések foglalkoztatják, mint a huszadik század elején Bródyt: érdemes-e, 

megéri-e, szabad-e a zsidóságot föladni a befogadásért cserébe, és lehetséges-e, és hogyan a 

magyar zsidó harmóniában identitást megélni. Amennyiben igaz az, hogy a zsidóság 

identitása mindig az adott társadalmi viszonyok tükre, akkor szélesebb kontextusban azt is 

mondhatjuk, hogy a magyar társadalom nagyjából ugyanazokkal a problémákkal szembesül, 

mint száz évvel ezelőtt. De akárhogyan is gondolkodunk erről, az bizonyosnak tekinthető, 

hogy a Fischer-Lichte-i transzformációs fázis ez esetben még korántsem ért véget. 

 

Az amerikai zsidó dráma létformái  

 

Az Amerikai Egyesült Államok társadalmi-kulturális értelemben – a Nyugat részeként és 

évtizedek óta vezető hatalmaként – a 19. század második fele óta az alapvető történelmi-

társadalmi eltérések ellenére bizonyos szempontokból ugyanazokkal a társadalmi 

folyamatokkal, kihívásokkal találkozik, mint Európa. A kulturális élet felépítése, működése, 

finanszírozása is jelentős eltéréseket mutat. Szintén jelentős eltérés a sajátosan amerikai 

műfajok, mint például a musical megszületése. A musicallel külön alfejezetben foglalkozom, 

és mivel ez a műfaj Amerikában született meg és fejlődött ki a ma ismert formájában, ezért ott 

elemzem majd röviden az amerikai zenés színház sajátosságait is, most csak a prózai 

színházra szorítkozom. A hagyományos drámairodalom és színház, a prózai színjátszás persze 

ugyanúgy elsősorban a New York-i Broadwayhoz kötődik, miként a musicaljátszás, de a 

hatvanas évektől hasonló fogalommá vált az „off-Broadway” színház fogalma is, amely az 

avantgárd, alternatív színjátszást jelöli. Az „off-Broadway” társulatok, színházak létrejöttének 

a beat- és hippi-mozgalmak hatása, az ellenkultúra megerősödése adott nagy lendületet, ami 

új inspirációt jelentett a színházi kísérletek számára. Az amerikai színjátszás történetében 
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számottevő a többi nagyváros színházi élete, az utazó társulatok szerepe, sőt, a kisvárosok 

amatőr színjátszási hagyománya is. Az iskolai színjátszás, színjátszócsoportok a mai napig 

rendkívül népszerűek Amerikában, és művészeti funkciójuk mellett közösségépítő, 

pedagógiai és pszichológiai szerepet is betöltenek.  

 

A huszadik század első évtizedeiben gazdag színházi kultúráról beszélhetünk, azonban a 

második világháborút követően komoly válság sújtotta az amerikai színházat. Az 1949-50-es 

évadban például alig hatvan Broadway-bemutatóra került sor, 1960-61-ben pedig csak ötven 

bemutatót tartottak, és a legtöbb amerikai városoban csökkenni kezd a színházak száma is 

(Hont 1982: 865-868). A válság okai között színházon kívüli és belüli fejleményeket egyaránt 

találunk, és az előbbiek között az egyéb szórakozási formák – például a televízió – terjedése 

és a kultúra fogalmának radikális átalakulása – azaz az ellenkultúra radikális átalakító ereje – 

is fontos tényező. Az ellenkultúra különböző formái, mint például a beatzene, a rockzene 

intenzív hatása a színház eredeti formájához hasonló közösségi élményt és ezzel együtt 

identitásformáló erőt tud kínálni. Ugyanakkor jóval nagyobb tömegekre képes hatást 

gyakorolni, szélsőségesen extatikus és katartikus módon, és egyúttal különböző szinten 

bevonja a közönséget az „előadásba”. Ilyen bevonás lehet az együtténeklés mellett az énekes 

gyakori interakciója a közönséggel, a párbeszéd mellett például az, hogy leveti magát a 

közönség közé vagy valamilyen „trófeát”, általában egy ruhadarabot dob közéjük. Ezek a 

színházsszerű megnyilvánulások erős párhuzamot mutatnak egyes korábbi és korabeli 

színházi teóriákkal, mint például a később elemzendő Artaud-féle kegyetlen színház céljaival 

is (ezekről a teóriákról lásd: Darida 2010, Artaud 1985, Hont 1982 II.). A rockzene egyes 

alkotói maguk is felfedezik a közös pontokat a színházzal és a filmművészettel. Először az 

amerikai Doors együttes kísérletezik színház és rockzene összekötésével. A művészeti ágakon 

átívelő kísérletező szándék nem meglepő, mivel a Doors két alapítója, a billentyűs Ray 

Manzarek (1939-2013) és az együttes énekese és fő szövegírója, Jim Morrison (1943-1971) 

mindketten filmes tanulmányokat folytattak az UCLA-n, azaz a Los Angeles-i egyetemen 

(innen származott ismeretségük is), Morrison pedig teatrológiát is hallgatott, és meghatározó 

hatást tett rá Artaud elmélete, valamint középiskolás korától kezdve Nietzschének a tragédia 

születéséről írt munkája. A Doors nagy lélegzetű epikus dalaiban felidézi többek között a 

görög színházat vagy éppen konkrét színházi akciót is beiktattak koncertjeikbe – mint például 

az Unknown Soldier (Ismeretlen katona) kivégzési jelenete – és Morrison több interjúban 

maga is színészi aktusként utal ezekre a megnyilvánulásokra. Másik oldalról a színház is 

felfedezi a rockzenében és általában az ellenkultúrában rejlő új lehetőségeket – a 
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legpopulárisabb regiszterek (például a musical, és a musicalből és a rockzenéből kifejlődő 

rockopera) mellett a kísérletező, off-Broadway társulatok, majd egyéb alternatív műhelyek is. 

Többek között például a Living Theatre, amely Morrisonra is nagy hatást tett, és amelynek két 

létrehozója, Julian Beck és Judith Malina azokhoz a zsidó értelmiségiekhez tartozott, akik 

jelentős szerepet vállaltak az ellenkultúra létrehozásában.     

 

Az amerikai színház válságának másik oka a dráma, és ezen belül az amerikai dráma 

válságából, útkereséséből fakad, így nem véletlen, hogy az új hatások és impulzusok nemcsak 

a színházi megjelenítést, hanem magát a drámát is érintették.  Az amerikai színházi repertoár 

– hasonlóan bármely más, önálló drámairodalommal még nem rendelkező színházi 

kultúrákhoz – kezdetben az európai klasszikusokra és az Amerikában mindig is népszerű 

zenés szórakoztató színházra redukálódott. Az utóbbiról a musicaleket tárgyaló részben ejtek 

néhány szót. Az amerikai dráma nagy korszaka a két világháború között kezdődik, akkor és 

azt követően indul az olyan, Európában és Magyarországon is gyakran játszott szerzők 

pályafutása, mint Eugen O’Neil, Thornton Wilder vagy John Steinbeck, majd a második 

világháború vége felé, a negyvenes évek második felében Tennesse Williams vagy Arthur 

Miller, az ötvenes években pedig Edward Albee. A dráma krízise természetesen nem a 20. 

század első évtizedeiben veszi kezdetét, hiszen az európai dráma már a 19. századtól kezdve 

küzd azzal a problémával, hogy a polgárosodó társadalmakban lehetséges-e nagy tragédiákat 

(egyáltalán: tragédiákat) írni, nagy személyiségeket, hősöket (majd egyáltalán: 

személyiségeket) találni és ábrázolni, lehetséges-e a katarzis megteremtése, és létezik-e 

egyáltalán katarzis. A polgári illúziószínház, a melodráma, a „jól megcsinált dráma” és a 

bulvárdráma éppúgy erre a válságra keresi a választ, miként az ibseni, a csehovi dráma, a 

brechti epikus dráma és a drámától egyre inkább eltávolodó színházi teóriák ás útkeresések 

(lásd: Darida 2010, Artaud 1985, Hont 1982 Schlemmer, Moholy-Nagy, Molnár: 1978). Az 

amerikai drámairodalomban a 20. század húszas-harmincas éveiben jelentkeznek az első 

olyan szerzők, akik magas esztétikai színvonalon képesek bekapcsolódni az útkeresésbe, 

hozzáadva az amerikai társadalmi és kulturális útkeresés dimenzióját is, különös tekintettel a 

gazdasági világválság vagy a második világháborús amerikai szerepvállalás amerikai 

recepciójára. A második világháborút követően, amikor az Egyesült Államok válik a nyugati 

világ vezető hatalmává, a hidegháború és az atomháborútól való félelem által generált 

gyakran paranoiás légkör, ugyanakkor a rohamos gazdasági és technikai fejlődés határozza 

meg az amerikai társadalom általános közérzetét. A baby-boom generáció egyrészt a 

gazdasági prosperitás, másrészt egy általános politikai-társadalmi és kulturális nyugtalanság 



 104 

jegyében szocializálódik. A hidegháborús fenyegetettség mindennapos érzése mellett 

bizonyos tehetelenségérzés is feszíti a generáció tagjait – nemcsak Amerikában, hanem az 

óceán mindkét partján: úgy érzik, számukra semmilyen nagy ügy nem maradt, ahogyan ezt a 

brit John Osborne is megfogalmazza Look Back in Anger (Nézz vissza haraggal, magyar 

címén: Dühöngő ifjúság, 1958) című darabjában: amiben az egyszerű sorból kiemelkedett, 

egyetemet végzett Jimmy Potter így nyilatkozik: 

 

Jimmy: I suppose people of our generation aren’t able to die for good causes 

any longer. We had all that done for us, in the thirties and the forties, 

when we were still kids. There aren’t any good, brave causes left. If 

the big bang does come, and we all get killed off, if won’t be in aid of 

the old-fashioned, grand design. It’ll just be for the Brave New-

nothing-very-much-thank-you. (Osborne 1996: 89)  

 

Jimmy: Azt hiszem, mi már nem áldozhatjuk fel az életünket igaz ügyért, a mi 

nemzedékünk. Megtették ezt értünk a harmincas [és negyvenes PSZ] 

években, amikor mi még kölykök  voltunk. Nekünk már nem marad jó, 

igaz ügy egy sem. Ha majd jön a nagy mennydörgés, és mindnyájan 

odaveszünk, hát akkor sem a régi divatú, nagyszabású eszmékért 

ontjuk majd a vérünket. Csupán afféle Szép Új No-köszönöm-elég-

közepes-dologért. (Osborne 1958: 96, Ottlik Géza fordítása) 

 

A „dühöngő ifjúság” a merev, megcsontosodott intézményrendszer („establishment”) elleni 

lázadásban fedezi fel a saját nagy céljait, és alkotó, megtermékenyítő vagy éppen torz 

formában lázad ellene. A beat- és rocknemzedékek művészi útkeresése, a hippik, a polgárjogi 

mozgalmak feltűnése, a drogok és az ital, az önpusztítás vagy éppen Jimmy Potter 

tehetelenségérzésből származó dühe mind ennek a nagy cél iránti vágyakozásnak és a 

frusztrált vagy szabadon szárnyaló alkotóenergiának a kifejeződése pozitív és negatív 

értelemben, az érem egyik vagy másik oldalaként. A „dühöngő ifjúság” generációiból kinövő 

hatvannyolcas nemzedék aztán az ezredfordulóra már maga is „establishment” lesz, azaz 

intézményrendszerré és politikai fősodorrá válik, és az ebből fakadó meghasonlottság újabb 

útkereséseket és újabb válságokat eredményez.     
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Az amerikai zsidóság helyzete a századfordulón sok szempontból hasonlóságot mutatott a 

nyugat- és közép-európai zsidóság életével, bár az antiszemita diszkrimináció mértéke 

meghaladta a közép- és nyugat-európai gyakorlatot, egészen a harmincas évekig, amikor 

Európában az amerikainál sokkal rosszabbra, tragikusra fordul a helyzet. A századfordulón 

Egyesült Államokban az antiszemitizmus európaihoz hasonló mértéke mellett például 

bizonyos klubtagságok, állások vagy a nagy presztízsű magánegyetemeken az egyetemi 

karrier elérhetetlenek voltak zsidók számára, sőt, sok magánegyetemen egészen az ötvenes 

évekig létezett egy létszámlimit is, ami a huszas évekig Nyugat-Európában vagy Közép-

Európában elképzelhetetlen volt. Ami jelentős különbség a későbbi európai fejleményekhez 

képest, hogy a megkülönböztetés nem állami, törvényi vagy adminisztratív szintű volt (tehát 

például az állami egyetemeket nem érintette), és a politikai-társadalmi érvényesülés a WASP 

(White Anglo-Saxon-Protestant – fehér, angolszász, protestáns) eliten kívül a katolikus – ír, 

olasz stb. – kisebbségek, a feketék, az amerikai őslakosok számára is elérhetetlen vagy 

nehezen elérhető volt. A véres orosz pogromok, a kelet-európai mélyszegénység elől 

menekülö tömegek számára így a nem létező állami megkülönböztetés és a gazdasági 

lehetőségek összehasonlíthatatlanul jobb körülményeket biztosítottak. Bizonyos területeken, 

különösen a kultúra, a szórakoztatás terén pedig egyéb kisebbségek mellett a zsidók számára 

is hatalmas lehetőségek nyíltak meg, mind az egyéni érvényesülés és mind az alkotóerő 

felszabadításának szempontjából, ami különösen egy olyan újszerű és sajátosan amerikai 

műfaj, mint a musical esetében lesz különösen nagy jelentőségű. Az első világháborút 

követően Amerika egyfelől radikálisan csökkenti a bevándorlási kvótákat, másfelől az 

amerikai zsidóság helyzete – a fennmaradó nehézségek, antiszemitizmus és diszkrimináció 

majd a gazdasági válság ellenére – biztonságos marad, szemben Európával, ahol gyakorlatilag 

mindenhol drámai módon és radikális gyorsasággal romlani kezd a zsidók helyzete és 

biztonsága, majd a teljes jogfosztás, megalázás és kifosztás után a totális kiirtás végzetével 

kell szembesülniük. A soá szörnyűségének tapasztalata így a harmincas-negyvenes évek 

amerikai zsidó lakosságára megrendítő, de általában közvetett, nem személyes hatást gyakorol. 

Ezért a háború után Amerikába érkező túlélők olyan társadalomba, és olyan zsidó közegbe 

érkeznek, amelynek mindennapi életét sem a soá, sem a háború nem érintette olyan mélyen, 

miként Európában, ami különösen pszichológiai értelemben befolyásolja beilleszkedésüket és 

a soá tapasztalatával való megküzdést. 

 

Az amerikai zsidó identitás egyfelől a polgári egyenlőség, másfelől a részleges diszkrimináció, 

harmadrészt az amerikai társadalmat általában jellemző erős csoportidentitások és az ebből 
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következő szegregációs modellek hármasságában alakult. A törvény előtti egyenlőséget a 

felvilágosodás szellemében fogant szövetségi Alkotmány biztosította, ugyanakkor bizonyos 

pályákon zsidóként hosszú időn keresztül nem lehetett érvényesülni, miközben más 

területeken – a művészeti, kulturális életben, a szórakoztatóiparban – az érvényesülési 

lehetőségek gyakran meghaladták az európai mértéket. Az amerikai társadalom egyik alapját 

képező csoportidentitás pedig lehetőséget adott a zsidó identitás önfeladás nélküli megélésére, 

azaz a kettős identitás gyakorlására. Az „amerikaiság” fogalma ugyanis nem várta el az egyes 

közösségek vallási-etnikai vagy éppen nyelvi-kulturális önazonosságának feladását az 

„amerikai” identitás eléréséhez, azaz lehetővé tette, hogy valaki amerikainak tekintse magát 

akkor is, ha ragaszkodik például kínai vagy olasz vagy zsidó identitásához, német 

anyanyelvéhez vagy olyan sajátos vallási, életviteli hagyományaihoz, külsőségeihez, mint az 

amish közösségeké – hogy a legkülönbözőbb etnikai, vallási és nyelvi példákat említsük. A 

zsidó identitás tehát intakt maradhat, nem kell a nyelvváltás vagy a vallás elhagyásának 

fázisán átesnie ahhoz, hogy amerikainak tekinthesse magát. A társadalmi-gazdasági 

érvényesüléshez a nyelvi asszimiláció már elengedhetetlen volt, és legalábbis egyes 

időszakokban és közegekben a vallási önazonosság háttérbe szorítása is, de a brooklyni, jiddis 

nyelvű zsidó éppúgy érezheti magát amerikainak, mint az asszimiláns, vegyes házasságban 

élő zsidó, az amish, a szintén brooklyni olasz (aki mondjuk csak a szicíliai dialektust beszéli) 

vagy a közép-nyugati protestáns, fehér angolszász farmer. Az „amerikai” életideálhoz való 

csatlakozás mint a társadalmi érvényesülés szimbóluma ugyanakkor sok zsidó számára is csak 

az asszimiláción vagy a vallásos életforma redukálásán  keresztül volt elérhető, ez azonban 

sokkal inkább belső, mintsem külső kényszerből fakadt.   

 

Az amerikai zsidó alkotók és előadók már a 19. században megjelennek a többségi nyelvű 

színjátszás minden területén. Az olyan személyiségek, mint a drámaíró David Belasco vagy 

olyan impresszáriók és színházi szakemberek mint Charles Frohman, Marc Klaw, Abe 

Erlanger vagy a Shubert-fivérek hatalmas szerepet játszottak az amerikai nemzeti színjátszás 

létrehozásában. A részvétel olyan alapvető, hogy Tyrone Guthrie angol rendező úgy 

fogalmazott, hogy ha a zsidókat kivonnánk az amerikai színházból, akkor az „[it]would 

collapse about next Thursday” [„körülbelül jövő csütörtökön összeomlana”] (Schiff 2004: 13), 

és miként a Beck-Malina házaspár esetében már jeleztem, a hatvanas évek ellenkulturális 

forradalmában és az off-Broadway színjátszás előretörésében is jelentős szerepet játszanak a 

zsidó alkotók. A zsidó témák, a zsidó identitás színpadra állításának fontosságát már a 

huszadik század első évtizedeiben megfogalmazódik, Gilbert Selders például 1922-ben a The 
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Menorah Journal hasábjain sürgeti az amerikai zsidó identitás színpadi reprezentációját, azaz 

hogy bemutassák „the poetry and the richness and the hard certain solidness of our 

fantastically mingled existence (as Americans and Jews)” [„a mi fantasztikusan összevegyült 

létünknek (amerikaiként és zsidóként) a költőiességét és a gazdagságát és azt a bizonyos 

kemény szilárdságát”] (Schiff 2004: 14). De csak néhány évtizeddel később, az amerikai 

drámairodalom és drámai nyelv megerősödésével párhuzamosan jelennek meg azok az 

angolul alkotó szerzők is, akik magas esztétikai színvonalon képesek megfogalmazni a zsidó 

identitás témáit, azaz a zsidó identitás megélésének lehetőségét a kortárs amerikai 

társadalomban. Ezen alkotók közül a legjelentősebbek – Arthur Miller, Alfred Uhry, Donald 

Margulies, Tony Kushner, Wendy Wasserstein – az amerikai zsidó társadalom 

legkülönbözőbb rétegeinek bemutatásán keresztül érzékeltetik nemcsak a zsidó identitás 

kérdéseit, hanem az amerikai zsidó társadalom tagozódását is kispolgárságtól a felső 

középosztályig. Például Alfred Uhry, Miss Daisy sofőrje című darabjának felső 

középosztálybeli szereplői mellett Arthur Miller Az ügynök halála és Üvegcserepek című 

darabjainak kispolgári vagy középosztálybeli karakterei vagy Donald Marguelis drámáinak (A 

Loman család piknikje, A minta-lakás, Mi a baj ezzel a képpel?) kispolgári és középpolgári 

szereplői, ha nem is nyújtanak teljes képet az amerikai zsidóság sokszínűségéről, de mégis 

széles spektrumot kínálnak. Szinte minden esetben asszimilált – legtöbbször vallásos 

identitásuktól is teljesen eltávolodott vagy éppen eltávolodóban lévő karakterekkel 

találkozunk, akik két világ között igyekeznek magukat és helyüket megtalálni. 

 

Időben a legelső, zsidó identitást érintő jelentős drámának Miller egy korai, No Villain (Nem 

gazember) című darabja tekinthető, amelyet 1936-ban írt. Zsidó témával foglalkozó fontosabb 

drámái közül egyik főműve a Death of a Salesman (Az ügynök halála, 1949), amely azonban 

– mint látni fogjuk – egészen 1999-ig nyitva hagyta a zsidó olvasat lehetőségét, és számos 

vitát generált, hogy egyáltalán legtim-e bármilyen zsidó olvasatot feltételezni egy 

univerzálisnak tartott drámában. Ezt követi 1964-es Incident at Vichy (Közjáték Vichyben) 

című darabja, amely már konkrétan zsidó témát dolgoz fel. A soá alatt Franciaországban 

játszódó darab egy razzia során a nácik által letartóztatott zsidó foglyok sorsáról szól. A darab 

99 előadást ért meg a jó kritikák ellenére, Ellen Schiff szerint azért, mert 1964-ben amerikaiak 

nem voltak készek szembesülni a soával (Schiff 2004: 27). 1988-ban mutatják be Alfred Uhry 

Driving Miss Daisy (Miss Dasy sofőrje) című darabját, ezt követi a The Loman Family Picnic, 

Donald Margulies-től majd 1994-ben a Broken Glass (Üveggcserepek) szintén Millertől. A 

dráma története a Kristályéjszaka idején játszódik Brooklynban. A szörnyű híreket hallva, egy 
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zsidó asszony, Sylvia, valószínűleg pszichoszomatikus okokból rejtélyes módon megbénul és 

tolószékbe kényszerül. Bénultságának oka megromlott házassága mellett a történelmi trauma 

által kiváltott bénultság és tehetelenség, valamint az asszimiláció, az öngyűlölet csapdájából 

való menekülés lehetetlensége is. A cím egyszerre utal az esküvői pohártörésre (amely a 

jeruzsálemi Templom lerombolására figyelmeztet, és arra emlékeztet, hogy amíg a Templom 

nem épül fej újra, addig semmilyen öröm nem lehet teljes), és egyúttal a kristályéjszakára is. 

Margulies szintén több drámájában foglalkozik zsidó témákkal, ilyen például a Sight Unseen 

(Előttes megnézés nélkül, 1991), amelynek főszereplője egy sikeres brooklyni festő, Jonathan 

Waxman; vagy két, egymást követő évben bemutatott darabja, az 1994-es, holokauszt-

túlélőkről szóló The Model Apartment (A minta-lakás) valamint a What’s Wrong With This 

Picture? (Mi a baj ezzel a képpel?) A The Loman Picnic (A Loman-piknik) pedig címében is 

utal Az ügynök halálára, ezzel mintegy hangsúlyozva Miller drámájának zsidó recepcióját, 

amelyet azonban Miller csak öt évvel később erősített meg. A Loman-piknik egy kispolgári, 

városi zsidó családról szó, és a darab születéséről a szerző így nyilatkozott: „I was eleven 

years old when I read Death of a Salesman, and I remember the guilt and shame I felt for 

recognizing in the Lomans truths about my own family…” [„Kilenc éves voltam, amikor 

elolvastam Az ügynök halálát, és emlékszem a bűntudatra és szégyenre, amit éreztem, amikor 

Lomanékban bizonyos igazságokat ismertem föl a saját családomról”] (Novick 2009: 109). A 

darab 1965 körül játszódik, és egyik szereplője egy 11 éves fiú, aki Az ügynök halálának 

musicalverzióját írja, amelyben a Loman-család és a saját családja közötti hasonlóságot 

próbálja megragadni. Margulies drámái közül Magyarországon is bemutattak néhányat, 2016-

ban például a Times Stands Still (Pillanatfelvétel) című darabját az Átriumban, de a fenti 

darabjai közül eddig tudomásom szerint egyik sem került magyar színpadra. Érdemes még 

megemlíteni Wendy Wasserstein nevét (1950-2005), aki egy húszas években Közép-

Európából kivándorolt család leszármazottja. Két drámáját – Isn’t It Romantic? (Olyan 

romantikus, nem?) és a The Sisters Rosensweig (A Rosensweig-nővérek 1981) is nagy sikerrel 

játszották, mindkettőben a zsidó identitás megélésének lehetőségeivel foglalkozik a többségi 

társadalom csábításai, kihívásai közepette, amelyek főleg a vegyesházasságokban 

jelentkeznek, és a zsidóság elhagyásához vezetnek.   

 

Az alábbiakban két drámán keresztül szeretném bemutatni az amerikai zsidó drámát. Az első 

Arthur Miller Magyarországon talán legismertebb és legtöbbet játszott egyik főműve, Az 

ügynök halála, amely egy kispolgári zsidó milliőt mutat be, egy olyan zsidó családon 

keresztül, amely teljesen elhagyta zsidóságát. Ötven évvel a darab születése és számos vita és 
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elemzés után ismerte el csak Miller, hogy egy zsidó család történetét írta meg, és ez a tény 

felvet egy olyan kérdést, amely a magyar zsidó színház (és irodalom) kontextusában lesz majd 

igazán fonots, jelesen a Heller Ágnes által „zsidótlanításnak” nevezett jelenség kérdését. A 

másik darab a Magyarországon csak az Oscar-díjas filmváltozatból ismert Miss Daisy sofőrje. 

Alfred Uhry drámája egy merőben más zsidó közeget mutat be, egy atlantai, felső-

középosztálybeli családot, amely még nem távolodott el teljesen zsidóságától, de minden 

erejével azon van, hogy az atlantai, tehát déli „arisztokráciához” asszimilálódjon.    

 

Az ügynök halála 

 

Arthur Miller (1915-2005) egyik legismertebb drámája, amely Magyarországon a Willy 

Lomant alakító Tímár Béla nevével és alakításával fonódott össze, mintegy fél évszázadon 

keresztül újra és újra vitákat váltott ki azzal kapcsolatban, hogy a Loman család történetében 

Miller egy zsidó család vagy egyszerűen „csak” egy átlagos amerikai család történetét írta-e 

meg. Noha a dráma általánosító vagy éppen egyetemesítő jellege egyértelmű, és a Loman-

család mindnnapi küzdelmeiben, útkereséseiben egy ír vagy kínai vagy WASP-család is 

magára ismerhet – és magára is ismert – ez egyáltalán nem zárja ki a zsidó dimenziót, csupán 

különböző jelentésrétegeket biztosít a darab számára. 

 

Miller, aki nemcsak az amerikai drámairodalom egyik legkiemelkedőbb alakja, de a huszadik 

századi egyetemes drámairodalomnak is, egy középosztálybeli lengyel zsidó család 

gyermekeként született New Yorkban, Harlemben, ahol apja sikeres céget alapított. Miller 

újságírást tanult, de már nagyon korán, huszonegyévesen jelentkezik első drámájaval – a már 

említett Nem gazember című darabbal. Első nagy sikere Az ügynök halála volt, amit 1949. 

február 10-én mutattak be Elia Kazan rendezésében. A dráma komoly szakmai és 

közönségsikert ér el, 742 előadást ért meg, és a drámai Pulitzer-díj mellett számos rangos díjat 

is elnyert. Olyan további jelentős drámák fűződnek még nevéhez, mint a The Crucible (A 

tűzpróba, magyar címén: A salemi boszorkányok, 1953, A View from the Bridge (Pillantás a 

hídról, 1955) vagy az Incident at Vichy (Közjáték Vichyben, 1964) – hogy csak a 

Magyarországon is többször játszott darabjait említsük. A salemi boszorkányok az Amerika-

ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság működésének parabolája, amely bizottság a 

közismerten baloldali, szocialista szimpatizáns Millert is beidézte. Miller a tágabb 

közvélemény szemében akkor várt ismertté, amikor 1956-ban házasságot kötött az egyik 

https://en.wikipedia.org/wiki/A_View_from_the_Bridge
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legünnepeltebb amerikai sztárral, Marilyn Monroe-val, akivel 1961-ig voltak házasok, és aki 

ennek következtében a zsidóságba is betért. 

 

Az ügynök halálát számos nyelvre lefordították, többek között Indiában és Kínában is színre 

kerül; az utóbbi, óriási sikert aratott bemutató előkészítésében 1983-ban Miller is részt vett. A 

drámából ugyanebben az évben a CBS készített tévéfilmet, Dustin Hoffmann és John 

Malkovich főszereplésével, amelynek első sugárzása 25 milliós nézői számot hozott. 

Magyarországon talán Miller legtöbbet játszott darabja, először 1959. november 21-én került 

színre a Nemzeti Színházban Tímár Béla, Somogyi Erzsi, Kállai Ferenc, Kálmán György 

főszereplésével, Marton Endre rendezésében. Azóta több mint két tucatszor került színre 

Magyarországon, fővárosi és vidéki színházakban egyaránt, és Willy Loman szerepét a 

legjelentősebb magyar férfiszínészek alakították; Tímáron kívül Latinovits Zoltántól, Jordán 

Tamáson át Kern Andrásig. Legutoljára az Örkény Színház mutatta be Gálfi László 

főszereplésével, Mácsai Pál rendezésében 2016. június harmadikán. A magyar recenziók a 

rendszerváltás előtt és a rendszerváltás után egyaránt figyelmen kívül hagyták a darab zsidó 

olvasatával kapcsolatos vitákat, a szocializmus alatt erről nem lehetett beszélni, talán nem is 

voltak a kritikusok tudatában az ezzel kapcsolatos véleményeknek, és akkor még maga Miller 

sem foglalt nyíltan állást; így ebből a szempontból főleg a Miller-féle állásfoglalás, azaz az 

ezredforduló utáni recenziók érdekesek, amelyek azonban változatlanul nem foglalkoznak a 

kérdéssel. A lehetséges okok között az esetleges tudatlanság és kényelem-érzet mellett nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy maguk a színpadi adaptációk, a rendezői 

koncepciók sem érintik ezt a jelentésréteget, és alighanem azért nem, mert a történet legfelső, 

univerzális rétege elegendő értelmezési lehetőséget nyújt a kis- és középpolgári életről az 

újabb és újabb színpadra állításhoz.   

 

A darab kezdetén Willy Loman, az utazó ügynök két nagy, bőrönddel a kezében érkezik haza. 

Bostonba kellett volna utaznia, de nagyon fáradt, így visszafordult. Linda, a felesége, aggódik 

férjéért, és kéri, hogy beszéljen főnökével, hogy New Yorkban kapjon munkát. Két felnőtt 

fiuk, akik már mindketten elmúltak harmincévesek, még mindig álmodoznak és keresik 

önmagukat. Közösen szeretnének egy sportszer-vállalkozásba belefogni. Különösen az 

idősebb fiú, Biff bizonytalan, hosszabb távollét után tért haza, és eddigi élete apjának komoly 

csalódást jelent. Különböző flashbackek (visszatekintések) segítségével tudjuk meg, hogy 

Willy arra bíztatta fiát, hogy sportoljon, legyen sikeres, hogy miként nevették ki a Biffet 

matematikából korrepetáló jó tanuló Bernardot, valamint azt is megtudjuk, hogy apa és fiú 
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kapcsolata akkor romlott meg, amikor Biff rájött, apjának szeretője van Bostonban. A 

jelenben Willy üzletkötési kísérletei egyre sikertelenebbek, ezért megvonják havi állandó 

fizetését, így kénytelen titokban mástól pénzt kérni. Linda közben aggódik férjéért, attól tart, 

öngyilkos akar lenni, és dühös fiaira, amiért hálátlanok apjukkal szemben – mit sem tudva a 

Biff és apja közti ellentét okáról. A sétájáról visszatérő Willyvel a fiúk megosztják terveiket, 

amin felbuzdulva Willy másnap összeszedi bátorságát és előleget kér főnökétől, aki nemcsak 

elutasítja, hanem ki is rúgja. Willy este egy vendéglőben vallja be fiainak, hogy mi történt, 

mire Biff nem képes elmondani, hogy az ő terveik is csődöt mondtak, mivel régi barátjuk 

Oliver nem volt hajlandó pénzt adni a vállalkozáshoz. Apa és fia összeszólalkoznak és a 

feldúlt Willy pofon üti fiát. Willyt végül fiai otthagyják, ami kiváltja Linda felháborodását. 

Úgy érzi, hogy kegyetlenek voltak apjukkal, aki egész nap a vacsorára készült. Biff később 

összevész apjával és fejéhez vágja, hogy megtalálta öngyilkossági előkészületeinek nyomait, 

végül azt is, hogy átlagembernek, tucatembernek tartja. A veszekedés végén Biff sírva fakad, 

és kibékül apjával. Willy képzelődésekbe süpped, majd kirohan a házból. Az utolsó jelenet 

fedi fel, hogy mi történt: Willy öngyilkos lett és a temetés után vagyunk, amin a családon 

kívül csak egy barát vesz részt. Senki nem érti, hogy mi történt, éppen akkor, amikor a ház 

utolsó részletét és kifizették. „Szabadok vagyunk…” – zokogja Linda a dráma zárószavaiban.    

  

„But in what sense is he a Jewish playwright?” [„De milyen értelemben zsidó drámaíró ő”] – 

teszi fel a kérdést Julius Novick Arthur Millerről (Novick 2009: 47), majd Allen Guttmann 

1971-es munkáját idézi, amelyben Guttmann így fogalmaz: „nominally Jewish, but… in no 

sense Jewish writers, nor does their work deal significantly with the process of assimilation 

and the resultant crisis of identity.” [„névlegesen zsidó, de . . . semmi más értelemben sem 

zsidó írók, és munkájuk sem foglalkozik jelentős mértékben az asszimiláció folyamatával és 

az identitás-tudat terén abból következő krízissel.”] (Novick 2009: 47). Novick kétségét fejezi 

ki, hogy Guttmann ma is így vélekedne, de elismeri, hogy valóban nehéz azonosítani 

bármilyen zsidó elemet Miller darabjaiban – de nem is tartja lehetetlennek. Miller 

egyértelműen zsidó témájú darabjainál (Közjáték Vichyben, Üvegcserepek) persze nem nehéz 

az azonosítás, de Az ügynök halálával kapcsolatban több évtizedig folytak a viták. A Novick 

által idézett Christopher Bigsby szerint Willy Loman nem zsidó karakter, míg George Ross 

viszont úgy vélte, hogy  

 

the vivid impression is that from his mixed American-Jewish experience Miller tried 

to ignore or censor out the Jewish part, and as a result succeeded only in making the 
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Loman family anonymous. What we saw on Broadway was a kind of American 

Everyman, an attempt at generalization which in fact ended in limitation… Athur 

Miller, one feels, has almost deliberately deprived himself of some of the resources of 

his experience… (Novick 2009: 48) 

 

az az élénk benyomás, hogy Miller összetett amerikai zsidó élettapasztalatából 

megpróbálta kicenzúrázni a zsidó részt, és ennek következtében csak annyit ért el, 

hogy a Loman családot kiléte szempontjából névtelenné tette. Amit a Broadway-n 

láttunk, az egyfjat „amerikai akárki” volt, egy kísérlet az általánosításra, ami azonban 

korlátozásban végződött. . . Az ember úgy érzi, hogy Arthur Miller szinte szándékosan 

megfosztotta magát élettapasztalának egyes erőforrásaitól. . . 

 

Novick nem osztja Ross véleményét azzal kapcsolatban, hogy Miller megpróbálna szabadulni 

zsidó gyökereitől, és emlékeztet, hogy olyan darabjai mellett, mint az említett Közjáték 

Vichyben vagy az Üvegcserepek hangsúlyosan zsidó témákkal, sőt, a Focus (Gyújtópont, 1945) 

című regényében éppen az antiszemitizmussal foglalkozik. Ugyanakkor mások is – mint 

például Leslie Fiedler, aki „tipikusan amerikai zsidó”, azon belül „crypto-Jewish” [„titokban 

zsidó”] tendenciákat lát a darabban – úgy vélik, hogy Miller, hasonlóan például Salingerhez, 

zsidóságától kíván eltávolodni. Miller az ilyen és hasonló véleményekre 1969-ben úgy reagált, 

hogy  

 

where the theme seems to require a Jew to somehow act in terms of his Jewishness, he 

does so. Where it seems to me irrelevant what the religious or cultural background of a 

character may be, it is treated as such. ( Novick 2009: 49). 

 

ahol úgy tűnik, hogy a téma megköveteli, hogy egy zsidó valami módon zsidóságának 

értelmében cselekedjen, akkor úgy jár el. Ahol azonban úgy tűnik nekem, hogy egy 

karakter lehetséges vallási vagy kulturális háttere irreleváns, akkor azt aszerint is 

kezelem.  

 

Novick azonban bonyolultabbnak látja ezt a kérdést. Felidézi, hogy Miller a harmincas 

években saját bevallása szerint is küszködött zsidó identitásával – gyerekként egyenesen 

szégyellte – és hasonlóan más, fiatal radikálishoz, inkább az emberiséggel azonosította magát, 

így Novick nem tartja kizártnak, hogy Az ügynök halála születésekor is ez volt a helyzet. A 
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küzdelem a zsidó identitással nemcsak magyarázatot, de egyúttal lehetőséget is adna egy 

rejtett olvasatra. A rejtett-kódolt olvasat a darab más elemeire is kiterjed, például a 

cselekmény időpontjára. Elvileg a történet a második világháború utáni években játszódik, a 

darab megírása, 1949 körül; azonban az előző évek történelmi-gazdasági eseményeire 

gyakorlatilag semmi nem utal, csak néhány apró jelzésből – például egy-egy kocsimárka 

megnevezése – lehet következtetni a történet időpontjára. Novick felteszi a kérdést, hogy a 

darab valóban egyetemes dráma-e vagy inkább pszeudo-univerzális alkotás? A recepció az 

elsőt valószínűsíti, a bemutató rendezője Elia Kazan mellett – aki saját görög apját látta 

megtestesülni Willy Lomanban –, a kínai és ír színészek, rendezők és nézők is sajátmagukra, 

saját családjukra ismertek. Ezek a vélemények ugyanakkor megítélésem szerint egyáltalán 

nem zárják ki a zsidó olvasatot, egyszerűen csak lehetővé tesznek más olvasatokat is. Talán 

Henry Bial volt az, aki rátapintott a lényegre: „Rather than asking ’Is this character Jewish?’ 

we sholud be asking ’Could this character be Jewish’?” [„Ahelyett, hogy azt kérdeznénk, 

hogy ’Zsidó-e ez a szereplő?’, azt kellene kérdeznünk, hogy ’Lehet-e ez a szereplő zsidó’?”] 

(Novick 2009: 50). Novick rámutat, hogy Miller először Timebends [Időkanyarok] című 

önéletírásban utalt arra, hogy a dráma önéletrajzi elemeket tartalmaz; konkrétan a főszereplő 

modellje ügynök nagybátyja volt, és a darabban ábrázolt családi körülmények saját 

családjának a gazdasági világválság utáni életét tükrözik. 1999-ben, a dráma jubileumi 

kiadásában Miller pedig már egyértelműen zsidó gyökerekkel rendelkező, de zsidó identitását 

már elvesztett családként azonosította Lomanéket (Novick 2009: 50). 1999-re az etnikai-

vallási háttér hangsúlyozása már nemcsak elfogadottá, de divatossá is vált Amerika-szerte, és 

talán ez a társadalmi felfogásban bekövetkező fordulat késztethette Millert is a nyílt 

színvallásra, és hozzáteszi:  

 

As Jews light-years away from religion or community that might have fostered Jewish 

identity, they exit in a spot that probably most Americans feel they inhabit – on the 

sidewalk side of the glass looking in at a well-lighted place. (Novick 2009: 50) 

 

Zsidókként fényévnyi távolságra a vallástól vagy a közösségtől, amely előmozdíthatta 

volna zsidó identitásuk kialakulását, ők azon a helyszínen lépnek ki [a zsidóságból], 

amiről valószínű a legtöbb amerikai úgy érez, hogy abban lakozik – a kirakatablak 

járda felőli oldalán, egy jól megvilágított helységbe bámulva. 
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Novick következtetése, hogy a rejtett dimenzió nem az egyetemesítést szolgálja, hanem a 

karakterábrázolás fontos eleme, és azt jelképezi, hogy a gyökerektől való elválasztás hogyan 

teszi a családot oly sérülékennyé a sikertelenséggel, kudarccal és egyéb kihívásokkal szemben.  

 

Miller másik drámája, az Édes fiaim elemzésével kapcsolatban Peter Szondi arra utal, hogy 

Millert ebben az 1948-ban született drámájában mintha „’az elrontott’ élet (Ibsen) és 

különösen a traumatizáló múlt színpadi megfogalmazása foglalkoztatná.” (Szondi 2002: 164). 

Az „elrontott élet” és a megélt kudarcokat tekintve a „traumatizáló múlt” Az ügynök halálára 

is vonatkoztatható, és megkockáztathatjuk, hogy a traumatizáló múlt talán a zsidó örökséghez 

is kapcsolódhat. Szondi szerint a modern dráma válságára a milleri dráma által kínált 

megoldás Az ügynök halálában is annyiszor alkalmazott emlékezésnek a dramaturgiai 

technikája és a drámai folyamatot katalizáló pszichológiai-esztétikai mechanizmusa. Azaz az 

emlékezés, az emlékezés kötelessége, amellyel a zsidó hagyomány és gondolkodás kapcsán 

annyit találkoztunk. Szondi szerint Miller a proust-i „mémoire involontaire”, az „önkéntelen 

emlékezés” fogalmát használja, amely tovább gondolva azt is jelentheti, hogy az emlékezés 

kötelessége már annyira átitatja a zsidó hagyományt, hogy a mindennapokban szinte 

önkéntelennek tűnik, de azt is, hogy ez ellentéte a zsidó emlékezet nagyon is tudatosan megélt 

technikájának. Szondi persze nem ad, és nem is keres választ arra, hogy az író miért él a 

zsidótlanítás technikájával.  

 

Erre talán Heller Ágnesnek a magyar irodalom kontextusában írt Zsidótlanítás magyar zsidó 

irodalomban című 1997-es tanulmánya adhat magyarázatot. A tanulmányt később 

részletesebben is idézem az operettről szóló fejezetben, most csak az ezen a ponton releváns 

gondolatokat emelném ki. Heller az önreprezentáció elmaradását elemzi három magyar 

regényben, köztük Molnár Ferenc prózai főműve, A Pál utcai fiúk esetében. Megállapítja, 

hogy:  

 

Mind Geréb, mint Nemecsek éltető szenvedélye az a vágy, hogy igazán befogadják 

[…] Hannah Arendt a zsidó asszimiláció korának két alaptípusáról beszél. Az egyik a 

parvenü, a másik a pária. Geréb a parvenü, Nemecsek a pária. […]  

 

Molnár azért dönt regénye zsidótlanítása mellett, érvel Heller, mert: 
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a regényben […] a szociológiai dimenzió jelentéktelenné válik. A kisdiákok történetét 

az író egy olyan univerzális/egzisztenciális síkra emelte, ahol minden konfliktus 

mitológizálódik. […] Ha Molnár Ferenc Gerébet és Nemecseket zsidóknak ábrázolta 

volna, a szociológiai és történeti konkrétság kárt tett volna az elbeszélt történet 

egyetemességén. (Heller, 1997: 354-55) 

 

Heller Ágnes gondolatmenetéből a következő pontokat emelném ki: 1. az író él az 

önprezentáció lehetőségével, de csak implicit módon. 2. Jellemző karaktereket ábrázol, akik 

ennek megfelelő (adott esetben extrém) választ adnak egy problémára. 3. Az önprezentáció 

elrejtésével azt érzékelteti, hogy az adott csoport tagjainak reakcióit ugyan helyzetük hívja elő, 

de ettől még ezek a reakciók általános, emberi reakciók. Heller szavait összevetve Novick 

gondolatmenetével nagyon sok hasonlóságot találunk: Miller nem akarta zsidóságát elrejteni, 

és nagyon is tudatosan az amerikai zsidó identitás kérdéseiről írt, de ugyanakkor az általános 

szociológiai dimenziókat akarta hangsúlyozni.  

 

Ezek az általános dimenziók ez esetben – Hellert parafrezálva – egy „pária” család 

küzdelmeiből egyetemesednek. A Loman-család azon kelet-európai, közép-európai zsidó 

családok egyike lehet, akiknek nem sikerült a „nagy álom” elérése, nem kerültek be a 

„parvenü” családok közé, és ez frusztrációjuk oka. Ezzel a helyzettel persze rengeteg 

bevándorló szembesült és szembesül, és nemcsak Amerikában, mint ahogyan azzal sem, hogy 

az asszimiláció és/vagy a társadalmi érvényesülés érdekében feladott csoportidentitásuk 

hiánya kiüresedéshez és kompenzáláshoz vezethet. Lomanék nem kerülnek olyan extrém 

helyzetbe, mint Nemecsek és Geréb a maguk világában, amikor a grundért folytatott harc 

során Nemcseket ártatlanul meggyanúsítják a Geréb által elkövetett árulással; mivel a külső, 

társadalmi nyomás amerikai viszonylatban kevésbé volt erős, de az „amerikai álom” és az 

amerikanizálódás iránti vágy mégis bizonyos kompenzálásra késztette őket. Egy zsidó család 

esetében mindez a vágy erősebben érvényesülhet, tekintettel a zsidó történelem traumáira és 

traumatizáló eseményeire, azaz a kiűzetésekre, zsidó identitás eltitkolásának kényszerére, 

amellyel az évszázadok során szembesülniük kellett, valamint tekintettel a kirekesztő 

tendenciákra. Az érvényesülés és beilleszkedés iránti vágy tehát egy évszázados menekülési 

folyamatnak a vágyából is fakad. Önmagában Willy foglalkozása, az állandó vándorlással járó 

ügynöki munka is utal a konstans és kényszerű vándorlásokra, valamint az Európában is 

évszázadokig zsidó munkának számító házaló vagy „handle” küzdelmeire. A darabban 

egyébként egyébként finom célzásként a lehetséges zsidó olvasatra megjelenik a 
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handle/házaló motívuma is: Willy apja ugyanis egyszerű házaló volt, miként oly sok zsidó 

bevándorló a századforduló tájékán.  

 

Az áhított és megvalósulni látszó cél, az amerikaivá válás azonban súlyos árat követelt, és 

ezzel szembesülünk már az első pillanatban, amikor Willy – a mintegy évei, küzdelmei 

jelképeként cipelt – nehéz bőröndök súlyától meggörnyedve megjelenik a színpadon. Vágya, 

hogy tekintélyes, gazdag ember váljék belőle nem vált valóra, és mindaz, amibe ezentúl  

belekapaszkodott – fiai érvényesülése és a „nagy” emberek elismerése, iránta mutatott 

tisztelete, szintén a múltba vész. Az egyik emlékképben büszkén emlegeti, hogy Providence 

városában a polgármesterrel kávézott: 

 

Willy: […] America is full of beautiful towns and fine, upstanding people. 

And they know me, boys, they know me up and down New England. 

The finest people. And when I bring you fellas up, there’ll be open 

sesame for all of us, ’cause one thing, boys: I have friends. I can park 

my car in any street in New England, and the cops protect it like their 

own. (Miller 2000: 24) 

 

Willy: […] Amerikában szebbnél szebb városok vannak, s csupa rendes, 

tisztességes ember. S ezek ismernek engem, fiúk, New Englandben 

széltében-hosszában ismernek. A legelőkelőbb emberek. S ha 

odaviszlek benneteket, valamennyiünket tárt karokkal fogadnak, mert – 

s ezt jól jegyezzétek meg – mindenütt vannak barátaim. New 

Englandben ott hagyhatom a kocsimat akármelyik utcában – úgy vigyáz 

rá a zsaru, mint a szeme világára. (Arthur Miller, „Az ügynök halála”, 

in: A fizikusok – öt modern dráma 1988: 196, Ungvári Tamás fordítása) 

 

Amerika más hely, mint például Európa – gondolhatjuk a sorok mögé – az emberek rendesek, 

tisztelettel beszélnek vele, nem üldözik zsidósága miatt. És bár nem lett sikeres ember, de 

megbecsülik, még a polgármester is. Egy szegény, üldöztetésektől, pogromoktól gyötört 

kelet-európai zsidó bevándorló gyermekének vagy unokájának befogadás iránti vágya szólal 

meg ezekben a sorokban, a polgármester emberi gesztusa, az emberek magatartása már 

önmagában is más életminőséget ígér. És ha Willy nem is lett sikeres, a fia még lehet. Az 
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érvényesülés Amerikában az iskolai népszerűséggel, sportsikerekkel kezdődik, és nem utolsó 

sorban a vonzó megjelenés is fontos eleme, Willy tehát így buzdítja fiát: 

 

Willy: […] Bernard can get the best marks in school, y’understand, but when 

he gets out in the business world, y’understand, you are going to be five 

times ahead of him. That’s why I thank Almighty God you’re both built 

like Adonises. […] Be liked and you will never want. You take me, for 

instance. I never have to wait in line to see a buyer. ’Willy Loman is 

here!’ That’s all they have to know, and I go right through.   (Miller 

2000: 25-26) 

 

Willy: […] Kaphatja a legjobb jegyeket, értitek?, de majd az üzleti életben: 

százszor is lepipáljátok. Ezért adok hálát Istennek, hogy valóságos 

Adonisznak teremtett benneteket. […] Szeressen a te felebarátod – 

sohasem fogsz nélkülözni. Itt vagyok például én. Sose kellett várnom 

vevőre. „Megjött Willy Loman!” – ez volt a varázsszó, s én mindenki 

előtt besétálhattam. (in: A fizikusok – öt modern dráma, 1988: 198, 

Ungvári Tamás fordítása) 

 

Fontos és súlyos mondandót rejtenek ezek a sorok. A jó tanuló, komoly és Biffet 

matematikából korrepetáló Bernardot lenézik és kinevetik, pedig Bernard az, aki a klasszikus 

zsidó ideált megtestesíti: szorgalmas, az intellektusával és tanulmányi eredményeivel próbál 

érvényesülni, a tudást szellemi és gyakorlati értelemben is egyik legnagyobb értéknek tekintő 

zsidó gondolkodásnak megfelelően. Willy viszont egy más, a zsidó hagyománytól merőben 

eltérő ideál követésére buzdítja Biffet, és azt hangsúlyozza, hogy a sikernek ez az ideál a 

záloga. Különösen szembetűnő a testi szépség értékké emelése. Willy „Adoniszként”, tehát 

görög szépségideálként utal fiaira, ami – tekintettel a görög és a zsidó gondolkodás és ideál 

ókor óta fenálló ellentétére – szintén finom utalás a dráma zsidó rétegére, azaz arra, hogy 

Willy a zsidó életideáltól radikálisan eltávolodik egy nem zsidó, sőt, hangsúlyosan pogány 

ideál, a testi szépség felmagasztalásával.       

 

A fiúk azonban, különösen Biff meghasonlanak apjuk ideáljaival. Látják hasztalan küzdelmeit, 

Biff pedig komoly törésként éli meg apja hűtlenségét is. Szeretnének megfelelni apjuknak, és 

saját vágyaiknak is, de újra és újra kudarcot vallanak. Biff sokban emlékeztet Jimmy Porterre 
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is. Alapvető különbség persze, hogy Jimmy egyetemet végzett, így a háború utáni fiatal 

értelmiség remény- és útvesztésének megtestesítője, de dühüknek van egy közös pontja: a 

nagy cél hiánya. Biff arról álmodozott, hogy egy farmon dolgozik (Willy: How can he find 

himself on a farm? – Miller 2000: 11 – [Willy: Magára talál! Egy farmon!] (in: A fizikusok – 

öt modern dráma, 1988: 198, Ungvári Tamás fordítása) egy olyan közegben, ami nem vagy 

kevésbé volt ismerős a városi zsidó kultúrának, és Willy idézet türelmetlen elutasítása is ezt 

fejezi ki. Biff azonban – alighanem ösztönösen – ebben a radikális váltásban próbálta volna 

saját magát és helyét a világban (újra) pozícionálni, a természetben találva életcélt, ám 

kudarcot vallott, amikor lopás miatt börtönbe került. Biff elkeseredve próbál szabadulni, mert 

jelen helyzetében senkinek érzi magát: 

 

Biff: What I am doing in an office, making a contemptuous, begging fool of 

myself, when all I want is out there, waiting for me the minute I say I 

know who I am! (Miller 2000: 105) 

 

Biff: […] Mit keresek én egy üzletházban, mért csinálok magamból 

szánalomra méltó koldus-bolondot, mikor másra sem vágyom, csak a 

szabad mezőre, oda, ahol megtudhatom végre, ki vagyok!  (A (Arthur 

Miller, Az ügynök halála, in: A fizikusok – öt modern dráma, 1988: 280, 

Ungvári Tamás fordítása) 

 

Családja eltávolodott a hagyományoktól, egyedül Linda őrzi gondoskodó, védelmező 

egyéniségében a klasszikus jiddische mame és az אשת חיל (eset chajl, derék asszony) értékeit. 

Biff esetében a hagyomány helyett kínált siker és érvényesülés sorozatos kudarcai miatt 

illúziónak bizonyult, ezért úgy érzi, semmi sem maradt, és nem is kap választ arra, hogy ki ő 

valójában. Csalódottsága és dühe mögött kegyetlen éleslátással, de látja és egy ponton le is 

leplezi apja már-már ibseni élethazugságát: 

 

Biff: […] They’ve laughed at Dad for years, and you know why?  Because 

we don’t belong in this nuthouse of a city! (Miller 2000: 48) 

 

Biff: […] Apát is évek óta kinevetik, és tudod, miért? Mert nem innen 

származtunk, nem itt születtünk, ezekben a bérházakban! (in: A 

fizikusok – öt modern dráma, 1988: 221, Ungvári Tamás fordítása) [Szó 
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szerint: Biff: Évek óta kinevetik apát, és tudod, miért? Mert mi nem 

tartozunk ebbe a bolondokháza városba!] 

 

Apját tehát kinevetik, mindaz a tisztelet is, amit a múltban szorgalmas és sikeres 

üzletkötéseivel kivívott, immár a múlté, és temetésére szinte senki nem jön el a családon kívül. 

Willyt eltávolodása zsidó identitásától elmagányosította környezetétől és majdnem fiaitól is, 

és noha az „amerikai álom” egyik jelképét, a saját otthont megszerzik a dráma végére, ez nem 

képes ellensúlyozni azt, ami elveszett. Miller maga is küszködik az asszimiláció, az identitás 

kérdéseivel, így az önreprezentáció az asszimilálódó vagy aszimilálódott amerikai zsidóság 

drámája egyúttal Miller személyes drámai konfliktusának tükre is.     

 

Miss Daisy sofőrje 

 

Minden szempontból más milliőt mutat be Alfred Uhry (1936-) 1988-as drámája, a Driving 

Miss Daisy (Miss Daisy sofőrje). A színhely nem az amerikai észak, hanem a dél, a 

főszereplők nem kispolgári vagy középpolgári, hanem a felső középosztályba tartozó 

karakterek. Ami mégis összeköti a Loman és a Werthan-családot, az az asszimiláció, a 

befogadás iránti vágy. Ezt a vágyat azonban Uhry több szempontból és több szinten mutatja 

be, és Miss Daisy identitásstratégiája nem egyezik fiáéval, és menye, Florentine stratégiájával. 

 

A szerző, Alfred Uhry maga is jól ismeri ezt a közeget, az amerikai délt. Atlantában született, 

amelynek világát az úgynevezett Atlanta Trilogy, (Atlanta-trilógia) darabjaiban örökíti meg. 

A trilógia első darabja a Miss Daisy sofőrje, amelyért 1988-ban elnyerte a drámai Pulitzer-

díjat, és amelynek 1989-es filmváltozata Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Aykroyd, Patti 

LuPone főszereplésével, Bruce Beresford rendezésében több Oscar-díjat is nyert, köztük 

Jessica Tandy a legjobb színésznőnek, Uhry pedig a legjobb forgatókönyvnek járó díjat. A 

trilógia második darabja, a The Last Night of Ballyhoo (Ballyhoo utolsó éjszakája, 1996), a 

harmadik a Parade című musical.  

 

A Ballyhoo éjszakája több ponton kiegészíti, kontextusba helyezi a Miss Daisy néhány fontos 

pontját, ezért egy-egy idézet erejéig néhányszor utalni fogok rá. A darab címe címe az atlantai 

zsidók fesztiváljára utal, története pedig az Elfújta a szél 1939-es premierjének napjaiban 

játszódik. A magyar nagyközönség jelentős része ebből a filmből és az eredetijéül szolgáló 

Margaret Mitchell-regényből kaphatott képet, egy olvasatot az amerikai dél polgárháború 
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előtti, alatti és utáni életéről, pontosabban a déli (rabszolgatartó) földbirtokos rétegről, amely 

többek között sajátos módon ötvözte az amerikai pionírszellemet és az európai arisztokrácia 

életstílusát, és amelyhez a helyi zsidóság is – mint presztízskultúrához – idomulni igyekezett. 

A regény és a film egy idealizált, nosztalgikus képet fest a polgárháború előtti amerikai délről, 

azt a hamis képet sugallva, hogy a déli földesurak jóságos atyaként és anyaként bántak az 

önálló létre képtelen fekete rabszolgákkal. A film említése tehát jelzésszerű és ironikus, 

jelzésszerű amennyiben figyelmeztet, hogy a vágyot életideál egy rabszolgatartó elit ideálja, 

ami a vágy mellett az asszimilálódni kívánó zsidókban feszültséget és ellenérzést kelt; és 

irónia, amennyiben jelzi, hogy a film és a regény idillje soha nem létezett. A Ballyhoo 

éjszakája és a Miss Daisy sofőrje is egy merőben új szempontot kínál: egy-egy zsidó déli 

család életének bemutatását a déli amerikai „arisztokrácia” világában. A családok egyaránt 

arra vágynak, hogy a déli WASP felső középosztálybeli társasága befogadja őket, és egyes 

tagjaik kényszerből vagy opportunizmusból ezért kompromisszumokra és önfeladásra is 

készek: karácsonyfát állítanak, de közben bűntudatuk van, amit a Ballyhoo utolsó 

éjszakájában az anya, Boo úgy próbál enyhíteni, hogy nem engedi feltenni a fára a csillagot 

(Novick 2009: 100).  Lánya, Lala úgy érvel anyjának, aki zsidóságára figyelmezteti, hogy: 

„We’re Jews. We have no place in society” [„Mi zsidók vagyunk. Nekünk nincs helyünk a 

társadalomban.”] – (Novick 2009: 100). Ebben a darabban a New Yorkból érkezett, a 

hagyományokhoz ragaszkodó, de nem ortodox Joe Farkas akarja visszavezetni a családot a 

zsidó hagyományokhoz, és ennek jelképéhez, a jiddis nyelvhez.  

 

A Miss Daisy története 1948 és 1973 között játszódik Atlantában. Miss Daisy idős, egykori 

tanárnő – aki egy fekete gettóban tanított – és miután már több autót összetört, fia, a 

szövőgyáros Boolie sofőrt fogad a szolgálatára. A fekete Hoke Colburnre a munkahelyén talál 

rá – éppen Boolie egyik munkását menti ki a liftből. A történet fő szála ennek a két, korban, 

nemben, társadalmi pozícióban, kultúrában, vallásban és bőrszínben eltérő embernek az 

összcsiszolódásáról szól, amelynek során őszinte és mély barátság alakul ki közöttük. Miss 

Daisy írni-olvasni tanítja a férfit, aki viszont az asszony mindennapokhoz való viszonyát 

formálja. A kezdeti egymással szembeni előítéletek halmaza, a bizalmatlanság és a feszültség 

olyan földrengésszerű változások idején válik semmivé, amik alaposan felforgatták az 

Egyesült Államok politikai-társadalmi és kulturális életét, kiemelten az amerikai délt, azon 

belül Atlantát. Hoke és Miss Daisy passzív megfigyelői az eseményeknek, de szemükön 

keresztül látjuk a polgárjogi mozgalmakat, és azok hatását a különböző társadalmi rétegekre. 

Miss Daisy például lelkesedik Marthin Luther Kingért, és hasonlóan gondolkodik a helyi 
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zsidó közösség is, leszámítva a gazdagabbakat, köztük Boolie-t, aki üzletetfelei rosszalásától 

tartva nem áll ki nyíltan a fekete mozgalom mellett. Félelme nem alaptalan. 1958-ban egy 

rasszista csoport bombát helyezett el a zsinagóga mellett, mert a helyi zsidók nagy számban 

támogatják Martin Luther Kinget. Az idők változását jelzi azonban, hogy a bombatámadás 

után William Hartsfield, Atlanta polgármestere szolidarítási látogatást tett a közösségnél, sőt, 

1969-ben zsidó polgármestert választottak a városban. (Novick 2009: 100).   

 

Miként utaltam rá, a darab atlantai környezete és a család előkelő német zsidó háttere néhány 

más szempontot is felvet az amerikai asszimiláns zsidó identitás szempontjából, mint Az 

ügynök halála. A befogadás vágya ugyanúgy önfeladáshoz, meghasonlottsághoz vezethet, és 

az a tény, hogy a Werthan-család sikeres – szemben a Loman-családdal – ebből a 

szempontból nem jelent különbséget. Miss Daisy még ragaszkodik a hagyományokhoz, 

büszke zsidóságára és rossz szemmel nézi fia és neje opportunizmusát, ami ez esetben is a 

karácsony – látványos – megünneplésében fejeződik ki, és célja, hogy bejussanak a város 

amerikai anglikán (episzkopiális) klubjába. Ahogy Miss Daisy epésen megjegyzi: 

 

Miss Daisy: If her grandfather, old man Freitag, saw this, he would jump out of his 

grave” (Uhry 1988: 23-24)  

 

Miss Daisy:    Ha nagyapja, az öreg Freitag látná ezt, kiugrana a sírjából.  

 

Uhry, akinek családja is ehhez az előkelő atlantai elithez tartozik – anyja családja már 1850-

ben Atlantában élt – a Miss Daisy történetében saját nagymamájának és sofőrjüknek állít 

emléket: „nagymamámról és sofőrjéről szóló darab” (Novick 2009: 99). Így az általa elbeszélt 

történet ugyanúgy önéletrajzi ihletésű, mint Milleré, és egyúttal a német eredetű amerikai 

zsidóság, azon belül is az amerikai délen élő zsidó közösségeknek az északitól nagyban eltérő 

tapasztalatairól szól. A német zsidóság – idézi Novick Irwing Howe szavait:  

 

[…] had thoroughly Americanized themselves, many of them finding a road to the 

Republican party and bourgeois affluence […] They brought with them and greatly 

amplified the doctrines of Reform Judaism, which sought to create a Judaism free 

from antiquated beliefs and rituals. Moreover, until well into the twentieth century, 

Reform rabbis often preached that Jews were or should be, just like everybody else,  

which meant, in practice, just like upper-middle-class Protestants – except, of course, 
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that instead of going to church, they went to temple (where, the services, however, 

were often remarkably churchy). (Novick 2009: 97-98) 

 

[…] teljesen amerikanizálták magukat, sokuk utat találva a republikánus pártba és a 

polgári jómódba […] Magukkal hozták és nagyban kibővítették a reform judaizmus 

doktrináit, amivel egy olyan judaizmus megteremtésére törekedtek, ami szabaddá vált 

az ősi hiedelmektől és rítusoktól. Továbbá, egy jó ideig még a huszadik században is, 

a reform rabbik gyakran hirdették azt, hogy a zsidók pontosan olyanok, vagy 

legalábbis olyanoknak kellene lenniük, mint bárki más – ami gyakorlatilag azt 

jelentette, hogy olyanoknak, mint a protestáns felső középosztály – azzal a 

különbséggel, persze, hogy templom helyett zsinagógába jártak (ahol azonban az 

istentiszteletek gyakorta feltűnően templomszerűek voltak). 

 

Szokásaikban, öltözködésükben és viselkedésükben afféle zsidó arisztokráciaként 

asszimilálódtak a protestáns elithez északon és délen is. Azonban délen – és a darab 

történetének időpontjában – a hely és az idő miatt az atlantai család más kihívásokkal is 

szembesül, amelynek következtében egyszerre találják magukat a kisebbség és a többség 

pozíciójában. Az atlantai német zsidó elit kisebbség volt a WASP-elit szemében – még akkor 

is, ha bizonyos tagjai befogadást nyertek ebbe ez elitbe – azonban az amerikai délen akkor 

még súlyosan diszkriminált helyzetben élő és polgári jogaiért küzdő fekete kisebbség 

szemében bőrszínűk és a tehetősebbek gazdasági pozíciója miatt is a fehér elit részét képezték, 

ami Hoke kezdeti bizalmatlanságának alapja. Ennek ellentmondásosságát és iróniáját Uhry a 

Ballyhoo utolsó éjszakájában például így fogalmazza meg:  

 

Boo: […] your Great Grandma’s Cousin Clemmie was – (Here Lala 

joins in and they say the next sentence together.) 

Boo and Lala:     The first white child born in Atlanta. (Novick 2009: 100-101) 

 

Boo: […] dédnagymamád unokatestvére, Clemmie volt – (itt Lala 

becsatlakozik, és a következő mondatot együtt mondják)  

Boo és Lala:     Az első fehér gyerek, aki Atlantában születt.  

 

Az első fehér gyerek Atlantában tehát – legalábbis a családi legendárium szerint – egy zsidó 

gyerek volt. A Miss Daisy sofőrje nem annyira az irónia eszközével mutatja be a két világ 
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közötti lebegés zavarodottságát, mint inkább Miss Daisynek és Boolie-nak a fekete polgárjogi 

mozgalom melletti kiállásában. Miss Daisy, mint láttuk, nyíltan támogatja Martin Luther 

Kinget, Boolie viszont nem meri. Egy-két gazdagabb családot leszámítva az atlantai zsidó 

közösség többsége Miss Daisyhez hasonlóan gondolkodik, vagyis a támogatás nem etnikai 

vagy vallási háttértől függ. Ez az, amit Hoke is megért, és alighanem többek között ennek 

felismerése viszi közel egymáshoz a két embert. A zsidóság történelmi tapasztalatai arra 

késztetik Miss Daisyt és az atlantai zsidó elit nagy részét, hogy ösztönösen kiálljanak a fekete 

kisebbség mellett, és ez többségükben felülírja az elitbe való befogadás vágyát is.  

 

A partikuláris tapasztalatok egyetemes következtetésekre sarkallják az amerikai asszimiláns 

zsidó szerzőket, így Millert és Uhryt is, és ez mindkét bemutatott drámában hangsúlyosan 

jelenik meg, miközben mindkét dráma nagyon is zsidó dráma, és a zsidó identitás, az 

asszimiláció és az önfeladás gyötrelmeivel foglalkozik. Olyan helyzeteket mutatnak be, 

amelyekben a Fischer-Licte éltal ismertetett transzformáció fázisa, az új identitás már 

megszületett, azonban megszilárdulni nem tudott, mivel újabb és újabb belső (Az ügynök 

halála) és külső kihívásokkal szembesül (Miss Daisy sofőrje), ezért újabb és újabb utakat és 

válaszokat keres.  

 

Érdekes következtetésekre juthatunk, ha összehasonlítjuk a magyar (és a magyar zsidó dráma 

által reprezentált európai) és amerikai zsidó drámát az asszimilációs stratégia tapasztalatainak 

szempontjából. A cél mindkét esetben ugyanaz volt: zsidóként integrálódni a többségi 

társadalomba, átvéve annak nyelvét és kultúráját, valamint az egyetemes nyugati kultúrát, 

ugyanakkor azonban a zsidó hagyomány büszke felvállalásával. A történelmi-társadalmi 

folyamatok hatására ugyanúgy felmerülnek olyan gyötrő kérdések, mint a zsidó identitás 

teljes feladása a befogadás fejében, és mind az Egyesült Államokban, mind Magyarországon 

és Európában ennek gyakran gyötrő következményeit láthatjuk a zsidó témájú darabokban. 

Az állami szintű megkülönböztetés és a brutális társadalmi kirekesztés, valamint a holokauszt 

tapasztalata azonban Magyarországon mérföldkővé válik, és máig ható mély sebeket okoz a 

zsidó identitásban, de egyszer s mind a teljes társadalmi pszichében is. Miközben például a 

Péntek este vagy a Timár Liza házassága még Amerikában is játszódhatna (bizonyos 

eltérésekkel), addig a Szívzsidó első világháború utáni kérdésfeltevései vagy az Elsötétítés 

súlyos dilemmái gyakorlatilag értelmezhetetlenek amerikai keretek között. Olyan 

identitásalakzatok, köztük torz, a külvilág által kényszerített identitás-konstrukciók jöttek létre, 

hogy nemcsak egy új identitás kidolgozására, transzformációra nincs esély, de egy bizonyos 
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ponton túl már ezeken a kényszer-konstrukciókon belül sincs lehetőség még a puszta életben 

maradásra sem. Azok az identitáskonstrukciók, tehát, amelyek a Szívzsidóban és az 

Elsötétítésben rajzolódnak ki, az amerikai kontextusban teljes mértékben ismeretlenek. 

 

3.2.2 A zenés színház: opera, operett, balett és musical 

 

A 19. századi társadalmi emancipációs folyamatnak köszönhetően az addig törvényileg szűk 

keretek közé szorított zsidó alkotóerő a gazdasági területek mellett a tudomány és a kultúra 

területén is megjelent. A gazdasági elit főként mecénásként, a középosztálybeli vagy alsóbb 

osztálybeli zsidók pedig alkotóként kapcsolódtak be a többségi kultúrába. A gazdasági és 

pénzügyi elit számára a kultúra és a műveltség elsajátítása és támogatása három szempontból 

volt fontos. Személyes síkon a művelődés, az önképzés, a nyugati kultúra elsajátítása volt a 

cél, társadalmi szinten az arisztokráciához mint presztízskultúrához való csatlakozás, és 

mindkét szinten a polgári-hazafias szellemiség kifejezése. A zsidó családokban tanulás 

hagyományosan érték, és ez a szemlélet felgyorsította a kulturális asszimilációt. A párizsi 

Rothschildok gyermekei Chopintől vettek zongoraórákat, az ortodox családba született 

magyar Kiss József a sereklyei református lelkésznél tanul magyar irodalmat, a szintén 

ortodox családból származó ódávidházai Avigdor Hameiri hagyományőrző nagyapja Jókait 

olvasott. A világiasodó zsidók a 19. századi európai műveltség minden területe iránt 

kimeríthetetlen érdeklődést és kíváncsiságot mutattak. Az irodalom, a hangszeres zene, a 

képzőművészetek képviselői között a századvégén már számos kiemelkedő zsidó alkotót 

látunk, és a prózai és a zenés színház előadói és alkotói között is egyre több zsidó művész 

jelenik meg. Azonban, ahogyan a prózai színház esetében láttuk, közülük viszonylag kevesen 

foglalkoznak zsidó kérdésekkel, többségi nyelvű zsidó drámáról tehát csak kevésről 

beszélhetünk, és különösen igaz ez a megállapítás a zsidó opera, operett vagy balett műfajára. 

Annál több joggal beszélhetünk azonban zsidó musicalekről, sőt, mint látni fogjuk, a musical 

műfaj kialakulásában a zsidó színház, zene elemei is szerepet játszanak. Mi lehet ennek a 

különbségnek az oka, és létezik-e zsidó opera, zsidó operett vagy zsidó balett, legalább egy-

egy mű erejéig? Az alábbiakban erre a kérdésre is megpróbálok választ adni, amellett, hogy a 

zsidó identitás bemutatásának, esetleges formálásának lehetőségeit elemzem az adott műfajon 

belül. 
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Az opera  

 

Az opera műfaja a 19. századra már több évszázados múltra tekint vissza, és akkorra már 

kialakult a három nagy operakultúra,: a francia, az olasz és a német. A francia és az olasz 

opera fejlődése töretlennek mondható, helye a 17-19. századi operaéletben egyértelmű, a 

német operát a század közepéig a mozarti opera képviseli a legmagasabb művészi nívón, majd 

megszületik a wagneri zenedráma is. Ezzel a három hagyománnyal csak az orosz opera 

néhány alkotása tudja felvenni a versenyt, a magyar, cseh, lengyel vagy akár angolszász, 

spanyol operairodalom gyakorlatilag csak kulturális egzotikumként, egy-egy mű erejéig képes 

begyűrűzni a repertoárba, amelyet a fenti „operahatalmak” repertoárja ural Moszkvától San 

Franciscóig és Stockholmtól Lisszabonig, Madridig és Athénig. A prózai színháznál 

arisztokratikusabb, hagyománytisztelőbb műfajról van szó, amely szigorú formai szabályok 

alapján működik. Ez esetben nemcsak a zenei formák és a zenei szerkesztés szabályairól van 

szó – amelyek a wagneri „forradalom” előtt is sokat változtak – hanem az alaprepertoár operái 

által ábrázolt világ formáiról is. Az operaszínpadon hosszú ideig csak a vígoperákban 

jelenhettek meg főszereplőként köznapi figurák, de akkor is jobbára csak bukolikus falusi 

alakokként. A tragikus operák főszereplői királyok, királynők/királynék, 

nemesek/nemesasszonyok és kisasszonyok, lovagok, hadvezérek, egyházi méltóságok vagy 

mitológiai alakok. Verdi Luisa Millerjének, Traviatajának vagy Massenet Wertherének 

polgárai a kivételek közé tartoznak, és extrém szituációban vagy pszichológiai helyzetben 

jelennek meg, illetve a Traviatában egy „belső egzotikum”, egy prostituált tabudöntögető 

karaktere emeli ki az operát a polgári világ keretei közül. Bizet Carmenjének spanyol-andalúz 

(baszk/navarrai) csempészei, altisztjei, cigányai vagy a Gyöngyhalászok indiai halászai ugyan 

már egyszerű emberek, de egzotikumuk ezt ellensúlyozza, és vagy a színpadi szituáció vagy 

valami végzetszerűség szerepe (Carmen megjósolja a halálát) vagy egy hősiesség auráját 

hordozó karakter (mint a matador Escamillo) kiemelik a történetet a köznapiságból. Még az 

úgynevezett verista operairodalom (ami helyett talán pontosabb lenne későromantikáról 

beszélni) figurái is, mint Mascagni szicíliai parasztjai vagy Leoncavallo vándorszínészei is 

valahogy kiemelkednek a köznapi falusi figurák közül, vagy legalább is különböznek tőlük.  

A Parasztbecsületben (Cavalleria rusticana) Turiddu története a görög mitológia és a 

kereszténység keretein belül transzcendens értelmet nyer, a Bajazzók (I Pagliacci) Caniójának 

történetében pedig a színház és a valóság tragikus összekeveredését látjuk. De még Puccini 

operáinak és alakjainak többsége is – akiknek oly gyakran hangsúlyozzák köznapiságát – 

valamilyen módon túlnőnek önmagukon. A Tosca romantikus szabadságdrámává és a 
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szerelmi önfeláldozás drámájává válik, Cso-cso-szán öngyilkossága a végletekig feszített 

hűség és a letűnőben lévő, feudális-lovagias japán busido szellemiség szimbóluma, a 

Bohémélet pedig egy minden nyomor ellenére idealizált művészvilágot mutat. A zenei 

absztrakció természetesen hangsúlyozza, kiemeli vagy egyenesen megteremti ezeket a 

szimbólumokat, és önmagában többletjelentést ad a történetnek és a figuráknak, és ez a 

többletjelentés általában heroizál, idealizál és elvonatkoztat a mindennapok miliőjétől.  

 

Nézetem szerint a zsidó témájú operák kis számának az oka az, hogy egy 19. századi zsidó 

zeneszerző kevés (irodalmi) alapanyagot és kevés olyan színpadi precedenst talál, amely egy 

zsidó karaktert az európai színpadon heroikus vagy idealizált módon mutatna be. Modern 

zsidó dráma még nem létezik, az itáliai zsidó és szefárd drámák ismeretlenek, és a nem zsidó 

szerzők által megrajzolt (nem bibliai) karakterek, történetek pedig általában sematikusak, 

rosszabb esetben karikatúra-szerűek vagy éppen démonizálóak, és a szerzőknek semmilyen 

vagy csak csekély tudásuk van a zsidó történelemről, hagyományról, életformáról. Zsidó 

szereplők a színpadon (prózában és operában egyaránt), csak három típusként jelentek meg. 

Az első típus a bibliai (vagy fiktív, biblikus) szereplő, gyakorlatilag csak közülük kerülhettek 

ki hősies, „operaszerű” karakterek. Erre a típusra példa a drámairodalomban Eszter (Lope de 

Vega és Racine Ester című drámái), az operairodalomban pedig Mózes (Rossini: Mózes), 

Sámson (Saint-Säens: Sámson és Delila) vagy Ismael, a Főpap, a zsidó nép (Verdi: Nabucco). 

A második a sztereotip, antiszemita módon ábrázolt zsidó kereskedők típusa, mint például 

Shylock (Shakespeare A velencei kalmár) vagy Barabas (Marlowe The Jew of Malta/A máltai 

zsidó), az operaszínpadon viszont ilyenre nem ismerünk példát a 20. század elejéig (a 

drámairodalom zsidó karaktereiről többek között Shylock alakjáról lásd Landa 1926). A 

harmadik pedig a gyakran nem kevésbé sztereotip ábrázolás, a „szép zsidó nő” típusa 

(legtöbbször a kereskedő lánya), amire szintén A velencei kalmár vagy A máltai zsidó lehet 

példa, és az operaszínpadról szintén hiányzik, leszámítva Halévy hamarosan elemzendő 

operáját, amelyben az apa és a lány alakja is szakítás a sztereotip ábrázolással. Ritka kivétel 

Lessing drámája, a Bölcs Náthán, amelyben a címszereplő, Nathan alakja bölcsességével és 

emberségével eltér a sematikus zsidó kereskedőábrázolásoktól. A 19. században a zsidó 

zeneszerzők – Halévy, Meyerbeer, Offenbach – kevés mintára támaszkodhattak, és csekély 

alapanyagból dolgozhattak, ha zsidó operát akartak írni. (Ugyanakkor Meyerbeer több 

operájában – A hugenották, A próféta – is foglalkozott a vallási fanatizmus és a vallásüldözés 

kérdésével, de nem zsidó vonatkozásban.) Kevés valódi zsidó opera született tehát – vagyis 

olyan, magát valamilyen zsidó identitással azonosító szerző által írt opera, amelynek 
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témaválasztása zsidó témát ölel fel és/vagy zenéje zsidó liturgikus vagy zenei elemeket is 

tudatosan használ ennek ábrázolására. Az alábbiakban elemzendő két legsikeresebb és 

legismertebb opera különböző módon, de reprezentatívan képviseli a 19. század asszimiláns-

integrálódó zsidó identitást. Az egyik opera, Halévy La Juive (A zsidónő, 1835) című operája 

az egyik operaközpontban, a kultúra akkori fővárosában, Párizsban született, a másik (Sába 

királynője, 1875) mind az operairodalomban elfoglalt helyét, mind kulturális státuszát nézve 

egy már periférikusabb közegben, Bécsben, szerzője, Goldmark Károly pedig a nyugati 

kultúra határán, Magyarországon született. A zsidónő modernebb kérdéseket feszeget, a Sába 

királynője megmarad egy klasszikus, bibliai téma feldolgozásánál, viszont az opera maga 

sokat árul el a közép-európai, emancipált zsidóság önazonosságáról, és a bibliai téma és annak 

bemutatása beleillik a kor Európájának orientalizmus divatjába. A két opera híven mutatja be, 

hogy a 19. század második felében, két olyan területen – Franciaországban és az Osztrák-

Magyar Monarchiában –, ahol már megvalósult a zsidók polgári emancipációja, milyen 

hasonlóságok és különbségek jellemezték a zsidók helyzetét és integrációs stratégiáját. 

 

A zsidónő 

 

Franciaországban a francia forradalom alatt, 1790-ben és 1791-ben két lépcsőben valósult 

meg a zsidók egyenjogúsítása. 1791-ben először a szefárd, majd egy év múlva az askenázi 

zsidók kapták meg a polgárjogot. A szefárdok régebb óta éltek Franciaországban, és már 

kellően „elfranciásodtak” ahhoz, hogy a Nemzetgyűlés jó francia honpolgárként tekintsen 

rájuk, ellenben az ország észak-keleti területein élő jiddis/német nyelvű, és általában 

szigorúan hagyományőrző közösségek túl idegennek és „furcsának” tűntek, így 

egyenjogúsításukra csak egy évvel később került sor. Az 1793-as, az Ész kultuszának 

jegyében rendezett, a „túlzók” vagy „veszettek” által vezetett vallásellenes hadjáratot a zsidók 

hasonlóan megszenvedték, mint a katolikusok és a protestánsok. Betiltották az 

istentiszteleteket, megrongáltak több templomot, megtiltották, hogy bárki nyíltan viselje 

vallása jelképeit, jellegzetességeit, beleértve a hagyományőrző zsidók szakáll- és 

pajeszviseletét, kaftánját, stremlijét, és a hébert-isták által vezett hadjáratnak több zsidó is 

áldozatául esett. Ugyanakkor a forradalom jelentette kezdetét annak a francia politikának, 

amely a mai napig meghatározza állam és vallás, egyházak viszonyát, és amelynek alapja a 

szigorú laicitá (A témáról lásd: Badinter 1989). A zsidók társadalmi beilleszkedését azonban 

korántsem támogatta mindenki. A forradalom után az egyházi és a konzervatív körökön kívül 

a francia felvilágosodás gondolkodóinak – különösen Voltaire-nek hatására – a laicizmus 
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támogatói és az 1840-as évektől kezdődően a francia szocialisták körében is gyakran 

találkozni zsidóellenes nézetekkel. Voltaire judaizmus-ellenes gondolatainak követői a zsidó 

vallást kárhoztatták, a szocialisták antikapitalista alapokon a zsidó gyárosokat és bankárokat, 

az egyház és a konzervatív körök pedig általában a zsidókat. A liberális gondolkodók 

többsége azonban a kulturális asszimilációért cserébe az emancipáció támogatóiként veszik 

fel a harcot a zsidóellenes megnyilvánulásokkal. A francia társadalom zsidókkal szembeni 

ambivalenciája a Dreyfus-per kapcsán fog kicsúcsosodni. Az asszmilálódni vágyó francia 

zsidók az integrációs vagy az asszimilációs stratégia részeként a „zsidó” szó helyett inkább a 

kevésbé pejoratívnak gondolt „izraelita” kifejezést használták (ahogyan majd 

Magyarországon is), és a németországi reform elképzelésekhez hasonlóan próbálták 

megújítani a vallásgyakorlatot is. A reformokat támogató francia zsidók szerint a „zsidó” szó 

a középkorral, az általuk elítélt „vallási fanatizmussal” kapcsolódik össze, míg az „izraelita” a 

francia társadalomba integrálódó, kulturálisan asszimiláns, felvilágosult, francia zsidó 

szinonimája – tehát az új francia zsidó identitásé.  

 

Ebbe a történelmi kontextusba ágyazva vizsgálja Halévy A zsidónő című operáját és korabeli 

recepcióját Diana R. Hallmann a Kentucky-i Egyetem muzikológusa 2002-ben megjelent 

monográfiájában (Opera, Liberalism and Antisemitism in Nineteenth-Century France. The 

Politics of Halévy’s La Juive). Hallmann elemzi az opera keletkezését, a szerzők 

együttműködését, a Halévy-család mikrotörténetét a francia zsidóság makrotörténelmében, a 

zsidó-keresztény kapcsolatok bemutatását, és Eleazar, illetve Rachel (tehát az opera két zsidó 

főszereplőjének) alakját mint irodalmi sztereotípiákat. Végül a zsidó identitást vizsgálja, azt a 

zsidó önazonosságot, amely a 19. század közepének politikai-ideológiai forrongásaiban (a 

monarchia és a köztársaság közötti harc, és a katolikus, baloldali és liberális ideológiák 

ellentétei) meghatározták a zsidó önkép változását. Hallmann történelmi, politikai, irodalmi és 

zenei szempontból is részletesen elemzi a témát, de a logikusan adódó – főleg olasz – operai 

és romantikus drámairodalmi párhuzamokat nem veszi figyelembe, ami különösen Eleazar 

alakjának elemzésekor fontos szempont lenne. Könyvének fő megállapítása, hogy A zsidónő 

alapvetően az egyház hatalmát és általában a vallás befolyását kritizálja, beleértve Voltaire és 

általában a francia felvilágosodás judaizmussal szembeni éles kritikáját. Rousseau kivételével 

– aki éppen a hagyománytiszteletet becsülte a judaizmusban – az egyetemességet hirdető 

francia felvilágosodás felsőbbrendűségi tudatot, elkülönülést látott a judaizmusban, és emiatt 

különösen élénk kritikával illetve a Talmudot. Hallman azonban hangsúlyozza, hogy azonban 

az olyan gondolkodók, mint Montesquieu vagy Grégoire abbé nem a zsidókat, hanem az őket 
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körülvevő környezetet hibáztatták (Hallman 2002: 7). A Halévy családi háttere a francia 

forradalom alatt asszimilálódó zsidó családé, amely azonban magán érzi a fenti filozófiai-

társadalmi ambivalenciát, így Halévy és fivére a liberális, egyház- és vallásellenes kritikát 

megfogalmazó francia értelmiség mellett találják magukat. Csodálták Napóleont, de 

szimpatizáltak Saint-Simon szocialista ideáival is, és ha távolságtartóan is, de támogatták az 

1830-as júliusi forradalmat (Hallman 2002: 19, 53). Számukra az egyetlen elfogadható 

identitás a zsidó/keresztény vallású, de francia polgár identitása, a francia citoyen eszméje. Az 

opera hátterében ez a francia zsidó asszimilációs stratégia és történeti tapasztalat keresendő.            

 

Jacques Fromental Halévy (Fromental Elias Levy 1799-1862) apja, Elie Halphen Halevy 

Talmud-tudós, kántor és költő.  A bajorországi Fürthben született, ortodox családban és 1789-

ben Metzben, majd 1795-ben Párizsban telepedett le. A forradalom, és a francia zsidóság 

emancipációja személyes élménye, személyesen élheti meg a különbséget a jogfosztottság és 

az emancipáció között. Elkötelezett francia citoyenként fiának a forradalmi naptár egyik 

hónapjának nevét (fromental) adta, és hazafias verseket írt héberül. A Consistoire egyik 

fordítójaként ténykedik, a párizsi hitközség titkára és társalapítója és főszerkesztője az 1817-

ben alapított első francia zsidó lapnak (L’Israélite Français: Ouvrage moral et littéraire), 

amely címlapján a következő, a 37. zsoltárból származó mondat szerepelt: „Tiens au pays et 

conserve la foi” („lakjál az országban és járj hűség után - IMIT”). Fia, a későbbi zeneszerző 

tíz évesen már a párizsi Conservatoire növendéke, többek között Cherubini tanítványa, majd 

római tanulóévei után a párizsi Théâtre Italien csembalistája, később 1830-tól a Nagyopera 

zenei felügyelője, 1833-tól pedig az ellenponttan professzora. 1835-ben megkapja a 

Becsületrendet. Több operát is írt, de csak A zsidónő bizonyult tartósan sikeresnek. Tekintettel 

a témaválasztásra, felmerül a kérdés, hogy Halévy miként élte meg zsidóságát. Látni fogjuk, 

hogy az operából (főleg a peszachi jelenetből) kiderül, hogy jól ismerte a vallásgyakorlatot, és 

Hallman rámutat, hogy az életrajzi források alapján zsidóságát nem hagyta el. Tisztelte a 

vallásos elkötelezettséget, noha vallását nem gyakorolta aktívan, sőt, gyakran háttérbe 

szorította. Zsidó identitását kulturális-szociális tartalomként élte meg, kevésbé vallásként, 

ahogy az első generációs, francia izraeliták többsége is. A vallásos identitás iránti tisztelet és 

a felvilágosodáson alapuló valláskritikai szemlélet ellentmondása megmutatkozik Eleazar 

ábrázolásában is (Hallman 2002: 21, 74). A zsidónőn kívül Halévynek még egy zsidó témájú 

operája van, a Le juif errant (A bolygó zsidó, 1852), amely azonban nem aratott sikert, 

valamint egy befejezetlen operája Noéról. Ezeken kívül ismerjük még egy héber zsoltár 
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megzenésítését, és úgy tűnik, hogy komolyan hozzájárult a Consistoire zsinagógai liturgia 

reformjaihoz is (Hallman 2002: 94-95).   

 

A zsidónő valódi világsiker volt: az Egyesült Államokban is hamar bemutatták, Liszt és 

Rossini is csodálta. Ami azonban különösen meglepő, hogy a zsidó zeneszerzőket durva 

hangnemben támadó, antiszemita Wagner is elismerte. Míg a 19. században a csodálók és a 

bírálók is par excellence zsidó operaként tartották számon, addig a 20. században több 

értelmező is tagadta a párhuzamot Halévy identitása és az opera története között. Ez az 

óvatosság főként a 20. század történelméből fakadó félelemből fakadhat. Frank Heidleberger 

egy 2000-ben tartott párizsi konferencián az opera 19-20. század fordulóján született bécsi 

kritikáinak élesen antiszemita hangnemét elemzi (Hallman 2002: 302). Bár a „zsidó opera” 

meghatározás az 1920-as évek orosz-ukrán zsidó közegében, a jiddis színház fénykorában a 

nemzeti opera státuszát adta a darabnak (Hallman 2002: 303), az ilyen, korántsem csak 

Bécsben született antiszemita kritikák számos kutatót óvatosságra intettek. Az utóbbi 

évtizedekben azonban néhány elemzés az identitás szempontjából (is) vizsgálja az operát, és 

Hallman maga is elfogadja ezt a nézőpontot (Hallman 2002: 21). Az opera teljes zenei anyaga 

mintegy ötórás terjedelmű, ezért a darabot már a bemutató után jelentősen meghúzták, és 

azóta is további rövidítésekkel kerül színpadra. 1934-ig rendszeresen visszatérő darabja volt 

az operaházaknak. Magyarországon először 1836-ban mutatták be a pesti Német Színházban, 

németül, magyarul pedig 1842-ben a Nemzeti Színházban. Az Operaház utoljára 1931-ben 

játszotta. Érdekesség, hogy 1921-ben New Yorkban jiddis nyelven is színre került. A 

harmincas évektől kezdve azonban az opera hosszú évekre eltűnt a repertoárról az 

antiszemitizmus és a nácizmus térhódítása miatt. A háború után részint a kényesnek ítélt téma, 

részint pedig a darab által igényelt szcenikai, zenei követelmények miatt került csak ritkán 

színre.  

 

Az opera újrafelfedezése a negyvenes-hatvanas évek egyik legkiemelkedőbb tenorjának, az 

amerikai Richard Tuckernek (1913-1975) köszönhető, aki karrierjét kántorként kezdte, és 

amellett, hogy a kor vezető tenorjainak egyike volt, egy New York-i zsinagóga kántoraként 

tevékenykedett, több jiddis és héber dalt tartalmazó lemezt is kiadott. A negyvenes években 

Toscanini egyik kedvenc tenorja volt, az Aidát is vele veszi lemezre az RCA-nél. A zsidónő a 

hatvanas években, mintegy három évtizednyi Csipkerózsika-álom után került vissza először a 

New Orleans-i Opera (1964) és a londoni Covent Garden (1973) színpadára Tuckerrel a 

főszerepben. Később a bécsi Staatsoper is műsorra tűzte az operát 1981-ben és 1999-ben. Az 
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1980-as évek óta több rendezés is a soára reflektál. A legismertebb ezek közül a Staatsoper és 

az Új Izraeli Opera közös produkciója Günther Krämer rendezésében, amelyet először 

Bécsben mutattak be 1999-ben, majd 2000-ben Tel-Avivban és 2003-ban a New York-i 

Metropolitanben. A férfi főszerepet a szerep háború utáni másik kiemelkedő alakítója, Neil 

Shicoff énekelte, a történet pedig átkerült az Anschluss idejére. Erről az interpretációról még 

részletesebben is szólok. Magyarországon utoljára – a második világháború óta először –, 

koncertformában hangzott fel 2004-ben, a Dohány utcai zsinagógában, ahol Leon Marian 

Vodicka, Tokody Ilona, Mitilioneou Cleo, Alexei Tanovitski és Klein Ottokár énekelték a 

főszerepeket, Pál Tamás vezényletével. A viszonylag kevés stúdió- és előadásfelvétel között 

szót érdemelnek Tucker Eleazar-alakítását megőrző felvételek, mint az említett londoni 

előadás Richard Tucker, Yasuko Hayashi, Michelel Le Bris, David Gwyne és Juan Sabate 

közreműködésével és Anton Guadagno vezényletével, a Legato Classics kiadásában, és egy 

keresztmetszet Richard Tucker, Martina Arroyo, Anna Moffo, Juan Sabaté, Bonaldo Giaoitti 

főszereplésével és Antonio de Almeida vezényletével az RCA 1974-es felvételén. Az opera 

háromórás verziójának stúdiófelvételét José Carreras valamint Várady Júlia, Ferruccio 

Furlanetto, Dalmacio Gonzales és June Anderson főszereplésével és Antonio de Almeida 

vezényletével adta ki a Philips 1989-ben. Színháztörténeti szempontból is releváns formában, 

tehát DVD-n, az említett bécsi verzió érhető el Neil Shicoff, Krassimira Stoyanova, Simina 

Ivan, Jianyi Zhang, Walter Fink közreműködésével és Vjekoslav Šutej vezényletével, a 

Deutsche Grammophon 2004-es kiadásában.  

 

A történet 1414-ben, a konstanzi zsinat idején játszódik. A husziták feletti győzelem 

tiszteletére Te Deum-ot tartanak a városban, de a város zsidó ékszerésze, Eleazar az ünnep 

ellenére mégis boltjában dolgozik. A munka kiszűrődő hangjai felháborítják a hívőket. A 

felháborodott tömeget vezető Ruggero parancsot ad Eleazar és lánya, Rachel kivégzésére, de 

a közben megérkező Brogni bíboros ezt megakadályozza. Brogni és Eleazar felismerik 

egymást: sok éve, még nem egyházi, hanem állami hivatalnokként Rómában Brogni ítélte 

máglyahalálra Eleazar két fiát eretnekség vádjával. Hamarosan megjelenik Lipót herceg, 

akinek megtetszik Ráchel, és Sámuel néven zsidónak adja ki magát. Miután Rachel meghívja 

szederestére, elsiet, hogy a katonai parádé élén ünnepélyesen bevonuljon a városba. Apa és 

lánya zsidók számára tiltott helyről nézik a parádét, ezért a tömeg majdnem meglincseli őket, 

csak Lipót közbenjárására kerülik el a letartóztatást. Peszachkor Lipót együtt tölti a 

szederestét Eleazarral és családjával, és bevallja, hogy keresztény, de rangját nem fedi fel. 

Eleazar először dühében Lipótra támad, de Rachel könyörgésére megenyhül, és azt követeli, 
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hogy vegye el a lányt. Lipót erre azonban nem hajlandó, de elutasításának okára akkor derül 

fény, amikor Rachel és Eleazar elviszik Eudoxia hercegnőnek az általa megrendelt nyakéket. 

Eudoxia mellett ott áll Lipót, és Rachel ekkor döbben rá, hogy a herceg kilétére. Fájdalmában 

bevádolja, hogy tiltott kapcsolatot tartott fent vele, egy zsidó nővel. Brogni Lipótot, Rachelt 

és Eleazart is kínhalálra ítéli, de Eudoxia könyörgésére Rachel bevallja, hogy közte és Lipót 

között nem volt tiltott kapcsolat, így a herceg megmenekül. Brogni felajánlja Eleazarnak hogy 

ha keresztény hitre térnek, megkíméli az életüket. Beszélgetésük közben Eleazar felfedi a 

bíborosnak, hogy a bíboros lánya, akit a házát elpusztító tűzvész óta Brogni holtnak hitt, él, 

mert a csecsemőt egy zsidó kimentette a tűzből. Ennek a zsidónak a kilétét azonban nem 

hajlandó felfedni. A bíboros távozása után Eleazar felkínálja Rachelnek hogy mentse az életét, 

de a lány visszautasítja, hogy elárulja hitét, és inkább vállalja a kínhalált. Amikor a lányt 

elnyelik a lángok, tudja meg Brogni Eleazartól, hogy saját lányát gyilkoltatta meg.    

 

Az opera sikerét több tényező is biztosította: a különlegesen szép dallamszövés, a francia 

nagyopera kellékei – nagyszabású kórusok, technikailag nehéz bravúráriák, mint például 

Eudoxia Bolerója, látványos balettbetét, az egyszerre történelmi, egzotikus és mondandójában 

modern történet – mellett Halévy zenei ábrázolásmódja. Az opera sikerének azonban a 

legnagyobb záloga a címszereplő, Eleazar figurája. Eleazar hőstenor szólama a legtöbb 

francia és olasz operától eltérően ezúttal nem egy hősszerelmes szólama, hanem egy apáé. 

Halévy eredetileg basszus hangra írta volna a szerepet, de Adolphe Nourrit (1802-1839), a kor 

híres tenorja, akit Lipótnak szemeltek ki, a librettót megismerve ragaszkodott hozzá, hogy ő 

kapja Eleazar szerepét. A szólam nehézségét jók mutatja, hogy a sok szóló, illetve 

vezetőszólam után, az opera végén kerül sor a legnehezebb hangi feladatokra, a Brogni-

Eleazar duettre és Eleazar híres áriájára is (Rachel, quand du Seigneur), amely az opera 

legismertebb részlete. Az árnyalt és gazdag karakter, aki az Isten és a vallásos identitás iránti 

hűség, a bosszú és a (nevelt) lánya iránti szeretet között hánykolódik, azóta is a tenorok egyik 

jutalomjátéka, Eleazar megkapóan szép áriája pedig szinte minden drámai vagy hőstenor, 

spinto tenor repertoárján szerepel.  

 

Az opera librettóját Eugéne Scribe (1791-1861) írta, a librettó megírásában részt vett a 

zeneszerző, annak fivére, Léon Halévy (1802-1883) és Adolphe Nourrit is. Scribe a kor egyik 

legismertebb és legtermékenyebb drámaírója volt, az úgynevezett „jól megcsinált darab” 

(piéce bien faite) atyja és egyik legnagyobb mestere volt. Ez pontosan kiszámított hatásokkal 

operáló, a darabot váratlan csavarral zárta, a feszültség fokozására építő és inkább a 
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szórakoztatásra törekvő műfaj a 19. század végéig virágzott. Scribe számos librettót is írt 

például Meyerbeernek (A hugenották, Ördög Róbert), Aubernek (Fra Diavolo), és több mint 

400 drámájából számosat megzenésítettek. A műveiből írt operák színvonala általában 

túlszárnyalja az eredeti drámát. Ilyen darabjai az Adrienne Lecouvreur, amelyből Cilea írt 

operát vagy az Álarcosbál és A szicíliai vecsernye (Verdi), Szerelmi bájital (Donizetti) és Az 

alvajáró (Bellini). Scribe mindig gondosan vigyázott arra, hogy nem kerüljön szembe a 

nagypolitikával, de librettói, darabjai általában liberális politikai beállítottságát tükrözik. A 

zsidónő esetében alighanem azért esett a választása egy zsidó karaktereket középpontba állító 

opera megírására, mert a francia zsidóság emancipációjára, jogi státuszára a kor politikájának 

szimbólumaként tekintett. Illetve Hallman pontos megfigyelése szerint:  

 

not only because of the Jews’ symbolic ties with the political liberation of the French 

Revolution, but, more specifically, in response to the July Monarchy’s attempts to 

advance religious freedom and tolerance through passage of the 1831 law of the culte 

israélite. (Hallman 2002: 124) 

 

nem csak a zsidóknak a francia forradalom általi politikai felszabadításukhoz fűződő 

szimbolikus kötelékei miatt, de még kifejezetebben, válaszul a júliusi monarchia 

törekvésére, előmozdítandó a vallási szabadságot és toleranciát az 1831-es culte 

israélite törvényjavaslat megszavazásával. 

 

Hallmann ugyanott megjegyzi, hogy a zsidók (és a protestánsok) a korabeli francia jobboldal 

és a szocialisták szemében is a kárhoztatott modern társadalom jelképei voltak. Így Scribe 

döntése erős politikai felhangokkal is bírt. A cselekmény először Goán játszódott volna, az 

inkvizíció árnyékában, és a Halévy-fivérek kérésére került át Konstanzba, a huszita háborúk 

és a konstanzi zsinat idejére, ezzel ráerősítve a vallásos fanatizmus légkörére, amelyben a 

zsidó karakterek szerepeltetése az egyházi elnyomás erejét hangsúlyozza. Ez az erős 

antiklerikalizmus más francia operákban is megjelent (Hallman 2002: 5-6, 108-118), 

miközben a darab – a korabeli francia sajtó által is kiemelten erősen voltaireiánus szellemben 

(Hallman 2002: 146) – ugyanúgy fanatikusként mutatja be Eleazart, amiért a Te Deum 

ájtatossága alatt a templom melletti üzletében hangosan dolgozik. Bár Hallman hosszan 

elemzi, hogy a librettó miként hangsúlyozza a vallásos fanatizmus veszélyeit, ha alaposan 

megvizsgáljuk az operát és a karaktereket, és belehelyezzük a kor drámai és operai tradícióiba, 

akkor Eleazar karaktere is lényegesen árnyaltabbá válik. Világossá válik, hogy maga az opera 
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is több rétegből áll, mintsem hogy egyszerűen a felvilágosodás vallásellenességének 

tézisdarabjává váljon, és nemcsak azért – amire Hallman is figyelmeztet –, mert Eleazar tettei 

egy elnyomott kissebbség, és a többségi társadalomtól számos szenvedést és módszeres 

elnyomást elszenvedett ember válaszreakciói (Hallman 2002: 151). A zsidó identitás először 

az műfaj történetében értékként jelenik meg az operában, másrészről pedig Eleazar és sorsa, 

ahogyan Brognié is, romantikus toposzokat is követnek. Mielőtt azonban rátérnék arra, hogy 

zsidó identitást milyen színben láttatja az opera, illetve hogy a karakterek és a történet 

motívumai milyen párhuzamokat mutatnak a kor nem zsidó témájú drámáival, operáival, 

először vizsgáluk meg, hogy Eleazar és Rachel alakja milyen irodalmi előzményekre tekint 

vissza.  

 

Eleazar és Rachel két alaptípust képviselnek, amelyek az európai dráma- és a 

regényirodalomban a zsidó férfi és nő reprezentációját évszázadokon át meghatározták. 

Eleazar „a” zsidó kereskedő, Rachel pedig „a” szép zsidó nő, aki egzotikus szépségével, 

szándékosan vagy akaratlanul, de veszélyt jelent a keresztény férfiakra. „A” kereskedő 

általában pénzéhes, a pénzért mindenre kész, démoni, de legalábbis szívtelen, rosszindulatú 

figura, ritkább esetben alapjában véve jámbor és jólelkű, de vallása miatt gyenge figura. Az 

utóbbira példa a Hallman által említett is Walter Scott regény, az Ivanhoe zsidó kereskedője. 

Lessing Bölcs Náthán című drámája kivételnek számít, mivel annak címszereplője 

jámborságával, becsületességével keresztény környezete fölé nő, és ilyen kivételnek 

számítanak majd a század második felében Jókai zsidó alakjai is.  „A” zsidónő viszont apja 

ellentéteként többször jelenik meg jólelkű, tiszta nőalakként, aki érzéki vonzerejének, értsd: 

zsidó tulajdonságának veszélyével nincs tisztában, ami esetenként tragédiáját is okozza. 

Keresztény környezete szerint szándékai tisztességesek, sőt, vonzódik a kereszténységhez. A 

velencei kalmár Portiája vagy az Ivanhoe Rebeccája, illetve a Bölcs Náthán Rechája (aki 

szintén kereszténynek született és Náthán adoptált gyermeke) ezt a keresztény társadalom 

számára elfogadható zsidó nőideált rajzolja meg. A toposz születésben valószínűleg nagy 

szerepet játszott VII. Alfonz kasztíliai király (1155-1214) szerelmének legendája, „a szép 

Rachel” („Rachel, la fermosa/la hermosa”) iránt, amelynek történeti valóságát több kutató is 

megkérdőjelezi, de számos spanyol és szefárd románc megénekli, és több drámának (Lope de 

Vega, Grizpaller) illetve Feuchtwängler híres regényének adott témát (A toledói zsidó nő). 

Alfonz „szép Rachelének” apja az udvari zsidó klasszikus képviselője is, így ebben a 

történetben Mordekhai és Eszter története is felsejlik. Ez a nőtípus manifesztálódik nemcsak 

az Ivanhoe-történet azóta feledésbe merült operai feldolgozásaiban (Marschner 1829-ben és 
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Otto Nicolai 1840-ben bemutatott operájában), de Marlowe és Shakespeare már említett 

drámáiban is.  

 

A szép zsidó leány és a keresztény férfi szerelme kedvelt irodalmi téma a 19-20. század 

irodalmában is. A spanyol Benito Perez Galdós Gloria című regényéig vagy Bródy Lyon 

Leájáig terjed azon regények, drámák, novellák sora, amelyekben a konfliktus forrása egy 

ilyen kapcsolat kibontakozása. A szerelmi szál egyfelől társadalmi, másfelől erotikus-

pszichológiai funkciót tölt be. A zsidó szerzők számára a keresztény úr által elcsábított zsidó 

lány a zsidó kiszolgáltatottság szimbóluma (mint például a reformkor magyarul író zsidó 

szerzői közül Szegfi Mór A zsidó című novellájában ), a vegyes házasság kérdésen keresztül 

pedig az asszimiláció konfliktusait mutatják be (Bródy Tímár Liza házassága című drámája). 

A nem zsidó szerzők szemében a zsidó nő a keresztény férfira és ezáltal a társadalom 

erkölcseire a „pénzsóvár” zsidó férfihoz hasonlóan veszélyes fenyegetés, vagy mint Perez 

Galdós regényében, a zsidó-keresztény szerelmespár küzdelme lehetőség a szerzőnek, hogy 

megfogalmazza a keresztény és a zsidó vallás kritikáját. Általában véve azonban, a zsidó 

emancipációért harcoló zsidó és nem zsidó szerzők számára a vegyes házasság gondolata – 

ami A zsidónő történetében teljes anakronizmus – gyakran a demokrácia győzelmét jelképezi. 

A vegyes házasság a 19. században, az 1860-as évekig még Franciaországban is rendkívül 

ritka volt (Hallman 2002: 295), és az opera ebben az értelemben egy tabut is igyekezett 

megdönteni. Emellett nem vonatkoztathatunk el bizonyos erotikus-pszichológiai 

motívumoktól sem. A különlegesség iránti vágy mellett ismert jelenség, hogy bizonyos 

társadalmi közegben a férfi az egzotikus, valamilyen szempontból alacsonyabb rendűnek 

bélyegzett és/vagy fenyegetésnek érzett népcsoportot, a „másikat”, annak asszonyai feletti 

hatalom megszerzésével próbálja pacifikálni – ami természetesen nem jelenti azt, hogy az 

ilyen típusú kapcsolatokat csak vagy többségében ez az attitűd jellemezné. Feltűnő, hogy az 

irodalomban zsidó férfi és keresztény nő kapcsolata gyakorlatilag soha nem jelenik meg. 

Valószínűleg azért számított erősebb tabunak, mert az archaikus félelem, és az ebből fakadó 

hagyományos értékrend zsidó nő és keresztény férfi kapcsolatánál is fenyegetőbbnek érezte 

keresztény nő és zsidó férfi kapcsolatát (ahogy a második világháború alatti faji törvények 

idején is erősebben szankcionálták az ilyen kapcsolatokat). 

 

A nyíltan zsidóellenes ábrázolásokkal szemben, amelyek „a” pénzsóvár zsidó kereskedőt és 

„az” erotikus szépségével fenyegetést jelentő zsidó nőt állították középpontba, az olyan 

ábrázolások, mint Walter Scott alakjai, már bizonyos előrelépést mutatnak. Scott és a 
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felvilágosodás szellemében író szerzők – például a magyar Eötvös József is A falu 

jegyzőjében – gyakran használtak negatív sztereotípiákat, de már nem démonizálnak, hanem a 

zsidók „rossz tulajdonságaiért” a többségi társadalom, az egyház elnyomását vagy a vallásos 

„babonát” teszik felelőssé, annak a hitnek hangot adva, hogy amint a zsidók polgárjogokat 

kapnak és változtatnak vallási előírásaikon, ugyanolyan „jó” polgárokká válnak, mint 

keresztény honfitársaik. A zsidó vallás egyáltalán nem vagy csak nagyon általános, egyetemes 

kontextusban és legtöbbször valamilyen megreformált formában jelenik meg értékként, 

elsődlegesen a nem zsidó szerzők ismereteinek hiánya miatt. A többségi nyelven alkotó zsidó 

szerzőkre várt így a feladat, hogy a zsidó vallás értékeit, szépségét megelevenítsék, és a 

zsidóellenes előítéleteket is enyhítsék. Magyarországon a reformkor első magyarul író 

nemzedékének tagjai tűzték ki maguk elé ezt a célt az 1840-es években írt novelláikban. 

Szegfi Mór A zsidó (1847) című novellája például egy szombatfogadás bensőséges hangulatát 

ábrázolja. Hasonló törekvést látunk A zsidónő peszachi jelenetében, amely egy családi 

szédereste intimitását mutatja be. A szédereste bemutatása azonban ezen túlmutatóan is 

különös jelentőséggel bír, mivel a középkori vérvádak többsége azon a hazug mítoszon 

alapult, hogy a macesz elkészítéséhez keresztény gyermek vagy szűz lány vérére van szükség. 

Hallmann megjegyzi, hogy a peszachi jelenet zenei ábrázolásának egyszerűsége szemben áll a 

Te Deum pompázatos zenei világáéval, ami nemcsak azt szimbolizálja, hogy az elnyomott 

zsidó közösségek csak félig-meddig vagy teljesen titokban, szerényebben ünnepelhettek, 

hanem az őszinte áhítatot is szembeállítja a keresztény tömeg Te Deum utáni képmutató 

viselkedésével (Hallman 2002: 174). Noha egyes vélemények szerint a dallam nem tartalmaz 

sem askenázi, sem szefárd zsidó motívumokat (Hallman 2002: 182), a keleties dallamvilág 

mégsem egyszerűen egy hangulatfestő, divatos, orientalizáló kolorit. Az O Dieu de nos pères 

zenei szerkezete – beleértve az a capella részt, amely a zsidó ima hangszeres 

kíséretnélküliségét valamint a párbeszédes szerkesztést jelzi – híven képviseli a zsidó zenei és 

liturgikus hagyományokat. Avraham Zvi Idelsohn, a neves zenetudós szerint egyetlen 

autentikus zenei motívum található az operában, az opera csúcspontján, Eleazar áriájának f-

moll bevezető motívuma (Hallman 2002: 190-191). 

 

A zsidónő kísérletet tesz arra, hogy a zsidó vallást és a zsidókat is ismerősebbé, otthonosabbá 

tegye a nézők számára, és Eleazar és Rachel figurájáról lefejtse a negatív vagy paternalista 

attitűdöt kifejező sztereotípiákat. A darab legfontosabb újdonsága, hogy identitásukra büszke 

zsidó karaktereket állít színpadra, akik önazonosságukért a halált is vállalják, és a peszachi 

jelenetnek köszönhetően a nézők is értékként tekinthetnek erre a hagyományra. A Halévy-
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testvérek soha nem tértek ki, ezért joggal feltételezhető, hogy a valláskritika mellett a 

judaizmust mint értéket is szerették volna bemutatni. Ennek következtében a felvilágosodás 

alapján fogant voltaire-iánus kritikát is árnyaltabban kell értelmeznünk, mint ahogy azt 

Hallman különben kiváló munkájában teszi, mivel figyelmen kívül hagyja, hogy az 

operaszínpadon először láthatunk poztív, heroikus, de ugyanakkor nem bibliai zsidó 

karaktereket, és először ábrázolják a zsidó vallást és identitást értékként – még ha a szigorúan 

hagyományhű magatartást a korabeli reform zsidó gondolkodás szemszögéből látjuk is. 

Halévy vagy Scribe valóban fanatikusnak tekinthették Eleazar egyes cselekedeteit, de az 

előzmények (Eleazar fiainak kivégzése) vagy a konstanzi környezet gyűlölettel teli 

légkörének ábrázolása (különösen a IV. felvonás vége, amikor a tömeg őrjöngve követeli 

Eleazar és Rachel kivégzését) szolgáltatják Eleazar cselekedeteinek pszichológiai hátterét, aki 

így árnyalt, gazdag személyiségként jelenik meg – hagyományhű, de megkeseredett 

emberként. Alakját nemcsak a librettó szövege, a történet vagy a peszachi jelenet árnyalja, de 

ahogy Hallman maga is utal rá, számos zenei megoldás is (Hallmann 2002: 184-187). Súlyos 

traumán ment keresztül, új életet kellett kezdenie, és képes volt bosszúvágyát legyőzni, 

amikor magához vette és felnevelte fiai gyilkosának leányát, akit saját lányaként szeret, és 

arra is hajlandó lenne, hogy hozzáadja egy keresztény férfihoz. Ilyen előzmények után kerül 

abba a helyzetbe, hogy lányát női mivoltában és zsidóként is megsértik, és a történtekért őket 

sújtja halálbüntetés, amit csak identitásuk feladásával kerülhetnek el. Az alapvető dilemma – 

az értékként ábrázolt identitás és az apai szeretet küzdelme – még súlyosabbá válik ezek 

ismeretében. Rachel pedig ebben a történetben nem a csábító, hanem a csábított és megalázott 

áldozat, egy szerelmes fiatal nő, akit kétszeresen is becsapnak, és aki bár bizonyos vonzódást 

mutat a kereszténység irányába – azaz a 19. század fogalmainak megfelelően hajlik az 

asszimilációra –, de végül zsidó identitása mellett dönt, és ez hősies alakká emeli. Lipót 

zsidónak hazudja magát, majd eltitkolja valódi kilétét és Eudoxiához fűződő kapcsolatát. Ez a 

becsapottság Rachel kétségbeesését pszichológiailag éppúgy megalapozza, mint azt a döntését, 

hogy inkább a halált választja. A vallási fanatizmus problémája tehát sokkal bonyolultabb és 

árnyaltabb, mivel Eleazar és Rachel döntéseit személyes fájdalmak, társadalmi helyzetük, 

lelkiállapotuk, és nem utolsósorban hitük zsidó identitásuk értékeiben legalább annyira 

meghatározza, mint a vallási rendszer. A középkor viszonyai között a zsidó identitás egyetlen 

lehetséges megélése a vallásos identitás volt, és ebből a szempontból Eleazar és Rachel 

számára nem is marad más lehetőség, ha ragaszkodik önazonosságához. Scribe eredeti 

szándéka szerint Rachel az áttérést választotta volna, de végül ezt a befejezést elvetették, mert 

gyengítette volna az opera kritikai élét (Hallman 2002: 204-206). Nem valószínű, hogy Scribe 
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és a Halévy fivérek tudatosan átgondolták volna, hogy önérzetes hőseik számára nem marad 

más választás, ha meg kívánják őrizni saját arcukat és önbecsülésüket, de tudtukon kívül egy 

rendkívül lényeges és modern problémára tapintottak rá.  

 

A valláskritika Hallman által néha túlhangsúlyozott szerepét az operában tovább bonyolítja a 

kor dráma- és operairodalmának néhány divatos motívuma. A romantikus drámairodalom 

(többek között, mint láttuk, Scribe is) és az operairodalom is gyakran helyezte szereplőit nem 

egyszerűen extrém, hanem szinte szürreális szituációkba. Szerb Antal szellemes 

megfogalmazása szerint:  

 

Az emberek a legváratlanabb helyzetekben, méreggel a gyomrukban, földalatti 

sziklákba bezárva, fejjel lefelé lógva felismerik fiukat, lányukat, szüleiket és 

nagyszüleiket, akiket sok évvel ezelőtt elvesztettek, mint egy aktatáskát. A fel nem 

ismerés bonyodalmai természetesen igen közeljárnak a vérfertőzéshez, a német lélek 

eme kedvenc témájához. Az időjárás többnyire viharos, szín az ősi vár, a mohlepte 

barlang, a bagolyhuhogta torony... (Szerb 1991: 254, de a gótika drámairodalmáról 

lásd még Fischer-Lichte 2001: 430) 

 

A romantika drámairodalmából szívesen merítő operairodalomban is számos hasonló 

szituációt találunk, és különösen népszerűek a végzetes félreértések, az olyan helyzetek, 

amikor egy fatális tévedés és/vagy a leendő áldozat döntése nyomán hozzátartozók válnak 

saját szeretteik gyilkosává. A hugenottákban Valentine a Szent Bertalan éji mészárlás során 

protestáns szerelme halála után kétségbeesve hugenottának vallja magát a katolikus 

fegyvereseket vezető apjának (aki nem ismeri fel a sötétben lányát), és az apja által vezényelt 

sortűz áldozata lesz. Az olasz operairodalom egyik legismertebb darabja pedig olyan erős 

párhuzamokat kínál, hogy azokat nem lehet figyelmen kívül hagyni. Giuseppe Verdi A 

trubadúr (Il trovatore) című operájának egyik fő cselekményszála ugyanarra a sémára épül, 

mint A zsidónő története. Az opera Antono García Gutiérrez (1813-1884), a spanyol 

romantikus dráma kiemelkedő alkotójának El trovador (1836) című drámájából született. 

(Másik drámáját, a Simon Boccanegrát Verdi szintén megzenésítette.) A történet 

előzményeiben Luna gróf boszorkányságért máglyára küld egy cigányasszonyt, akinek lánya, 

Azucena bosszúból elrabolja a gróf kisebbik, csecsemő fiát, hogy máglyára vesse, de 

fájdalmában saját fiát öli meg. A dráma és a drámai konfliktus évekkel később kezdődik, 

amikor apja halála után a nagyobbik fiú viseli a grófi címet, és apjának tett esküjéhez híven 
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keresi öccsét. Közben azonban szerelmi vetélytársa akad egy fiatal trubadúr, az Azucena által 

felnevelt Manrico személyében, de egyikőjük sincs tudatában Manrico valódi származásának. 

A szeretett nő, Leonora, Manrico érzelmeit viszonozza, akit a gróf egy párbajban megsebesít. 

A szerelmét holtnak gondoló Leonora apáca akar lenni, és Luna gróf megpróbálja elrabolni, 

de Manrico és fegyveresei megelőzik, Leonora pedig boldogan tart holtnak hitt szerelmével. 

Luna gróf megostromolja Manrico várát, és foglyul ejti Azucenát. Manrico megpróbálja 

anyját kiszabadítani, de ő is fogságba esik. Leonora a fiú szabadságáért és életéért cserébe 

hajlandó lenne viszonozni a gróf szerelmét, de amikor az beleegyezik az alkuba, a lány 

titokban megmérgezi magát. Manrico börtönébe siet, hogy közölje a fiúval szabadulása hírét, 

és a karjaiban hal meg. A közben betoppanó Luna gróf elkeseredésében azonnal vérpadra 

küldi Manricót, és a félig lázálomban fekvő Azucenának diadalittasan mutatja, hogyan fejezik 

le fiát. Azucena ekkor vágja a gróf arcába, hogy saját öccsét végeztette ki. (A Trubadúrról 

lásd többek között Pál Tamás karmester kitűnő elemzését. Pál, Tamás [2016] „Védőbeszéd A 

trubadúr mellett”. In: http://www.momus.hu/article.php?artid=6961&cat=3). 

 

A séma mindkét operában ugyanaz: „A” közeli hozzátartozóját „B” megöleti, és „B” 

gyermeke, „C” az események során „A”-hoz kerül, aki saját gyermekeként neveli fel. 

Azonban egy szerelmi kapcsolat következtében „A” „B”, illetve „B” utódja, „B1” foglya lesz, 

aki nem tudva a rokoni kapcsolatról „C”-t, azaz saját hozzátartozóját kivégezteti, és csak ezt 

követően tudja meg „A”-tól, hogy kit öletett meg. Mindkét esetben egy súlyos trauma váltja 

ki „A” bosszúvágyát, ami azonban szeretetté fordul, de évek múlva egy extrém drámai és 

pszichológiai helyzet katalizálja a bosszúvágyat. A helyzetet ismét a tragédia folyamatát 

elindító személy (illetve utódja) állítja elő. Mindkét történetben a többségi társadalom egy-

egy képviselője a tragikus folyamat kezdetéért felelős személy, és egy marginalizált, 

elnyomott csoport képviselője az áldozat, aki egyúttal az egzotikumot is képviseli. Az 

elnyomott erkölcsileg magasabb szintre kerül ellenfelénél, amikor a védtelen gyerek iránti 

szeretet győzedelmeskedik a bosszúvágyon, ami csak egy olyan szélsőséges helyzetben tör 

ismét felszínre, amit ismét a tragédia elindítója kezdeményez. A romantika világképének 

vonzódása a fatalizmushoz invokálja a tragikus végkimenetelt, azaz a tragikus események 

elindításáért felelős személy (és/vagy leszármazottja) úgy bűnhődik, hogy az ártatlan 

hozzátartozó gyilkosává válik, de csak ezt követően tudja meg, hogy saját hozzátartozóját 

ölette meg. Verdi és librettistája, Salvatore Cammarano, Azucena esetében a társadalmi 

üzeneteket – amelyek szerint az elnyomás olyan tragédiához vezet, amit az elnyomott, de az 

elnyomó is megszenved, és hogy nem a marginalizált csoport tagja a felelős – külön 
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hangsúlyozza azzal, hogy Azucena nincs beszámítható állapotban, amikor a csecsemőt meg 

akarja ölni, és nincs magánál akkor sem, amikor Manricót kivégzik. Eleazarnál ugyan nem 

merül fel hasonló pszichés állapot, de helyzete és környezete ellenségességének 

hangsúlyozása árnyalja motivációit. (Kevésbé hangsúlyos módon, de Verdi egy másik operája, 

a Rigoletto is a társadalmi alávetettségből fakadó pszichológiai problémákat boncolgatja, ez 

esetben Rigoletto testi fogyatékossága miatt válik páriává és állandó célponttá, ami jellemét 

rossz irányba befolyásolja.) 

 

A zsidónő sikerének megértéshez nemcsak a fentebb már vázolt politikai-ideológiai 

környezetet kell megértenünk, hanem az orientalizmus divatjáról sem feledkezhetünk el. A 

romantika felfedezi az egzotikumot, amely ez esetben elsősorban a Mediterráneum térségének 

népeit, kultúráit – arab, török, perzsa – jelenti, valamint a zsidóságot és a cigányságot. Később 

bővül a kör, India és a Távol-Kelet is látótérbe kerül- bár a kínai és a japán kultúra már nem a 

romantikusokat, hanem inkább az impresszionistákat, a szimbolistákat és egyes avantgárd 

iskolákat fogja vonzani. Természetesen az orientalizmus fogalmát nem az Edward Said-i – 

sok szempontból torz és félrevezető – értelemben használom, hanem egy olyan kíváncsiság, 

új impulzusok iránti érdeklődés egyik megnyilvánulásaként, amelynek célja a más nyelvek, 

kultúrák, vallások megismerése mellett az, hogy a művészetet vagy a populáris kultúrát, 

felszínesen vagy átélten, de új elemekkel gazdagítsa. Az orientalizmus jegyében fogant 

operákban, kevés kivételtől eltérően, az elnyomott „másik” a romantikus szabadságkultusz és 

a „zsarnokság elleni harc” szellemének megfelelően pozitív színben tűnik fel. Ugyanolyan, 

mint „mi”, és a „másik-mi” konfliktusaiban rendszeresen az előbbié a szimpátia, és gyakran 

nemesebb karakter is, mint „mi”. A jelenség elsőként Franciaországban terjed el, az észak-

afrikai gyarmatok kiépítésének következtében, de Angliában, Németországban és a 

Monarchiában is számos példát találunk rá. Eugéne Delacroix Észak-Afrikában készített zsidó 

és arab témájú festményei vagy a Dohány utcai zsinagóga architektúrája ugyanarról az 

érdeklődésről adnak számot, mint a Sába királynője vagy a francia operairodalom több 

darabja: az Indiában játszódó Lakmé (Delibes), a Gyöngyhalászok (Bizet) és Lahore királya 

(Massenet), az arab témájú Dzsamile (Bizet), az andalúziai cigányokat megelevenítő Carmen 

(Bizet) vagy a bibliai témát feldolgozó Sámson és Delila (Saint-Saëns) – hogy csak néhány 

példát említsünk. A zsidó témák között azonban nagyon kevés a nem bibliai, és azok többsége 

sem ért el nagyobb sikert. A zsidónő jelentőségét ez a tény is kiemeli. 
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Mint minden igazán magas szintű műalkotás, így A zsidónő is többszörösen nyitott mű, azaz 

koronként és értelmezőként új és új értelmezéssekkel gazdagodhat. A vallási fanatizmus, a 

vallási alapú zsidóüldözés, a kisebbségi helyzet és a keserű, sorsdöntő választások, az 

identitás kérdése, az emberi szenvedélyek mellett a 20. század történeti tapasztalatai 

következtében újabb értelmezések is születtek. Amit a Halévy-testvérek vagy Scribe a múlt 

borzalmas emlékének hittek, az újra valósággá vált, még szörnyűbb módon, immár nem a 

zsidó vallás és identitás létjogosultságát, hanem a zsidó(nak született) egyén merő létezésének 

legitimitását tagadva. A „végső megoldás” német közegből indult el, ahogyan A  zsidónő 

története is német földön játszódik, ezért Günther Krämer már említett bécsi rendezése, amely 

az Anschluss közegébe helyezi a történetet, olyan nyomasztó világot teremt, ami szemben a 

hagyományos rendezésekkel, gyakorlatilag nem ad feloldozást. Halévyék hittek abban, hogy a 

múltról írnak, nem ismerve a jövőt, ami a modern néző számára ijesztő tapasztalat, különösen, 

ha figyelembe vesszük, hogy az osztrák társadalom milyen lelkesen üdvözölte az Anschlusst, 

és egészen a kilencvenes évekig elmaszatolta a szembenézés minden formáját. A bécsi 

bemutató így egészen másféle szembenézésre késztette az osztrák nézőt, mint az ősbemutató a 

franciát, aki az operát egy olyan múlt lenyomataként látta, amelyet a kor fejlődésbe vetett hite 

szerint már örökre lezártnak hitt, és csak néhány utóvédharc megvívásával számolt. Az 

osztrák néző viszont saját közelmúltjával, illetve a kortárs szembesüléssel találkozott, és 

mindezt egyszerre kellett megélnie. Ennek megfelelően jelentős eltérést tapasztalunk, ha 

megnézzük vagy akárcsak meghallgatjuk az előadás Eleazarjának, Neil Shicoffnak a 

produkcióját, és összehasonlítjuk Richard Tucker csak hangfelvételen elérhető alakításával. 

Tucker Eleazarja öntudatos, büszke, nagyszabású és romantikus figura, aki szereti lányát, és 

hű a hagyományokhoz. Identitása intakt és megkérdőjelezhetetlen. Shicoff szintén szerető apa, 

hagyománytisztelő zsidó, de identitása gyötrődőbb, megkínzottabb, hétköznapibb – 

hősiessége ez esetben abban nyilvánul meg, hogy mindezek ellenére képes hű maradni.          

 

A zsidónő jelentőségét a szakirodalom általában abban látja, hogy az asszimilálódó francia 

zsidóság önképét fogalmazza meg. Hallman és más, általa idézett kutatók szerint az opera a 

felvilágosodás egyházellenességének és zsidókkal kapcsolatos ambivalenciájának a tükre, 

amelyet részben a zsidók is magukévá tettek. A reformok iránt elkötelezett zsidók magukat 

felvilágosult izraelitaként látták, és Eleazar az általuk elutasított középkori zsidót testesíti meg. 

Az opera így a francia zsidók asszimiláns identitását közvetít, de annak konfliktusait is 

megfogalmazza. A nem zsidó közönség pedig a zsidókkal kapcsolatos ambivalenciájának, a 

befogadás-kiutasítás dilemmájának horizontjából értelmezhette az operát, miközben igényeit 
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kiszolgálták a megszokott romantikus és divatos motívumok, színpadi eszközök, 

hatásmechanizmusok. Azonban véleményem szerint legalább ennyire fontos az a tény, hogy 

először jelenik meg a zsidó vallás értékként a színpadon, és először közvetít egy zsidó szerző 

nem zsidó színpadon egy büszke zsidó önazonosságot, amely alapjában véve független az 

asszimiláns vagy hagyományőrző állásponttól, egyszerűen annyit fogalmaz meg, hogy a 

judaizmus érték, a zsidó identitás megőrzése – még a halál árán is, miként Rachel teszi – 

túllép a felvilágosodás fanatizmus-racionalizmus oppozícióin. Az opera sikere a nem zsidó 

közönség előtt így különös jelentőséggel bír. A zsidó és nem zsidó nézők jelentős része a 19. 

század közepén, Párizsban a felvilágosodás értékrendjében, a zsidóság emancipációjának 

helyességében és szükségességében éltek, más részük elutasította mindezt. Létezett tehát egy 

közös értékrend, amelyet azonban régi és új kihívások értek a konzervatív körök részéről. A 

felvilágosodás talaján álló nézőket az opera megerősítette hitükben, miközben először 

szembesülhettek egy autentikus és büszkén vállalt zsidó identitással; az emancipációt 

ellenzőket viszont szembesíteni próbálta a zsidók elnyomásával. Hogy a Fischer-Lichte-i 

átmenet mennyire ment végbe a nézők között, arról nincsenek információk, de hogy az opera 

hű tükre a francia zsidók átmenetének, az bizonyosnak mondható. A hagyományok szigorú 

őrzésétől elszigetelődő nemzedékek köztes helyzetükben gyakran fájdalmas tapasztalatokat 

szereztek a francia társadalom attitűdjeiről, és új identitásuk sokszor nem nyert befogadást. A 

zsidónő ezekről a fájdalmas tapasztalatokról tanúskodik, miközben a többségi színházban, az 

operaszínpadon először közvetít egy autentikus képet a zsidó hagyományról és ezen keresztül 

öntudatosan képviseli a zsidó identitást. 

 

Sába királynője 

 

Mintegy negyven évvel később egy nagyon eltérő és mégis nagyon hasonló közegben 

született meg Goldmark Károly Die Königin von Saba (Sába királynője, 1875) című operája. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia jelentős operakultúrával dicsekedhet, Bécsben és Prágában 

nagy presztízsű operaház működik, Magyarország pedig a századfordulóra kerül az élvonalba, 

nagy részben Gustav Mahler munkásságának köszönhetően. Azonban Mozartot követően a 

Monarchia operaszerzőinek jelentősége és sikere sem ekkor, sem később nem közelíti meg az 

olasz, a francia és német esetleg az orosz opera jelentőségét. Csak néhány szerző és opera tud 

világszerte komolyabb sikert és/vagy tekintélyt kivívni, mint például Goldmark, Smetana, 

Janaček, Arnold Schönberg vagy Bartók Béla egy-egy alkotása, vagy olyan, bizonyos 

szempontból operai igényeket támasztó operettek kerülnek időnként a nagy operaházak 
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műsorára, mint Johann Strauss A denevér vagy Lehár A mosoly országa, A víg özvegy című 

nagyoperettjei. A Monarchia operakultúrája tehát elsősorban magas szintű előadásokat és 

előadói kultúrát jelent. 

 

A kor társadalmi-politikai változásait elemezve már szó esett arról, hogy a Monarchia 

zsidóságának, illetve a magyar zsidóknak a történeti, jogi státusza miként alakult a 19. század 

második felében. A kiegyezésnek, a magyar zsidók emancipációjának és a Monarchia, ezen 

belül Magyarország gyors fejlődésének köszönhetően a társadalom nagy része, ezen belül a 

zsidó társadalom zöme is a Monarchiát egyfajta aranykorként élte meg. A Sába királynője 

értelmezésének szempontjából mindehhez fontos figyelembe vennünk Ferenc József 

megítélésének változását, különösen a magyar közvéleményben. Az uralkodó „imidzse” 1849 

után látványos változáson megy keresztül, nem kis mértékben feleségének, Erzsébet 

királynénak, azaz Sissinek jóvoltából, aki vagy személyes szimpátiától vagy a császári 

családdal szembeni dactól vagy politikai megfontolásoktól – esetleg mindegyiktől – vezérelve 

látványosan magyarbarát magatartást képvisel. Mai kifejezéssel élve, egyfajta 

cukiságkampánnyal javít az uralkodó imidzsén, ami a kiegyezéssel, illetve a dualizmus 

korának fejlődésével együtt teljes mértékben átalakítja a közvélemény attitűdjét. A 

szabadságharcot vérbefojtó, az orosz csapatokat behívó és a brutális megtorlást elrendelő 

császárból így lesz először bölcs magyar király, majd egyszerűen csak „az” apafigura 

megtestesítője és mindenki Ferenc Jóskája, szeretetteljesen humorizáló és kedves anekdoták 

főszereplője. Goldmark operájában a bölcs uralkodó, Salamon alakja számos párhuzamot 

mutat Ferenc József alakjával, mindketten a bölcs uralkodó és egy ország/birodalom 

egységének a jelképei. Úgy vélem, hogy Goldmark Ferenc József előtti tisztelgésként 

hasonlította az uralkodó személyét Salamon királyéhoz. Ferenc József uralkodása, a császári 

család ugyan számos kritikát kap, a nemzetiségek vagy az osztrák tömegek elégedetlenségét is 

kivívja rossz politikájuk, de mindezek ellenére a Monarchia egységének a szimbólumai, 

egészen az első világháborúig. Létezik tehát egy egységes értékrend és egy fontos központi 

szimbólum, ami a viharos változásokban az állandóságot, a hagyomány továbbélését és 

legalább egy-két évtizedig egy fejlődő, boldog birodalom lehetőségét ígéri, még ha a valóság 

több eleme ennek ellentmond is.    

 

Goldmark Károly (1830-1915) tapasztalata tehát, hogy olyan birodalomnak a polgára, 

amelyet egy bölcs uralkodó irányít, és amely minden addiginél gyorsabb mértékben fejlődik. 

Magyar zsidóként pedig az emancipáció légkörének optimizmusában él, hiszen felnőtt fejjel 
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éli meg a jogegyenlőség beköszöntét, és Halevy apjához hasonlóan ismeri a két státusz közötti 

különbséget. Személyes sorsa is megerősítheti derűlátását. A szegény keszthelyi kántor fia, 

hosszú nélkülözések után, szorgalmas munkával szép lassan kiemelkedik a szegénységből, 

egyre ismertebb zeneszerző, és noha a nagy áttörés a Sába királynőjéig várat magára, de 

nyitva áll számára a siker, és az ezzel járó polgári jólét lehetősége. Goldmark autodidakta 

módon végzi zenei tanulmányait, hol Magyarországon, hol Bécsben dolgozik színházi 

hegedűsként, miközben rövid ideig bár, de a szabadságharcban is részt vett – a klasszikus 

magyar zsidó identitás képviselőjeként. (Bátyja aktív részese lesz az eseményeknek, 

képviselővé is megválasztják, ami miatt a szabadságharc bukása után halálra ítélik, és 

Amerikába menekül.) Az 1860-as évektől Bécsben él, első komolyabb sikerét Sakuntala-

nyitányával éri el 1865-ben. Az addig gyakran nélkülöző szerző ettől kezdve megteheti, hogy 

csak a zeneszerzésnek éljen, a Sába királynője pedig meghozza számára a világsikert. 

Goldmark megéri, hogy kilenc nyelven, harminc operaházban kerül színre az opera, amely az 

1970-es évekig rendszeresen visszatérő repertoárdarabja a pesti Operának is. Többi operája 

nem tudott tartós sikereket aratni, de zenekari- és kamaraművei is gyakran kerülnek műsorra. 

Goldmark zenéje sok szempontból formakövető, konzervatív, de szívesen kísérletezik 

disszonáns hangzatokkal is. Stílusa a késő romantika zenei stílusa, de egyik iskolához sem 

kötődik, Brahms vagy Wagner hatása éppúgy fellelhető zenéjében, mint a francia nagyopera 

vagy az olasz opera öröksége, és szívesen használ keleti-orientalista motívumokat is. 

 

A Sába királynője bécsi ősbemutatója után Budapesten egy évvel később került színre az 

opera a Nemzeti Színházban, ezt követi számos más operaház bemutatója többek között a 

New Yorki Metropolitanben, Madridban, Szentpéterváron, Buenos Airesben. A főszerepeket 

az évtizedek során olyan énekesek énekelték, mint Leo Slezak, Pataky Kálmán (Asszád), 

Selma Kurz (Szulamit), Ney Dávid, Palló Imre (Salamon), Delly Rózsi (Királynő), az opera 

dirigensei között pedig Gustav Mahlert, Richard Strausst is megtalálhatjuk. 1885-ben, a 

Nemzeti Színház ötvenkét előadását követően, az Operaházban is színre került az opera, 

szintén Erkel Sándor vezényletével, és 240 alkalommal játszották egészen 1938-ig, amikor az 

antiszemita propaganda miatt veszik le a műsorról. 1942/43-ban az OMIKE 

művészakciójának keretén belül adják elő az operát koncertszerű előadásban, és 1945. július 

4-én kerül vissza az operaház színpadára. A budapesti Operaházban az 1960-as évek után 

egészen 2015 októberéig nem játszották, vidéken pedig a Debreceni Csokonai Színházban 

1971-ben. Terjedelme miatt általában erős húzásokkal adják elő. 2000-ben a Zsidó Nyári 

Fesztiválon is bemutatták, Molnár András, Szilfai Márta, Kincses Veronika, Massányi Viktor, 
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Gregor József, Kertesi Ingrid főszereplésével és Oberfrank Pál vezényletével. 2015 nyarán a 

Margitszigeti Szabadtéri Játékokon került újra színre a Goldmark Emlékév alkalmából a 

Magyar Állami Operaház produkciójaként, Káel Csaba rendezésében, a főszerepekben 

Nutthaporn Tammathival, Gál Erikával, Sümegi Eszterrel, Kelemen Zoltánnal és Fried 

Péterrel, Kovács János vezényletével. Az új rendezés kőszínházi bemutatója ugyanezen év 

október 24-én volt, és a szabadtéren már bemutatkozó első szereposztás mellett a második 

szereposztásban László Boldizsár, Németh Judit, Bakonyi Anikó, Palerdi András és 

Szemerédi Károly mutatkoztak be. Az opera sikerét nagyban befolyásolhatta jó értelemben 

eklektikus zenei világa, amely szerencsésen szintetizálja a legkülönbözőbb operai stílusokat. 

A wagneri opera deklamációja, énekbeszéd szerkesztése harmonikusan olvad össze a francia 

nagyopera látványos tömegjeleneteivel, kórusaival vagy az olasz bel cantót idéző 

dallamgazdagsággal, énekszólam szerkesztéssel. Goldmark ezenfelül a zsidó zenei tradíciót is 

felhasználja, a templomi jelenet első részében hagyományos liturgikus motívumokat is beépít 

a zenébe. Egy anekdota szerint, a bécsi bemutatón Goldmark édesanyja többször sírva fakadt, 

hasztalanul vigasztalták, hogy örülnie kellene. Végül elárulta, hogy emlékei rendítették meg, 

mert ezeket a dallamokat nyolc éve meghalt férje énekelte a templomban (Káldor-Várnai, 

1956: 168). Zsidó motívumokat a szövegben is találunk (Szulamit áriája az Énekek éneke 

stílusát idézi), és a vitriolos tollú, nagyhatalmú bécsi kritikus, Hanslick pedig epésen 

megjegyzi, hogy Asztarót keleties melizmákban bővelkedő dallama olyan hangokból ál, 

„amelyekkel jámbor zsidókat a zsinagógába hívnak, nem pedig szeretőket találkára” (Káldor-

Vándor, 1956: 180). A Hanslick által említett motívumok azonban sokkal inkább bővített és 

szűkített, melizmatikus keleti-orientalista motívumok, mintsem zsinagógai dallamok. Asztarót 

említett dallama egyébként Delibes Lakméjára is nagy hatást tesz. Asszád áriája (Magische 

Töne – Bűbájos/Csábító hangok) ugyanakkor Bellini zenei világának hatását mutatja, és ez az 

ária az opera sikerének egyik záloga, egyúttal az opera előadhatóságának kényes pontja. Az 

ária kedvelt repertoárdarabja a leghíresebb drámai és hőstenoroknak, azonban a szerep sok 

része sokkal inkább robosztus Wagner-tenort igényel, akiknek az ária magas fekvése, hangi 

hajlékonyságot követelő dallamvezetése gyakran komoly kihívást jelent, miközben egy olasz-

francia repertoárban jártas tenor számára a szólam nagy vivőerőt igénylő részei jelentenek 

nehézséget. Az opera ezidáig egyetlen, teljes felvételén például a hetvenes-nyolcvanas évek 

vezető Wagner-tenorja, Siegfried Jerusalem, aki kimagasló hangi alakítást nyújt, szintén 

megküzd az áriával. Nem sokkal egyszerűbb a királynő lírai és drámai vénát egyaránt igénylő 

szólama sem, amely noha mezzoszoprán hangra íródott, nem egy helyen egy drámai szoprán 

hang adottságait követeli meg. Valószínűleg egyrészt az opera előadásának nehézségei miatt 
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tűnt el szinte teljesen az operaházak repertoárjáról, bár az utóbbi években bizonyos lassú 

Goldmark-újrafelfedezés tanúi vagyunk, 2014. november 27 és 29 között egy háromnapos 

konferenciát is rendeztek Bécsben.   

 

Az egyetlen ismert teljes stúdiófelvételt a Hungaroton rögzítette 1980-ban, Fischer Ádám 

vezényletével. A főszerepeket Siegfried Jerusalem, Takács Klára, Kincses Veronika, Sólyom-

Nagy Sándor, Gregor József és Kalmár Magda énekelték. Létezik még egy New Yorkban 

rögzített előadásfelvétel, Arleey Reece, Wolfgang Anheisser, Andrei Dobriansky, Teresa 

Kubiak, Alpha Floyd és Kate Hurney főszereplésével és Reynald Giovaninetti és Richard 

Mayr vezényletével. A felvételt 2004-ben a GALA adta ki. Említést érdemel még a Pannon 

Classics által kiadott egyfajta keresztmetszett, amely az opera részleteinek 1903-1919 között 

rögzített, restaurált felvételeit gyűjti össze, különböző előadókkal, közöttük Leo Slezakkal és 

Enrico Carusóval. 

 

Az opera története Sába királynője látogatásnak jól ismert bibliai történetét veszi alapul (II 

Krón 9,1-12, IKir 10,1-14). A IKir. 10,1 szerint: ת, ְׁשָבא-ּוַמְלַכת ַמע ְׁשֹלמֹה-ׁשַֹמַעת אֶׁ ם יְהָוה--ׁשֵּ בֹא ַוּתָ ; ְלׁשֵּ

ְבִחידֹות, ְלנַסֹתֹו  („Sába királynője pedig hallván Salamonnak hírét meg az Örökkévaló nevét, 

eljött, hogy próbára tegye őt rejtvényekkel” IMIT. ) A szépséges és egyúttal bölcs királynő 

gazdagon megjutalmazza a királyt, miután Salamon minden kérdésére megfelel. Sába 

királyságának lokalizálása bizonytalan: vannak, akik a mai Szaúd-Arábia északnyugati 

részére teszik, mások Jemenbe vagy Etiópiába. A királynő és Salamon találkozása a Bibliában 

intellektuális jelentéssel bír, de valószínű, hogy hamar megjelennek azok az értelmezések is, 

amelyek a királynő és a király szerelméről szólnak, ennek lehet következménye, hogy a 

Talmud Bava Batra traktátusa (15b) férfiként azonosítja, elkerülendő a szerelmi szálat. 

Később a királynő több interpretációban is az erotikus csábítás jelképe lesz, sőt, Ádám első 

feleségével, a démon Lililth-tel azonosítják. A Jób Targum (1: 15) szerint Sába királynője, 

azaz Lilith, Jób fiainak gyilkosa, és később ennek nyomán a Zohár, a kabbala alapműve, 

valamint ezzel párhuzamosan egyes arab legendák is dzsinnként azonosítják. A zsidó 

folklórban, az említett rabbinikus források hatására a királynő csábító táncosnőként jelenik 

meg. Nem lehetetlen, hogy Goldmark otthonról ismerte ezeket a legendákat. Sába királynője 

alakját a zenés színpad is kedvelte, Goldmark mellett Elie Elvart, Charles Gounod, Reynald 

Hahn és Randall Thompson operát írt, Ottorino Respighi pedig balettet Sába királynőjéről. 

Miként az említett bécsi konferencián erre Daniel Katz rabbi, zenetörténész is utalt, a 

librettóban számos, a templomi vallásgyakorlattal kapcsolatos tévedést találunk, mindez 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Reynald_Giovaninetti&action=edit&redlink=1
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egyszerű dramaturgiai változtatásnak vagy a librettista és a zeneszerző kevésbé alapos 

ismereteinek is lehet a következménye. Mások pedig arra hívták fel a figyelmet, hogy többen 

a bemutató idején is felrótták a szerzőnek Wagner Tannhäuserével való rokonságot, egy 

német kritika egyenesen „felvizezett Tannhäusernek” nevezte (Borgó 2015). Azzal, hogy 

Wagnerrel szemben egy zeneszerző az uralkodó német zenekritikai irány szemében csak 

vereséget szenvedhet, más zeneszerzőknek is meg kellett küzdeniük. Például Debussy Pelléas 

és Mélisande című operáját Dr. Adolf Weissmann német kritikus hasonló szellemben és 

szóhasználattal „elkorcsosult Trisztánnak” titulálta – (lásd: Fábián 1960: 170). Goldmark és 

Mosenthal tehát szabadon kezelték a történetet, zsidó és nem zsidó források és hatások 

éppúgy befolyásolták őket. 

 

Goldmark operájában Sába királynője egyértelműen negatív, misztikus színben jelenik meg. 

Egyrészt az orientalizmus egyik nőtoposzát testesíti meg, csábító, fülledt erotikát sugárzó 

asszonyként, másrészt a századvég művészetében annyira kedvelt, a férfit romlásba döntő 

femme fatale alakját. Harmadrészt egy korántsem bölcs, inkább ravasz, unatkozó és 

rosszindulatú despotát látunk, aki ellentétben Salamon bölcsességével és népe iránti 

felelősségérzetével egy zsarnok, aki az embereket csak alattvalóként és tárgyként kezeli. Ez 

talán tudatos, talán tudatalatti utalás is lehet más 19. századi uralkodókra, akik a kor 

közvélekedése szerint Ferenc Józseffel ellentétben nem felvilágosult atyái, hanem elnyomói 

népüknek. Goldmark visszaemlékezése szerint 1863-ban egy tanítványa édesanyja adta neki 

akaratlanul is a megzenésítés ötletét.  A büszke anya elmesélte, hogy lányát az Operaház 

főrendezője egy Sába királynője festményhez hasonlította – amit a mama vagy a főrendező 

„Chopinnek, a francia festőnek” tulajdonított. Goldmark az említett család házitanítóját, Klein 

Emánuelt kérte meg egy librettó megírására az általa elkészített szcenárió alapján, de nem volt 

elégedett az elkészült munkával. Végül, évek múlva, egy váratlan találkozás következtében 

összeakad az ismert bécsi íróval, Salamon Hermann Mosenthallal (1821-1877), aki több 

operalibrettót írt már, többek között Otto Nicolai Shakespeare-adaptációjáhjoz, A windsori víg 

nők-höz is ő készítette a szövegkönyvet. Miután Goldmark felveti neki a Sába királynője 

tervét (Goldmark, 1980:105), Mosenthal hamar elkészül az első két felvonással, utána 

azonban lassan haladt a munka, és több átírás, rövidítés után készül el a librettó, amelynek 

harmadik felvonását maga Goldmark állította össze. Mosenthal először „happy endet” szánt 

az opera végére, azaz Asszád levezekeli bűneit a sivatagban, és feleségül veszi Szulamitot 

(Goldmark 1980: 108). A mű bemutatását a szakma igyekezett gátolni, de Goldmark azért 

némi bátorítást is kapott: a bemutató előtt egy hangversenyen felhangzott a Bevonulási induló, 
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amit Liszt is méltatott. A március 10-ei bemutató pedig nagy közönségsikert arat, de a 

kritikusok tetszését nem nyeri el, és még jó ideig erős ellenérzés jellemzi a szakma attitűdjét. 

Többek között Brahms és Hanslick is támadta, noha az utóbbi később megváltoztatta 

véleményét, és az opera századik előadását már dicshimnusszal fogadja (Káldor-Várnai 1956: 

106-116). A méltatók között találhatjuk Karl Krauss írót, kritikust, aki a Wagner utáni 

korszak legnagyobb zenedráma-komponistájának nevezte a szerzőt vagy a Neue Freie Presse 

befolyásos kritikusát, Julius Korngoldot, de Stefan Zweiget is, aki Goldmarkot Mahlerral és 

Schönberggel együtt a bécsi zene legintenzívebb kifejezőjének tekinti. Mahler az 1901-es 

bécsi felújításon a teljes művet vezényli. Azzal kapcsolatban, hogy az opera milyen 

népszerűséget hozott Golmarknak, nem érdemtelen megemlíteni Elias Canetti író 

gyermekkori emlékeit, amelyekben megemlíti, hogy Goldmark temetése 1915-ben 

„tömegmegmozdulás volt Bécsben” (Borgó 2015). Az opera így a legsikeresebb magyar 

operának tekinthető, bár librettója német nyelven született. Goldmark korántsem az egyetlen 

magyar zeneszerző, aki német szövegkönyvre alkotott, a leghíresebb magyar operettszerző, 

Kálmán Imre legsikeresebb darabjai, például a Csárdáskirálynő, a Bajadér, a Marica grófnő, 

A cirkuszhercegnő és A montmartre-i ibolya is német szövegkönyvre születtek. A magyar 

bemutatót, 1876. március 18-án Erkel Ferenc fia, Erkel Sándor vezényelte a Nemzeti 

Színházban, és hasonló fogadtatásban részesült, mint Bécsben, mivel a közönségsikert néhány 

kivételtől eltekintve a kritika elégedetlenkedése kísérte (Káldor-Várnai, 1956: 117-118). Az 

Egyetértés éles kritikája mellett érdekes a Zenészeti Lapok írása is, amelynek szerzője szinte 

az összes karakter, így Salamon ábrázolását is kifogásolja: „Salamon, a bölcs, minden inkább, 

csak nem bölcs ezuttal, alakja és jelleme a habozás megtestesülése” (Mikusi 2015). Az opera 

kicsit is alaposabb ismeretében ez a jellemzés igencsak megkérdőjelezhető. A második 

világháború utáni magyar bemutató kapcsán Várnai Péter – bár szintén erősen kritizálta az 

operát – éppen a wagnerizmussal mint divatjelenséggel szembeni ellenállás példájának tartja:  

 

A múlt század hetvenes éveiben az operaszínpadot, s egyáltalán az egész zeneéletet a 

germán imperializmus zenei kifejezője, Wagner uralta. Úgyszólván mindenki az ő 

hatása alatt volt, csak nagyon kevesen tudtak másfajta muzsikát írni, mint Wagner. E 

kevesek közé tartozott Goldmark Károly is. […] maga az a tény, hogy ellen tudott 

állni a wagneri hatásoknak, mert máskép írni, mint a divat, maga ez a negatívum is 

elég ahhoz, hogy Goldmark helye biztosítva legyen a zenetörténetnek, ha nem is nagy, 

de becsült alakjai között. (Mikusi 2015). 
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A királynő már a színpadi cselekmény kezdete előtt elcsábítja Salamon ifjú hadvezérét, 

Asszádot, akit az uralkodó előre küldött, hogy méltó kíséretet adjon a királynő számára. A 

cselekmény kezdetén Salamon Jeruzsálemben várja a királynő ünnepélyes megjelenését, és 

feltűnik neki Asszád zavart viselkedése, aki bevallja, hogy néhány napja, küldetése közben, 

egy oázisban titokzatos szépség csábította el. Az uralkodó figyelmezteti Asszádot, hogy 

másnap veszi feleségül szerelmét, a főpap lányát, Szulamitot. A bevonuló királynőben Asszád 

felismeri csábítóját, és megdöbbenésében elárulja magát, de a királynő hidegen letagadja, 

hogy valaha is látta volna. Az ünnepséget követően a zavart Asszádot a palota kertjében a 

királynő ismét elcsábítja. A másnapi esküvőn a királynő azzal az ürüggyel jelenik meg, hogy 

ajándékot szeretne adni az ifjú párnak. A teljesen összezavarodott Asszád láttára minden 

önuralmát elveszítve a királynő lába elé borul, és istennőjének nevezi. A felháborodott tömeg 

az istenkáromló megbüntetését követeli. A királynő szeszélyből Asszád életét kéri, de amikor 

a király megkérdezi, mit jelent számára, a királynő azt feleli: „Porszem, amelyre lép a lábam, 

de minden, hogy lássam e házban a vendégjog mit ír elő” (Fischer Sándor fordítása). A király 

megtagadja a követelést azzal, hogy a királynő elutasította Asszádot, hiába kérlelte. Viszont 

enged Szulamit őszinte könyörgésének, és a halálos ítéletet sivatagi száműzetésre változtatja. 

A királynő követi a fiút, szerelmet és rangot, vagyont kínál neki, de Asszád most már nem dől 

be csábításának. Megbánja bűnét, népe és szerelme elárulását. A haldokló Asszádra Szulamit 

talál rá, aki megbocsát kedvesének, és a fiú a lány karjaiban hal meg.   

 

Az opera témaválasztása számos szempontból rímel a korra, amelyben született, illetve egy 

Monarchiában élő zsidó élettapasztalatára. Salamon uralkodása az ókori Izrael fénykora, a 

királyság középhatalomnak számít, apjával, a rendszeresen háborúzó Dávid korával szemben 

Salamon uralkodása békésnek mondható. Dávid a hadvezér, aki megveti a királyság alapjait, 

Salamon a békés építő, diplomata és a nemzet atyja, akinek uralkodása alatt a királyság 

gazdaságilag fejlődik, Jeruzsálemben látványos fejlesztések születnek, és felépül a Templom, 

a zsidó nemzet és vallás egységének, Izrael és az Örökkévaló szövetségének szimbóluma. A 

modernkori Monarchia és az ókori Izrael tehát egyaránt a prosperitás, az építkezés, valamiféle 

egység korszaka, amelynek jelképe és záloga egy bölcs és építő uralkodó. A 19. század 

második felének zsidó horizontjából, mindezen felül, mindkét korszak a zsidó történelem 

aranykorai közé tartozik. Goldmarkot tehát részint az orientalizmus divatja késztette 

témaválasztásra, részint a bibliai téma mint közös vallási-kulturális örökség konszenzusa, 

amely a Monarchia minden keresztény és zsidó (vagy akár bosnyák muszlim) polgárát is 

egységesíti, harmadrészt pedig a boldog birodalom idealisztikus, szintén egységesítő képe, 
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amely egy zsidó néző számára azt sugallja, hogy hasonló aranykor részese lehet, mint az 

egykori bibliai koré.  

 

A mű világképe a kulturális asszimiláció, a „zsidó vallású”, „Mózes hitű”, de többségi 

nemzethez tartozó zsidó identitás ideálját tükrözi, amely identitás az új aranykor egyik kulcsa. 

Ezt az idillt legfeljebb csak egy külső csábítás képes megzavarni, ami ez esetben a 

századforduló démonikus végzet asszonya képét is képviselő királynőé. A király alakja a 

színpadon töltött időt tekintve nem igazán főszerep az operában, inkább középszerepnek 

tekinthető, fizikai jelenléte nem állandó, de szelleme állandóan jelen van. Mindez egy olyan 

uralkodó képét vetíti elénk, aki nem nehezedik rá alattvalói életére, de a szükség óráiban 

mindig jelen van, együtt érzően meghallgatja panaszaikat (ahogyan Asszád is kiöntheti neki 

szívét), és ha kell, cselekszik, de mindig igazságosan. Nem állhat el Asszád megbüntetésétől, 

mert kötelessége a törvény (a Tóra) és az értékrendszer megőrzése és fenntartása, de képes 

felülvizsgálni döntését. Elutasítja a királynő manipulációját, de Szulamit fájdalma és 

együttérzése olyan érv számára, amely az Örökkévaló szándékaival is összeegyeztethető. 

Ezzel szemben a királynő mindenütt jelen van, minden pillanatban igyekszik beavatkozni 

alattvalói és más országok alattvalóinak életébe, és hatalma fenntartására nincs más eszköze, 

mint az állandó jelenlét, csábítás és manipuláció. Ennek érdekében mindent bevet, ha kell, 

rabnője csábító énekhangját is. Önként adja magát a párhuzam Wagner Tannhäuser című 

operájával. Tannhäuser és Asszád is egy transzcendens bűnt követnek el, megtagadják Istent. 

A Vénusz által elcsábított dalnoktól a pápa megtagadja a bűnbocsánatot, azzal, hogy ahogyan 

a pásztorbot sem zöldül ki, úgy a dalnok sem menekül a pokol tüzétől. Tannhäusert szerelme, 

Erzsébet önfeláldozása menti meg, a lovag a lány koporsójára borulva bánja meg bűneit, mire 

a zarándokok kezében kizöldül a pásztorbot, annak jeleként, hogy a lovag feloldozást nyert. 

Ugyanígy nyer feloldozást Asszád Szulamit közbenjárása és Salamon bölcsessége révén, egy 

olyan transzcendens bűn alól, amelyet szintén egy démoni csábító bűvereje váltott ki.    

 

Ezen a ponton érdemes megjegyezni, hogy Goldmark igyekezett nagyon óvatosan 

elkülöníteni a különböző orientalista zenei stílusokat, noha a zsidó liturgikus zenén kívül nem 

nagyon lehettek fogalmai a keleti zenékről, mivel az autentikus keleti zene kutatása ekkor 

még gyerekcipőben járt. Az orientalista zenei motívumok inkább csak bizonyos koloritok, 

felszínes elemek – melizmák, a lebegő ritmus érzetét keltő ritmikai megoldások – 

alkalmazását jelentették (bár éppen az a cél vezet a komolyabb kutatások megkezdéséhez is, 

hogy a zeneszerzők eredeti forrásból meríthessenek inspirációt). Goldmark szándéka a 
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különböző keleti népek zenéjének megkülönböztetésére azt jelzi, hogy több szerző számára az 

orientalizmus divatja eszköz volt új utak keresésére. Goldmark egy helyütt arról ír, hogy az 

európai ember számára a keleti zene egységesnek tűnik, de számára „azonban világossá vált, 

hogy a Sakuntala indiai vezeklő-ligetének stílusa más, mint Salamon király pompakedvelő 

udvaráé, és ez megint más, mint az arab Sába királynőjéé vagy Asztarót csalogató énekéé.” 

(Goldmark 1980: 107) 

 

Goldmark Magyarországon született, résztvett a szabadságharcban is, élete nagy részét 

azonban Bécsben töltötte, operáit német librettóra írta, és láthatólag semmi elméleti 

érdeklődést nem mutatott a magyarországi zeneélet, a magyar zene kérdései iránt. Első 

pillantásra tehát úgy tűnik, alakja nem nevezhető a tipikus „mózeshitű” magyar 

megtestesítőjének, identitása nem magyar zsidó identitás. Valójában Goldmark kevésbé tűnik 

programalkotó zeneszerzőnek, és ahogyan egyik iskolához sem tartozott, úgy semmiféle 

elméleti kérdéssel sem foglalkozott, tehát sem politikával, sem a nemzeti zene kérdésével 

vagy általános zenei problémákkal. Zenész volt, aki alig néhány évig részesült formális zenei 

oktatásban, és nem tartozott intézményekhez sem; alighanem ez magyarázhatja a szakmai 

körök idegenkedését is. A zenei formát az alapanyaghoz adaptálta. Salamon udvara a Biblia 

leírása alapján egy grandiózus királyi udvar volt, a történet a francia nagyopera és a zsidó 

zene, valamint a keleti-orientalista stílus zenei világát követelte meg, a Templomban játszódó 

jelenenet a zsidó liturgia zenei motívumait. A történet lényege – a királynő démoni 

figurájából eredő misztikája – a wagneri zenedráma eszközeit kívánja (gondoljunk az előbb 

említett Tannhäuser Vénuszának és a királynőnek a rokonságára), a transzcendens bűnt 

elkövető, az Örökkévalót megtagadó, ugyanakkor klasszikus hősszerelmes Asszád alakja 

pedig ismét a wagneri zenedráma és az olasz bel canto zenei eszközeit.  

 

A Sába királynője története zeneileg tehát kevésbé működhetett volna a magyar nemzeti zene 

keretein belül, de az korántsem állja meg a helyét, hogy ne lenne fontos helye a magyar opera 

és zene történetében, akkor is, ha közvetlen hatást nem gyakorolt a magyar zene fejlődésére. 

Részvétele a szabadságharcban fivérével együtt, illetve a tény, hogy apjuk is támogatja az 

ügyet, éppúgy arról tanúskodnak, hogy német nyelvhasználata ellenére Goldmark ezer szállal 

kötődött a magyar kultúrához. Ezt jelzik magyar témájú művei is, Zrínyi című szimfonikus 

költeménye, illetve Magyar ábránd című műve. Ha klasszikus értelemben nem is tekinthetjük 

Goldmarkot a magyar zsidó identitás par ecxellence magyar nyelvű és kultúrájú 

képviselőjének, de a maga nem ideologikus módján azt a 19. századi zsidó réteget képviseli, 
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amely ugyan még német nyelvű, de már magyarnak érzi magát és ezáltal Goldmark a magyar 

zsidó identitás egyik lehetséges típusát testesítette meg. Goldmark zsidó identitása a zenében 

szintén kevésbé jelenik meg, ahogy a korai kritika is megjegyezte, viszont a kritika egy része 

pozitív vagy negatív módon fontosnak tartotta, hogy utaljon Goldmark zsidóságára (Mikusi 

2015). A közönség nagy része azonban – a sikerből kiindulva – Goldmark zsidóságát 

egyáltalán nem tekintette negatívumnak.   

 

A Sába királynője egy olyan világ lenyomata, amely egységes értékrendszert ígér, és egy 

intakt identitás megélésének lehetőségét, amelyben vallástól függetlenül lehet mindenki jó 

polgár. A Monarchia zsidósága ekkor élheti meg ezt a lehetőséget, és az 1870-es évek elején 

az új zsidó identitás nemcsak megélhetőnek, de megoldásnak is tűnik a múlt terheire. A 

szembenézés Salamon udvarával megnyugvást kelt a nézőben, és zsidóként annak a 

megerősítését is, hogy új aranykor részese. Az identitást fenyegető erő, aki/ami az Örökkévaló 

és egy állandó értékrend elhagyására késztet, csak egy csábító, démonikus figura lehet, akitől 

azonban a bölcs uralkodó és a hagyomány, és mindenekfelett az Örökkévaló megvéd. Egy 

olyan, rövid időszak tükrét látjuk, amikor a zsidók jelentős része számára a határátlépés, azaz 

egy új identitás nem fenyegető veszélyként, kataklizmaként, hanem lehetőségként jelentkezett. 

A Fischer-Lichte által említett átmenet rítusa Goldmark számára ebben az adott történelmi 

pillanatban zökkenőmentes, míg Halévyék számos problémával szembesülnek saját koruk 

Franciaországában. A zsidónő így a beágyazódás, a harmadik fázis hiányának vagy 

nehézségeinek a lenyomata, míg a Sába királynője a beágyazódás reményéé, pillanatnyi 

bizonyosságáé.      

 

A balett 

 

A 19-20. század nagy színpadi műfajai – próza, opera, operett, musical, balett – közül a balett 

az a műfaj, ami egyfajta terra incognitának számít a zsidó kultúra szempontjából. Zsidó 

szerző által írt, zsidó kérdésekkel foglalkozó drámát, operát és főleg musicalt többet is 

találunk, zsidó szerzők szívesen alkottak az operett műfajában is, noha itt is elenyésző a zsidó 

témák száma, ellenben a balettirodalomban alig találkozumk zsidó szerzővel, így zsidó 

balettel is csak ritkaságként. A klasszikus repertoárból teljesen hiányzik a zsidó tematika, csak 

a modern balett, illetve táncszínház alkotásai között találunk egy-egy művet. A klasszikus 

balett repertoárja a mai napig a francia-orosz/szovjet, esetleg angol repertoáron alapul, a 

gerincét Delibes, Adam, Hérold, Csajkovszkij, Hacsaturján, Aszafjev, Prokofjev, 
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Sztravinszkij művei, illetve zenéjükre készített koreográfiák adják. A neves koreográfusok, 

táncosok között több zsidó művész nevét is ismerjük (például a legjelentősebb orosz 

prímabalerináét, Maja Pliszeckajáét), de láthatólag a zsidó zeneszerzők nem éreztek késztetést 

zsidó témájú táncjáték vagy általában balettzene megírására. A balett műfaja a 19. század 

közepétől válik önálló színpadi műfajjá, elszakadva az operától, amelynek addig egyfajta 

kiegészítő eleme volt, vagy betétszámként vagy az operák szünetében előadott 

kísérőszámként.  

 

Források hiányában nehéz lenne választ találni arra a kérdésre, hogy a zsidó zeneszerzők 

miért nem mutattak érdeklődést a műfaj iránt, amely a 19. század végére már önálló 

polgárjogot nyert, olyannyira, hogy a fogalommá vált orosz és francia balettiskola mellett 

hamarosan Angliában és Dániában is nagy presztízsű balettársulatok alakulnak, és az osztrák 

valamint a magyar balettkultúra is elismertté válik. Lehetséges magyarázat lehet, hogy a 

szerzők nem érezték elégségesnek a klasszikus balett kereteit a zsidó témák bemutatására. A 

bibliai témák szinte teljesen hiányoznak a balettszínpadról, a romantikus balettirodalom a 

meseszerű történeteket, mint a tündérek, középkori várkastélyok világát és a meséket kedvelte 

– ilyen például A hattyúk tava, A diótörő, a Giselle, a Csipkerózsika, A szilfid – illetve a 17-18. 

századból megörökölt görög mitológiai történeteket, mint például a Sylvia. Bartók két 

táncjátéka közül az egyik, az 1917-ben született A fából faragott királyfi is a mesevonulatba 

illeszkedik. Minkusz-Petipa 1869-es Don Quijotéját leszámítva csak a 20. század harmincas 

éveiben mutatják be az első irodalmi adaptációt – Prokofjev: Rómeó és Júliáját, amelynek 

1938-ban volt az ősbemutatója – és csak a század második felében ültetnek át balettszínpadra 

nagyobb számban irodalmi műveket, amelyek zenéje azonban általában nem eredeti, 

kimondottan az adott történethez írt zene, hanem a klasszikus zeneirodalom műveit adaptálják 

a történethez. Az Anna Karenina-történethez például Pártay Lilla Csajkovszkij műveire 

készített koreográfiát és az Anyeginhez John Cranko szintén Csajkovszkij darabjait választotta. 

Ugyanígy csak a 20. század második felében jelentkezik érdeklődés történeti témák iránt 

(Hacsaturján: Spartacus, Aszafjev: Párizs lángjai), illetve nemzeti táncjátékok iránt, mint 

Kenessey: A keszkenő című táncjátéka. A 19-20. századi zsidó szerzők tehát valószínűleg nem 

láttak maguk előtt precedenst, így lehetőséget sem bármiféle zsidó téma balettszínpadi 

bemutatására. 

A századfordulón születő modern tánc és különböző irányai (mozgásszínházak, színpadi tánc, 

dzseszbalett), amelyek többsége elszakad a klasszikus balettől, már témaválasztásában is 
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szabadabb és merészebb. A színpadi tánc vagy a musical tánc leghíresebb koreográfusai 

között számos zsidó koreográfust találunk, akik közül többen merítenek a zsidó 

tánchagyomány elemeiből – haszid táncok, izraeli táncok – beépítve azokat koreográfiáikba. 

Az olyan alkotók, mint Jerome Robbins azonban nem a táncdráma, az egész estés balett vagy 

táncszínház területén alkotnak. Először Palesztinában, illetve Izraelben látunk törekvéseket 

önálló zsidó/izraeli balett, és ezen belül balettrepertoár létrehozására. Gertrude Kraus 1935-

ben a Tel Aviv-i Népoperával együtt egy modern táncegyüttest alapít, és 1950-51-ben egyik 

létrehozója az Izraeli Balett Színháznak, amelynek célja az izraeli folklór és az európai 

tradíciók ötvözése. A sokszínű és gazdag izraeli táncéletben számos táncegyüttes működik, a 

klasszikus balett repertoárját képviselő balettársulatok mellett modern és néptánccsoportok 

vagy a néptáncot és a modern táncot ötvöző együttesek (mint az Inbal Táncszínház, a Kibbuc 

Kortárs Táncegyüttes), amelyek számára klasszikus és modern zenére írnak 

tánckoreográfiákat. Ezek közül az együttesek közül például az Inbal Táncszínház repertoárján 

találhatunk zsidó témájú, főleg bibliai témákra írt táncdrámákat is, mint például a  חלום

 .Chalom Jakov (Jakov álma)/יעקוב

Purim, avagy a Sorsvetés 

Az egyik legismertebb, par excellence zsidó balett Jávori Ferenc Fegya-Turán Róbert-Juhos 

István alkotása, a Purim, avagy a Sorsvetés (innentől Purim). A balett önálló alkotás, tehát a 

zene a balett céljára íródott, Turán Róbert szövegkönyvére; a zeneszerző és a szövegíró a 

zsidó zene, illetve a zsidó irodalom képviselői, és a balett zsidó témát, zsidó kérdéseket 

ábrázol. Az elemzés során Jávori Ferenc Fegyával, a méltán világhírű Budapest Klezmer 

Band vezetőjével, és a darab zeneszerzőjével folytatott két interjúra valamint a Turán 

Róberttel folytatott számos beszélgetésemre támaszkodom. 2014. január 31-én, illetve 2014. 

március 3-án a zeneszerző készséggel állt rendelkezésemre a Purimmal és a 

Menyasszonytánccal kapcsolatos kérdéseim megválaszolására, amiért ezúton is szeretném 

kifejezni hálámat és köszönetemet. Az utóbbi darab elemzése a következő, operettről szóló 

fejezetben olvasható. Szerencsés helyzetben vagyok azáltal, hogy ismét nemcsak kortársként 

és szemtanúként foglalkozhatom e két művel, de lehetőségem volt az alkotókkal is beszélni a 

művek megszületésének körülményeiről, fogadtatásáról és gondolataikról. 

Jávori Ferenc Fegyában 1996-ban egy izraeli turnéja kapcsán született meg a Purim 

megírásának ötlete, amikor új impulzusokat keresett. Tel-Avivban egy szállodában lakott a 

Győri Balett egyik alapító táncosával és vezetőjével, Kiss Jánossal, aki felvetette egy közös 
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munka lehetőségét. Éppen purim volt, és a zeneszerzőnek ez adta a téma ötletét. Turán 

Róbertttel kezdett dolgozni a témán, és a balett másfél oldalas szinopszisa elnyerte Kiss János 

tetszését is. A koreográfiát Juhos István készítette, aki a Beer Seva-i balett táncosa volt hosszú 

évekig. Az 1999-es győri, majd egy héttel későbbi budapesti, Thália Színházbeli bemutatót 

amerikai, német, holland, svéd, finn, norvég, cseh, szlovák, francia és angol bemutatók 

követték.  A bemutatón a főszerepeket Cserpák Szabina, Pátkai Balázs, Demcsák Ottó, Pintér 

Tímea, Müller Ervin, Zádorvölgyi László, Szigeti Gábor, Tárnoki Tamás, William Fomin 

táncolták, és közreműködött a Budapest Klezmer Band. Magyarországon is többször színre 

került, utoljára 2008-ban, Győrben. Az előadásból 2008-ban DVD is készült (amely a Győri 

balett Carmen-produkcióját is tartalmazza), Cserpák Szabina, Pátkai Balázs, Demcsák Ottó, 

Pintér Tímea, Müller Ervin, Zádorvölgyi László, Szigeti Gábor, Tárnoki Tamás, William 

Fomin főszereplésével és a Budapest Klezmer Band közreműködésével. Az első pillantásra 

meghökkentő és szokatlan együttműködés – egy klezmerzenekar és egy kortárs balettársulat 

között – nemcsak sikeresnek bizonyult, de kiderült, hogy a két világ tökéletesen kiegészítheti 

egymást.  

A balett zenei világa, témája és műfaja klezmer-balett, ami újdonság volt a táncosok és a 

nézők számára is. Ahhoz, hogy a táncosok jobban átéljék, átérezzék és közvetíteni tudják a 

történet súlyát, a zsidó hagyományban elfoglalt helyét, és magát a zsidó életérzést, Turán 

Róbert nyújtott számukra háttérismereteket. A zene merít a klasszikus zene világából – 

például Hámán táncánál Prokofjev zenéjéből –, de alapvetően a zsidó zene legkülönbözőbb 

hagyományain alapszik, klezmeren, keleti zsidó zenén és liturgián. Jávori Ferenc Fegya 

szerint „a klezmer a klasszikus zenéhez, a baletthez, az operetthez is könnyen idomul, a sok 

hatás miatt, ami története során érte”. Ez a tény már önmagában a zsidó kultúra és identitás 

már előbb is említett fontos jellemzőire világít rá. A zsidó hagyomány és kultúra, képes 

integrálni külső hatásokat, elemeket a halakha szigorú keretei között, úgy, hogy azokat 

judaizálja, saját nyelvére fordítja. A klezmer talán egyik legtipikusabb példája ennek a 

jelenségnek. Kortól és helytől függően magába olvasztotta a hagyományos zsidó zene mellett 

a cigányzenét, a különböző szláv népek zenéjét és a magyar népzenét, de ugyanúgy integrálta 

a klasszikus zene, az operett és slágerzene, a keringő, a tangó vagy az amerikai dzsessz 

elemeit és motívumait is. Ennek következtében a klezmer gyakorlatilag minden európai és 

amerikai hallgatónak az ismerősség érzetét nyújtja, olyan ismerősségét, ami mégis kicsit 

egzotikus, különleges és újdonságot rejt. Jávori Ferenc Fegya rámutatott arra is, hogy 

mindehhez hozzájárul az a tény, hogy a zene mint kifejezési forma, olyan emocionális hatást 
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kelt, ami megkönnyíti az azonosulást a hallgatóság számára. Ekként az érzelmi hatás és a 

klezmer világának ismerős volta a purim történetét is képes közel hozni a legkülönbözőbb 

nyelvű, kultúrájú és műveltségű nézők számára, miközben a legautentikusabb módon mesél el 

egy autentikus zsidó élményt. Jellemző történetként mesélte el a zeneszerző az alábbi esetet. 

A koppenhágai bemutatón meglepve tapasztalták, hogy a nézőtéren ott ül egy nagyobb 

létszámú japán csoport. Az alkotókban és az előadókban felmerült a kérdés, hogy a zsidó és 

keresztény vallásban valószínűleg kevésbé járatos nézők hogyan fogadják és értelmezik a 

darabot. Az előadás után kiderült, hogy a japán nézők felkészültek az előadásra, a 

koppenhágai könyvesboltokban beszereztek minden, angolul elérhető könyvet a témáról, 

gyakorlatilag belehelyezték magukat a balett és a zsidó hagyomány világába, és mivel a zene 

egyes elemei, mint például a klasszikus zene, a globalizált világban egy japán számára is 

ismerős közegnek számítanak, nem okozott számukra sem nehézséget a történet átélése és 

megértése. 

A purimi történet önmagában egy olyan bibliai történet, ami számos színpadi lehetőséget rejt, 

és amint az előző fejezetekben már láttuk, Eszter könyvének prózai színpadon több zsidó és 

nem zsidó feldolgozása is született. Eszter könyve és a purim egy csodás megszabadulás 

története, annak bizonyítéka, hogy az Örökkévaló mindig megmenti népét a súlyos 

csapásoktól, és megbünteti üldözőit, és annak reményét fejezi ki, hogy a zsidó nép – vagy 

egyetemes szinten egy nép – mindig bízhat a megmenekülésben. Ugyanakkor Eszter és 

Mordechai története az első converso-történet, mivel rejtegetniük kell származásukat, és 

egyúttal egy szerelmes történet is. Eszter a szép és bölcs, népét megmentő zsidó nő alaptípusa, 

akit a történelemben több hasonló nőalak követ, Mordechai pedig a népéért közbenjáró udvari 

zsidó, a stadlán alaptípusa. A bemutató idejének – a kilencvenes évek – történelmi környezete 

újabb jelentésréteggel gazdagítja a darabot, azzal a reménnyel, hogy a rendszerváltást 

követően, a soá és a kommunizmus évei után, végre szabadon megélhetővé válik a zsidó 

identitás. A Purim ebben az értelemben egy modern szabadulástörténet is, egy reményekkel 

teli évtized lenyomata. Azt is érdemes hangsúlyoznunk, hogy miként az előzményekben már 

láttuk, Eszter története a leginkább „színházi” története a Bibliának, és a purim a zsidó 

hagyomány legszínházibb közege. Az ünnep sajátosságai miatt ilyenkor sok mindent szabad, 

amit máskor nem, ezért terjedhetett el a purimspíl hagyománya, amelynek során legtöbbször 

természetesen a Bibliából Eszter története került színre. A témaválasztás zsidó szempontból 

így egyszerre hagyományos és ugyanakkor újszerű, tekintettel arra, hogy ezúttal táncszínházi 

produkcióval állunk szemben.          
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A szabadulás csodája azonban nem jöhetne létre az egyén hősiessége nélkül, akik veszély 

közepette is vállalják identitásukat és harcolnak érte. Turán Róbert így ír a librettó 

előszavában:  

 

[…] Eszter azért lett csak a perzsa király felesége, hogy vészhelyzetben a népén 

segíthessen! A hőssé válás nem elhatározás, hanem egy folyamat s fejlődés eredménye 

– a sors, a segíteni akarás, a felismerés és vállalás megdicsőülése. […] A 

szabadságvágy balettje ez – az önfeláldozás táncdrámája egy olyan korból, melyben az 

individuum még erős felelősséget érzett a kollektívumért! Ez egyben üzenete is a 

mához. (Turán 2013: 453) 

 

A történet korokon átívelő szellemiségét képviseli a nyitókép is. A balett kezdetén egy 

chagalli hangulatú orosz stejtlben vagyunk, és egy klezmerzenész idézi fel a korabeli 

hangulatot. A bibliai történet mellett így a klezmer szülőföldje, közege, a stejtl világa is 

megelevenedik. A tanházban egy rabbi adja át egy fiatal nőnek az Eszter történetét tartalmazó 

megillát (tekercset), aki ezzel az aktussal a hagyomány örökösévé válik, és átlép a bibliai 

időbe. A történetben megelevenedik Eszter kiválasztása, a zsidók kegyetlen üldözése, Hámán 

fanatikus gonoszsága. A 11. jelenetben (az első felvonás utolsó előtti képében) következik be 

az a drámai lépés, ami Hámán gyilkos dühét kiváltja. A magas katonai rangra emelt Hámán 

végigvonul az utcákon, és mindenki térdet hajt előtte, kivéve Mordechait, aki ezzel 

gyakorlatilag hitet tesz zsidósága mellett, mivel nem hajlandó a bálványimádás gesztusára. 

Eszter könyvének leírása szerint 

 

ר-ְוָכל ב לְֶׁך ֲאׁשֶׁ י ַהמֶׁ לְֶׁך-ַעְבדֵּ ן-ִכי--כְֹרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלָהָמן, ְבַׁשַער ַהמֶׁ לְֶׁך-ִצָּוה, כֵּ ַכי; לֹו ַהמֶׁ ְוֹלא , ֹלא יְִכַרע--ּוָמְרדֳּ

לְֶׁך ג  .יְִׁשַּתֲחוֶׁה י ַהמֶׁ ר, ַויֹאְמרּו ַעְבדֵּ לְֶׁך-ֲאׁשֶׁ כָ --ְבַׁשַער ַהמֶׁ ר  :יְלָמְרדֳּ לְֶׁך, ַמדּוַע ַאָּתה עֹובֵּ ת ִמְצַות ַהמֶׁ באמרם , ַויְִהי ד  .אֵּ

ָליו יֹום ָויֹום( ְכָאְמָרם) ם, ְוֹלא ָׁשַמע, אֵּ יהֶׁ ַכי, ַויִַגידּו ְלָהָמן; ֲאלֵּ י ָמְרדֳּ ם-ִכי--ִלְראֹות ֲהיַַעְמדּו ִדְברֵּ ר, ִהִגיד ָלהֶׁ הּוא -ֲאׁשֶׁ

 יְהּוִדי 

 

[Eszter könyve 3, 2-4: 2. Mind a király szolgái pedig, a kik a király kapújában voltak, 

letérdeltek s leborultak Hámán előtt, mert így parancsolta felőlük a király; de Mordekháj nem 

térdelt le és nem borúlt le. 3. És mondták a király szolgái, kik a király kapújában voltak, 

Mordekhájnak: Miért szeged meg a király parancsát? 4. És volt, midőn szóltak hozzá napról-

napra és nem hallgatott reájuk, tudtára adták Hámánnak, hogy lássák megállanak-e Mordekháj 

szavai, mert megmondta nekik, hogy ő zsidó. IMIT].  
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Hámán ezután sorsot vet: ha a trenderli (pörgettyű) fehérre fordul, a zsidók megmenekülnek, 

ha feketére, veszniük kell. A trenderli fehérre dőlne, de Hámán ördögi hipnózisa feketére 

fordítja. Ezt követően dönt Eszter a közbelépésről. Az utójátékban ismét a stejtlben vagyunk, 

a fiatal nő visszaadja a rabbinak a megillát, és jelzi, megértették az üzenetet. A 

szövegkönyvben Finálé 2-ként jelzett zárójelenetben a történet egyetemes dimenziói is 

kirajzolódnak: „Zajos életvágyunk dörömböl az ég kapuján. De kohanita áldás vetül az egész 

emberiség összekapaszkodásának lendületes öröm-hóra táncára – halleluja!” (Turán, 2013: 

475). A bibliai történettől annyiban tér el a szövegkönyv, hogy a balettben már előbb is 

pogromokra kerül sor a zsidók ellen, és ez magyarázza, hogy miért tiltja meg Mordekháj a 

Biblia szerint is, hogy Eszter elárulja valódi származását (2,10), valamint a Bibliában nincs 

részletezve a sorsvetés jelenete, és nem szerepel benne Hámán manipulációja sem. A 

pogromok beiktatása a történetbe hangsúlyozza a zsidóüldözések történelmen végigívelő 

tragikus tapasztalatát, különös tekintettel a 19-20. századi tragédiákra, Hámán manipulációja 

pedig az elkövetők felelősségét domborítja ki. Mivel Hámán befolyásolja a sorsvetést, a 

felelősséget a legkisebb mértékben sem háríthatja át a körülményekre vagy bármilyen más, 

külső hatalomra. Az üldözést elrendelő Hámánok mindig saját önszántukból, saját 

gonoszságukat, kapzsiságukat vagy egyéb aljas szándékaikat követve döntenek. Az 

individuum felelős a tetteiért, Hámán éppúgy, mint Eszter, és mindkettőjüknek van 

lehetőségük a választásra. Eszter (és egy fontos ponton Mordechai) választása egyúttal a zsidó 

identitás választása is. Hasonlóan A zsidónő két főszereplőjéhez, Mordechai azon a bizonyos 

ponton nem hajolhat meg Hámán előtt, ha önmaga akar maradni, Eszternek pedig ugyanezért 

kell közbenjárnia és felfednie kilétét. A tét önmaguk választása a népükhöz és az 

Örökkévalóhoz való lojalitás felvállalásán keresztül. A magyar vagy általában az európai 

közönség több szinten szembesülhet saját identitásával. zsidóként vagy akár nem zsidóként is 

megélheti saját identitása felvállalásának fontosságát, nem zsidóként pedig a többségi 

társadalom felelősségével szembesülhet. 1996-ban a kérdés személyes síkon inkább már csak 

a „mit tennék, mit tettem volna” kontextusában merül fel, társadalmi síkon viszont a 

szembenézés felelősségét kívánja meg. Ez a felelősség történelmi szinten egy amerikai, angol 

vagy brit nézőben is felmerülhet, viszont az identitás kérdése egy amerikai vagy egy brit zsidó 

esetében merőben eltérhet egy európai zsidó nézőétől. Az amerikai és a brit zsidók egy 

részének szülei-nagyszülei nem szenvedtek üldöztetést a holokauszt alatt, mivel az USA-ban 

vagy Nagy-Britanniában éltek, így a soá tapasztalata nem része családjuk személyes 

történetének, személyes sorsuknak, és a kommunizmus éveit sem élték át. Számukra a zsidó 
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identitás vállalása magától értetődőbb, természetesebb folyamat, kevesebb dilemmával 

szembesülnek, akkor is jobbára vegyesházasságok esetén, így Eszter és Mordechai döntése 

egyszerű megerősítése saját identitásuknak – miközben, mindazoknak a mai Egyesült 

Államokban vagy Nagy-Britanniában élő zsidóknak, akik a soá szörnyűségeit személyesen 

élték át, vagy akiknek szülei-nagyszülei szenvedték el, az európai zsidó nézőkkel azonosak a 

tapasztalataik. Általában a nem zsidó amerikai néző számára is lényegesen természetesebb 

saját identitása megélésének folyamata, vagy ha mégsem, ennek nemcsak valamilyen etnikai, 

vallási üldöztetés, konfliktus emléke lehet az oka, hanem több egymástól távoli nemzeti 

és/vagy vallási identitás jelenléte a családban. A Purim hagyományhoz akárcsak laza 

szálakkal is kötődő zsidó nézője tehát bárhol a világban saját zsidó identitásával szembesül 

valamilyen módon, a nem zsidó néző pedig saját identitásával, miközben a zsidósággal 

kapcsolatos tudását és attitűdjét is megvizsgálhatja.  

 

Az operett  

 

Az operett műfaj eredetével és az „operett” elnevezésével kapcsolatban általában két elmélet 

létezik. Az első szerint az operett valamikor a 18. században Bécsben született, a második 

szerint a 19. század közepének Párizsában. Bozó Péter egy 2011-ben adott nyilatkozatában 

így vélekedik:  

 

A terminus nagyon régi, és sokszor változott a jelentése. Már a 18. században is 

születtek olyan német daljátékok, amelyeket operettnek neveztek. Például egy 1790-es 

években publikált zongorakivonaton – Mozart Varázsfuvolájának kiadásán – az a 

műfaji megjelölés olvasható, hogy "Operette". Ám nagyon változó, hogy ez a szó – az 

opera kicsinyítő képzős változata – éppen  mit jelent és ki milyen értelemben 

használja. Offenbach alapvetően az egyfelvonásos, rövid terjedelmű, néhány szereplős 

darabokra tartotta fenn ezt a kifejezést. Az egész estét betöltő műveit többnyire nem is 

így hívta, hanem opéra bouffe-nak, vígoperának. Miután divatot teremtett Európában 

és egyre többet utánozták, az operett egy új műfaj megjelölésévé vált. (Bozó 2011) 

 

A műfaj gyökerei tehát valószínűleg a 18. századig nyúlnak vissza, de önálló színpadi műfajjá 

a 19. század közepén vált. Néhány évtizeden belül már megszületik a bécsi, és nyomában a 

magyar operett, de Angliában is kialakul egy sajátos angol operett műfaj, amelyet főleg a 

Gilbert-Sullivan szerzőpáros képvisel, ám darabjaik a kontinensen nem nagyon értek el 
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sikereket, annál inkább az Egyesült Államokban, ahol a musical műfajának megszületésében 

komoly szerepük lesz. A francia, a bécsi, a magyar és az angol operettek mellett orosz/szovjet 

operettek is születnek, továbbá léteznek bizonyos határ műfajok is, mint például a népszínmű, 

a daljáték, és ennek különböző nemzeti változatai, amelyeket gyakran tévesen sorolnak be az 

operettek közé – mint például a spanyol zarzuela műfaját –, amik szoros rokonságban állnak 

az operettel. Hangsúlyozni kell, hogy az operett – és a minket elsődlegesen érdeklő magyar 

operett – nem statikus műfaj, és az első világháború után, a húszas-harmincas években 

született operettek éppúgy magukba olvasztották a kor új zenei irányzatait vagy éppen 

ideológiáját, ahogyan a második világháború utáni időszak operettjei vagy éppen a kortárs 

darabok. Ábrahám Pál operettjeinek dzsesszes motívumai, a harmincas évek revüoperettjei, 

Fényes Szabolcsnak a kortárs könnyűzene hangzásvilágát idéző darabjai vagy a szocialista 

korszak ideologikus magyar és szovjet operettjeinek hangzásvilága és miliője néha csak 

részben, néha viszont teljes egészében elüt Kálmán Imre vagy Lehár Ferenc operettjeinek 

világától. Nagy különbség van a Csárdáskirálynő és A víg özvegy arisztokrata vagy Zerkovitz 

Béla Csókos asszony józsefvárosi-kispolgári világa és a Molnár Ferenc darabja alapján 

született A doktor úr középosztálybeli világa között (bár a Csókos asszony Tarpataky 

bárójának személyén keresztül a pesti arisztokrácia világa is feltűnik). És mindez merőben 

különbözik Fényes Szabolcs 1954-es filmoperettjétől (2X2 néha 5), amelyben egy fiatal 

tanársegéd lány és egy sportrepülő románcához a szocialista Magyarország adja a hátteret. Az 

utóbbi néhány évtizedben született új operettek is a modern kor ízlésének és 

követelményeinek megfelelően próbálják megújítani a műfajt. A zöld kilences (Darvas 

Benedek-Varró Dániel-Hamvai Kornél) például paródiaként, stílusjátékként, ismert régi 

slágerek felidézésével és az 1909-es évek Pestjének jellegzetes figuráinak felvonultatásával 

játékként, geggként közelít a műfajhoz, míg Jávori Ferenc Fegya-Kállai István-Miklós Tibor 

operettje, a Menyasszonytánc a népszínművek világát vegyíti a klezmerrel.  

 

Az operett vitathatatlanul a huszadik század elejének egyik legnépszerűbb, és a kritika, a 

zenetudomány által leginkább vitatott színpadi műfaja Magyarországon. A szerzők sorában 

számos zsidó alkotót találunk, Kálmán Imrét, Ábrahám Pált vagy Zerkovitz Bélát, viszont 

egyetlen zsidó témájú történet sem kerül színpadra. Az arisztokrácia, a dzsentrik, a dualizmus 

korának „self made man”-je mellett, aki az arisztokráciába kíván beházasodni, megjelenik a 

színpadon az idealizált paraszt vagy cigány karakter, megjelennek különböző nemzetek 

képviselői – spanyolok, törökök, kínaiak, oroszok, franciák stb. – feltűnik a középpolgárság és 

a kispolgárság is, de explicit módon azonosítható zsidó karakterrel nem találkozhatunk. A 
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hosszú időn keresztül hangoztatott vélemény, amely szerint az operett csak szórakoztatásra 

törekszik, és érzéketlen a társadalmi problémák iránt (vagy éppen el kívánja fedni azokat), az 

utóbbi években megdőlni látszik. Offenbach operettjei – Szép Heléna, Párizsi élet – a kor 

francia politikájának, III. Napóleon császárságának gyilkos humorú szatírái, és a Monarchia 

operettjei is sokkal több mögöttes tartalommal bírnak, mint ahogyan ezt hosszú ideig 

feltételezték. Bozó Péter hivatkozik Csáky Móric 1999-ben megjelent könyvére (Az operett 

ideológiája és a bécsi modernség):  

 

[Csáky] könyve óta azt is tudjuk, hogy a Monarchia operettje sem olyan apolitikus és 

bárgyú műfaj, mint sokszor gondolták, csak legfeljebb más lehetőségek kínálkoztak 

bizonyos mögöttes tartalmak kifejezésére, mint Párizsban a második császárság idején, 

ahol szintén nem demokratikus viszonyok között éltek. (Bozó 2011) 

 

Valóban, ha végiggondoljuk a legismertebb operettek történeteit, karaktereit, akkor azt 

tapasztaljuk, hogy a Monarchia és a háború utáni Magyarország társadalmi kérdései, és 

általánosabb érvényű társadalmi problémák is megfogalmazódnak bennük. Több operettben is 

feltűnik az önhibájából elszegényedő arisztokrata, a dzsentri alakja (Kálmán: Marica grófnő, 

Huszka: Lili bárónő), és annak konfliktusa a gazdag, nemesi címet nyert nagypolgárral (Lili 

bárónő). Ábrázolják a különböző kulturális és etnikai háttérből érkező közösségek 

konfliktusát, és a különböző hátterű szerelmespárok boldogságának lehetőségeit (Lehár: A 

mosoly országa, Cigányszerelem, Kálmán: A bajadér). A víg özvegy a balkáni országok 

viszonyait és a Balkán és a Nyugat kapcsolatát csipkedi, a Csárdáskirálynő pedig annyi rejtett 

mögöttes tartalmat kínál, hogy Mohácsi János legendás 1993-as kaposvári rendezésének 

szinte semmit sem kellett tennie a történettel, hogy ezek a tartalmak felszínre kerüljenek, 

„csak” az eredeti (tehát az 1954-es átdolgozás előtti) előadást megrendeznie. A darabban 

szerepet kap a rangon aluli házasság (Szilvia csak elvált grófnőként válik partiképessé); 

szerepet kap a Monarchia utolsó éveinek haláltánc-szerű bódulata, amit az orfeumi 

mulatozások szimbolizálnak, a bécsi bemutatón Szilvia még román sanzonett volt, Silvia 

Varescu néven szerepelt a színlapon, csak az 1916-os magyar bemutatón vált Vereczky 

Szilviává; és mindehhez a hátteret az első világháború, a Monarchia összeomlása nyújtja. Az 

operettben így a Monarchia több nemzete – osztrák, magyar, román – is képviselteti magát, 

Bóni gróf akár olasz vagy román karakter is lehet a Kaucsiáno/Cauciano/Káncsiánu névvel. 

Másrészről azonban, az operettek világában említett ellentétek mindig feloldódnak, sikerült 

rájuk megoldást találni. Az operett ugyanis amellett, hogy szórakoztatásra törekedett, a 
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Monarchiát jócskán túlélve képviselte a Monarchia születésének és a hosszú 19. századnak 

optimista világképét, amely szerint a társadalmi problémák a fejlődés következtében mind 

megoldódnak. Nem lesz probléma a társadalmi és rangbeli különbség, az elszegényedő 

dzsentri megtalálja a szerencséjét, és még az olyan kérdések sem vezetnek tragédiához, 

amelyekre éppen akkor nincs válasz (egy nyugati nő és egy kínai férfi, egy erdélyi birtokos 

lányának és egy cigányprímásnak a szerelme). A mosoly országának Szu Csong hercege és 

Liza nem lehetnek együtt boldogok, de a nyugati nő szerelmének köszönhetően a herceg jó 

vezetője lesz népének, Liza pedig fájó és boldog nosztalgiával emlékezhet vissza kínai 

szerelmére. A Cigányszerelem Zórikája számára szintén szép emlék maradhat Józsi szerelme 

és a cigánytáborban eltöltött néhány nap, és életét egy kedves, tisztességes fiú mellett élheti 

le, Józsi pedig megmaradhat büszke, dacos outsidernek.    

 

A kérdésünkre, hogy miért nincsenek zsidó karakterek, zsidó operettek az operettszínpadon, 

ezzel persze még nem kaptunk választ. A kérdés a századforduló, a magyar operett 

aranykorára vonatkozik, mert a harmincas évektől kezdődő időszak, illetve a szocializmus 

évei történelmi okokból sem kedveztek a téma operettszínpadra adaptálásának. Különösnek 

tűnik, hogy az aranykorban a színpadon explicit módon megjelenő sváb, cigány, osztrák, 

magyar stb. karakterek mellett miért hiányozik teljesen mondjuk Kálmán és Ábrahám 

operettjeiből az önreprezentáció? Van-e ennek valami különös oka, vagy éppen ellenkezőleg, 

a zsidó karakterek és zsidó témák ott vannak a színpadon, csak implicit módon? 

Malomszeghy báró, a gazdag iparos vagy Libenberg István, Marica kérője, esetleg A doktor 

úr polgárai lennének zsidó karakterek, és így a Marica grófnő, a Lili bárónő az asszimilált 

zsidó polgárság és az arisztokrácia kapcsolatáról szólna, A doktor úr pedig a pesti zsidó 

polgárságot mutatná be? Egyáltalán, van értelme zsidó olvasatot keresnünk, vagy az operett 

optimista világképe miatt felesleges ez a kérdésfeltevés? Másként fogalmazva, az operett 

feloldásra törekvő, kibékítő attitűdje keretében alkotó magyar zsidó szerzők a zsidó kulturális 

asszimiláció és a befogadás kérdését a századfordulón szinte már befejezett sikertörténetnek 

gondolhatták? 

 

A spanyol és portugál converso-irodalom esetén láttuk, hogy üldöztetés, politikai elnyomás 

hatására az identitás hogyan fogalmazódik meg rejtett, kódolt nyelvezeten. Az amerikai zsidó 

dráma, Arthur Miller esetében pedig láttuk, hogyan jelenik meg a zsidó (kis)polgár 

szándékosan implicit módon a színpadon azért, hogy bemutassa az asszimiláns zsidó identitás, 

életforma szinte zsidótlanított jellegét. Mindezt megerősíti Heller Ágnesnek éppen Miller 
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kapcsán általam már idézett tanulmánya. A Zsidótlanítás magyar irodalom irodalomban 

többek között Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regényét elemzi, ami ugyanúgy a 

századforduló világát ábrázolja, ahogy a magyar operett aranykorának darabjai is, ezért 

gondolatmenetének vizsgálata talán ez esetben is válaszlehetőséget kínál számunkra. 

Ahogyan Miller drámájánál utaltam rá, Heller Ágnes szerint a regény két szereplője, 

Nemecsek és Geréb zsidó karakterek, akik a korabeli zsidó magatartás két tipikus lehetőségét 

képviselik, és abból indul ki, hogy mindegyik fiú célja a grund megvédése. Gondolatait most 

részletesebben idézném:  

 

De ahogy egyikük sem árulná el, úgy egyikük sem halna meg érte. A regényben a két 

szélsőséges magatartási formát Geréb és Nemecsek testesíti meg. […] Az ő 

magatartásuk azért válik szélsőségességében reprezentatívvá, mert egyikük sem 

tartozik olyan organikusan a grundhoz, mint a többi fiú. […] Mind Geréb, mint 

Nemecsek éltető szenvedélye az a vágy, hogy igazán befogadják […] Hannah Arendt 

a zsidó asszimiláció korának két alaptípusáról beszél. Az egyik a parvenü, a másik a 

pária. Geréb a parvenü, Nemecsek a pária. […] Geréb jómódú zsidó gyerek, aki 

cselédlánnyal küldet levelet Bokának, Nemecsek szegény zsidó szabó gyereke. […] 

Nemecsek szüleit, a zsidó páriákat csak a gyerekük érdekli. […] Geréb apját, az 

asszimilálódott zsidót viszont szenvedélyesen érdekli, hogy fia nem volt áruló – retteg 

a gondolattól, hogy az ő fia elárulhatta volna a grundot. […] A regényben […] a 

szociológiai dimenzió jelentéktelenné válik. A kisdiákok történetét az író egy olyan 

univerzális/egzisztenciális síkra emelte, ahol minden konfliktus mitológizálódik. […] 

Ha Molnár Ferenc Gerébet és Nemecseket zsidóknak ábrázolta volna, a szociológiai és 

történeti konkrétság kárt tet volna az elbeszélt történet egyetemességén. (Heller, 1997: 

354-55).  

 

Heller Ágnes gondolatmenetének három fontos pontja – 1. az író él az önprezentáció 

lehetőségével, de csak implicit módon; 2. Jellemző karaktereket ábrázol, akik ennek 

megfelelő választ adnak egy problémára. 3. Az önprezentáció elrejtésével azt érzékelteti, 

hogy az adott csoport tagjainak reakciói általános, emberi reakciók – itt is releváns. 

Amennyiben ezt a gondolatmenetet megpróbáljuk kivetíteni az operettekre, akkor például a 

fent említett operett-karakterek esetében hasonló művészi szándékot feltételezhetünk. Az 

elszegényedett arisztokrata és a zsidó iparmágnás vagy bankárcsalád gyermeke közötti 

vegyesházasság nem volt szokatlan, ezt a szituációt mutatja be Bródy Tímár Lizája vagy 
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Móricz Kivilágos kivirradtig című regénye, sőt Ady a képmutató antiszemitizmust 

kipellengérező epés szavai is megörökítik: 1. Fenntartatik  a régi kedvezmény, mely szerint a 

szép zsidó asszonyokkal szemben nem vagyunk antiszemiták. 2. Azok a gazdag zsidók, 

akiknek leányaik vannak, tartoznak őket elszegényedett, nyakig adóságban úszó kaszinó-

gavallérokhoz férjhez adni.” (Ady 1901). Egyfelől csábítónak tűnhet tehát a gondolat, hogy 

igenis van nyoma az operettekben zsidó (ön)reprezentációnak, legalábbis abban az értelemben, 

hogy egy gyakori jelenséget akar a szerző egyetemesíteni, ezért teszi csak implicitté a 

cselekményben, másfelől viszont az operett már említett sajátossága, a szórakoztatás 

primátusa miatt az elszegényedő dzsentri problémája nem kaphat szociológiai dimenziókat. 

Végezetül, mivel az operett a hosszú 19. század optimista fejlődés-képét prezentálja, ezért az 

is feltételezhető, hogy a zsidók emancipációjának és befogadásának kérdését egy Kálmán 

Imre akár az első világháború után is olyan lezárt kérdésnek tekinthette, amelynek 

következtében az antiszemitizmus is csak ideig-óráig képes eluralkodni. Annyi bizonyosan 

állítható, hogy az operettekben a zsidó önprezentáció bármilyen formája legfeljebb csak 

marginálisan jelenik meg, és ennek oka a szerzők vagy az operett jellemző világképe éppúgy 

lehetett, mint egyszerű érdektelenségük a kérdés iránt.  

 

Menyasszonytánc 

 

A fentiek alapján az első és ez idáig egyetlen zsidó operettnek, pontosabban 

klezmeroperettnek a Menyasszonytánc tekinthető, amelyet a Budapesti Operettszínház 

számára írt a zeneszerző Jávori Ferenc Fegya, a versszövegek írója Miklós Tibor, valamint a 

szövegkönyv írói, Kállai István és Böhm György. A darab bemutatójára 2006. március 17-én 

került sor, a főszerepeket Siménfalvy Ágota/Kékkovács Mara, Mészáros Árpád Zsolt/György-

Rózsa Sándor, Mikó István/Melis Gábor, Molnár Piroska/Felföldi Anikó, Szabó P. Szilveszter, 

Szendy Szilvi/Bódi Barbara és Kerényi Miklós Máté játszották, Silló István vezényletével. A 

darab 2014. november 14-én ünnepelte 200. előadását, és 2010-ben a Miskolci Nemzeti 

Színház is műsorára tűzte. Akárcsak a Purim esetében, a Menyasszonytánccal kapcsolatban is 

lehetőségem volt személyes interjúra a zeneszerzővel, aki rendelkezésemre bocsátotta a 

zongorakivonatot is. A darab alapjául Indig Ottó A torockói menyasszony című darabja 

szolgált, amelyből 1937-ben film is készült Dayka Margit, Jávor Pál, Kabos Gyula, Sziklay 

Szeréna főszereplésével, Keleti Márton rendezésében. Jávori Ferenc Fegya visszaemlékezései 

szerint az operett ötlete 2003-ban merült fel Kállai Istvánban, ő kereste meg a zeneszerzőt, 

akit személyes elmondása szerint először nem is annyira inspirált a téma. Kállai István 
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azonban nem adta fel, és Böhm Györggyel együtt átdolgozták az anyagot, ami már a 

zeneszerzőt is fellelkesítette. Egy-egy részlet elolvasása után felötlött benne néhány zenei 

részlet, ötletek, és gondolkodni kezdett hogy hol lenne érdemes egy-egy duettet, szólót, kórust 

beiktatni. Először a zene készült el, ezután születtek meg Miklós Tibor dalszövegei. 

Mindössze két dalt és a librettót nyújtották be az Operettszínház vezetőségének, akik rögtön 

rábólintottak a darab bemutatására, amely a végső változat után kapta meg a jelenlegi címét. 

Jávori Ferenc Fegya hangsúlyozta, hogy a karakterek identitásának bemutatását 

mindenekelőtt zenei ábrázolással próbálták megragadni. Példaként említette a Pletyka című 

számot, amelyben magyar, román és zsidó zenei elemek keverednek. Ezt a tudatos felépítést 

jelzi az a tény is, hogy miközben a Hegedűs a háztetőn példája ott lebegett az alkotók szemei 

előtt, tudatosan megpróbáltak tőle eltávolodni, azáltal is, hogy nem egy orosz stejtl, hanem 

egy erdélyi városka zsidó közösségének világát igyekeztek megeleveníteni a zenei 

ábrázolásban is. A zeneszerző tapasztalatai szerint gyakorlatilag semmi különbség nincs a 

darab fogadtatásában abból a szempontból, hogy zsidó vagy nem zsidó nézőkkel beszélget, 

aminek oka – a zene műfajának a Purim kapcsán már említett emocionális ereje és összekötő 

kapocs jellegén kívül –, hogy az erdélyi magyar környezet a magyar néző számára ismerős 

közeg. A Purim próbafolyamatához hasonlóan itt is igyekeztek a színészeket jobban 

megismertetni a zsidó hagyománnyal, kultúrával és a mindennapi zsidó élettel. Mikó István 

számára, aki a falu kocsmárosát, Herskovicsot alakítja, például a zeneszerző zsidó viccek 

mellett a munkácsi rabbiról szóló anekdotákat is mesélt, Molnár Piroskával, aki Blumnét 

alakította számos fotót néztek meg a zsidó viseletekről, és a rendezővel, Béres Attilával is 

többször beszélgettek a zsidó hagyományról, kultúráról és a zeneszerző személyes emlékeiről. 

 

A történet az 1930-as években egy erdélyi kisvárosban játszódik. Bárány András apja 

ellenkezése ellenére feleségül akarja venni a szegény árva lányt, Rózsit, akit annak idején, 

azóta meghalt nevelőszülei örökbe fogadtak. Az esküvőhöz szükséges keresztlevél 

megérkezését várják. A kolozsvári menhely által küldött iratok szerint azonban Rózsi nem 

keresztény, hanem zsidó, a gazdag kolozsvári malomtulajdonos, Blum Salamon és egy 

cselédlány törvénytelen gyermeke, és mindkét szülő meghalt, az anya a szülés után. A 

városka lakói kiközösítik a lányt (a tanító kivételével, aki feleségül venné), és András, aki 

nem meri felvállalni a konfliktust, katonának áll. Rózsit a jószívű kocsmáros, Herskovics 

fogadja be, és a maga módján megpróbálja judaizmusra oktatni. Megérkezik Blumné is, aki 

egykor kikosarazta Herskovicsot, és magához veszi a lányt, mint saját gyermekét. A lány 

tiszteletére rendezett zsúron minden zsidó fiatalember Rózsinak udvarol, ezért a féltékeny nők 
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kiközösítik Rózsit azzal, hogy nem közéjük való. A fiatal Dávid dühösen leteremti őket, de a 

megszégyenült Rózsi sírva elfut. A fiúk dühös tánccal fejezik ki véleményüket a nők 

viselkedésével kapcsolatban. A román hadseregben a magyar fiúknak közben elegük lesz a 

tizedes kínzásaiból, és András is megbánta Rózsival szembeni viselkedését, ezért megszöknek. 

Dávid közben Rózsit keresi Herskovics kocsmájában, de csak a szolgálót, Jankát találja ott. 

Rögtön megtetszenek egymásnak, és Dávid beavatja Jankát nagy tervébe: Amerikába készül, 

hogy híres zenész legyen. Megérkeznek a szökött fiúk, és András bocsánatot kér Rózsitól, aki 

elrejti őket. Azonban a bolond Terus, aki szerelmes a városka csendőrőrmesterébe, Jonelba, 

az őrmesterhez rohan, hogy beárulja őket. Közben a mit sem sejtő Herskovicshoz betoppan a 

jegyző, és arról értesíti, hogy tévedés történt. A zsidó kislány, akit Patkósék először örökbe 

fogadtak, csecsemőként meghalt, ezért új babát fogadtak örökbe, egy református nyomdász és 

egy református munkásasszony gyermekét. Mielőtt Herskovics elmondhatná a hírt Rózsinak, 

megjelenik Jonel az embereivel, és elfogja a katonaszökevényeket, Andrást meg is sebesíti. 

Rózsit is letartóztatná, de Herskovics mindent magára vállal: ő rejtette el a fiúkat, Rózsi 

semmiről sem tudott. Blumné a rabbival és barátnőivel közben elhatározza, hogy ha 

Herskovics még mindig szereti, hozzámegy, hogy Rózsi a lánya maradhasson. A 

kétségbeesett Rózsi imádkozni próbál a katolikus templomban Andrásért, de a tömeg, amely 

még mindig zsidónak hiszi, elüldözi. Jonel zavarja szét őket, és kedveskedni próbál a lánynak, 

aki András szabadulásáért cserébe beleegyezik, hogy felkeresi a férfit a szállásán. Ezzel egy 

időben Dávid vonatra száll, hogy Amerikába menjen, ahova Janka is majd hamarosan követi. 

A Rózsira váró Jonel szavát megszegve átszállíttatja a fiúkat a katonai parancsnokságra, a 

belépő Rózsit pedig durván lerohanja, de szerencsére megérkezik András apja, aki kijárta 

András szabadon bocsátását, sőt, felmentését. Most már ő is elfogadja a lányt és fia döntését. 

Herskovics is kiszabadul, és Rózsi végre megtudja az igazságot valódi származásról. A 

fináléban Rózsi és András esküvőjét látjuk, ahol kezdetét veszi a menyasszonytánc. A pap és 

a jegyző azon sajnálkoznak, hogy az elmúlt hetek milyen rémesek lehettek Rózsinak, amire 

Herskovics, a darab zárszavaként, bölcsen így reagál: „Tudják, mi a rémes? Hogy maguk 

olyan rémesnek tartják, hogy egy ideig hozzánk tartozott. Bár mindenki megpróbálná… csak 

két hétig…”.  

 

Első pillantásra a történet és a történet zenei világa is inkább tűnik musicalnek, mint 

operettnek, mivel a témaválasztás merészsége inkább a musicalekre jellemző, a darab témája 

súlyosabb és szokatlanabb, mint a szokásos operett témák, és bizonyos karakterek, mint 

például a vallásos zsidók, az erőszakos román őrmester vagy a bolond lány sem tekinthetők 
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tipikus operettfiguráknak. Zenei világa pedig szinte semmit sem tartalmaz a klasszikus 

operettek operához közeli hangzásvilágából, és a zene, a dalok az operettel szemben általában 

nem megállítják, hanem továbbviszik a történetet. Egyfajta határműfajt képvisel, amit az 

alkotók is jeleztek a klezmeroperett kategória megalkotásával. A darab azonban mégis 

illeszkedik az operett műfajába, ahogyan a dzsesszoperettek, a revüoperettek vagy a 

szocialista operettek is. Felvonultatja az operettek kötelező típusait, szerepel a darabban egy 

bonviván (András), egy primadonna/szubrett-primadonna (Rózsi), egy táncoskomikus (Dávid), 

és egy szubrett (Janka), valamint az idősebb karakter-páros, amely általában az egykori 

táncoskomikus és primadonna vagy szubrett jutalomjátéka szokott lenni. Ilyen karakterek 

például a Csárdáskirálynőben Anhilte/Cecília és Miska, a Cigányszerelemben Berta és 

Dragorján vagy Kutula és A bajadérban Simone és Fülöp, a Csókos asszonyban Hunyadiné és 

Kubanek – a Menyasszonytáncban pedig Blumné és Herskovics. Noha a témaválasztás a 

szokottnál merészebb, a befejezést feloldás, elsimítás jellemzi, mintha csak a 19. század 

optimizmusát visszhangozná: a fejlődés töretlen, és bár léteznek társadalmi problémák, de 

azok megoldhatóak, az operettek világában azon a módon, hogy a félreértések tisztázódnak, 

és az emberekben felülkerekedik a belátás és a jóindulat. A zene is ezt a világképet tükrözi. 

Amikor az ellenségeskedés uralja a színpadot, a magyar, román és zsidó vagy más elemek 

élesen elkülönülnek, mint például a magyar és román fiatalok verekedésénél, a Pletyka 

kórusában, vagy a templomi jelenetben, amikor Rózsit elüldözik. Ezzel ellentétben a 

különböző zenei motívumok harmonikus egységbe olvadnak össze, amikor a konfliktusok 

feloldódnak, mint például a fináléban. A különféle identitások zenei ábrázolása az adott nép 

zenei motívumain keresztül tehát nem egyszerű hangulatfestés, hanem a konfliktus és a 

megbékélés megelevenítésének eszköze is. 

 

Az ábrázolt erdélyi városkában elvben békében élnek magyarok, románok és zsidók, de már a 

Pletyka alatt kiderül, hogy az idill messze nem tökéletes. A kölcsönös gyanakvás légkörén túl, 

még egy fontos dolog kiderül: a zsidókat a románok magyaroknak titulálják: „Újra egymást 

marják a magyarok”. A trianoni döntést követően a neológ és ortodox erdélyi zsidók magukat 

magyarként határozzák meg, zsidó vallású magyarként, a hagyományos mózeshitű magyar 

ideájának megfelelően, mind a mai napig. Kétszeres kisebbségi helyzetben találják magukat, 

miközben a legtöbb keresztény magyar szemében Rózsi zsidóként megszűnik magyarnak 

lenni. A nem zsidó néző így szembesül azzal is, hogy Torockón a harmincas években a 

zsidókat a románok magyaroknak tekintették, miközben Magyarországon (és az erdélyi 

magyar területeken is) ebben az időben éppen ezt a magyarságot kezdik kétségbe vonni. Az 
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pedig mindenki számára egyértelmű, hogy Rózsi helyzete ezzel kiváltképp bonyolulttá válik. 

Ugyanakkor a darab amellett is hitet tesz, hogy a különböző közösségek, zsidók és nem 

zsidók képesek békében és kölcsönös tiszteletben együtt élni, amit a legszemléletesebben 

talán a pap és a rabbi közös jelenetei mutatnak. Ők képviselik a kisváros szellemi erejét, és a 

szerzők rezonőreinek is tekinthetők, ez esetben a szó klasszikus értelmében, ahogyan a francia 

dráma is használta a karaktert, aki általában orvos, vagy gyóntató (tehát egyházi ember) volt.  

 

Olyan szereplő, aki a helyes erkölcsöt vagy érvelést képviseli, és az a feladata, hogy 

kommentárjával ismertesse a szituáció ’objektív’ vagy szerzői nézőpontját. Soha nem 

a főszereplők közül való, hanem marginális és semleges figura, aki mértékadó 

véleményt formál, miközben nézőpontok szintézisére, illetve összebékítésére törekszik. 

(Pavis 2006: 362) 

 

A Menyasszonytánc rabbija és papja pontosan ezt a feladatot látják el. Szeretnék, ha 

közösségeik is békében élnének egymás mellett, egymást megértve, miként ők is megértik és 

tisztelik egymást, és igyekeznek, ahogyan csak tudnak, békét teremteni. A klasszikus zsidó 

viccirodalomban nagyon gyakori a rabbi és a katolikus pap dialógusára építő vicctípus, 

amelyben a feszültséget a két különböző vallás közötti különbség és a közösségek közötti 

idegenkedés adja, a vicc maga mégis ezeknek a feszültségeknek az elsimítását kínálja, tehát 

feloldást ad. A rabbi és a pap csipkelődése általában szeretetteljes, a másik személyének és 

hitének tiszteletben tartásán alapul, és rendszerint a vicc azt implikálja, hogy régi jó 

barátokról van szó. A hagyományos vicc- és anekdotakincs bevonása a darabba így két 

funkciót teljesít: az egyik, hogy a problémák megoldásának a lehetőségét kínálja, a másik, 

hogy érzékelteti a zsidó identitást és gondolkodást. A szerzők a darab minden szintjén – 

legyen az a történet, a párbeszédek, a dalszövegek, a zene – ennek minél autentikusabb 

bemutatására törekedtek. A dalszövegeket író Miklós Tibor erről így nyilatkozott:  

 

Ha ezt írtam Fegya zenéjére ’Egy kocsmáros, nem kievi nagyherceg, másrészt mégis – 

valaki’’, hozzátéve azt, hogy ’jó szív – az is valami!’, abban benne van Singer és 

Heym humora, bölcsessége, de benne van mindaz, amit – világlátásban, túlélő 

ösztönben, életörömben – ők kaptak egykor a felmenőiktől. nem véletlen, hogy a 

Hegedűs a háztetőn első dalának az a címe és bemondása: ’Hagyomány!’. Ez sok 

esetben azt jelenti: elkülönülés; rosszabb időkben pedig azt: elkülönítés. De lehet 



 169 

közös nevező is, lehet közös kultúrkincs, mindannyiunk számára: érték. (Kállai, 

2013:30).  

 

A Trianon utáni erdélyi zsidó identitás magyar zsidó identitás, a darab alakjai magyarul 

beszélő, hagyományőrző zsidók. A közösség egy része nyitott – őket képviseli Blumné, 

Herskovics, a rabbi és Dávid alakja – másik része viszont a keresztény közeghez hasonlóan 

elzárkózó. Az eladósorban lévő lányoknak és anyáiknak veszélyessé válik Rózsi, amikor a 

fiatalemberek csak iránta érdeklődnek, és ez elég számukra, hogy idegennek tekintsék, amit 

azonban a fiúk, valamint Blumné, Herskovics és a rabbi viselkedése ellensúlyoz. A Rózsival 

szembeni idegenkedés nemcsak a közösség új tagjával szembeni elutasításból fakad, hanem 

abból is, hogy Rózsi kivetése saját közösségéből, és ebből adódó magánya saját társadalmi 

kivetettségükre emlékezteti őket, miközben azt próbálják hinni, hogy ez a kivetettség már a 

múlté, és befogadásuk immár tény. De félelemből fakadó reakciójuk jelzi ennek a társadalmi 

státusznak a sérülékeny voltát. Rózsi a saját tükörképük lesz, az elutasított, magányra ítélt 

zsidóé, és ez a tükörkép túl félelmetesnek bizonyul. Az identitással tehát nemcsak a néző 

szembesül a darab nézése közben, hanem a szereplők egy része is, akik ezáltal saját drámájuk 

nézőivé válnak. Rózsi történetére szinte teljes mértékben illik a Fischer-Licthe által 

ismertetett modell első két fázisa. Először elszigetelődik keresztény környezetétől, és köztes 

helyzetében megrázó tapasztalatokat szerez, amikor elutasítással találkozik vagy elüldözik a 

templomból. De mi történik a harmadik fázisban? Létrejön a beágyazódás, és új identitásával 

befogadást nyer? Látszatra nem, hiszen új identitása valójában a régi, keresztény, többségi 

identitás, ha nem is katolikus, hanem református. De Rózsi a tapasztalatok hatására mégis más 

ember lesz, olyan ember, aki megtapasztalta a kirekesztettséget. Nem változik meg identitása, 

de változáson megy át, mivel tapasztalatai – kitaszítottsága az egyik oldalon, Herskovics és 

Blumné szeretetteljes bánásmódja a másikon – beépülnek személyiségébe, így attitűdje a 

zsidósággal szemben merőben más lesz, mint általában a keresztény környezetéé. Fischer-

Lichte hozzáteszi, hogy a modellben az új identitáshoz szükséges performatív 

cselekedetekhez a transzformálódó egyén(ek) segítői(k)től kapnak támogatását,és  ez esetben 

Herskovics, Blumné tekinthetők segítőknek, ami újabb szoros kapcsot jelent Rózsi számára a 

zsidósághoz, és egy átalakult identitáshoz.  

 

A darab tehát felkínálja az identitással, legalábbis az identitás egy részével kapcsolatban a 

választás lehetőségét, de arra is figyelmeztet, hogy bizonyos történelmi helyzetekben az 

identitás másoktól is függ. Senki nem választhatja meg, hova születik, de a környezet mégis 
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hajlamos ezt hibaként vagy bűnként kezelni. Rózsi nem lesz más ember egyik napról a 

másikra, és még csak arról sincs szó, hogy hazudott volna magáról, de egy téves információ 

alapján a közösség mégis kiveti. Még súlyosabb az a tény, hogy az információ tartalma, azaz 

zsidósága, környezete szemében bűnnek bizonyul, és hogy a történet szerencsés 

végkifejletéhez ebben a világban az kell, hogy Rózsiról kiderüljön, mégsem zsidó, ami a 

„boldog véget” nagyon is megkérdőjelezi. A finálé idézett párbeszéde – amelyben a pap és a 

jegyző sajnálkoznak, hogy Rózsi számára milyen rémes lehetett az elmúlt időszak – 

figyelmeztet arra, hogy egyáltalán nincs minden rendben. Herskovics már említett zárószavai 

tehát szellemesek, de egyúttal súlyosak is: „Tudják, mi a rémes? Hogy maguk olyan rémesnek 

tartják, hogy egy ideig hozzánk tartozott. Bár mindenki megpróbálná… csak két hétig…”. 

Rózsit zsidóként csak kevesen fogadják el a keresztény közegben, és csak kevesen gondolják, 

hogy zsidónak lenni egyáltalán nem „hiba”: a tanító, a viselkedését megbánó András (aki 

végül bármi áron el akarja venni a lányt), és András apja, akiben az előítéleteket a fia iránti 

szeretet és talán az együttérzés győzi le. Herskovics óhaja azonban mégis reményt fogalmaz 

meg, azt sugallva, hogy ha mindenki kipróbálná két hétre, hogy milyen zsidónak lenni, akkor 

felülkerekedne előítéletein. A Menyasszonytánc így ezen a szinten is követi az operettek 

műfaji követelményeit, és ha a műfaj születéséhez képes viszonylag későn is, de beemeli a 

zsidó tematikát is az operett műfajába. 

 

A musical 

 

Az eddig ismertetett műfajokkal szemben a musical műfaja tekinthető a legkevésbé európai 

műfajnak. Bár kialakulásában jelentős szerepet játszottak a legkülönbözőbb európai műfajok, 

és az Egyesült Államok után hamar népszerűvé válik Angliában is – gondoljunk a huszadk 

század második felének egyik legnépszerűbb szerzőre, Andrew Lloyd Webberre – az utóbbi 

évtizedekben pedig egyre markánsabban rajzolódik ki a francia és a német musical egyedi 

jellege is; mégis egy sajátosan amerikai jelenségről van szó. A legfiatalabb műfaj létrejötte a 

századfordulóra megerősödő és önálló arcot öltő amerikai kultúra önállósodását jelzi. 

Megszületik egy olyan színházi műfaj, amely a dinamikusan fejlődő amerikai társadalom és 

kultúra erejét és saját arculatát bizonyítja. A musical tehát önreprezentáció és már a létrejöttét 

is az identitás kifejezésének vágya motiválta. Hasonlóan az akkoriban újonnan létrejött 

hollywoodi filmgyárakban készített filmekhez, a musical műfajhoz első pillanattól kezdve 

szorosan hozzátartozott az identitásképzés igénye, az amerikai identitás formálásának vágya is, 

amit az is elősegített, hogy a legkülönbözőbb kulturális hatásokat volt képes magába 
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olvasztani, és egyúttal az „amerikaiság” lényegét közvetíteni a bevándorlók számára. A 

századfordulóra már kialakult az Egyesült Államokban az a nagypolgári réteg, amely 

kultúrafogyasztóként és támogatóként létrehozta az ismert kulturális intézményeket. A 

Metropolitan Opera régi épülete vagy a Chicago Auditorium mellett működnek a Chicagói 

Szimfonikusok, és megalapítják a Metropolitan Museumot, hogy csak a legfontosabb 

intézményeket említsük. Emellett már hosszú ideje létezik az Ivy Legaue (Borostyánliga) 

gyűjtőnéven ismertté vált nyolc nagy keleti parti egyetem csoportja, amely a 20. század 

elejétől a tudományos kutatás élvonalába kerül. Mindez egyszerre teszi lehetővé, hogy az 

Egyesült Államok a 20. század közepére a tudomány és a kultúra területén is vezető szerepet 

töltsön be.  

 

Az első fontos különbség Európához képest, hogy kezdetektől fogva a mai napig a kultúra 

finanszírozásában gyakorlatilag ismeretlen fogalom az állami szubvenció, és az Egyesült 

Államokban nincs is kulturális minisztérium. Valamennyi intézmény szinte kizárólag 

magánadományokból, alapítványi bevételekből, pártolói tagdíjakból és jegybevételekből 

finanszírozza működését. A közönség ennek következtében közvetlenebbül érezheti, hogy a 

kapcsolatot a produkció születése és fenntartása, valamint saját hozzájárulása között, mint a 

redisztributív (újraelosztó) rendszerben. Az amerikai musicalnéző identitása pedig újabb 

elemmel bővülhet: a produkció nemcsak hogy neki köszönhetően is jött létre, de saját 

kulturális gyökereit és amerikai identitását is megélheti benne. A történet róla szól, sőt, el is 

várhatja, hogy róla szóljon, és ez az egyik oka a musicalek szerteágazó tematikájának is. 

 

Az amerikai identitást formáló, és annak formálódásával együtt fejlődő, képlékeny műfajnak 

létrejöttében komoly szerepet játszanak a zsidó alkotók is. A századfordulón a főleg 

Oroszországból, de más közép- és kelet-európai államokból, illetve a Balkánról is érkező 

zsidó bevándorlók – hasonlóan az egykor Amszterdamba érkező conversókhoz – lényegesen 

szabadabb és biztonságosabb körülmények között találják magukat, mint Oroszországban, 

ahol állandó pogromok között kellett élniük. A szegénység és egyéb nehézségek – közöttük az 

Amerikában is létező, de az oroszországival össze nem mérhető antiszemitizmus – ellenére 

olyan távlatok nyíltak meg, ami komoly alkotóenergiát szabadított fel. Az ebből és a jiddis, a 

stejtl, az óhaza iránti nosztalgiából születő jiddis és héber társulatok, zenekarok megismerik 

az amerikai műfajokat, és az asszimilálódó zsidók alkotóereje hamarosan megjelenik az angol 

nyelvű amerikai színházi életben is. Ez az alkotói energia szerencsésen találkozik a formálódó 

musical műfajával, azzal az olvasztótégely műfajjal, amely az amerikai kulturális identitás 
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megteremtéséhez magába szívja a legkülönbözőbb inspirációkat az operától, a bécsi operettől 

kezdve Sullivanék operettjein keresztül a dzsesszig és a jiddis színházig és zenéig. A 

kulturális identitás megteremtése nem csak a WASP-elit kiváltsága, amely a 20. század első 

évtizedeiben még szinte kizárólagos politikai hatalommal rendelkezik, hanem a hatalomból 

kirekesztett csoportok is ugyanúgy részesei, alkotói és közreműködői, ami eltér az európai 

fejlődéstől, ahol legtöbbször a politikai hatalmat gyakorló elit támogatta, finanszírozta a 

kultúrát, és ezáltal annak létrehozója és meghatározója volt. Ezért a musical műfaj 

kialakításában a katolikus íreknek, az afroamerikaiaknak és a zsidóknak is komoly szerep jut. 

A zsidó alkotóknak nem egy évszázadok alatt formálódott, finomodott, szigorú 

szabályrendszerrel, önálló törvényszerűségekkel, tipikus témákkal rendelkező keret közé 

kellett belépniük, megtalálniuk saját hangjukat és témáikat, és megtalálni a lehetőséget a zsidó 

identitás kifejezésére, hanem a musical esetében részt vehettek egy újonnan születő műfaj 

alapjainak a lerakásában.   

 

A musical műfajának meghatározása mindazonáltal nem egyszerű feladat. Ugyanúgy énekes 

és táncos számokkal megszakított színpadi műről van szó, mint az operett esetében, sőt, egyes 

musicalek az operákhoz hasonlóan nem tartalmaznak prózát, és a szólókat, együtteseket 

recitatív énekbeszéd köti össze (például Schönberg: Nyomorultak). Miklós Tibor a műfaj 

történetét feldolgozó Musical! című kötetében hosszan foglalkozik a kategorizálás 

problémájával, és a következő definíciót ajánlja:  

 

A musical a huszadik század elejére Amerikában, pontosabban New Yorkban kialakult, 

azóta folyamatosan fejlődő, ma már az egész világon elterjedt, népszerű színházi 

műfaj. Forrásai és alkotóelemei: az európai – a francia, a bécsi (s benne a magyar) és 

az angol – operett, az opera (comic-opera, opera buffa, Singspiel); a varieté; az 

extravaganza; a burleszk; a revü; a minstrel show; a vaudeville; a klasszikus és a 

modern balett; a folk-és etno-tánctól a sztepen, a kánkánon át a diszkó-táncig a legtöbb 

ismert táncstílus; az afrikai eredetű fekete zenéből kifejlődő jazz; és a populáris zene 

szinte valamennyi irányzata (ragtime, dixie, country, blues, rock, soul, funky, raggie, 

diszkó, techno, rap – és valószínűleg minden ezután születő irányzat és stílus. A műfaj 

egyes darabjaiban különböző fokon keverednek ezek az alapelemek – a szerző 

szándékától függően […]. A musicalek szövegkönyvei többnyire valamilyen értékes, a 

ma emberét, annak problémáit is érintő irodalmi alapműre épülnek […] Az általában 

kétfelvonásos, de semmiféle szerkezeti, szerepfelosztási sémához sem köthető 
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musicalekben a dalok, a táncjelenetek és a látványelemek is szervesen beépülnek a 

cselekménybe, nem leállítják, hanem tovább építik azt. (Miklós 2002:15) 

 

A felsorolás kiegészíthető és pontosítható lehetne még a bécsi keringővel, Lehár A víg özvegy 

című operettjének hatásával,  a Gilbert-Sullivan szerzőpáros és a francia Hervé operettjeivel 

vagy éppen Weber operáival is (Knapp 2006: 19-99). Különös módon sem Miklós Tibor sem 

az amerikai musical és a nemzeti identitás kapcsolatáról könyvet író Raymond Knapp nem 

említi lehetséges forrásként a jiddis színházat a számos műfaj között (Knapp 2006). Miklós 

Tibor magyar szerzőként talán kevéssé ismerhette a jiddis színházat, Knapp esetében pedig 

talán az lehet a mellőzés oka, hogy ha a musical születésében a jiddis színház és a zsidó 

bevándorlók közül kikerülő alkotók hozzájárulását is komplexen vizsgálná, nemcsak egy-egy 

elszigetelt jelenségként, akkor kevésbé tudná alátámasztani a könyvén vezérmotívumként 

végigvonuló elméletét. Knapp szerint ugyanis az amerikai musicalt egészen a hatvanas-

hetvenes évekig főleg a WASP-többség kirekesztő, kolonialista attitűdje jellemzi, amely 

ugyan sokféle hatást magába olvaszt, de szellemisége a fehér többség felsőbbrendűségi 

tudatát fejezi ki. (Megjegyzendő, hogy ez az elmélet a korai musicalrepertoárt nézve is sok 

szempontból pontatlan, sommás, és ezért félrevezető, de ennek tárgyalása szétfeszítené 

dolgozatom kereteit.) Ezzel szemben az utóbbi évtizedben több munka is vizsgálja a zsidó 

alkotók hozzájárulását a műfaj születéséhez és fejlődéséhez, mint például Andrea Most 

Making Americans: Jews and the Broadway Musical című könyvében (Most Andrea 2004). 

Michael Kantor Broadway Musicals: A Jewish Legacy című 2013-as filmje pedig egyenesen 

zsidó műfajként jellemzi a musicalt. Ezt az álláspontot túlzásnak tekinthetjük, viszont azt nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a nagyszámú zsidó alkotónak köszönhetően, akik gyakran 

zsidó zenei-színházi háttérből érkeznek, a zsidó színház és zene is hatással volt a musical 

kialakulására, amit a zsidó tematikájú vagy zsidó témákat részben érintő musicalek jelentős 

száma is bizonyít. Nemcsak arról beszélhetünk, hogy ezek a darabok könnyedén integrálják a 

jiddis színház és a zsidó zene motívumait, hanem az is figyelemre méltó, hogy maga a 

musical műfaja milyen könnyen képes magába olvasztani ezeket az elemeket – miként ezt a 

Hegedűs a háztetőn esetében is látjuk –, amire az egyik magyarázat az lehet, hogy a műfajnak 

zsidó gyökerei is vannak.  

 

Miklós Tibor definíciója ezt a hiányt leszámítva azonban pontos és kielégítő, különösen jól 

ragadja meg az operett és a musical közötti egyik fő különbséget, azaz, hogy a dalok, a tánc, a 

látványelemek a musicalben legtöbbször előreviszik a cselekményt, az operettben viszont 
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általában felfüggesztik. Azonban a szerző jelzi, hogy számos különböző meghatározás 

született a musical definiálására, és sokan próbálták megfogalmazni, hogy miben különbözik 

más műfajoktól. Például Oscar Hammerstein II. szerint: „egyetlen elem van, amelyet egyetlen 

musical sem nélkülözhet – és ez a muzsika”. Rátonyi Róbert a musicalt is operettnek 

tekintette, miközben Leonard Bernstein szerint az operettben ábrázolt világ általában idegen a 

közönség „megszokott életszférájától”, szemben a musicallel, amelynek világa közelebb áll a 

hétköznapokhoz. Hozzáteszi azonban, hogy „a nagyopera élvezetéhez aligha szokott 

Broadway-közönséget is az operett készítette fel a későbbi ’becsvágyóbb’ musicalekre.”. 

Siegfried Schmidt-Joos könyvében pedig azt emeli ki, hogy a musicalek alapanyaga gyakran 

világirodalmi alkotás, a dalok pedig közvetlenül a cselekményből fakadnak (Miklós 2002: 11-

14). 

 

A műfaj meghatározásához képest egyszerűbbnek tűnik megragadni a műfaj megszületésének 

folyamatát, illetve azt a pillanatot, amikor az amerikai musical mint önálló és speciálisan 

amerikai műfaj megszületik. A szakirodalom általában egységes abban, hogy egy 1866-os 

show bemutatóját tekinti a kezdetnek, amely show még a későbbi igényes, művészi 

musicalektől eltérően egyértelműen a hatásvadászatra épült. Az anekdotába illő – de valós – 

történet szerint ennek a show-nak a létrejöttét a szükség követelte ki, amikor leégett egy 

színházi épület, ahol egy francia balettársulat vendégfellépésére készültek. A szervezők 

rendelkezésére mindössze egy csapat balettáncosnő és néhány díszlet állt, ezért megegyeztek 

a Niblo’s Garden színház igazgatójával, aki egy egy Faust-történeten alapuló melodráma 

előadására készül, hogy egyesítik erőiket. A The Black Crook (Aljas és púpos: A fekete mágia 

ördögi mestere) a díszletekkel, balettáncosnőkkel kiegészülve egy mindazidáig ismeretlen, 

látványos show-t eredményezett. Számos technikai effektust, nagyszámú és eklektikus 

díszleteket használtak, a színpadon merészen öltözött táncosnők vonultak fel, és az egész 

produkció hangsúlyosan a látványossággal és az extremitással kívánta a nézőket lenyűgözni. 

Ezt követően terjednek el a musical comedy és hasonló elnevezések azokra a produkciókra, 

amelyek ennek az előadásnak a sikerét próbálják megismételni. (Hont 1972: II. kötet 609 és 

Knapp 2006: 23-27). 

 

Amennyiben azonban azt  szeretnénk meghatározni, hogy mikor született meg az amerikai 

életérzést és identitást képviselő műfaj, és annak saját zenei világa, akkor nagyjából az 1914-

1921 közötti időszakról kell beszélünk. Ekkor az első világháború következtében háttérbe 

szorul az amerikai színpadokon az addig rendkívül népszerű osztrák (és magyar) operett, és 
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hangsúlyossá válik az igény egy olyan műfajra, amely az amerikai identitást képviseli, az 

európai kastélyok és arisztokraták világa helyett. Ehhez egyfajta mintát 1911-ben egy 

oroszországi bevándorlónak, Irving Berlin-nek Alexander Ragtime Band nevű együttese 

szolgáltat, amely új zenei nyelvet hozott létre (Miklós 2002: 45). Az új amerikai zenei nyelv 

és a musical műfaj megteremtői közül többen orosz, német és osztrák-magyar zsidó 

gyökerekkel rendelkeznek: ilyen például George és Ira Gershwin, Oscar Hammerstein, 

Richard Rogers, Lorenz Hart, Jerome Kern és Frederick Loewe is. Tehát már a kezdeteknél 

markánsan kirajzolódik azoknak a zsidó alkotóknak a jelenléte, akik az európai zenét és 

színházat, a zsidó liturgikus zenét, a klezmert, a jiddis színház nyelvét anyanyelvükként 

ismerik, és vegyítik az afroamerikai zenei irányzatokkal, az amerikai-angolszász zenei és 

színházi hagyományokkal és egyéb hatásokkal. A második világháborút követően, a hatvanas 

évektől kezdve pedig az ellenkultúra műfajai, különösen a rock-, majd a popzene hatnak a 

musicalre, és ezzel párhuzamosan olyan témák is megjelennek, amelyek addig nem nyerhettek 

polgárjogot a szórakoztató zenés színházban, mint a kisebbségek helyzete vagy a polgárjogi 

mozgalmak törekvései. Ezekre az új hatásokra példa a vietnami háború ellenes, hippi-világot 

ábrázoló Hair (MacDermot-Rado-Ragni) vagy a Wedekind-drámából készült Tavaszébredés 

(Sheik-Salter), amely a családon belüli és az iskolai erőszakot és a tinédzserkori terhességet 

tárgyalja.  

 

A továbbiakban elemzendő zsidó témájú musicalek mellett ma már több olyan modern darab 

is található a musicalrepertoárban, amely implicit, kódolt módon, de zsidó olvasatot is nyújt, 

illetve egy-egy mellékszála zsidó létkérdéseket is érint, amelynek bemutatásával a korszak 

légkörét, hangulatát ábrázolja a szerző. Felmerülhet például egy ilyen implicit olvasat Jim 

Steinman és Michael Kunze 1996-ban Bécsben bemutatott Tanz der Vampir (Vámpírok bálja) 

című musicaljének esetében, amely Roman Polanski azonos című vámpírfilm-paródiája 

alapján készült. A musicalt Magyarországon először 2007-ben a Pesti Magyar Színházban a 

PS Produkció mutatta be, nagy sikerrel, és mai napig műsoron van. Az eredeti hármas 

szereposztásban a főbb szerepeket Egyházi Géza/Nagy Sándor/Feke Pál/Andrádi 

Zsanett/Kovács Nikolett/Nádorfi Krisztina; Sánta László/Szemenyei János/Héger Tibor, 

Jegercsik Csaba/Sándor Dávid; Pirgel Dávid/ Kamarás Máté/Posta Victor, Kecskés Tímea/ 

Balogh Anna; Pavlevits Béla/Bot Gábor/Balog János alakították. Polanski szinte egész 

munkássága és botrányokkal, tragédiákkal terhes személyisége vitatott és ellentmondásos, 

maga a Vámpírok bálja sem mentes ettől a kettősségtől. A bizarr téma mellett a zsidó 

szereplők, motívumok bemutatása is gyakran kétértelmű. A történet színhelye egy kis erdélyi 
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stejtl, amely a vámpírgóf kastélyának árnyékában él, a vámpírok után kutató professzor és 

segédje pedig egy zsidó fogadósnál, Chagalnál szállnak meg, akinek lányába beleszeret a gróf. 

A fogadós és szép lánya bemutatása illeszkedik a „mohó zsidó kereskedő és szép lánya” 

antiszemita toposzba, másrészről olyannyira karikírozott módon, hogy az is felmerül, hogy 

ezzel a toposzt magát is kigúnyolja. A fogadós neve – Chagal – utalás a kelet-európai, főleg 

orosz stejtl meseszerű, egyúttal szürreális chagall-i világára, noha a történet Erdélyben 

játszódik, ami a Drakula-történet eredeti forrásaihoz vezet vissza.  

 

Mindennél lényegesebb motívum azonban, hogy a baljóslatú, halhatatlan vámpírgróf 

árnyékában rettegő kis stejtl a hatalom által elnyomott és állandó létbizonytalanságban élő 

kelet-európai zsidó közösségek helyzetére emlékeztet, maga a falucska fölé tornyosuló 

titokzatos és rettegett kastély pedig Kafka kastélyát idézi fel, amely kastély a modern ember 

egzisztenciális félelme és szorongása mellett szintén a szorongó kelet-európai zsidó létélmény 

és tapasztalat szimbóluma. Az olvasatot alátámasztja Kurdi Mária 2009-es tanulmánya is, 

amelyben így elemzi egy angol dráma vámpír-motívumát:  

 

A vámpír figurája a főszereplő identitásválságának talán legfontosabb ábrázolóeszköze 

itt. Mint az irodalmi fantasztikum változatait elemző forrásokból tudjuk, a felszín és a 

titkolt, horrorisztikus mélységek között mozgó, kritikus határokat átlépő vámpír-alak a 

modernitás korában rendszerint az én kettősségének, megosztottságainak 

reprezentálásában kap szerepet. (Kurdi 2009: 178) 

 

A vámpír figurája iránti vonzódás tehát egyfelől az identitásválság, a bizonytalanság látlelete 

lehet, másfelől a sötétség, a pusztítás iránti vonzódásban az emberi psziché saját félelmeit 

szublimálhatja. A film és a musical a vámpír-mítosznak, és ennek a pszichológiai jelenségnek 

a romanticizált és egyúttal parodisztikus bemutatása. Ekként a fentebb vázolt zsidó olvasat, a 

szorongás és fenyegetettség létélménye az egyik, de csak az egyik szála a történetnek. 

 

Más musicalekben a zsidó motívum vagy az antiszemita légkör bemutatása a korszak 

politikai-történelmi széthullottságát, baljóslatú és pusztító voltát hangsúlyozza, amelyben 

zsidó és nem zsidó szereplők is áldozattá válnak. John Kander, Fred Ebb és Joe Masteroff 

1966-ban bemutatott Kabaré című musicaljében a szerzők többek között egy zsidó karakter, a 

zöldséges Herr Schulz sorsán keresztül mutatják be a weimari köztársaság utolsó napjait és a 

nácizmus előretörését. Az egyre mindennaposabbá váló antiszemita megnyilvánulások 
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megjelenítése sötét színekkel hangsúlyozza a nácizmus egyre közeledőbb, fullasztó, 

megnyomorító és pusztító hatalmát. Magyar szempontból pedig különösen érdekes, hogy 

Frank Wildhorn-Jack Murphy-Nann Knighton Rudolf – Az utolsó csók (Rudolf – The Last 

Kiss) című 2006-ban bemutatott musicaljében az antiszemitizmus megjelenítése miként 

érzékelteti egy társadalom válságát vagy éppen hanyatlását. A Rudolf, hasonlóan Lévay 

Szilveszter Elisabeth című musicaljéhez, igyekszik árnyalni azt a hamis képet, amely a 

„kedélyes Béccsel” és az Osztrák-Magyar Monarchiával kapcsolatban a közvéleményben 

kialakult – mindenekelőtt a második világháborús múltját felejtetni próbáló osztrák imidzs-

kampány, és ezen belül a Sissi-filmek Monarchia-képének következtében. Goldmark Károly 

és a 19. század végének embere még azt gondolhatta, hogy a válság leküzdhető, az egységet 

megtestesítő jóságos uralkodó és a fejlődés megoldja a problémákat, azonban az Anschluss és 

a holokauszt ismeretében az idillikus kép más értelmet kap. A kispolgári Bécsben forrongó 

antiszemita indulatok sokkal mélyebb válságot sejtettek, mint ahogy a kortársak többsége 

gondolta, olyan válságot, amely egyenesen a Monarchia felbomlásához vezet, és amely 

előkészíti az Anschluss osztrák közvélemény általi lelkes fogadtatását. Az Elisabeth és 

különösen a Rudolf érzékletesen ragadja meg ezt a hangulatot, sőt, a Rudolf első felvonásában 

maga a címszereplő előre is jelzi a későbbi tragédiát.  

 

Frank Wildhorn (1959-) amerikai zeneszerzőnek ez idáig nem született zsidó témát feldolgozó 

musicalje, de a 2015. januári angol holokauszt emléknapra írt hangszeres szvit-feldolgozását 

(A Song for My Father) édesapjának ajánlotta, akinek megígérte, hogy egyszer ír egy zsidó 

történeten alapuló darabot. A Rudolfban azonban bár mellékszálként, de nagyon is 

hangsúlyosan jelenik meg a császárkori Bécs antiszemitizmusa, amely ugyanabból a 

válságból fakad, amely a birodalom hamarosan bekövetkező szétesése mellett Rudolf és 

Mária tragédiájának egyik oka is, sőt, egyfajta lakmuszpapírként pontosan jelzi a problémákat 

okozó krírist. A Rudolfot 2006. május 26-án a Budapesti Operettszínházban mutatták be 

először, egy New York-i felolvasás/olvasópróba után, Kerényi Miklós Gábor rendezésében, 

Dolhai Attila/Mészáros Árpád Zsolt; Vágó Bernadett/Vágó Zsuzsi; Bereczki Zoltán/Szabó P. 

Szilveszter főszereplésével, amit bécsi és tokiói bemutató követett. 2010. december 10-én a 

Pécsi Nemzeti Színház tűzte műsorra Somogyi Szilárd rendezésében a musical egy 

átdolgozott változatát, Mészáros Árpád Zsolt/Kocsis Dénes; Vágó Bernadett/Győrffy Anna és 

Pirgel Dávid/P. Petőcz András főszereplésével. Egy amerikai zeneszerző a Monarchiára 

sokkal inkább kívülállóként tekint, mint az egykori Monarchia területén élő osztrák vagy 

magyar néző, így kevésbé nosztalgikusan, adott esetben a kívülálló „nagytotálján” keresztül 
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képes azt értelmezni. Az antiszemita hangulatot egy valós személyiség, az újságíró-

lapszerkesztő Moritz (Moriz) Szeps szerkesztőségének szétverésén keresztül mutatja be, 

amelyet a darab története szerint a belügyminiszter Taafe gróf utasítására hajtanak végre. A 

galíciai születésű Szeps 1855-1867 először a bécsi Morgenpost, később a Neues Wiener 

Tagblatt főszerkesztője, majd elbocsájtása után megveszi a Morgenpost-ot, ami Wiener 

Tagblatt címmel, 1901-1905 között pedig Wiener Morgenzeitung címen Ausztria vezető 

liberális napilapja. Szoros barátságban állt a trónörökössel és számos írását is közölte. A 

musical első felvonásában Rudolf közvetlen azután érkezik a szerkesztőségbe, miután azt 

szétverik. Szeps ekkor fogalmazza meg a koronahercegnek, hogy „évszázadok óta gyűlölik a 

zsidókat errefelé”, amire Rudolf profetikus választ ad: „Ez több, mint előítélet, ez hivatalos, 

és nemcsak a birodalom végét jelenti, hanem a 20. század tragédiáját is.”. Szeps újságíróként, 

politikával foglalkozó emberként is magán érzi a mindennapi fenyegetettséget, és ez 

évszázadok óta része identitásának. Rudolf viszont – ebben az esetben egyfajta történelmi 

rezonőrként – érzékeli, hogy a zsidóság fenyegetettsége olyan lakmuszpapír, amely egy 

társadalom hanyatlását jelzi, ezért az a zsidó identitás, amelynek a megfélemlítettség, a 

szorongás a mindennapi része, az a többségi társadalmak számára is jelzésértékű lehet. 

Wildhorn Rudolfon keresztül így kimondottan megfogalmazza azt, amit a Vámpírok bálja 

implicit, kafkai kastély-képe sejtetnek vagy a Kabaré explicit utalásai is kimondanak.      

 

A teljes egészében zsidó témájú musicalek sorában az első – Izraelben játszódó – darabot 

1961-ben mutatták be. A Milk And Honey (Tej és méz) Jerry Herman és Don Apeell munkája, 

és 543 előadást ért meg. Főszereplője, egy középkorú amerikai férfi, Phil, aki lányát látogatja 

meg Izraelben, ahol beleszeret egy asszonyba, és az ő kedvéért Izraelben marad. A musical 

azoknak az amerikai zsidóknak a választását viszi színpadra, akik Izrael Állam megalakulása 

után úgy döntöttek, hogy Izraelben folytatják életüket. Az érdekesség, hogy a musical nem 

izraeli szerzők műve, és nem az izraeli identitás erősítése lehetett a célja. A musical egy 

amerikai Broadway-darab, amely valószínűleg az amerikai zsidóság Izrael iránti romantikus 

attitűdjét mutatja be, ami az amerikai zsidók többsége számára ma is identitásuk szerves része, 

függetlenül attól, hogy alijáznak-e vagy sem. 

 

Ezt követően 1964 nevezhető a zsidó témájú musicalek nagy évének, ugyanis három olyan 

világsikerű darab ősbemutatójára is sor került, amelyek a mai napig is meghatározó darabjai a 

musicalirodalomnak, és amelyek a zsidó identitás színpadi ábrázolásában is fontos 

csomópontotokat jelentenek. 1964. március 26-án mutatták be a Funny Girl (Furcsa lány) 
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című musicalt, ugyanebben az évben került színre a Hello, Dolly!, és szeptember 22-én a par 

excellence zsidó musical, a Fiddler on the Roof (Hegedűs a háztetőn), amely egyúttal a műfaj 

egyik legnagyobb mesterműve is. Az, hogy éppen ebben az évben mutattak be három zsidó 

témájú darabot, az alighanem véletlennek tekinthető, de hogy éppen a hatvanas években 

mutatkozik ilyen nagy érdeklődés a zsidó történetek iránt, már korántsem véletlen. A hatvanas 

évekre nő fel az a nemzedék, amely vagy túl kicsi volt a soá idején vagy éppen a holokauszt 

után született, és ekkor kezdenek a zsidó múlt iránt érdeklődni, a holokausztról és a 

holokauszt által elpusztított zsidó életről kérdezni. Bár a Funny Girl és Hello, Dolly! esetében 

az amerikai zsidó hagyomány, életforma iránti érdeklődés megnyilvánulásáról beszélhetünk, a 

Hegedűs a háztetőn esetében már az elpusztított múltra irányul az érdeklődés. A háborút 

követően Amerikában letelepedő túlélők személyes tapasztalatai, emlékei és traumái még túl 

erősek, így megpróbálják magukban elnyomni, vagy legalábbis minél kevésbé felidézni a 

múltat. A soát kisgyermekként átélő vagy utána született generáció viszont ismerni akarja 

múltját, és ismerni akarja a családi trauma történetét. A hatvanas-hetvenes években feltámadó 

érdeklődés a soá története és az európai gyökerek iránt Európában, Izraelben és Amerikában 

is egyaránt nagyjából ebből a pszichológiai helyzetből fakad. A három musical, szimbolikus 

módon, a stejtl világának egy-egy kimerevített pillanatfotójaként is értelmezhető: a Hegedűs a 

háztetőn egy olyan stejtlben játszódik, ahol már megjelenik a modernitás, de a hagyományos 

világ még többé-kevésbé intakt; a Hello, Dolly! a stejtl határzónáját mutatja be, ahol a 

modernitás és a hagyomány még együtt él, míg a Funny Girl világában a modernitás már 

erősebb a hagyománynál.  

 

Jule Styne (1905-1994) és Bob Merill Funny Girl cmű darabját, amelynek szövegét Isobel 

Lennart, dalszövegeit pedig Bob Merril írta, 1346 alkalommal játszották. A főszerepet Barbra 

Streisand játszotta Sydney Chapman oldalán, akárcsak az 1967-es filmváltozatban, amelyért 

megosztott Oscar-díjat kapott, és a hetvenes években elkészült a történet folytatása is, Funny 

Lady címmel. Magyarországon 2001. szeptember 28-án mutatták be a Budapesti 

Operettszínházban Böhm György rendezésében, Szulák Andrea/Szinetár Dóra/Siménfalvy 

Ágota, valamint Kulka János/Szabó P. Szilveszter főszereplésével. Az eredeti Broadway-

produkció zenei anyagának keresztmetszetét 1964-ben adták ki először (az Angel lemezcég) a 

film pedig DVD-n is elérhető. A címszereplő, a félig magyar származású Fanny Brice (1891-

1951), valóban élő személy volt, a Ziegfeld-revü egyik legnagyobb sztárja, és az ő 

Hamupipőke-történetét mutatja be a darab, egészen addig a pillanatig, amíg a szegény zsidó 

családban született New York-i lányból a revü sztárja lesz. A történet egy amerikai 
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karriertörténet, és nemcsak a főszereplő egyéni sorsát nézve, de társadalmi szempontból is. A 

történet azt sugallja, hogy egy szegény zsidó, ráadásul egy nő, Amerikában nemcsak hogy 

képes integrálódni a társadalomba, de fényes karriert futhat be, ünnepelt sztárrá válhat, 

méghozzá egy olyan területen – a szórakoztatóipar különböző területein: színházakban, 

revükben, a filmvásznon – ami egy fiatal nemzet formálódó kultúrájának egyik sikerágazata. 

Az ár ebben a darabban a zsidó identitás legalábbis részleges feladása, ez a probléma azonban 

nem kap hangsúlyt a filmben, amelynek célja elsődlegesen az egyéni siker és kudarc, a 

társadalmi integráció kidomborítása volt. A jelenség – a zsidó identitás részleges vagy teljes 

feladása a siker érdekében – azonban tipikus kérdése a modern nyugati és amerikai zsidó 

létnek, így bemutatása mindenképpen egy fontos problémát jelenít meg. Mindezt egy musical 

örökíti meg, a par excellence amerikai színházi műfaj, azt az üzenetet is közvetítve, hogy 

Amerikában a nemzeti identitás és a nemzeti kulturális identitás formálásban a zsidók is 

egyenrangú partnerek lehetnek, hasonlóan más, a WASP-Amerikától eltérő vallások, 

népcsoportok képviselőinek hozzájárulásához.  

 

Szintén 1964-ben mutatták be a Hello, Dolly! című musicalt, ami szintén az amerikai zsidó 

identitást és életformát fogalmazza meg. Thornton Wilder A házasságszerző című darabjából 

Jerry Herman és Michael Stewart írt darabot. A Hello, Dolly!, színpadon és fimen is hatalmas 

sikert aratott, 2844 alkalom játszották, a címadó dal a mai napig az egyik legismertebb 

musicalsláger. A filmváltozatban Barbra Streisand és Walter Matthau alakították a 

főszerepeket. Magyarországon 1968. február 23-án Psota Irén és Feleki Kamill 

főszereplésével mutatták be a Fővárosi Operettszínházban, az előadást pedig Vámos László 

rendezte. Azóta többször játszották különböző színházakban, legutoljára 2015. október 17-én 

a Turay Ida Színházban Détár Enikó, valamint Verebes István/Győri Péter főszereplésével 

került színre, Verebes István rendezésében. A Broadway-előadás dalait az RCA Victor adta ki, 

a film pedig DVD-n is elérhető. A Hello, Dolly! főszereplője, Dolly Levy, a módos özvegy 

éppen Horace Vandergeldernek próbál feleséget keresni, de magának akarja megszerezni az 

özvegy férfit, miközben támogatja Horace lányának szerelmét is egy szegény, de jóra való 

fiatalemberrel. A történet végén Horace nem tud ellenállni a temperamentumos asszonynak, 

aki egyúttal Horace lányának is segít, hogy hozzámehessen szerelméhez. 

 

A Funny Girl-től eltérően, a történet szorosabban kötődik a zsidó hagyományhoz a sadchanit, 

azaz házasságszerző asszony klasszikus, stejtlt idéző alakján keresztül. Az élelmes Dolly, aki 

saját magának is összehoz egy házasságot, a hagyományos stejtl és a modern, nyüzsgő 
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amerikai világ határán áll. Hivatása a több évszázados hagyományban gyökerezik, ám 

életstílusa már amerikai. Hasonlóan a Funny Girl főszereplőjéhez, a főhős itt is egy nő, egy 

talpraesett asszony, aki képes a saját boldogságáért megküzdeni. Az emancipálódó nő alakja 

az amerikai életformát tükrözi, egy olyan modern identitást fogalmaz meg, amelynek keretei 

között a nő is irányíthatja sorsát, nemcsak a férfi. Barbra Streisand pályáján Fanny és Dolly az 

előképe Yentl alakjának, akivel a Fannyk és Dollyk visszatérnek gyökereikhez, az 

oroszországi stejtlbe, bemutatva, hogy elődeik hogyan próbálták tágítani a nők számára a 

hagyomány által szabott szűk kereteket, ezzel is lehetővé téve a Fannyéhoz és a Dollyéhoz 

hasonló nők sikereit.  

 

Az 1983-ban készült Yentl Barbra Streisand szívügye volt; nemcsak a főszerepet játszotta el, 

de társproducerként és rendezőként is közreműködött. Tizenöt éven át dolgozott az anyagon, 

Singer azonos című jiddis nyelvű novellájának filmre adaptálásán, amiért két Oscar-díjat is 

kapott. Zenéjét Michel Legrand (1932-) szerezte, aki az 1964-es Les parapluies de Cherbourg 

(Cherbourg-i esernyők) című musical-opera film zeneszerzőjeként vált ismerrté, ami fontos 

lépés volt az európai musical fejlődésében, noha színpadon keveset játszották. A Yentl slágere, 

a Papa Do You Hear me? vitathatatlanul egyike a legszebb musicaldaloknak. A Yentl 

Magyarországon csak zenés monodrámaként került színre 1988. november 5-én, Nagy Anikó 

előadásában. Miklós Tibor visszaemlékezése szerint ez Singernek köszönhető, akinek 

egyébként nem nyerte el tetszését a novellájából készült musical. Azonban miközben a film 

jogait birtokló MGM válaszra sem méltatta a magyarországi bemutató tervét, Singer 

hozzájárult a kamaraváltozat bemutatásához, amely Singer novelláiból készült, Legrand 

dalainak felhasználásával (Miklós 2002: 424). A film dalait tartalmazó lemezt a Columbia 

adta ki 1983-ban. 

 

A történet főszereplője Yentl, édesapja halála után fiúnak adja ki magát, hogy 

beiratkozhasson egy jesivába, ahol beleszeret egyik tanulótársába, Avigdorba. Érzelmeit 

titkolnia kell, ami nem egyszerű számára, mivel Avigdor, aki fiúnak hiszi, jó barátjává válik. 

Avigdor gyakori vendége a gazdag Alter házának, akinek lányával, Hadasszal jegyben járt, és 

bár a jegyességet felbontották, változatlanul szereti. Megkéri Yentlt, vegye feleségül a lányt. 

Az elmaradt nászéjszaka, a folyamatos hazudozások bűntudatot ébresztenek Yentlben, és 

bevallja az igazságot Avigdornak. Avigdor és Hadasz újra egymásra találnak, Yentl pedig 

Amerikába utazik, hogy új életet kezdjen. A magyar változat Singer más novelláinak 

felhasználásával továbbszövi Yentl életét, aki Amerikában is társtalan marad, csak a könyvek 
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és a tudás nyújtanak számára csak boldogságot. A Yentl története, miként a Hegedűsé, a 

hagyományos kelet-európai zsidó identitást mutatja be, amelyben azonban már megjelennek a 

változás jelei. Yentl két ponton szakít a hagyománnyal, az első a formális tanulás iránti vágya. 

Ez a kor fogalmai szerint forradalminak számít, mivel a hagyományos stejtl világában a nők 

nem vehettek részt semmilyen formában sem a héder- és a jesiva-oktatásban, csak otthon 

részesülhettek oktatásban. Azonban a korábbi zsidó hagyománytól sem idegen a tanult nő 

alakja, például a hagyomány szerint a troyes-i tudós, Rási (1040-1105) lányai és két 

lányunokája, Chana és Alvina is tanult nők voltak. Yentl tehát ebben a világban nem is 

annyira a tanulás iránti vágyával okozhat botrányt, hanem inkább annak módjával. Először 

azzal lépi át a szigorú hagyomány határait, hogy jesivában, férfiak között akar tanulni. Ezzel 

egyfelől a mechica, a nők és férfiak elkülönítésének szabályait hágja át, másfelől azokat a 

szigorú szabályokat, amelyek szerint bizonyos szövegeket nők nem tanulmányozhatnak. 

Emellett ennek érdekében férfiruhába öltözik, és amint ezt a halakhikus bevezetőben láttuk, 

ez szigorúan tilos. Ezért nincs is más választása, mint elhagyni a stejlt világát, annak ellenére, 

hogy Avigdor beleszeret, mert ebben a közegben soha nem találná meg a helyét. Nem 

egyszerűen átlépett bizonyos határokat, hanem olyan határokat, amelyek átlépését a 

hagyomány abban az időben és abban a közegben nem tolerálhatott. Ezért kell Amerikába 

mennie, ahol van esélye arra, hogy a közösség szabályainak megsértése nélkül – vagy 

legalábbis is kisebb mértékben megsértve azokat – teljesülhessen a vágya. Miklós Tiborék 

átdolgozása szerint ennek ára a magány, mert a 19-20. század fordulóján a modern társadalom, 

ezen belül a reform, neológ zsidó közösségek már tolerálják a nők tanulását, de még idegenül 

tekintenek rá. Különösen igaz ez az (ultra)ortodoxiára, amely csak a 20. század második 

felében kezdett nyitni a nők tanulása felé, és több irányzatnál ma is elképzelhetetlen a nő 

felsőfokú vallási oktatása, akár egy női jesiva létrehozása is. 

 

A stejtl és a modern világ közötti váltás tehát áldozatokkal jár, és komoly árat kell fizetni érte, 

ezt látjuk a Funny Girl! és a Yentl esetében is, és ezt látjuk majd a Hegedűsnél. Egyedül Dolly 

képes megtalálni azokat a kereteket, amelyekben a hagyományhoz is hű tud maradni, de a 

modern világba is képes beilleszkedni. Az amerikai zsidó identitás formálódása nemcsak új 

lehetőségeket nyújt, de mint minden új identitás születése, az asszimiláns zsidó vagy a 

hagyomány kereteit túl radikálisan tágító zsidó identitás születése is egyaránt fájdalommal jár 

és áldozatokat követel. Az említett musicalek olyan pillanatot ragadnak meg, a 19-20. század 

fordulóját, amikor a különböző identitások nagy változásokon mennek keresztül. Többek 

között ekkor születik meg az amerikai kulturális önazonosság, ekkor lépnek színre a női 
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emancipációs mozgalmak, és ekkor jelennek meg markánsan az új zsidó identitások is, 

egyrészt a nyugat- és közép-európai és amerikai asszimiláns zsidó önazonosság formájában, 

másrészt a cionista vagy éppen a cionizmust elutasító zsidó szocialista és egyéb identitások 

alakjában is. Ezek egy részének a bemutatására az identitásképző amerikai műfaj, a musical 

volt a legalkalmasabb, és a hatvanas években érkezett el az a pillanat, amikor az amerikai 

zsidó közönség, elsősorban a soá utáni, múltját kereső első generáció, készen állt arra, hogy 

szembesüljön a századforduló és a huszadik század zsidó identitáskérdéseivel. Mindez a 

legszemléletesebben a Hegedűs a háztetőn-ben mutatkozik meg, amivel külön foglalkozom. 

Először azonban szeretném bemutatni, hogy a magyar musicalek milyen módon foglalkoztak 

a zsidó önazonossággal.  

 

Az első olyan zenés darabot, amely a musical műfaját próbálta meghonosítani 

Magyarországon, és egyúttal impliciten zsidó témával is foglalkozott, 1961. január 12-én a 

Petőfi Színház mutatta be. Az Ungvári Tamás kezdeményezése nyomán született Egy 

szerelem három éjszakája című musicalt, Ránki György, Hubay Miklós és Vas István darabját 

Szinetár Miklós állította színpadra az általa alapított színházban Bodrogi Gyula és Margitai 

Ági főszereplésével és Petrovics Emil vezényletével. Az 1967-ben bemutatott filmváltozatban 

Tóth Benedek és Venczel Vera játszották a főszerepeket. A musical utoljára 2012-ben a 

József Attila Színházban került színre, ahol Viczián Ottó és Magyar Tímea alakították a két 

főszerepet és az előadást Huszti Péter rendezte. A rádió dalszínháza is bemutatta a darabot, 

aminek zenei anyaga 1963-ban jelent meg, és ez a musical egyetlen stúdiófelvétele, 

operaénekesek – László Margit és Bende Zsolt – közreműködésével és Petrovics Emil 

vezényletével. Miklós Tibor szerint „ez a mű, ez a bemutató korszakváltást jelentett a zenés 

színházban” (Mikós 2002: 207). A színházi korszakváltás, egy új műfaj első, hazai 

alkotásának ősbemutatója mellett szimbolikus a történetválasztás is. A főszereplő, a költő 

Bálint alakját ugyanis Radnóti Miklósról mintázták, így nemcsak a második világháború, egy 

fajsúlyos téma jelenik meg a színpadon, hanem ha kódolt formában is, de a magyar zsidó 

történelem és identitás is. A történet férfi főszereplője, Bálint, akit munkaszolgálatra hívnak 

be, a bevonulása előtti napokat, szerelmével, Júliával tölti. Bevonul, de az utolsó pillanatban 

megszökik, és egy festőművész bújtatja őket. A történet tragédiával végződik, Bálintot 

meggyilkolják a nyilasok, utolsó versét három bajtársa, a „három királyok” próbálják 

memorizálni, és örökségeként átadni, de mire céljukhoz érnek, elfelejtik a verset. 
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Miklós Tibor idézi Szántó Piroskának, Vas István özvegyének, a neves festőművésznek 1996-

os visszaemlékezéseit. A Musical című cikkben Szántó leírja, hogy a darab bemutatása 

korántsem volt bizonyosnak tekinthető, mert a pártvezetés nem nagyon tudott mit kezdeni 

ezzel a „nyugati métellyel”, és féltek a politikai áthallásoktól. Szinetár Miklós kérte, hogy a 

letiltást írásban kapja meg, de Aczél György, az akkori magyar kultúrpolitika tejhatalmú ura 

inkább bekérette a rendezőt, és egyik ellenérve az volt, hogy „zsidó munkaszolgálatos is 

szerepel benne” (Miklós 2002: 208). Miklós Tibor rámutat, hogy a darab nem igazán 

klasszikus értelemben vett musical, inkább a Brecht-Weill féle európai hagyományból nőtt ki.  

 

Nem valószínű, hogy egy eredeti amerikai musical így hatott volna azon az estén a 

Petőfi Színházban. […] de amit írtak, a miénk volt […] Az a nemzedék, amelyikhez 

még nagyon közel volt a háború, akik emlékeztek a bujdosásra, a megalázott 

Budapestre, az ostrom borzalmaira, a katonaszökevényekre, ezzel a művel mutatta 

meg a fiataloknak, hogy nincs az az ’elnyomó rendszer’, amiben az ifjúság ne találná 

meg a saját törvényeit, a saját életét.” (Miklós 2002: 208) 

 

Miklós Tibor egy fontos pontot azonban nem említ: a darab az elsők között beszél a magyar 

színpadon holokausztról, még ha implicit formában is, és egy katolizált költő alakját felidézve. 

A soá utáni és 1956 utáni magyar zsidó identitás csak kódolt formában jelenhetett meg a 

színpadon, és aligha véletlen, hogy egy ennyire újnak számító műfaj alkotói hoztak létre egy, 

a kor viszonyai között merész produkciót, amely először mert a színpadon komolyan 

foglalkozni a második világháborúval. Mindezt azt jelenti, hogy a musical elsőként teremtett 

lehetőséget, hogy a túlélők saját sorsukkal találkozzanak a színházban   

 

1973-ban a „fasizmus áldozatai” már megjelenhettek a színpadon, de inkább csak 

zsidótlanítva. Az első magyar rockmusical már azok közé a darabok közé tartozik, 

amelyekben az áldozat zsidóként is színpadra léphetett. Presser Gábor, Pós Sándor, Adamis 

Anna „kultusz-musicalje”, a Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról több okból is egy 

teljes generáció alapélménye, mindenekelőtt azért, mert a rockzene ezzel nyer polgárjogot a 

magyar színházban, a magas művészet keretein belül, és ezzel egyfajta fontos ideológiai 

áttörést képviselt a kor keretei között. De az is lényeges, hogy a rockzene lázadó 

szellemiségének megfelelően sokkal nyíltabban fogalmazódik meg a soá utáni zsidó identitás 

és a holokauszt trauma. Az irodalomban ekkor már megjelenik ez a téma, maga a musical is 

irodalmi alapanyag alapján született, Déry Tibor azonos című kisregényéből. Pós Sándor 
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kereste fel a Vígszínház rendezőjét, Márton Lászlót a regény dramatizált változatával, aki 

összehozta őt a Presser-Adamis szerzőpárossal. Az 1973. március 2-ai bemutató egyike lett a 

magyar színháztörténet legnagyobb sikereinek. Az ősbemutatón a főszerepeket Almási Éva, 

Tahi-Tóth László, Balázs Péter, Béres Ilona, Kern András, Szegedi Erika, Ernyei Béla 

alakították. A negyven éves évfordulónak a Vígszínház különleges emlékelőadást szentelt, 

amelynek bemutatója 2013. szeptember 8-án volt, és jelenleg is műsoron van. A Popfesztivál 

40 előadásán a két főszerepet az ősbemutató párosa, Tahi Tóth László és Almási Éva mellett 

párhuzamosan alakítja Telekes Péter és Balázsovits Edit (Almási Éva lánya), és archív 

felvételeken az eredeti szereposztás is megelevenedik, valamint interjúkat láthat a néző az 

egykori szereplőkkel és az alkotókkal.  A musicalt külföldön is nagy sikerrel játszották, a 

szocialista blokkon kívül – ahol a Vígszínház is többször vendégszerepelt a darabbal – az 

Egyesült Államokban is műsorra került, és többek között a Frankfuter Allgemeine Zeitung 

kritikusa is méltatta Presser zenéjét (Miklós 2002: 287). A musical dalai a Qualiton 

kiadásában jelentek meg lemezen 1973-ban, a bemutató szereposztásával.  

 

A történetben egy fiatal, Magyarországról elmenekült származású fiú tart egy montanai 

popfesztiválra, hogy szintén emigráns feleségét, Esztert megtalálja. A fesztiválon több 

ismerőstől is érdeklődik Eszter felől, de hiába, végül kimerülten elalszik. Ekkor talál rá Eszter, 

aki nem ébreszti fel. Később Eszter tanúja lesz, hogy a fesztivál biztosítására felfogadott 

motoros banda, a Pokol Angyalai egyik tagja leszúr egy fekete fiút egy színpadon kitört 

verekedésben. József meghallja Eszter sikolyát és tovább keresi, de amikor Eszter hírt kap 

férjéről, elutasítja a találkozást. Eszter hasist kap az egyik sátorban, és hatása alatt újraéli a 

gettóban történteket. József így akad rá, és haza akarja vinni, de míg kocsit keres, Eszter 

megint eltűnik. A kábítószer hatása alatt a koncertre gyülekező fiatalokban rémült zsidókat lát. 

Végül halálos dózis kábítószert kap, és amikor József végre rátalál, már nem lehet segíteni 

rajta. 

 

Az akkori kultúrpolitika a „hanyatló Nyugat” „bűneit” és azok tragikus következményeit 

bemutató darabnak látta a Popfesztivált, alighanem ennek köszönhetően mehetett át a cenzúra 

szűrőjén. A cselekmény megtörtént eseményeken alapul, az 1969. december 6-ai altamonti 

popfesztivál tragikus történésein. A popfesztiválon, amelyet a Rolling Stones szervezett, a 

Rolling Stones mellett számos népszerű zenekar és előadó is fellépett, többek között Tina 

Turner, Carlos Santana és a Jefferson Airplane. Mick Jager, a Rolling Stones frontembere 

által szerződtetett Pokol Angyalai nevű motoros banda tagjai, akiknek a biztonságot kellett 
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volna szavatolniuk, a színpad előtt és a színpadon keletkezett tumultusban több nézőt és a 

Jefferson Aiplane védelmükre siető zenészeit is bántalmazták, majd halálra szúrtak egy 

Meredith Hunter nevű fekete fiú, aki fegyvert rántott. A Képzelt riport színpadán így 

megjelenik a pop- és rockfesztiválok minden ijesztő kísérőjelensége a kábítószertől a 

különböző bandákig, de a kor magyar fiatalsága számára a nyugati, főleg amerikai életérzés, a 

rockzene, a szabadság igézete jelentette a vonzerőt. Mélyebb szinten azonban a regény és a 

musical kelet-európai tragédiákról szól. Eszter és József magyar származásúak, Kelet-Európa 

fojtogató politikai légköre nyomja rá a bélyegét sorsukra, pszichéjükre és kapcsolatukra. 

Eszter holokauszt-túlélőként különösen sérülékeny, a holokauszt-szindróma tüneteit mutatja, 

labilitása miatt könnyebben áldozatául esik a drogoknak. „Eszter a fajüldözés és az erőszak 

minden megnyilvánulását a múlt megidézéseként éli át, így a rockkorszakban játszódó 

történet a fasizmus rémeihez utal vissza.” – írja Miklós Tibor (Miklós 2002: 287). Ezzel a 

történettel először jelenik meg hangsúlyosan a magyar színpadon túlélők és a második 

generáció szorongása, traumája, amely a szocialista társadalomban elfojtással párosult, mivel 

a hatalom szőnyeg alá söpörte a soát, és csak marginálisan engedett róla beszélni. Nem került 

sor sem a társadalmi szembenézésre – amely a hetvenes években a nyugati társadalmakban 

lassan megindult –, sem a gyászmunkára, és emellett a zsidóság megélését is erősen 

korlátozták. A Képzelt riport ezért, hasonlóan a következőkben elemzendő Hegedűs a 

háztetőn-höz, a maga módján kísérletet tett arra is, hogy a nézők legalább a színpadon látottak 

által kiváltott pszichológiai folyamatban szembesülhessenek a gyötrő kérdésekkel.      

 

Hegedűs a háztetőn 

 

A Hegedűs a háztetőn ősbemutatójára ötven éve került sor, de a mai napig is egyike a 

legnépszerűbb repertoárdaraboknak, ami úgy képes megfogalmazni és átadni a zsidó identitás 

megélését, a zsidó hagyomány érzésvilágát, hogy közben vallástól, kultúrától függetlenül 

megszólítja a nézőket. A musical Sólem Áléchem (1859-1916) Tevje a tejesember (más 

fordításban: Tóbiás, a tejesember) című regényéből készült. A jiddis irodalom kiemelkedő 

alkotója regényeiben a hagyományos anekdotázós zsidó történetmesélés legszebb nyelvi 

hagyományait követi, és ezt a narratív stílust, ennek lejtését a musical szerzői, a zeneszerző 

Jerry Bock, a librettista Joseph Stein és a dalszövegíró, Sheldon Harnick is ügyesen 

megőrizték. Miklós Tibor szerint:  
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az adaptáció hű maradt Sólem Áléchem írásainak lényegéhez, egy pillanatra sem 

tagadta meg a művek zsidó szellemiségét. A szerzőknek azzal, hogy a vallásos 

elemeket és a családi kötelékek felbomlásának problémáit egy fenyegető társadalmi 

környezetben mutatták be, sikerült egyetemes szintre emelniük a darabot. (Miklós 

2002: 234) 

 

Az egyetemesítést a zsidó szellemiség megőrzésével sikerült elérniük, a zsidó hagyomány és 

identitás öntudatos képviseletével. Ha egyes szereplők (Percsik vagy Chava) valamilyen 

módon ki is lépnek a hagyományból, valahogy mégis visszatérnek, igyekeznek megőrizni, azt 

üzenve, hogy a fenyegető társadalmi környezet nem képes a hagyomány vonzerejét 

megsemmisíteni. Ezt a társadalmi környezetet a 19-20. századi oroszországi pogromok 

határozzák meg, amikor a pogromok és a modernizáció, továbbá a politikai ideológiák 

hatására a stejtl világa bomlani kezd. Azonban az 1964-es bemutató idején, a soát követően, a 

néző a holokausztot és Kelet-Európában a kommunizmust is ott érzi a társadalmi 

fenyegetettség mögött. Ideológiai síkon pedig – világképének megfelelően – veszélyként 

érzékelheti a világi társadalom vonzásának erejét, vagy az asszimiláció bizonyos fokait is. 

 

A musical története nem dolgozza fel a teljes regényt. A regényben Tevje az elbeszélő, ő 

meséli el történetét az írónak, bibliai és rabbinikus idézetekkel teletűzdelt narrációval. A 

legfontosabb különbségek a musicalhez képest: Tevje egyszer majdnem meggazdagszik, de 

végül kudarcot vall; hét lánya van, nem öt, akik közül Sprince öngyilkos lesz, a legkisebb, 

Bjelke pedig gazdag ember felesége lesz, de a férje elszegényedik és egy kényes ügy miatt el 

kell menekülniük Amerikába. További különbség, hogy a regényben Cejtl esküvője után nem 

tör ki pogrom; viszont férje, Mótl meghal, és magára marad sok gyerekével; Chava pedig nem 

Fegykával, orosz férjével megy el Anatevkából, hanem elhagyja őt, és visszatér családjához.  

 

Az eltérések ellenére a musical hűen adja vissza a regény szellemiségét, a szereplők 

karakterét. Különösen igaz ez a címszereplőre, Tevjére. Sólem Áléchem, azaz eredeti 

nevén Sholem Rabinowitz regényének és a musicalnek a főhőse egyszerű, néha naív, a 

bibliai idézeteket gyakran összekeverő, a maga módján mégis bölcs figura, aki állandó 

párbeszédben és szelíden bár, de néha perlekedésben áll az Örökkévalóval – a bibliai 

ősatyához, Ábrahámhoz hasonlóan. Számos kérdése közül például az egyik legtöbbet 

idézett: nem lehetne-e esetleg egyszer egy másik nép a választott nép? Tevje kérdései 
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szemtelennek tűnnek, de a zsidó hagyományon belül megvan a maguk helye, és tekintettel 

a tejesember jámborságára és hagyományhű viselkedésére, kérdései a megértés iránti 

vágyat fejezik ki. Ez a vágy, az értelmezés szükségessége a kezdetektől fogva kódolt a 

zsidó hagyományban, már attól a ponttól, hogy Mózes az Írott Tan mellett a Szóbeli Tant is 

megkapta Színaj hegyén, amely a hagyomány szerint a következő századokban, 

ezredekben, nemzedékekben fog feltárulni.   

 

A librettó és a zene ügyesen ellensúlyoz az érzelmesség határán, és bár nosztalgikus, édes-

bús hangulata néha úgy tűnik, hogy veszélyezteti a hitelességet, mindig őszinte marad, és 

végül nem fordul giccsbe. Játékos önirónia, szarkazmus és már-már naturalista keménység 

keveredik megható és megrázó képekkel, bensőséges jelenetekkel, melankolikus és nagy 

ívű dallamokkal, valamint kirobbanó életörömmel. A hagyományos kelet-európai zsidó 

zene, a klezmer elemei a jiddis dalirodalom és a musical dallamaival és motívumaival 

ötvöződnek – és a kocsmai jelenetben orosz népzenei elemekkel is. A sikert főleg a zene 

hangulatteremtő ereje biztosítja, az olyan dalok, mint a Sabbath Prayer (Szombati ima), a 

Sunrise, Sunset (Hajnal, alkony), a LeChayim! és a legnagyobb sláger, Tevje dala, az If I 

Were A Rich Man (Ha én gazdag lennék). A Hegedűs a háztetőn zenei világa az emlékek 

stejtl-világát idézik fel, miközben a történet a reális stejtl-világot is, annak minden 

fájdalmával, félelmével és veszélyeztetettségével. A címbeli hegedűs Chagall Zöld hegedűs 

című 1923-24-ben készült festménynek figurájára utal. A szimbolikus-szürreális és 

meseszerű hegedűs felidézése a musical elején és végén, és így maga a cím is magába sűríti 

a zsidó történelem és a stejtl alaptapasztalatának és a zsidó identitásnak egy fontos elemét, 

az állandó létbizonytalanságot, a metafizikiai értelemben vett egzisztenciális biztonság-

hiányt és a fenyegetettséget. Ahogyan Tevje mondja az elején:  

 

[…] a mi kis falunkban mindenki hegedűs a háztetőn, megpróbál kicsiholni valami 

egyszerű, tetszetős kis melódiát, és közben vigyáz, hogy ki ne törje a nyakát. Azt 

kérdik, miért maradunk itt, ha ennyire veszélyes? Azért maradunk itt, mert 

Anatevka az otthonunk. Azt kérdezik, hogyan tudjuk megőrizni az egyensúlyunkat? 

Egyetlen szóval felelek: hagyomány! 

 

Két dolog nemesíti át a bizonytalanság és az üldözöttség világát: az egyik a hagyomány, 

ami azonban Amerikában, Jemenben vagy Izraelben vagy másutt is ugyanúgy megélhető. 
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A hagyományon kívül pedig a szülőföld, az otthon szeretete, és elvesztésének emléke 

invokálja a darab melankóliáját és a nosztalgiát, amit az egykor Oroszországból és Kelet-

Európából máshonnan Amerikába bevándorló zsidók leszármazottai éreznek. Azonban a 

zsidó hagyomány kontextusában nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy az 

emlékezésnek, a hagyomány továbbadásának kötelessége a hagyomány fenntartásának 

záloga. Az egyszerű nosztalgiának tűnő emlékezés így az emlékeztetés funkcióját is betölti. 

„Izrael mint nép az ’Őrizz meg és emlékezz!’ parancsolat jegyében szerveződött és tett 

szert folytonosságra.” – írja Jan Assman (Assmann 1999: 30). Assmann az ismert szombati 

dal, a ָחד„ :soraira utal (Lekha dodi)  ְלָכה דֹוִדי  Őrizz meg és emlékezz„) ”ָׁשמֹור ְוזָכֹור ְבִדבּור אֶׁ

egyetlen parancsolatban”). A tórai parancs, amelyen a hagyomány továbbadásának 

kötelessége alapul pedig így figyelmezet az egyiptomi kivonulás kapcsán: ִהַגְדָּת ְלִבנְָך – 

„Mondd el fiadnak” (Ex 13, 8).  

 

Az emlékezés zsidó parancsolatát a musicalben egy amerikanizált történet fogalmazza meg. 

Amerikanizált abban az értelemben, hogy az újjákezdés, a remény üzenetét hangsúlyozza, 

az Anatevkából való kiűzésük fájdalmán át Tevje és a közösség többi tagja is az 

újrakezdésen gondolkodik, ki Amerikába, ki a Szentföldre vagy Lengyelországba tart. A 

soá után a zsidó közösségek számára különösen fontos volt ez az üzenetet abban az 

amerikai társadalomban, amelyben Alvin H. Rosenfeld szerint:  

 

[…] a fősodorba tartozó hagyományos amerikai ethosz részeként a hangsúlyt a 

jóság, az ártatlanság, az optimizmus, a szabadság, a sokféleség és az egyenlőség 

általánosan bevett értékeire helyezik. Ugyanennek az ethosznak a része, hogy 

amennyire csak lehet, minimalizáljuk az élet sötét és brutális oldalainak 

jelentőségét, vagy legalábbis, hogy ne időzzünk rajtuk, ehelyett döntő hangsúlyt 

helyezzünk az egyén erkölcsös viselkedésének és a közösség megváltó tetteinek 

üdvös erejére. […] Az amerikaiak a történelem megközelítésében is pragmatikusak 

[…], hogy kiderüljön: milyen „tanulságokat” lehet levonni a múltból, annak 

érdekében […] hogy meg lehessen akadályozni a legrosszabb fajta kilengések 

„újbóli előfordulását”. (Rosenfeld 2013: 76) 

 

Sólem Áléchem regényei és alakjai megfelelnek ennek a kritériumnak, hősöket szerepeltet 

regényeiben, ha nem is a szó általában használt, hanem hétköznapi értelmében, akik 
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képesek a túlélésre, az újrakezdésre, ahogyan legismertebb alakja, Tevje is. A 

„mindennapok hőse” figurájának amerikai ethosza így találkozik a zsidó történelem, a stejtl 

és a jiddis irodalom eszményével, újfent illusztrálva, hogy egyfelől a musical műfaja az 

amerikai identitás egyik fő kifejezési formája, másrészt, hogy a zsidó kulturális hagyomány 

könnyen megtalálja ebben a kifejezési formában saját lehetőségeit.  

 

A siker nagyságát mi sem jelzi jobban, mint hogy egészen 1972. június 2-ig játszották a 

Broadway-n, összesen 3242 alkalommal, ami az egyik leghosszabb sikerszéria a 

musicaltörténetben. Londonban 2030 alkalommal játszották egyfolytában, és többek között 

Japánban is nagy sikert aratott, ahol a mai napig is ez a leghosszabban játszott musical. 

Recepcióesztétikai és recepciótörténeti szempontból talán éppen ez a siker a legérdekesebb, 

mivel annak ellenére, hogy Japán a 19. század végétől jelentősen és radikálisan 

nyugatizálódott, a zsidó kultúra kevésbé lehet ismerős egy japán néző számára. Ugyanakkor a 

japán kultúrában a kivételesen fejlett modern technikai civilizáció megléte mellett a 

hagyomány megőrzésére is hatalmas hangsúlyt fektetnek, sőt, a 19. század végén kezdődő 

nyugatiasodással és modernizációval szemben a japán hagyomány és különösen a sinto vallás 

hívei elkeseredett csatákat vívtak. A japán néző tehát a kis zsidó stejtlnek és Tevjének a 

hagyomány, a tradicionális értékek és identitásuk iránti hűségével azonosulni tudott, és a 

maga identitásának arra a részére ismert, amelynek a hagyományok iránti hűség az egyik 

pillére. Magyarországon 1973. február 29-én a Fővárosi Operettszínház mutatta be először a 

darabot, Vámos László rendezésében. A főszerepet Bessenyei Ferenc játszotta, akinek 

alakítása a mai napig meghatározó a magyarországi Tevje-alakítások sorában, noha énekesi 

teljesítményét mások felülmúlták. Vámos Lászlónak ezért többen is felrótták, hogy a 

lényegesen jobban éneklő Kazal László is lehetőséget kaphatott volna a főszerepre. A többi 

főszerepet Petress Zsuzsa, Halász Aranka, Kovács Zsuzsa, Várhegyi Teréz, Csongrádi Kata, 

Oszvald Marika, Maros Gábor és Kertész Péter játszották. Azóta számos alkalommal került 

színre, vidéken például Nyíregyházán, Szegeden, Debrecenben, Kaposváron, Budapesten a 

Madách Színházban (a Budapest Klezmer Band közreműködésével), jelenleg 2010 óta a 

Vígszínház műsorán látható, a bemutatón a főszerepeket Hegedűs D. Géza/Reviczky Gábor és 

Halász Judit alakították. A hangfelvételek közül szót érdemel az eredeti, Broadway-

szereposztással készült RCA-felvétel, 1964-ből, valamint a Columbia által rögzített héber 

felvétel 1965-ből az izraeli bemutató résztvevőivel, amelyet jiddisül is rögzítettek. Említésre 

méltó a magyar bemutató szereposztásával készült felvétel is, valamint az 1971-ben forgatott 
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filmváltozat, amelyet Norman Jewison rendezett, a főszerepekben pedig Topol, Norma Crane, 

Rosalind Harris, Leonard Frey, Molly Picon, Paul Mann és Paul Michael Glaser láthatók. 

Topol filmen és színpadon nyújtott alakítása nem egyszerűen „csak” kiemelkedő, hanem ő 

maga Tevje, neve mind a mai napig egybeolvad Tevje figurájával.  

    

A magyarországi recepció szempontjából fontos tény, hogy a holokauszt után először 

kerülhetett színre egy „zsidó” darab, méghozzá olyan történet, amelyben a zsidó vallás és 

identitás nyíltan, felvállaltan kap helyet. A nem zsidó nézők így egy számukra misztikus 

világba kaptak betekintést, amiről a holokauszt után csak suttogva lehetett beszélni, és amiről 

nem kérdezhettek, mert a veszteségek és az elfojtás miatt szinte nem volt kit megkérdezni, a 

zsidó nézők pedig legalább a színpad közvetítésével azonosulhattak identitásukkal, a nélkül, 

hogy megtorlástól kellett volna tartaniuk. 1973 októberében pedig a recepció újabb réteggel 

gazdagodott, amikor a jom kipur-i háború idején zsidók és nem zsidók számára a Hegedűs a 

háztetőn megnézése egyfajta szimpátiatüntetést is jelentett az élet-halál harcát vívó Izrael 

mellett. A pártvezetés érzékelte is, hogy a darab sikere a zsidó önazonosság megélése iránti 

vágynak és a szimpátiának is köszönhető, ezért egy időre a színház vezetésének „pihentetnie” 

kellett az előadást.      

 

A musical cselekménye 1905-ben kezdődik, a nyitóképében a zsidó sors bizonytalanságát 

jelképező címbeli hegedűs játszik egy anatevkai háztetőn. Itt, Anatevkában él Tevje, a 

szegény tejesember feleségével, Goldéval, és öt lányával. Cejtl, Hodel, Chava, a három 

nagyobb lány már eladósorban van, Cejtlnek Golde kérésére a házasságközvetítő már férjet is 

keres. Cejtl azonban a szegény kis szabót, Mótlt szereti, és amikor a gazdag mészáros, Lázár 

Wolf megkéri a kezét, kétségbeesetten könyörög apjának, hogy ne adja hozzá. Tevje ugyan 

megdöbben, hogy Cejtl szerelemből szeretne férjhez menni, de végül rezignáltan tudomásul 

veszi, hogy az idők ilyen furcsán változnak, és megesik szíve a fiatalokon. A lakodalmon a 

második lány, Hodel, a fiatal diákkal, Percsikkel táncol, a kis közösség megrökönyödésére, 

ahol a szigorú hagyomány szerint fiú és lány nem táncolhat egymással, de végül itt is győz a 

modern, városi divat, a szigorú illendőség keretein belül. Azonban a boldog lakodalmat egy 

pogrom szakítja félbe. Később Percsiket letartóztatják forradalmár tevékenysége miatt, és 

Szibériába száműzik, ahova Hodel is követi. Apja áldását adja rájuk, Hodel pedig megígéri, 

hogy rabbi előtt és hüpe alatt házasodnak össze. A harmadik lány, Chava egy orosz fiúba, 

Fegykába szeret bele, és a kedvéért kikeresztelkedik, majd feleségül megy hozzá. Az összetört 

Tevjét halottnak tekinti lányát. A falu csendbiztosa hozza a hírt: a zsidóknak el kell hagyniuk 
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Anatevkát. A zsidó asszonyok kitakarítják a házat, hogy az utánuk jövők ne szólják le őket, és 

a közösség útnak indul,. Tevje két kisebbik lányával és feleségével Amerikába készül. Az 

utolsó pillanatban még utóléri őket Chava és férje, hogy elmondják, ők is elhagyják Anatevkát, 

mert nem hajlandók olyan helyen élni, ahol így bánnak más emberekkel. A záróképben újra 

megjelenik a hegedűs a háztetőn.   

 

Tevje bizonyos értelemben hamleti karakterként kénytelen átélni a „kizökkent az idő; – ó 

kárhozat” (Arany János fordítása) tapasztalatát, és egyúttal rezignáltan tudomásul venni, hogy 

nem képes azt helyrehozni, mert nem erre született, sőt, talán nincs is senki, aki erre született. 

Az identitás Anatevkában még egységes, de már be-betör a modern világ. Cejtl és Hodel még 

ezen az identitáson belül képzelik el életüket, saját individuális igényeiket a hagyományon 

belül szeretnék megélni, de Chava már az asszimilációt, a kilépést választja, mégha egy 

szerelem kedvéért is. Chava musicalbeli sorsa megsejteti az európai zsidóság közelgő nagy 

tragédiáját is: a regénnyel ellentétben férjével együtt Krakkóba megy, amely a soá egyik 

legnagyobb áldozatát szenvedte el, és ez az utalás azt sejteti, hogy ennek a tragédiának Chava 

és gyermekei is áldozatául eshetnek, függetlenül attól, hogy Chava elhagyta a zsidóságot. A 

kilépés a hagyományból tehát e szerint nem ment életet. A musical azt sugallja, hogy ehelyett 

inkább olyan közeget kell választani, ahol az ember szabadon és biztonságban megélheti 

önazonosságát. Az amerikai zsidó néző így szembesül saját zsidó önazonosságával és annak 

megélésével, de a nem zsidó néző is ugyanúgy szembesülhet saját identitásával, és a szélesebb 

amerikai egyéni és nemzeti önazonosság jegyében úgy érezheti, hogy az Egyesült Államok 

pontosan az a hely, ahol ezt Tevje és gyermekei megélhetik. Az e feletti büszkeség pedig 

megerősíti amerikai identitását. Az európai néző számára azonban a soá tapasztalata 

fordulópont. A zsidó néző a zsidó identitással és a múlt traumáival szembesül, és azzal a 

kérdéssel, hogy a többségi társadalom hogyan vetett számot saját múltjával – egyáltalán, 

megtörtént-e a számvetés. A nem zsidó néző ugyanígy a szembenézéssel vagy annak 

hiányával kell megküzdenie, de mindkét esetben azon is múlik a Fischer-Lichte-i 

transzformációfázis megtörténte vagy elmaradása, hogy miként viszonyul a többségi 

társadalom saját múltjához.     
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3.3.   Modernizáció és zsidó identitás Nyugat- és Közép-Európán túl 

 

3.3.1 Kilépés a gettóból: a jiddis színház és dráma 

 

A német-francia eredetű, majd a középkorban a keresztesháborúk és egyéb kiűzetések 

következetében az észak-keleti, túlnyomórészt szláv területekre húzódó askenázi zsidóság 

ugyanúgy magával vitte közép-német eredetű nyelvét, amely később szláv elemekkel 

gazdagodott, minként a szefárdok spanyol eredetű nyelvüket. A jiddis nyelvű kultúra sok 

évszázaddal később, a 19-20. század fordulóján éli majd virágkorát főleg Oroszországban, 

Lengyelországban, majd az Egyesült Államokban, különös tekintettel a regényirodalomra és a 

színházra – szemben a szefárd kultúrával, amelynek a líra a leggazdagabb műfaja. A jiddis 

nyelvű világi irodalom első emlékei a 16. századra tekintenek vissza, a modern jiddis nyelvű 

irodalom azonban a haszkala nyomán fejlődik ki. A zsidó felvilágosodás a 19. század második 

felében éri el Oroszországot, és először komoly reményekkel kecsegtet. Kezdetben úgy tűnik, 

hogy Oroszországban is van esély a zsidóság emancipációjára, és II. Sándor cár (1818-1981) 

uralkodása alatt számos törvényi koprlátozást eltörölnek és valóban jelentősen javul a zsidó 

közösségek helyzete. Azonban a cár meggyilkolása után – amelybe egy zsidó diák is 

belekeveredett – a kedvezményeket eltörlik, a zsidók helyzete újra rohamosan hanyatlásnak 

indul, sőt, az 1880-as évektől kezdődően, a kor Európájában példátlan módon, és nagy 

nemzetközi felháborodást keltve, rendszeressé válnak a véres, százak vagy ezrek halálát 

követelő pogromok is. Ebben a környezetben esély sem volt az integrációra, még kulturális és 

nyelvi téren sem, és az állandó félelem és szegénység légkörében a zsidó vallási autoritások is 

szigorúbbá váltak, a közösségek pedig jobbára befelé fordultak. Azok a zsidó fiatalok, akik a 

rövid életű szabadabb légkörben a haszkala szellemiségét követve közeledni kezdtek a 

többségi és általában a világi kultúrához – gyakran elhagyva vallásos gyökereiket, miközben 

zsidó identitásukhoz ragaszkodtak – két tűz között találták magukat. Az orosz kultúra nem 

volt rájuk kíváncsi (legfeljebb csak akkor, ha kikeresztelkedtek, vagy kivételes esetben, ha az 

előadóművészetek terén speciális tehetséggel rendelkeztek zenészként vagy táncosként), a 

hagyományos stejtl viszont már távoli volt számukra. Ezeknek a fiataloknak egy része az 

orosz „underground” politikai-kulturális szervezeteihez csatlakozott, amely némileg 

befogadóbb volt, vagy zsidó politikai és kulturális mozgalmakat hoztak létre. Ilyen zsidó 

politikai mozgalom volt többek között például a cionizmus, amely Oroszországban, illetve 

vonzáskörében, a Baltikumban és Lengyelországban válik komoly mozgalommá, és ami a 

héber kulturális reneszánszt, így a modern héber színház megszületését hozza magával, 
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ahogyan ezt az izraeli színházról szóló fejezetben látni fogjuk. Mivel ezek a fiatalok a jiddis 

nyelvet és kultúrát jól ismerik, és többen a héberben is jártasak, ugyanakkor jelentős világi 

műveltségük is van, egy részük a jiddis, más részük pedig éppen ellenkezőleg, a héber kultúra 

reneszánszának motorjává válik. Később a nagyobb városokban a vallási autoritások is 

engedékenyebbé válnak, aminek köszönhetően a reformerek valódi inspiratív közegben 

találják magukat: 

 

A vilnai központú, hasszidizmus-ellenes, mendelssohn-i ihletetségű, mai kifejezéssel 

européernek nevezhető orthodoxia és a hászidizmus szembenállása idővel gyengült. A 

cadikok köré gyűlt jámborok és a kitörés vágyában égő reformgondolkodók egyre 

könnyebben átjártak egymás világába. […] az olyan – a jiddis nyelvi zónában 

elhelyezkedő, de kevert lakosságú – „metropoliszok”, mint Lemberg, Iasi, Kiev, 

Odessza, Varsó, Vilna, Csernovic, Kisinyov alkalmat adtak a kultúrák találkozására. 

(Halász 1999: 50) 

 

A stejtl-ből kikerülő fiatalok, különböző falusi komédiások, bádhánok/badchenek (a vallásban, 

vallásos kultúrában járatos komédiások), klezmerzenészek az urbanizált értelmiséggel 

kapcsolatba kerülve új impulzusokat kapnak, és ezek a találkozások képezik majd alapját a 

jiddis színház megszületésének. Olvasóköröket, önképző egyleteket, művészeti csoportokat 

szerveznek, és megjelennek az első, még önálló játszóhellyel nem rendelkező amatőr 

társulatok. Az előadások helyszínei először kocsmák, szórakozóhelyek voltak; ez az oka 

annak, hogy a jiddis színház eredendően a szórakoztatásra helyezte a hangsúlyt. A jiddis 

színház egy gazdag közép- és kelet-európai színházi kultúra talaján jön létre, egyszerre 

modernizációs törekvésként és a kulturális identitás megteremtésének lehetőségeként, 

hasonlóan a jiddis regényhez, amely az orosz realista nagyregény közegében születik meg. Az 

identitásképzésnek ebben az esetben kettős kihívással kell megbirkóznia egy modern zsidó 

identitás megteremtéséért: egyrészt az elutasító külvilággal, másrészt a külvilág elutasítása 

miatt óvatos, bezárkozó belső közeg ellenében. A többségi közeggel szemben egy erős, saját 

nyelvű (jiddis, héber) kultúrát próbálnak megteremteni, a zsidó közeggel szemben pedig egy 

modern, világi kultúrát. Oroszországból indul el tehát az a folyamat, amely egész Kelet-

Európában a jiddis színház megszületéséhez és felvirágzásához vezet, annak ellenére, hogy 

miként látni fogjuk, az első igazán jelentős zsidó társulat Romániában születik meg.     
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A jiddis színház és egyúttal dráma azonban ez esetben sem a semmiből jön létre. 1598-ból 

ismerjük az első jiddis színdarab kéziratát, majd a 18. századból tudomásunk van egy 

komédia kinyomtatásáról, amelynek azonban a frivol szellemisége annyira megdöbbenti a 

művelt frankfurti zisdó elitet, hogy az összes példányt elégetik. Néhány évvel később 

frankfurti és hamburgi jesiva bóherek adnak elő bibliai témájú darabokat, és hasonló 

próbálkozásokról tudunk más német és lengyel városokból is. Egy varsói előadás a rabbinátus 

haragját is kivívja, többek között azért, mert nem purimkor, a vallásilag egyetlen tolerálható 

alkalomból mutatják be, így a városvezetést kérik, hogy tiltsa be az előadást (L. Rosenfeld 

1977: 32). A jiddis dráma és a jiddis színház megteremtése iránti vágy a későbbiekben sem 

csökken, sőt, annak ellenére, hogy a haszkala mélyen elutasító volt a jiddissel szemben, még 

Közép- és Nyugat-Európából is ismerünk jiddis nyelvű dráma kezdeményezéseket. A nyugati 

jiddis színműírók közül Isaac Euchel (1756-1804) és Aharon Halle Wolfsohn (1754-1835) 

neve érdemel említést, valamint a Monarchia területén működő Joseph Biedermanné (1800-?), 

aki a század közepén amatőr társulatot is szervezett Bécsben (Halász 1999: 34). Az 

asszimiláció és a haszkala jiddissel szembeni ellenérzése miatt azonban a nyugati jiddis dráma 

és színház hamar elsorvad és a jiddis színjátszás súlypontja Kelet-Európára tevődik át, ahol a 

zsidó közösségeknek gyakorlatilag semmi esélyük nincs az emancipációra és a kulturális 

integrációra. Ezeken a területeken a haszkala alkotói a héber és a jiddis kultúrán keresztül 

adaptálják a felvilágosodás nézeteit, a zsidó társadalmon és kulturális közegen belül maradva. 

Az általunk ismert első keleti jiddis darab Solomon Ettinger (1803-1856) varsói orvos 

munkája, és többek között Mendele Mocher Szforim (azaz Sólem Jankev Brojde/Abramovics) 

is próbálkozik regények mellett színművek írásával is. Az egyik ilyen próbálkozása egy 

Tartuffe-adaptáció – a téma feldolgozása, mint látni fogjuk, végigkíséri a zsidó dráma 

történetét, egészen napjaink izraeli színházáig (Halász 1999: 35).  

 

A jiddis színház Romániában születik meg, de gyökerei a galíciai vándorkomédiásokig 

nyúlnak vissza. Jiddis nyelvű társulat és színház létrehozására már a 19. század közepén is 

több kísérletet látunk, főleg Varsóban és Minszkben. Az első állandónak tekinthető színház 

1838-ban egy varsói táncteremben jött létre, ahol a Moses című darabot mutatták be 

(Kiljanczyk, Matysak 1975: 6), de csak az úgynevezett brodi énekesek csoportja képes 

először egy huzamosabb ideig működő, sikeres társulatot működtetni. A brodi dalnokok vagy 

kávéházi zenészek tréfás, kabarészerű műsoraikkal járták Kelet-Európát; vezetőjük, Bert 

Broder (1815-1886) 1850-ben hozta létre a csoportot Brodyban, de utánuk 1855-ben a mai 

Ukrajna területén Zsitomirban, majd 1864-ben Oroszországban is próbálkoznak színjátszással. 
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Maguk Broderék Galícia és az Észak-Kárpátok vidékeit járták műsoraikkal, amely főleg jiddis 

költők verseiből írt dalokból álltak, amiket párbeszédekkel, táncokkal kapcsoltak össze, míg 

végül ezek egy idő után egyfelvonásosos szkeccsekké álltak össze (Halász 1999: 52).  

 

Broderék 1865-ben egy akkor még ismeretlen rabbinövendék, Abraham Goldfaden (1840-

1908) népdalgyűjteményének darabjait is műsorukra tűzték. Abraham Goldfaden először 

improvizatív darabokat írt egy-két művésznek, amelyekhez nagyrészt a brodi énekesek 

műsoraiból merített ihletet, és később mint a jiddis színház atyja válik ismerté. 

Munkásságával az addigi lelkes amatőrizmusból a profizmus útjára tereli a zsidó színházat. 

Goldfaden 1876-ban egy újságírói állás miatt megy a moldvai Iașiba, felhagyva addigi jesiva-

tanulmányaival. Színház iráni vonzalma azonban nem újkeletű: 1861-ben maga is „színpadra 

lépett” egy amatőr, jesiva-bócherekből álló „társulat” tagjaként Zsitomirban és Lembergben 

már tett egy kísérletet társulat létrehozására. A Iașiban összeállt társulat előadásait a Zöldfa 

vendéglőben játssza. Első bemutatója, Az újoncok című bohózat egy jelmezes, díszletek 

között előadott kétfelvonásos szkeccs volt, Goldfaden dalaiból szerkesztve, de az összekötő 

dialógusok szövegének megírásához Goldfaden például Schillertől is kölcsönzött. A társulat 

előadásai óriási sikert arattak, még az egyébként hírhedten antiszemita román költő, Mihail 

Eminescu is lelkesen méltatja az előadásokat (Liontescu 2010: 24). Egyre többen csatlakoztak 

hozzájuk, így egyre inkább képessé váltak arra, hogy valódi társulattá kovácsolódjanak össze, 

és egy idő után már nők is színpadra léptek darabjaiban. Egy tizenhatéves, Soore (Sara) Siegel 

nevű lány volt az első, általunk ismert „színésznő” a jiddis színház történetében, akinek 

fellépésére Galațiban került sor, miután másutt Goldfadden kísérletei kudarccal végződtek, 

ugyanis a „tisztességes” zsidó lányok számára a színpadi szereplés elképzelhetetlen volt. 

Végül Soore második előadását is letiltják a szülei (L. Rosenfeld 1977: 41-42), viszont nem 

sokkal később Goldfaden már talál állandó színésznőt. Goldfaden az év ősszel már 

Bukarestben is sikert arat, és utazásai következtében Oroszországban, Lengyelországban és 

végül az Egyesült Államokban is több társulat alakul.  

 

A művelt zsidó értelmiség lenézte Goldfaden szórakoztató darabjait, amelyek valóban nem 

képviselnek különösebben magas esztétikai értéket; jobbára melodramatikus, moralizáló, 

zenés alkotások. Legismertebb művei a József Egyiptomban, A boszorkány, Szulamit és a  

Judit és Holofernész. Művelődéstörténeti jelentőségük, illetve a zsidó színjátszás és dráma 

történetében betöltött szerepük azonban felbecsülhetetlen. Goldfaden ugyanis megteremti „a” 

zsidó színházat, bebizonyítja létjogosultságát és ösztönzi a zsidó dráma fejlődését. Az első 
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sikerek után Goldfaden Odesszában is komoly színházteremtő tevékenységet végez, és ott 

már önálló játszóhellyel is rendelkeznek. Többszáz darabot írt, zenéjüket is maga szerezte, és 

szervezői tevékenységének hála képes jelentős mecenatúrát is megteremteni a zsidó 

színjátszásnak, miközben megalapozza a színészképzést is. Szórakoztató, népszerű 

darabjaival igyekszik a tömegek ízlését is formálni: a Lo Tachmod című darabja például a 

Faust átirata, a Der Ligner (A hazug) Gogol A revizor című drámájának adaptálása, a 

Kabzensohn un Hungerman (Szegényfi és az Éhes) pedig Molière hatását viseli magán 

(Halász 1999: 55). Színpadi-szcenikai értelemben is döntő hatást gyakorol a zsidó színházra, 

Halász Tamás megjegyzi, hogy az általa alkalmazott sejtelmes világítási technika – 

gyertyákkal és fáklyákkal – az elektromosság diadalát is túléli, és ugyanígy sokáig jellemző 

marad a jiddis színházra az a mód, ahogyan a különböző színpadi típusokat, karaktereket 

bizonyos meghatározott jelmezekkel azonosítják (Halász 1999: 55). 

 

1883-ra Goldfaden működésének köszönhetően Oroszországban már négy zsidó társulat 

létezik, többek között Leon Jehuda Lerner (1849-1907) társulata, amely egy magasabb 

esztétikai színvonalat próbált megvalósítani, főleg európai klasszikusok jiddisre fordításával 

és bemutatásával. Ekkor azonban a II. Sándor cár meggyilkolása után kiadott zsidóellenes 

rendelkezések értelmében betiltják a zsidó színházakat, és maguk Goldfadenék Varsóba teszik 

át székhelyüket, ahol 1887-ig játszanak Német Társulat néven. Románia és a Monarchia 

területén több társulat is születik, és a nagymértékű oroszországi kivándorlás 

következményeként a jiddis színháznak egy új központja jön létre New Yorkban. 1880-1914 

között Oroszországot milliós nagyságrendben hagyják el a zsidók, míg New York zsidó 

lakossága 65 000-ról a tizenötszörösére nő. Az Egyesült Államokban a jiddis színház immár 

nem a külső fenyegetettséggel szembeni szellemi-spirituális védelem és a külvilág elutasítása 

ellenére is utat törő modernizáció megvalósulásának lehetőségeit nyújtja, hanem a 

szülőföldjüket elhagyó, eredeti közösségeikből kiszakított egyének közösségteremtésének, és 

egyúttal egy szabadabb, értelmesebb élet megélésének, azaz egy új, fenyegetettségtől mentes 

zsidó identitás megnyilvánulásának esélyeit. Mel Gordon színháztörténész a The Drama 

Review – Jewish Theatre Issue 1980. szeptemberi számának bevezetőjében a nem zsidó 

Hutchins Hapgood társadalomkutatót idézi, aki szerint ekkortájt egy szegény zsidó férfi vagy 

lány, aki hetente 10 dollárt keresett, keresetéből ötöt színházra költött (The Drama Review 

1980: 3). A művészi színvonal nem volt magas, és a nézőközönség zöme inkább a szegényebb, 

kevésbé iskolázott rétegből került ki, a darabok alaphangja pedig általában szentimentális volt, 

és főleg a szülőföld iránti nosztalgiát fejezte ki. New Yorkban az első jiddis nyelvű bemutató 
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1882 augusztusában egy amatőr színész által szervezett előadás volt, az első termékenyebb és 

jelentősebb szerzőnek pedig Mojse Hurvitz tekinthető, aki színműírói kört is szervezett, és 

miként oly sokan, ő is számos európai klasszikust adaptált zsidó környezetbe (Halász 1999: 

57). A jiddis színház – hasonlóan a szefárd színházhoz, amely, mint láttuk, a 17. században is 

érzékenyen fordult a kortárs zsidó történelem eseményei felé, és a 19. században is hasonló 

érzékenységet mutatott az aktuális események iránt – igyekezett bemutatni és interpretálni a 

zsidó közösségeket, zsidókat érintő történéseket. Erre beszédes példa Joszef Lateiner New 

Yorkban magyar szempontból is érdekes, New Yorkban bemutatott darabja, a Trial at Tisza 

Eslar, amely a tiszaeszlári pert dolgozza fel (L. Rosenfeld 1977: 229). A New York-i zsidó 

színház első két társulatalapítója Borisz Tomasevszkij (aki filmezéssel is próbálkozik ) és A. 

Golubok, később pedig a Romániában már sikeres sztárszínész Zelig Mogulescu társulata is 

áttelepül, és hosszas, sikeres együttműködésbe kezd Hurvitz-cal és munkatársával, a fent 

említett Joszef Lateinerrel. 1887-ben Abraham Goldfaden is New Yorkba érkezik, nem sokkal 

utána, 1890-ben pedig a kor egyik legjelentősebb zsidó színésze, Jacob P. Adler is megkezdi 

New York-i tevékenységét.  

 

Amerikában a jiddis dráma valódi, minőségbeli forradalma Jacob Gordin (1853-1909) 

nevéhez fűződik. Gordin az általa „sund” (jiddisül: „szemét”) néven illetett, Goldfadenék által 

kedvelt rögtönzéses játékot kíméletlenül igyekezett kigyomlálni színészeiből, és a kor 

legmodernebb drámai irányzatait is igyekezett a jiddis drámába beolvasztani. Shakespeare-től 

Ibsenig fordította az európai alaprepertoár darabjait, amelyek saját darabjaira is hatottak. Ezek 

közül a legismertebbek: Der Jidiser King Lear (A zsidó Lear király, 1892), a Fauston és a Jób 

könyvén alapuló Gott, Mens un Tajvel (Isten, ember, ördög, 1903), és leghíresebb 

„klasszikusa”, a női Lear király, a Mirele Efros (1898). A huszadik század második 

évtizedében négy jelentős színház működik az amerikai metropoliszban: a Peoples Theatre, a 

Thalia Theatre és a Grand Theatre (Halász 1999: 59), valamint 1918-1950 között a Yiddish 

Art Theatre, 1920-at követően pedig számos kisebb művész színház is alakul. Az ötvenes 

évek után azonban egyre csökken a jiddisül beszélő közösségek száma, a nyelvet életben tartó 

haszid és más ultraortodox közösségek nem érdeklődnek a színház iránt, így egyre kevesebb 

jiddis társulat működik, folyamatosan csökkenő létszámú közösséggel. Hatásuk azonban a 

mai napig számottevő, számos ismert amerikai színész, filmsztár indult jiddis színházi 

háttérből, és a jiddis színház felől érkező alkotók és előadók jelentős szerepet játszanak a 

musical műfajának létrehozásában és formálódásában. A Marx-fivérek vagy a fiatal korában 

jiddis színházakban játszó Walter Matthau mellett ide kívánkozik a karrierjét zsidó 
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kabarékban kezdő Woody Allen neve, de tágabb értelemben a jiddis nyelvet és/vagy kultúrát 

még otthonról jól ismerő Barbra Streisand, Neil Diamond, Danny Keyes, Tony Curtis, Fred 

Astaire vagy David Duchovny neve is (Halász 1999: 72). Virágkorában pedig a jiddis színház 

az amerikai színházi kultúrára is komoly hatást tett, mivel egyrészt kísérletező kedvével, 

másrészt a kortárs európai színház legülönbözőbb műfajainak és irányzatainak integrálásával 

saját stílusába, harmadrészt pedig az európai repertoárrendszer gyakorlásával (amely azóta is 

alapvető különbség az európai és amerikai színházi szisztéma között) – a maga módján akkor 

is újdonságot tudott nyújtani, ha alapvetően a szórakoztató műfajokra fókuszált. Ez felkeltette 

a színészek, kritikusok figyelmét, akik szívesen látogatták a jiddis társulatok előadásait. Jacob 

Adlerről írt életrajzában Lulla Rosenfeld Adler erről így ír:  

 

In years to come actors like Jack Barrymore, Ruth Chatterton, Madge Kennedy, and 

Richard Bennett came often to the Yiddish theatre, as did critics like Stark Young and 

George Jean Nathan. Broadway actors who had to repeat the same lines of the same 

play month after month were intrigued by the repertory system the Yiddish players 

had brought from Europe. Critics found the plays stronger and more interesting then 

the theatrical fare uptown. We are dealing with an age when except for classical 

revivals and Shakespeare productions, nothing could be found from one end of 

Broadway to the other but light, popular entertainment. The American theatre, as we 

now understand the term, had not yet come into existence. Light comedy or 

sentimental melodrama were the order of the day. It would be twenty years before 

Eugene O’Neil loomed up from’beyond the horizon’ to create what we now know as 

the ’American drama’. (Rosenfeld 1977: 308)  

 

Az évek során gyakran látogatták a jiddis színházat olyan színészek, mint Jack 

Barrymore, Ruth Chatterton, Madge Kennedy és Richard Bennett, amint kritikusok is, 

közöttük Stark Young és George Jean Nathan. A Broadway színészei, akiknek 

hónapról hónapra ugyanazon színdarabok ugyanazon sorait kellett ismételniük, 

megigézett kiváncsisággal tekintettek a repertoárszínház rendszerre, amit Európából 

hoztak magukkal a jiddis színészek. A kritikusok erőteljesebbnek és érdekesebbnek 

találták a jiddis színház előadásait, mint az előkelőbb városrészekben működő 

színházak által nyújtott szellemi táplálékot. Egy olyan kor volt ez, amikor a 

klasszikusok felújításain és Shakespeare produkciókon kívül semmi más sem volt 

található a Broadway egyik végétől a másikig, mint könnyű fajsúlyú, népszerű 
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szórakoztatás. Az amerikai színház a kifejezés mai értelmében, még nem született meg. 

Könnyű vígjátékok és szentimentális melodrámák voltak divatban. Húsz évnek kellett 

eltelnie mielőtt Eugene O’Neill felderengett ‘a látóhatáron túlról’, hogy megteremtse 

azt, amit ma ‘amerikai drámaként’ ismerünk. 

 

A kezdetben jobbára inkább szórakoztató jiddis színház azonban Európában is egyre 

kifinomultabbá válik, egyre inkább igyekszik nagy hangsúlyt fektetni az esztétikai értékekre 

is. Az új szerzőgeneráció már a kortárs dráma hatásait, Ibsen, Csehov vagy Strindberg 

innovációit próbálták adaptálni, különösen a szimbolizmusra és a naturalizmusra fogékonyak.  

Az európai jiddis színház két legkiemelkedőbb alkotása An-Ski Dybuk és Leivick Gólem 

című drámája. A Dybukról külön is részletesen szólok, a dráma éppúgy héber változatban arat 

majd igazi sikert, miként Halper Leivick (1888-1962), Gólemje. A Gólem története egy 

középkori legendán alakul, amely szerint egyes embereknek hatalmukban áll a földből 

teremtményt létrehozni – mint az Örökkévaló tette Ádám esetében, akit adamából vagyis 

földből teremtett – majd pedig életre kelteni az Örökkévalóra utaló úgynevezett 

tetragrammatonnal, a négybetűs névvel (י ה ו ה ), aminek kiejtésére a zsidóság hagyományosan 

az Adonáj (Úr, Uram, illetve Örökkévaló) vagy haSem (a Név, illetve Mindenható) szavakat 

használja. A legenda szerint az egyik leghíresebb kreátor Maharal, azaz a híres prágai rabbi, 

Rabbi Juda Löw (1512-1609), aki a gólemmel megvédte a zsidó közösséget a pusztulástól. A 

Maharal név a héber Morenu Ha-Rav Loew (Mesterünk, Loew rabbi) elnevezés 

kezdőbetűiből alkotott betűszó. A darab a héber Habima második híres produkciójává válik 

1925. márciusi bemutatása után.  

 

Max Reinhardt vagy Sztanyiszlavszkij hatása mellett szót érdemel az oroszországi Jiddis 

Művész Színházat 1908-ban megalapító Peretz Hirschbein és az annak nyomdokaiba lépő 

vilniusi Vilnaer Truppot életre hívó David Hermann. A társulat 1916-ban a moszkvai Művész 

Színház hatására jön létre, később Európában és Amerikában is nagy sikerrel vendégszerepelt, 

és elsőként mutatja be a Dybukot. Ide kívánkozik a Varsói Művész Színházat létrehozó 

Avram Jichak Kaminski, felesége Esther Rachel Kaminska, és lányuk, Ida tevékenysége is, 

aki a második világháború után is fenntartja a színház szellemiségét és működését. 

Oroszországban 1917 után egy ideig a rendszer kimondottan támogatja a zsidó színházakat, és 

a nemzeti ügyek népbiztosságának zsidó szekcióján belül működő színházi osztály 

megbízásából 1920-ban megalakul Moszkvai Állami Jiddis Színház (GOSET vagy Melucha), 

amely Alekszander Granovszkij (1890-1937) vezetésével a jiddis irodalom nagy alakjainak, 



 201 

például Scholem Alechemnek vagy Goldfadennek a műveit is színpadon tartotta – noha 

gyakran erősen ideologikus átiratban – és követői szintén igyekeztek lépést tartani a 

legmodernebb irányzatokkal. A díszleteket gyakran Chagall tervezte – létrehozva az 

úgynevezett GOSET-stílust (Turán 1991: 12-15) – játákstílusokra pedig Meyerhold és a 

commedia dell’are egyaránt hatással volt, ami erősen stilizált és gyakran akrobatikus stílust 

eredményezett. A színház azonban a második világháború után kirobbanó brutális antiszemita 

kmpány idején megszűnik (Rozik 2013: 170). Új helyszínként jelenik meg a zsidó színház 

történetében Anglia, miután számos jelentős színházi alkotó a szigetországban telepedik le a 

századfordulón. 1888-ban megalakul az első jiddis színtársulat, és a jiddis színművek mellett 

európai klasszikusokat is játsszanak, sőt, a Temple a Rigoletto és a Parasztbecsület jiddis 

nyelvű előadását is színre állította, önálló jiddis operai kezdeményezések mellett. 

Németországban, pontosabban Berlinben is létrehoztak jiddis társulatokat, sőt, Anton és 

Donat Hernfeld egy sajátosan berlini komédia-kabaré ötvözetet is kidolgozott. Európa és az 

Egyesült Államok mellett Argentinában is létrejöttek jiddis színházak (Halász 1999: 65-66).  

 

A jiddis színház európai virágzásának a holokauszt vetett véget. A soá idején is léteztek – 

amíg létezhettek – színtársulatok, színházi előadások, mint a vilniusi gettószínház (amelyről 

az izraeli drámáról szóló fejezetben írok részletesen) vagy Magyarországon az OMIKE 

színielőadásai. A soát követően a szocialista blokk országaiban a hatalom egyfajta kirakatként 

tartott fent zsidó-jiddis színházakat Varsóban vagy Bukarestben, illetve a Szovjeunióban. 

Varsóban Ida Kaminska művészeti vezetésével jön létre 1948-ban az Állami Zsidó Színház, 

ami az egykori Varsói Jiddis Művész Színház utódjának tekinthető. A kommunista 

időszakban inkább kínos kötelességként tekintettek a színház fenntartására, amelyhez azonban 

nem nyúlhattak hozzá, Ida Kaminska tekintélye miatt. A színház azonban a politikai 

körülmények ellenére magas esztétikai színvonalat képviselt, és így több volt politikai 

propagandaintézménynél. Több, mint negyven bemutatót tartottak, és 1973-ban a Dybuk is 

színre került. Előadásaikkal Lengyelországon belül és külföldön is turnéztak, és a zsidó 

repoertoár mellett európai klasszikusokat és kortárs darabokat is játszottak, mint pélául a 

(Kurázsi mama, Az ügynök halála, Ben Johnson Volpone-ja (Kiljanczyk; Matysak 1975: 19-

20). Saját színészképzést és jiddis tanfolyamokat is szerveztek – ezt az utóbbit az a szomorú 

tapasztalat inspirálhatta, hogy a havanas évek végétől egyre többször volt szükség 

előadásaikon tolmácsolásra és fejhallgatók kiosztására (Halász 1999: 70). Szintén propaganda 

célok tartották életben a nem kevésbé jeles múltra visszatekintő bukaresti jiddis színházat is, 

amely elismert, népszerű társulat volt a hábrú előtti évtizedekben, és rendszeresen tartotta a 
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kapcsolatot más jiddis társulatokkal, például a vilnai zsidó színház előadásait is vendégül látta 

1923-ban. A színház zsidó és nem zsidó darabokat egyaránt játszott, és virágzása egészen 

1940-ig tartott, amikor a jiddis használatát betiltották, a zsidó színészeket pedig minden 

színházból elbocsátották. Ennek ellenére egy zsidó színházat alapítottak Baraseum néven, 

ahol a román nyelvű előadásokat jiddis dalokkal, viccekkel tarkították. 1948-ban hozza létre 

az állam a Teatrul Evreiesc de Stat (Állami Zsidó Színház) néven a zsidó színházat, amely 

azóta mintegy 250 bemutatót tartott és az egyetemes drámairodalom alkotásait (Balzac, 

Brecht, Lessing) éppúgy műsorra tűzték, mint zsidó drámákat, főleg An-Ski, Gordin és 

Scholem Alechem darabjait vagy Anna Frank naplójának színpadi adaptációját. 1989 után a 

társulat Izraelben, az Egyesült Államokban, Spanyolországban, Magyarországon és másutt is 

vendégszerepelt (Liontescu, 2010: 24). A szocialista blokk vezető hatalma, a Szovjetunió 

szintén létrehozta a maga propagandaintézményét a kirakat zsidó „autonóm körzetben” 

Birobidzsánban, 1979-ben. A Szovjet Zsidó Zenész Színház pedig operákat, baletteket, 

revüket tartott műsorán. Izraelben is léteztek és léteznek jiddis nyelvű társulatok, azonban a 

héber nyelv és az izraeli zsidó identitás térnyerése miatt ezek a társulatok – hasonlóan a jiddis 

kultúra más szegmenseihez – csak egy szűkebb közeg érdeklődésére tarthatnak számot. 

 

Magyarországon jiddis színház szinte csak a Kárpátalján és Erdélyben létezett (Halász 1999: 

88). A jiddis drámaírók között Saphir Moritz Gottlieb (1795-1858) ismertebb, illetve Holder 

József költő (1893-1945), aki azonban maga nem írt drámát, viszont számos magyar 

színművet fordított jiddisre. A kevés intézmény közül a leghosszabb ideig a Wertheimer-

Mulató működött, 1896-1912 között, ahol „klasszikus” jiddis zenés műsorokat adtak elő – 

dalokkal és prózai betétekkel.  

 

A jiddis színház művelődéstörténeti jelentősége és a zsidó identitás formálódásában játszott 

szerepe nagyban foglalkoztatta a zsidó és nem zsidó művészeket is, és nemcsak színészeket, 

drámaírókat, színházi alkotókat, hanem a tágabb értelmiségi közeget is, ahogyan ezt 

egyébként majd a héber színjátszás születésénél is látjuk, amely az orosz értelmiség 

érdeklődését is felkelti. A fentebb idézett amerikai érdeklődés még a színház világán belül 

marad, és a színházi „szakemberek” – alkotók, színészek, kritikusok – lázas útkeresésének, 

kíváncsiságának a jele. De az első világháború előestéjén Európában, pontosabban Prágában, 

amely nem tekinthető a jiddis színház fontos helyszínének, már azt tapasztaljuk, hogy a 

közép-európai zsidó értelmiség saját identitását próbálja megtalálni, megteremteni vagy 

megrősíteni a jiddis színház segítségével. Erről nyújt rendkívül erős képet Franz Kafka 
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naplója. 1911. szeptember 24. és 1912. január 21. között egy lembergi jiddis társulat 

vendégszerepelt Prágában, főleg a Savoy kávéházban. Franz Kafka többször is megnézte 

előadásaikat, és ezekről rendszeresen beszámolt naplójában, többek között innen ismerjük a 

társulat repertoárját is. Részletes leírást közöl például Joseph Lateiner Mesumed (A 

hitehagyott) című darabjának előadásáról, és több oldalon át ismerteti a cselekményt is (Kafka 

2008: 103). Kafka ekkortájt komolyan érdeklődött a jiddis kultúra, így a színház iránt is, 

október 8-ai bejegyzésében így ír:  

 

[…] vágyom látni egy nagy jiddis színházat, mivelhogy az előadás talán mégiscsak 

megsínyli a szűkös társulatot és a pontatlan betanulást. Vágyom ismerni a jiddis 

irodalmat is, amelynek bizonyára az a rendeltetése, hogy minden egyes művében 

szakadatlanul nemzeti harcálláspontot foglaljon el. (Kafka 2008: 111) 

 

Október 11-én kelt bejegyzése pedig így szól:  

 

Tegnapelőtt a zsidóknál a Savoy kávéházban. Feimann Széder-esté-je. [Valójában 

Lateiner darabja] Időnként csak azét nem avatkozunk be a cselekménybe (abban a 

pillanatban villant át rajtam ennek tudata), met túlságosan felzaklatott, nem azért, mert 

csupán nézők voltunk. (Kafka 2008: 117) 

 

 Beszámol Goldfaden darabjainak, a Bar Kochbának és a Szulamitnak előadásáról is 

(amelyből a fordító, Györffy Miklós jegyzete szerint 1916-ban magyar film is készült), a híres 

színész, Löwy Alecheim-felolvasóestjéről vagy Gordon (azaz Gordin) Vademberének 

előadásáról, akit jobb szezőnek tart, mint Lateinert és a többi jiddis szerzőt. Igaz, hozzáteszi, 

hogy: itt nincs már meg igazán a többi darab közvetlen, végérvényes formában rögtönzött 

zsidósága, e zsidóság lármája tompább és emiatt elnagyoltabb.” (Kafka 2008: 140). Gyakran 

töltötte idejét a színészekkel, főleg jó barátjával, Yitzchak Löwyvel (1887-1942), akinek 1912 

februárjában előadóestet is szervez a Zsidó Városháza dísztermében, amelyen egyébként a 

„zsargonról”, azaz a jiddisről maga is tart egy előadást. Leírja a társulat szegényes 

életkörülményeit, betekintést engedve ezáltal a jiddis társulatok többségének helyzetébe. 

Gyakran a Savoy személyzete is megveti a színészeket:  

 

[…] a lesújtó benyomások a tiszteletet kikezdik bennük, megvetik a színészeket, mint 

éhenkórászokat, csavargókat, hitsorsosokat, akárcsak a történelmi időkben. Így a 
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főpincér ki akarta dobni a teremből Löwyt, az ajtónálló, volt bordélyházi alkalmazott, 

jelenleg strici, lehurrogta a kis Tschissiket […] (Kafka 2008: 151) 

 

1912. január hatodikai bejegyzésében viszont már csalódottságának ad hangot:  

 

Tegnap Feimann Alkirály-a. Elhagy a fogékonyságom az iránt, ami zsidó ezekben a 

darabokban, mert túlságosan egyformák, és olyan siránkozássá fajulnak, amely 

szórványosan heves kitörésekre büszke. Az első daraboknál arra gondolhattam, hogy 

olyan zsidóságra találtam, amelyből a magamé ered, és hogy felém fognak majd 

bontakozni, felvilágosítanak, és továbblendítenek nehézkes zsidóságomban. Ehelyett 

távolodnak tőlem, minél többet hallok belőlük. (Kafka 208: 267-268) 

 

Kafka számára a jiddis színház tehát – szemben az orosz vagy amerikai zsidó közönséggel – 

nem képes identitásképző erővé válni, részint Kafka erősen individualista személyisége, 

művészi alkata miatt, részint a Monarchia zsidóságának tapasztalati rendje miatt, ami 

jelentősen eltér az oroszországi vagy lengyelországi tapasztalatoktól, és értelemszerűen nem 

sajátja az amerikai jiddis színház közönségének stejtl iránti nosztalgiája sem.   

 

Dybuk 

 

Talán szimbolikusnak tekinthető, hogy a jiddis dráma legkiemelkedőbb alkotása és egyúttal 

az első olyan zsidó dráma, amely nem zsidó társulatok műsorán is többször felbukkan, és 

elsőként tudott kilépni a zsidó színház kereteiből, nem jiddis változatban, hanem egy legendás 

héber előadás révén aratott világsikert. Mindez szinte szimbolizálja azt a váltást, amelynek 

során a zsidó reneszánsz, és ezen belül a zsidó nemzeti színjátszás a virágzó jiddis korszak 

után héber nyelvűvé válik. A Dybuk így két nyelv és két korszak határán születik, és éppúgy 

jogos és indokolt lenne a héber színház keretein belül elemezni, ahogyan a jelen fejezetben. 

Az általam többször idézett Eli Rozik is a jiddis színházról szóló fejezetben tárgyalja a 

darabot könyvében, és ezzel egyetértve én is ezt a megoldást választottam, mivel eredetileg a 

dráma jiddis nyelven született és első bemutatói is jiddis színházakban voltak. Ennek 

értelmében elemzem magát a darabot és a híres Habima-produkciót is ebben a fejezetben.  

 

An-Ski, azaz Slomo Zanvl Rappaport (1863-1920) darabja 1914-ben született, alcíme: két 

világ között. A drámát a híres héber nemzeti költő, Chajjim Nachman Bialik (1873-1934) 
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ülteti át héberre. A néprajzkutató An-Ski 1911-ben Podólia, Volhínia vidékein kutat Joel 

Engellel – a darab későbbi zeneszerzőjével, és ennek a kutatásnak az eredményeit, 

tapasztalatait dolgozza fel, amelyekre kutatóként képes bizonyos objektív kívülállással 

tekinteni. A drámát An-Ski valószínűleg eredetileg oroszul írta, de nem világos, hogy a jiddis 

változatot párhuzamosan az orosz szöveggel készítette-e, vagy az később születt. Miropolban 

bukkan rá a dybuk legendájára, és utazásai során lesz tanúja egy olyan boldogtalan 

szerelemnek is, amely a legendával együtt a Dybuk megszületéséhez vezet. A dráma magyar 

nyelvú kiadásának bevezető tanulmányában Anna Madeyska-Pawlikowska idézi Avishai 

Hadari dolgozatából Joel Engel visszaemlékezését:  

 

Jarmolince városában egy tehetős zsidónál vendégeskedtünk. A vacsora ideje alatt 

figyelemmel kísérhettünk egy eltitkolt, néma szerelmi játékot, mely a gazda lánya és 

egy jesiva-növendék között szövődött, aki a háznál volt kosztos diák. A tartozkodó 

románcot az apa szakította félbe azzal, hogy kijelentette, valaki másnak szánja a lányát. 

Éjjel a lány zokgásának hangjára ébredtünk. An-Ski felkelt, és lelkesedésében egészen 

reggelig írta feljegyzéseit. Ez a szerelem nagyon nagy hatást gyakorolt rá. (An-Ski 

2008: 10) 

 

A Moszkvai Művész Színház vezetője, Konsztantyin Szergejevics Alekszejev, művésznevén 

Sztanyiszlavszkij már 1915-ben olvasta a darabot, de abban a formában nem tartotta előadásra 

alkalmasnak, ezért An-Ski átdolgozta. Sztanyiszlavszkij emellett csak zsidó színészekkel 

tudta elképzelni a darabot, így An-Ski a Natan Zemach vezette leendő Habima Színház 

számára ajánlotta fel. An-Ski nyolc éven keresztül próbálkozott a darab bemutatásával, de ezt 

megelőzően egyetlen zsidó színház sem volt képes megbirkózni vele. A háború és forradalom 

zűrzavarában Vilnába menekülve el is veszítette a jiddis nyelvű példányt, és 1917-ben a 

dráma rekonstruált jiddis változatát olvasta fel Varsóban barátainak, köztük számos színházi 

szakembernek, akik azonban egyöntetűen úgy vélték, hogy a darab nem előadható. Mihail 

Friedman szerint ez annyira megrázta An-Ski-t, hogy ez vezetett egészségi állapota jelentős 

megromlásához, majd három évvel későbbi haláláig (An-Ski 2008: 11). Végül Dawid Herman 

rendezésében a vilnai Trupa Wileńska mutatta be 1920-ban a Varsói Elizeum Színházban, 

ahol az „előadhatatlan” darab hatamas sikert aratott, egy hónappal An-Ski halála után, egy év 

múlva Maurice Schwartz mutatja be a New York-i Yiddish Theatre színpadán 

 

A dráma máig leghíresebb előadása a Sztanyiszlavszkij-tanítvány, az örmény Jevgenyij 
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Vahtangov által rendezett Habima-előadás, amely 1922-ben került színre. Rendezői 

koncepciója nemcsak a darabra, előadási gyakorlatára, de a zsidó színház, főleg a héber 

színház jellegére is alapvetően rányomta bélyegét. Kórusénekeket iktatott be, kísérteties 

sminkeket alkalmazott, és a játékba kifinomult mozgáskultúrát vezetett be. A misztikus darab 

egyúttal erőteljesen realista síkot is kapott az esküvői jelenet egy mozzanata – a koldusok 

groteszk, dans macabre tánca – társadalmi mondandójának kidomborításával. A hatalmas 

siker – először Oroszországban, majd a mandátumi Palesztinában és több európai 

nagyvárosban – megalapozta a Habima hírnevét, a drámát pedig számos nyelvre lefordították 

– svédre, magyarra, olaszra, bolgárra, de még japánra is – és nem zsidó színházak is 

bemutatták, többek között Japánban vagy éppen Magyarországon is. Legtöbbször a jiddis 

szolgált a fordítások alapjául (An-Ski 2008: 12), ebből készült az 1922-ben publikált két 

lengyel fordítás, és ehhez készült Joel Engel zenéje is. A drámából számos adaptáció és 

filmfeldolgozás született, Joel Engel Hadybuk címmel zenekari szvitett írt, Bernard Sekler 

pedig zenekari prelűdöt 1929-ben Der Dybuk címmel. A drámából Lodovico Rocci írt operát, 

amelynek bemutatójára a milánói Scalában került sor 1934-ben, és ezt követően az Egyesült 

Államokban és Izraelben is írtak operát a drámából, miközben George Gershwin-t is 

foglalkoztatta a megzenésítés gondolata. 1937-ben Michał Waszyńsk forgat filmet a drámából, 

1960/61-ben Sidney Lumet rendez belőle tévéváltozatot „A hét színdarabja” sorozatban, 

1968-ban Izraelben Ilan Eldad pedig héber nyelvű adaptációt, német-izraeli kooprodukcióban. 

Az 1982-es varsói előadásnak is elkészült a filmváltozata. 1966-ban Izraelben lemezfelvétel 

készült, több szerepben az eredeti színészek szereplésével. A legérdekesebb feldolgozás 

alighanem a világhírű táncos-koreográfus, Maurice Béjart balettadaptációja, amely egy másik 

színpadi-előadóművészeti nyelvre fordítja le a darabot. Béjart Párizsban látta a Habima 

vendégjátékát, és egy harminc évvel későbbi litvániai vendégjátéka során – a legendárium 

szerint álmában – született meg benne a balett ötlete. Giora Manor a Béjart-féle produkcióról 

írt cikkében megjegyzi, hogy Vakhtangov a koldusok táncának betanításához a Bolsoj 

koreográfusához, Lev Lascsilinhoz fordult segítségért, de végül elvetette koreográfiáját:  

 

[…] a típikus zsidó táncok ellentmondanak a balett minden szabályának: a fejet 

magasba emelik vagy lehajtják a mellre, a test expresszív és gyakran elfordul, az 

ujjakat összezárva tartják, a csukló minden gesztus kiindulási pontja – mindez 

ellentétben áll a klasszikus port de bras-val, ahol minden ujj külön áll egymástól, 

úgymond, körülvéve egyfajta légáramlástól, amely a kézfejen suhan át. (Manor 1992: 

35) 
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Béjart-t a jeruzsálemi előadásban nem annyira egy autentikus mozgásstílus megtalálása 

izgatta, hanem a miszticizmus szellemiségének kifejezési lehetőségei, azonban Manor szerint 

csak részben sikerült a Dybukot a táncszínpadra adaptálnia. Leginkább a folklorisztikus 

jeleneteket tartja gyengének – bár inkább a díszlet- és a jelmeztervező hibájából – miközben 

véleménye szerint a két pas de deux és az esküvői tánc a koreográfia legsikerültebb elemei. 

Béjart a zenéhez Dov Seltzer által feldolgozott zsidó népzenei felvételeket, Arnold Schönberg 

műveit és román zsidó táncdallamokat használt fel, de beépítette Hanna Rovina előadásának 

hangfelvételét is.  

 

A dráma hamar kilépett a zsidó kulturális közegből, és a Habima előadásai először 

Oroszországban majd Európa különböző nagyvárosaiban, az Egyesült Államokban is komoly 

szakmai sikert arattak. Az előadás egyfajta nemzeti örökséggé vált, Izraelben még az 1950-es 

években is műsoron volt – és még mindig Hana Rovina legendás alakításával, ahogyan ezt az 

izraeli színházról szóló részben látni fogjuk. A bemutató rendezője, Jevgenyij Vahtangov a 

darab megrendezéséhez nagyon komoly előtanulmányokat végzett. Hosszasabb kórházi 

tartózkodást felhasználva nemcsak sok könyvet olvasott el a zsidó vallásról, folklórról és a 

haszidizmusról, de a szomszédos ágyon fekvő idős rabbival is összebarátkozott, és héberül 

kezdett tanulni tőle. A három évig tartó próbafolyamat, összejövetelek során teljesen magával 

ragadta a társulat tagjait; a Mesullah, azaz a vándor (küldött) szerepét játszó Abraham 

Prudkint például így intruálta:  

 

Te a vándort játszod. Milyen a járásod? Milyennek képzeled a lépteidet, a 

kézmozgásodat, bontsd ki az elképzelést, mélyítsd el, és szeresd a formát, mert a 

forma a figura lényege. […] Belépsz a szobába, hátadon a zsákkal, kezdeben a bottal. 

Te vagy a titokzatos 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 egyebet neked kell megtalálnod. 

[…] (Kohansky 1992: 25) 

 

Vakhtangov több újítást is hozzátett a darabhoz, a legjelentősebb ezek között a koldusok 

táncának groteszk jelenete. A jelenet rendkívül erős, sokkoló képisége – amelynek során 

bevonják Leát a táncukba, miközben meg-megtapogatják – nem is annyira a sokszor 

féligazságként hangoztatott szociális üzenetet volt hivatott képviselni, hanem – ahogy 
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Kohansky rámutat – a következő eseményeket előlegezi meg. A felvonás végén a dybuk által 

megszállt Lea Chanán hangján szólal meg, és a „vándor bejelenti, hogy a dybuk – a sötétség 

hatalmát képviselő koldusok legnagyobb örömére – birtokba vette testét.” (Kohansky 1992: 

25). Mendel Kohansky tanulmánya rámutat, hogy a Habima produkciójának sikerét  

 

a rendkívüli idők szelleme, a változás izgalma, a hirtelen meglelt szabadság mámora 

és gyors elvesztésének előérzete, a színházon belül végbemenő viharos újítások, 

valamint a kelet-európai zsidó tömegek között elharapdózó nyugtalanság” (Kohansky 

1992: 24) 

 

együttes hatása is determinálta. Ehhez járult hozzá a kivételes erőket összpontosító 

alkotógárda: Vakhtangov, Joel Engel, Nathan Altman, akinek díszletei számos – nem zsidó – 

európai művészt is inspiráltak és persze a női főszerepet alakító zseniális színésznő Hanna 

Rovina.  

 

A Habima-produkció recepciójának részletesebb bemutatásával az izraeli színházról szóló 

fejezetben foglalkozom, mivel azok többsége szorosan összekapcsolódik az előadásnak, mint 

a héber nyelvű kultúra kiemelkedő eseményének fogadtatásával. Most csak egyetlen kritikára 

térnék ki, amely a diaszpóra jiddis zsidó identitása, tehát tágabb értelemben a jiddis kultúra 

horizontjából tűnik értelmezni a színpadi megvalósítást. A drámát rendkívül pozitív 

fogadtatásban részesítő orosz kritikusok nagy része az előadás egyik fő értékeként 

hangsúlyozta, hogy egy olyan életbe nyújt bepillantást, amit senki nem ismert, hiába van jelen 

évszázadok óta az orosz valóságban, és amely a Rómeó és Júlia-motívumon keresztül azt a 

pillanatot mutatja be, amelyben „felbomlik egy évszázados társadalmi rendszer”. A kevés 

csalódott kritikus egyike, Homi Novus (A. Kugel írói álneve) viszont azt rótta fel, hogy a 

darabba beszivárgott a „pogány-keresztény világ szelleme”. Úgy látta, a koldusok tánca 

többek között Hogarth, E.T.A Hoffmann és Poe világát idézi, nem a judaizmus szellemét, és 

elhibázottnak véli a lassú tempó, a jellegzetesen orosz színpadi stílus alkalmazását is.  

 

Azt mondom nektek, zsidó testvéreim: ismerjétek meg önmagatokat! Gondoljatok 

vissza, hogy szoktatok kiabálni, lármázni az utcán és a piactéren, hogyan változik 

pillanatról pillanatra az arcotok – és felejtsétek el a szobrászi kifejezésmódot. Van 

valami, ami ennél kevésbé zsidós? Vajon nem vetette el a zsidó nép létezése hajnalától 

fogva a szobrokat és a képeket? (Kohansky 1992: 26) 
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Homo Novus tehát „a” zsidó identitással ellentétesnek tartja a tablószerű színpadi 

megjelenítést, abban a darabban, amelyet nemcsak a külvilág gondol az autentikus zsidó 

identitás reprezentációjának, de maguk a héber nemzeti reneszánsz jegyében tevékenykedő 

alkotók is a „legklasszikusabb” zsidó identitás ábrázolását kísérelték meg – igaz, egy új zsidó 

identitás szemszögéből. Ettől az új zsidó identitástól azonban – mint látni fogjuk az izraeli 

drámáról szóló fejezetben – korántsem idegen bizonyos heroikus, így szükségszerűen tabló- 

és szoborszerű megközelítés, nem beszélve Csernihovszki már említett verséről. 

 

A Dybuk recepciójának története azt bizonyítja, hogy Homo Novus-szal ellentétben a kritika 

világszerte egy ismeretlen, majd a soá után mindörökre letűnt stejtl-világ egy fontos 

folkrorisztikus rétegének bemutatásaként ünnepelte a darabot – egészen napjainkig. A vilnai 

társulat berlini vendégjátékáról Felix Emmel könyvébben kiemeli, hogy  

 

nem tévesztendők össze azzal a jiddis ripacsgyülekezettel, amely már hosszabb ideje 

garázdálkodik a berlini külvárosok sötét és rosszhírű színházteremiben. Ezt a társulatot 

a művészi áhítat vezérli. (Emmel 1992: 23) 

 

Noha a színészi játékot a „primitív, árnyalatlan, provinciális” jelzőkkel írja le, és a színészek 

játékáról is lesújtóan nyilatkozik, mondván, hogy „csak etnológiai érdekességet” kínálnak; az 

idézett sorok mégis autentikusnak tartják a színpadi ábrázolást (Emmel 1992: 23). Az egyik 

lengyel bemutató után pedig Tadeusz Boy-Żeleński, így vélekedett 1925-ben: 

 

Olyan érzés, mintha egy távoli, különleges országokba történő utazásról érkeznénk 

vissza. És a szokatlanság érzése csak még inkább erősíti annak tudatát, hogy e távoli 

világ létezik itt a közelben, talán alig pár utcányira tőlünk.” (An-Ski 2008: 14). 

 

Mindez persze korántsem jelenti azt, hogy az autenticitást minden időben értéknek tartaná a 

kritika. Jó példa erre az 1979-es hamburgi bemutató, amelyre a darabot Urs Jenny és a 

rendező, Arie Zinger dolgozták át. Az Arie Zingerrel készített júniusi interjújában, Henry 

Thorau éppen azt tartja pozitívumnak, hogy nem él a dráma által nyújtott lehetőségekkel:  
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A színészek nagyon ügyeltek, hogy ne essenek a Hegedűs a háztetőn-stílus csapdájába; 

kínosan kerültek minden folklórt és egzotikumot. A gondosan felidézett atmoszférából 

újra meg újra kiszűrtek minden jiddis sztereotípiát (Thorau 1992: 28) 

 

A rendező válaszában erre ráerősítve a szerelmi szálat, jobban mondva a szerelmi szál 

katalizátorszerepét hangsúlyozza: „Az erős szerelmi szenvedély – tudjuk a Rómeó és Júliából 

– mindig anarchisztikus mozzanat egy konzervatív vagy konzervált társadalomban”. A 

hamburgi bemutatón igyekeztek a jiddis identitás identitás hangsúlyozását elkerülni, és sokkal 

inkább a társadalmi-pszichológiai dinamizmusokra fókuszáltak. Ennek okaként éppúgy szóba 

jöhet az alkotók inkább szociológai érdeklődése, mint a háború utáni német társadalom 

óvatosságának megértése a zsidó identitás sztereotipizáló megjelenítésével szemben. Az 

interjú egyik legfigyelemreméltóbb mozzanata, amikor Zinger egyfelől határozottan kijelenti, 

hogy ez esetben német rendezőként dolgozott, nem izraeliként, majd hozzáteszi, hogy 

Izraelben másként rendezné meg a darabot. Az újságíró megjegyzi, hogy a közönség 

tisztelettel, de idegenkedve figyelte az előadást, talán mert úgy érezték, már megint a 

bűntudatukra figyelmeztetik őket; majd felveti, hogy talán a kritikusok is óvatosak lesznek, 

esetleg nem is merik exponálni magukat. Zinger válaszában azt sejteti, hogy hiába próbált 

német rendezőként nyúlni a darabhoz:  

 

Furcsa! No persze ezt a motívumot aligha sejthettem előre. Voltaképpen csak a 

bemutatón értettem meg, milyen bonyolult dolog itt egy zsidó darabot előadni, amikor 

felment a függöny, és egy zsidó imaház tárult a nézők szeme elé. Németországban 

ilyenkor nem szabad nevetni, mert Németországban nem illik nevetni a zsidókon. 

(Thorau 1992: 28) 

 

Zinger egyfelől tehát tudatában van annak, hogy a közönség ismeretanyagától, tudásától függ 

a recepció, ezért tudatosan más koncepciót állít színpadra, sőt, hangsúlyozza, hogy ez esetben 

ezt német rendezőként teszi, mégsem érzékeli a legfontosabb különbségeket. Természetesen 

nemcsak a közönség összetétele idézhet elő eltérő percepciót és recepciót, hanem az 

alkotógárda – színészek, rendezők – közönségtől eltérő kulturális háttere, ismeretanyaga is, 

ami egy elemzés számára ismét érdekes szempontokkal szolgál. A kritika óvatossága 

mindenesetre nemcsak a Dybuk, de mint látni fogjuk, az izraeli darabok európai bemutatóit is 

jellemzi. Ugyanakkor szó nincs arról, hogy Zinger elzárkózna attól, hogy elemezze a zsidó 

identitás egyes jellemzőit. A dráma anekdotikus narrációja kapcsán igyekszik választ adni a 
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diaszpóra stratégiájára jellemző filozofálgató, örökké kiváró magatartásra. Zinger úgy véli, 

hogy arra a kérdésre, hogy miért nem védekeztetek?”, a válasz éppen ebben a filozofálgató-

kiváró stratégiában rejlik: „ez a hagyomány alakult ki […] nem létezett harcos, életigenlő 

tradíció” (Thorau 1992: 28). 

 

Az egzotikum-autenticizmus a szocialista országokban kényes kérdésnek számított az 

internacionalizmus jegyében, ezért a soá utáni lengyel Dybuk-előadások elemzésében csak a 

kommunizmus bukásának előetéjén jelenhet meg ez a szempont. A Teatr című lengyel 

színházi folyóirat „kritikája” a darab 1975-ös varsói előadásáról például a kommunista 

országok kultúrpolitikájának pontos tükre: egyszerre tükrözi az idegenkedést és a félelmet egy 

„kínos” téma részletezésétől, és gyakorlatilag csak a történet ismertetésére vállalkozik 

(Żmudska 1992: 30). Az 1988-as, Andrzej Wajda által rendezett krakkói előadásról azonban 

már ugyanez a lap jóval szabadabban, bátrabban számol be, és nemcsak az egzotikumot emeli 

ki, hanem észreveszi az identitás megélésének problémáját is: „Andrzej Wajda előadásában 

olyan közösségről mesél, amely a krízis állapotába került” (Kopka 1992: 32). Itt jegyezném 

meg, hogy a háború előtti lengyel recenziók gyakran próbálnak a lengyel irodalom 

alkotásaival, karaktereivel párhuzamot vonni, noha ezeket An-Ski aligha ismerhett. A jelenség 

azonban nagyon is érthető: a befogadó saját kulturális hagyományait hívja segítségül az 

értelmezéshez, ezáltal sajátos módon univerzalizálva a számára egzotikus történetet.    

 

Magyarországra is viszonylag gyorsan eljutott a darab. Az Új Színházban 1928-ban Bársony 

István rendezésében mutatták be, többek között Somlai Artúr főszereplésével, és színre került 

a Városligeti Színkörben is Donáth Ernő zenéjével, 1941. március 15-én pedig az OMIKE 

művészakciójának keretén belül játszották. A leghíresebb előadás azonban valószínűleg a 

rendszerváltás idejének egyik legizgalmasabb színházi műhelye, a Ruszt József vezette 

Független Színpadnak előadása volt 1992-ben Vass Éva, Olasz Ági, Kolti Helga, Gábor 

Miklós, Avar István, Kaszás Géza, Bagó Bertalan főszereplésével. A parádés szereposztás, az 

alternatív színházi gondolkodás, a magyar közönség számára újdonságszámba menő darab, a 

rendszerváltás hajnalának még reményteli várakozása és a magyarországi zsidó reneszánsz 

kezdetének különlegesen szerencsés találkozása volt ez az előadás, amit a színházi világ nagy 

izgalommal fogadott. Ezt jelzi, hogy a legnagyobb presztízsű magyar színházi folyóirat, a 

Színház 1992. februári száma külön összeállításban is foglalkozik a Dybukkal. Az előadásról 

készült recenzió mellett a Habima Dybuk-előadásáról, egy vilnai társulat 1924-es berlini 

előadásáról, egy Béjart-balettfeldolgozásról, egy filváltozatról és egy 1979-es hamburgi 
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adaptációról, a varsói zsidó színházról, illetve a kabbala és a haszidizmus kapcsolatáról is 

olvashatóak cikkek. A lap kritikájában tágabb színháztörténeti és kultúrtörténeti dimenzióba 

helyezi az előadást, különösen annak szertartásszínház jellegét hangsúlyozva:  

 

Ruszt Józsefet régóta foglalkoztatja a Dybuk mint a  szertartásszínház egy sajátos 

kultúrkörből való darabja. Ruszt munkásságának egyik meghatározó vonulata az 

Artaud és Grotowski ihlette szertartásszínház, amelynek egyik legfontosabb 

archetipkikus alapja a kereszténykatolikus hitvilág. Az előadásaiban megjelenő képek, 

szimbólumok, metaforák köre egyaránt származik az Ó- és az Újszövetségből. De 

jelrendszerébe beépülnek az ősibb kultúrák elemei is, a folklórban gyökerezők éppen 

úgy, mint a zsidó eredetűek. […] Előadásaikat a nézők által részben vagy egészen 

körbevett üres térben játsszák, minden díszlet nélkül, minimális kellékekkel és 

jelmezjelzéssel. A köztünk, közvetlen közelünkben létező-játszó színész, a közülünk 

való ember válik a művészi kifejezés legfontosabb, szinte egyetlen eszközévé. (Nánay 

1992: 20)  

 

Ennek a gondolatmenetnek folytatásaként utal a különböző népek folklórjának párhuzamba 

állítható elemeire, megemlítve, hogy a dybuk alakja a legősibb, keleti eredetű magyar 

népmesék ördögvőlegény figurájával rokonítható. Nánay olvasata tehát univerzális olvasat, 

alighanem a kilencvenes évek elején újra felszínre törő antiszemitizmus, népi-urbánus vita 

kultúrát és közéletet végletesen polarizáló légköre elleni tiltakozásként:  

 

A Dybuk alapproblémája párhuzamba állítható az együttes sikerdarabjával, a Rómeo 

[sic] és Júliáéval, miközben a mű ugyanakkor ellenpárja a Csíksomlyói passiónak. Az 

előadások összefüggnek egymással. Ugyanarról szólnak, más-más módon. Kultúrák 

között közvetítenek, különböző hit-vallások, vallás-hitek között próbálnak közös 

nevezőt találni. A társadalomban eluralkodott intolerancát igyekeznek oldani. A 

maguk módján, a maguk eszközeivel. Ezért is nagyon lényeges esemény a Dybuk 

bemutatója. (Nánay 1992: 22) 

 

 A jiddis Dybuk, a világirodalmat képviselő Rómeó és Júlia, illetve az erdélyi folklórból és 

vallásos néprajzból építkező Csiksomlyói passió üzenete végeredményben ugyanaz, tehát egy 

első szintjén sajátosan partikuláris, nemzeti darab éppúgy rendelkezhet egyetemes olvasattal, 

mint egy hangsúlyosan egyetemes mondanivaló megfogalmazásának céljával alkotott dráma – 
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sugallja a cikk a talán banális és közhelyszerű, de gyakran elfeledett alapigazságot. Nánay 

ezenfelül észreveszi, bár nem helyezi zsidó kontextusba, a zsidó dráma egyik nagy 

dilemmáját és ellentmondását, amely a kezdetektől és Jób könyvétől kezdve kihívás elé állítja 

a zsidó drámát mint zsidó műfajt. Ahogyan a dolgozat elején is láttuk, több vélemény szerint a 

zsidó drámában nem lehet valódi konfliktus a görög dráma értelmében, mivel a monoteista 

Isten-kép és az Örökkévaló mindenhatósága miatt nem létezhet kozmikus ellenfél. Ez a 

dilema csak a modern drámában tűnhet el, amelyben a konfliktus nem transzcendens, nem is 

nagyhatású drámai karakterek között zajlik, sőt, gyakran nincs is szó valódi konfliktusról. A 

Dybuk azonban szertartásszínházként – sőt zsidó szertartásszínházként – nagyon is 

transzcendens konfliktust mutat be, amelynek a végső kicsengése – a szerelmesek halála vagy 

a dybuk ellenére – persze mégiscsak a mindenható Örökkévalónak kezében tudja a végső 

döntést. Nánay meglátása szerint:  

 

[…] a dráma nem igazán dráma, azaz a konfliktusok soha nem válna élessé, nyílttá. A 

drámai feszültség legtöbbször az elhallgatások, a lényeget látszólag megkerülő 

példabeszédek alatt akkumulálódik, de nem sül ki. Ez az effektus képezi a mű sajátos 

hajtóerejét, s ez a lényege a ruszti szertartásszínházi megközelítésnek is. (Nánay 1992: 

21) 

 

A darab története Brinicában és Miropolban játszódik. A gazdag Szender egy vagyonos 

fiatalhoz akarja feleségül adni lányát, Leát, aki azonban a szegény bóchert, Chanánt szereti. A 

misztikus tanokért lelkesedő fiú belehal a hírbe, hogy Lea más felesége lesz, és lelke 

dybukként a lányba költözik, aki ennek hatására felbontja az eljegyzést. Szender bölcs 

rabbiktól kér segítséget, és végül Rabbi Aszriel, a miropoli csodarabbi oldja meg a rejtélyt, és 

szembesíti Szendert szószegésével: Szender egykor megesküdött barátjának, hogy 

gyeremekeiket összeházasítják, és Chanán ennek a barátnak a fia. Rabbi Aszriel kiűzi a 

dybukot Leából, de a lány meghal, és így örökre együtt marad Chanannal. 

 

A történet kabalisztikus alapokon nyugszik, és ebbe a keretbe illeszkedik az ősi toposz, 

amelyben a szerelmesek egybekelését valamilyen társadalmi körülmény – eltérő vagyoni, 

társadalmi helyzet vagy családi ellentét – akadályozza meg. A kabbalisztikus gondolat szerint 

a házastársat Isten jelöli ki az ember születése előtt, de felismerése erőfeszítést igényel. 

Szender vétke tehát többszörös: megszegi esküjét és cserbenhagyja barátját, emellett Isten 

ellen is vét, amikor negligálja, hogy egykori barátja fia a lányának kijelölt fél. A drámának 
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azonban van egy másik misztikus rétege is, amely azonban már egyetemes toposznak 

tekinthető, és amit Hankiss Elemér szerint a modern dráma is előszeretettel alkalmaz 

katarzispótlékként. A halál mint nász toposza (Hankiss 1985: 341-342) a halál 

átesztetizálásának egyik lehetősége. A Dybuk részint a dráma szertartásszínház jellege, részint 

a minden kultúrkörben meglévő alapmítoszoknak köszönhetően könnyű azonosulási 

lehetőséget nyújt a zsidó néző számára éppúgy, mint a lengyel vagy magyar vagy éppen japán 

nézőnek, miközben megadja a lehetőséget az An-Ski által pontosan dokumentált és 

érzékletesen megragadott orosz zsidó folklór bemutatására is. A darab bemutatójának idején 

már ismertek Marc Chagall képei, amelyek szintén az orosz zsidó néprajzból merítenek, és 

ebben az időben jelentkezik az expresszionista színház is (a német expresszionista színház 

kezdete például 1918-1923-ra tehető), amely a Dybuk első színpadraállításaihoz ideális 

stilisztikai keretet biztosít. Hont Ferenc így határozza meg az expresszionista színház lényegét:  

 

A mondanivaló kevéssé konkrét, általános jellege, az alakok és környezetük 

szimbolikus, testetlen-időtlen volta a naturalista és a romantikus-impresszionista 

rendezés, díszletezés és színészi játék számos konvenciója alól húzta ki a talajt, és a 

stilizálás, a transzponálás végtelen lehetőségeinek merész kiaknázására ösztönzött. A 

színpadon konkrét helyszínt ábrázoló díszletek helyett megjelennek a különböző 

magasságokban elhelyezett síkok és emelvények, a kulisszák helyett a körhorizont, a 

színpadkép architekuális jellegű lett. A díszlet majdnem mindig befejezetlen, sejtető-

utaló jelképiséget sugall, mennyezet nincs, a perspekítvák szándékosan torzultak: a 

színpad többé nem egy harmonikus világ objektív egyensúlyát akarja kifejezni, hanem 

az expresszionisták érzékelte valóság álomszerű lidércnyomását, illetve a hősök 

szubjektív, torzító, kiegyensúlyozatlan vízióját. (Hont 2 1972: 794)  

 

A dybuk ideája, a Lea lelkében végbemenő változások, és Chanán vívódásai bemutatására az 

expresszionista színház eszközei különösen alkalmasnak tekinthetők, éppúgy, mint bármely 

olyan színházi teória alkalmazása, amely nagy hangsúlyt fektet a pszichológiai folyamatok 

bemutatására vagy éppen a szertartásszínház. A Dybukot olyannyira átitatja a vallásos 

miszticizmus, és olyannyira szertartásszínház, hogy Anna Madeyska-Pawlikowska 

elemzésében felteszi a kérdést: „Vajon ez még mindig színház?” Az általa adott válasz – egy 

Rabbi Aszrieltől kölcsönzött idézet – nyitva hagyja a kérdést: „Minden hely, ahonnan az 

ember ég felé emeli tekintetét, a Szentek Szentje.” (An-Ski 2008: 22) 
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A Dybuk első pillantásra kevésbé szól a zsidó identitásról, de a különböző színpadi adaptációk 

fogadtatása arról tanúskodik, hogy mind a zsidó, mind a nem zsidó kritikák kezdettől fogva a 

jiddis nyelvű kelet-európai zsidó élet bemutatásaként fogták fel. Hangsúlyoznunk kell 

azonban, hogy szigorúan nézve ennek az életformának csak egyik területét, a haszid zsidó 

folklórt villantja fel a dráma. Tágabb értelemben ugyanakkor mégiscsak a kelet-európai 

askenázi zsidóság stejtlvilága tárul elénk, annak is egyik utolsó pillanata. An-Ski és társai 

gyakorlatilag a huszonnegyedik órában gyűjtötték össze ennek a világnak a meséit, legendáit, 

szokásait, Chagal és An-Ski a huszonnegyedik órában formálták festészeti és színpadi 

anyaggá, a jiddis színház vagy a Habima pedig a huszonnegyedik órában mutatták be szerte a 

világban. Ez az életforma utolsó pillanatait éli, még intakt, még működnek a hagyományos 

szabályok és mechanizmusok, de már jelentkeznek a válság jelei. Ezúttal azonban nem 

annyira a külvilág részéről jelentkező fenyegetettséget ragadja meg a darab, hanem egy belső 

folyamat eredményét – amely mögött persze ismerve a 19-20. század orosz zsidó történelmét, 

nem nehéz megérezni a külső fenyegetés, pusztítás erőit. Az elhallgatás vagy a csend 

esztétikája a misztikum, a transzcendens felé foduló erős érdeklődésben és egy szerelem 

történetében ragadja meg a válság pillanatát. Alighanem ezt érezte meg Vakhtangov, amikor 

beiktatta a koldusok dans macabre-szerű táncát, de ez fogalmazódik meg a batlánok (a 

zsinagógában a minjan létszámának betöltésében, az imában, tanulásban segédkező, 

szolgálatot ellátó jámbor zsidók) beszélgetésében is: 

 

I. Batlán: Jó hasszid lehet, arra senki nem is mondhat semmit, de egyetlen lányát 

igazán másképp adhatná férjhez. 

III. Batlán:    Mi az, hogy másképp? 

I. Batlán: Ha a régi időkben egy jó családból való gazdag ember jó partit 

keresett, akkor nem nézett se vagyonra, se származásra, hanem csak 

arra, hogy milyen ember a vőlegényjelölt. Rendesen elment egy nagy 

rabbi-iskolába, szép ajándékot vitt az előljárónak, az aztán kikereste 

neki a növendékek közül a legkülönb fiatalembert. Szendernek is így 

kellett volna csinálni. […] 

III. Batlán: Úgyis az fogja elvenni a lányt, aki rendelve van neki.  (An-Ski 2008: 

39-40, Harsányi Zsolt fordítása) 

 

Szender ezen a ponton tehát megtöri a hagyományt, azon túl, hogy megszegi egykori adott 

szavát. Ebből a szempontból tehát Chanánnak halálában, illetve Lea „közvetítésével” 
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elhangzó szavaiban manifesztálódó lázadása válasznak tekinthető egy „kizökkent világra”. Ez 

a válasz azonban, akárcsak a kiváltó ok, valaminek az elvesztését jelzi – a hagyományba 

vetett bizalom, azaz ennek a zsidó vallásos identitásnak az elvesztését:    

 

Lea:     Azok közül való vagyok, akik új utat keresnek... 

Aszriel: Új utat azok keresnek, akik az igaz utat elveszítették… (An-Ski 2008: 

106, Harsányi Zsolt fordítása) 

 

Chanán az igaz úttal, zsidó önazonosságával elveszti saját magát is, és nem találva helyét két 

világ között kénytelen dybukként bolyongani. A dybuk ebben az értelemben tehát egyfajta 

szimbólummá is válik: az önmagát, útját kereső, a stejtl világának utolsó pillanatát és a 

válságot érző kelet-európai zsidóság szimbólumává. Az igaz utat azonban nem csak vagy nem 

elsődlegesen Chanán veszítette el, mert a bomlás folyamatát és az identitás megrendülését 

Szender indítja el. Indítéka szociális jellegű: lányát gazdag kérőnek szánja, és a koldusok 

tánca ezt a momentumot domborítja ki. Ennek a világnak a felbomlása többek között az orosz 

zsidóság kétségbeejtő szociális-egzisztenciális helyzetének is a következménye, így az a 

jelenet, amikor Lea a koldusokkal táncol, mintegy azt is szimbolizálja, hogy a hagyomány és 

az önazonosság szétbomlik a szegénységben és a nyomorban. 

 

A dybukkal, a koldusokkal, a kelet-európai zsidóságra és identitására boruló sötét fellegekkel 

a dráma pesszimista hangulatot áraszt. Azonban a félig-meddig misztikus mesullah, a küldött 

alakja a zsidó hagyomány és a kabbala által sugallt feloldozást kínálja a darab végén: 

 

A Mesullah:  Miért olyan az élet,  

Hogy a legmagasabb magasról 

A legmélyebb mélybe zuhan a lélek? 

De nem marad a mélyben, 

Felnéz és indul a csillagok felé 

A csillagos éjben. (An-Ski 2008: 135, Harsányi Zsolt fordítása) 

 

A stejtl, a kelet-európai zsidóság világa és identitása felbomlóban, a válság jelei egyértelműek, 

de ahogyan a 19-20. század fordulóján sokan úgy érezteék, hogy van van esély újraépíteni 

Amerikában vagy a Szentföldön, még ha jelentősen átalakítva és megváltozott formában is. A 

transzformáció és az átmenet még nem kezdődött meg, a dybuk az elszigetelődés és az 
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elidegenedés jelképe, és a mesullah csak a reményt tudja megfogalmazni, hogy az átmenet 

sikeresen is zárulhat, azonban ez a remény lehet kiindulópontja az átmenet sikeres 

folyamatának, azaz megújuló zsidó identitás(ok) megszületésének.   

 

3.3.2 Belépés Európába: a 19. századi szefárd színház és dráma  mint a nyugatiasodás 

önreprezentációja 

 

A zsidó világi kultúrában egészen a 17. századig a szefárdoké volt a vezető szerep, amelyet a 

szefárd tudat öngeneológiájával is alátámasztott. Ezen öngeneológia szerint a szefárdok a 

Babilonba hurcolt jeruzsálemi elit, benne a templomi énekesek leszármazottai, és ezt az 

elitizmus tudatot a kulturális teljesítmény mellett az is táplálta, hogy a szefárdok 1492-ig jobb 

körülmények között élhettek, mint askenázi társaik, egyes időszakokban komoly gazdasági, 

ritkábban még politikai tekintéllyel is rendelkeztek, sőt, rövidebb aranykorokat is megéltek. 

Kulturális értelemben pedig egyértelműen a zsidó művelődés egyik aranykoráról beszélhetünk, 

egy annyira kiemelkedően magas tudományos, filozófiai és irodalmi teljesítményről, amit 

egészen a 19. századig nem tudott a zsidó kultúra megközelíteni, és különösen nem felülírni. 

Ez a presztízs a kiűzetés után is tartott, és a török birodalomban letelepedő szefárd elit, 

amelynek sorai újabb és újabb, immár az inkvizíció elől menekülő conversókkal is bővültek, 

az amszterdami és ferrarai központtal együtt továbbra is fenntartotta ezt a szellemi előnyt, 

amely azonban a 17. század végére eltűnik. Németalföldön a polgári társadalom fejlődése 

ugyan sikeresen integrálta a szefárdokat, de ez a folyamat lassan elsorvasztotta a ladino 

nyelvű kultúrát; Itáliában az ellenreformáció, a Habsburgok terjeszkedése és Itália végzetes 

gazdasági majd politikai megyengülése vetett véget a virágzásnak; a török birodalomban 

pedig a birodalom belső és külső válságain túl szimbolikusan a Sabbataj Cvi-féle álmessiási 

mozgalom őrölte fel a szefárdok kulturális presztízsét. A mozgalom euforikus fogadtatását az 

a remény magyarázza, amelyet a szefárdok a Szefaradba való visszatérés iránt tápláltak. A 

Szefaradhoz fűződő, és a mítikus öngeneológia által is determinált kapcsolat és a kiűzetés 

traumája közötti feszültséget csak a messiási idők eljövetele tudta volna feloldani. Sabbataj 

Cvi csúfos bukása, amelyet mély politikai és gazdasági krízisek is kísértek, viszont teljes 

bizonytalanságot hozott magával. Ezzel szemben a 18. századtól fokozatosan javulni kezdett 

az askenázi zsidóság helyzete, aminek következtében a 19. századra a haszkala nyomán 

kibontakozó askenázi kultúra már felülmúlta a szefárd kultúrát.  
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Az 1860-as/1870-es évektől kezdődően a nyugati hatalmak – mindenekelőtt Franciaország, 

Anglia és az egyesült Olaszország – egyre növekvő mértékben próbáltak befolyást szerezni az 

egykori és a maradék török birodalom területén, és ebben többek között a keresztény és zsidó 

kisebbségekre támaszkodtak, amelyeket iskolahálózatok létrehozásával és modern nyugati 

ismeretek oktatásával, valamint konzuli védelemmel próbáltak erősíteni. Az egyre aktívabb 

zsidó filantróp szervezetek pedig a haszkala szellemiségét, és ezzel együtt a nyugati kultúrát 

is próbálták terjeszteni. A francia Alliance Israélite Universelle (AIU) francia zsidó filantróp 

szervezet azzal a céllal jött létre 1860-ban, hogy az üldözött, szegény zsidókat segítsék 

világszerte. A 19-20. században óriási befolyást gyakoroltak a török birodalom, Észak-Afrika 

és a Közel-Kelet zsidóságának oktatására: az első világháborúig 183 iskolát hoztak létre 

Marokkótól Iránig, fiúk és lányok számára egyaránt. Az AIU ideológiája a haszkala mellett a 

francia felvilágosodásban és a frankofón ideológiában gyökerezett. Az iskolákban modern 

tudományokat, gazdasági és kulturális ismereteket és természetesen francia nyelvet tanítottak. 

A nyugatizáció nemcsak a zsidókat érintette, hanem általános kulturális és politikai befolyást 

gyakorolt a török birodalom egészében is, amelynek következtében 1869-ben a török állam 

emancipálta a nem muszlim vallási kisebbségeket. Ez azonban azt is jelentette, hogy mint 

közösségek – hasonlóan Nyugat-Európához – elveszítették közösségi jogaikat, és a vallási 

bíróságok jogköre minimálisra csökkent. A nyugatizációt így a hagyományokhoz szigorúbban 

ragaszkodó rétegek fenyegetésként élték meg, és köztük, valamint a reformok hívei között 

elkeseredett harcok kezdődtek. A „Nyugat” sok szempontból egy elképzelt, mítikus Nyugat 

volt, ahol a bankok szombaton bezártak, és „where people are ’every day’ buried to the 

sounds of Chopin’s funeral march” [„ahol embereket ’minden nap’ Chopin gyászindulójának 

hangjára temetik el”] – idézi fel Olga Borovaya Modern Ladino Culture. Press, Belles Lettres, 

and Theatre in the Late Ottoman Empire című 2012-ben megjelent könyvében a Sam Lévy 

szefárd újságíró által prezentált képet (Borovaya 2012: 241). Az idealizált kép azonban 

viharos gyorsasággal alakította át az elitek – de nemcsak az elitek – életformáját az 

öltözködéstől és a lakásbelsőtől a névadáson át egészen a kulturális életig. Az iskolák mellett 

a sajtó hatalmas szerepet játszott ebben: megdöbbentően sok ladino nyelvű újság, folyóirat 

születik a francia, olasz vagy helyi nyelvű lapok mellett, hatalmas aktivitás mutatkozik a 

nyugati irodalom fordításában, átdolgozásaiban – sokszor az említett lapok hasábjain – és 

megjelenik a kortárs modern nyugati költészet hatása is, amely a hagyományos szefárd költői 

műfajokat is megtermékenyíti és megújítja. A nyugati, ezen belül főleg a francia kultúra válik 

„a” presztízskultúrává, de az olasz kultúra hatása is számottevő. Hasonló folyamatok tanúi 

lehetünk a másik szefárd központban, Marokkóban is, ahol a francia mellett a spanyol hatás is 
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meghatározó, nemcsak a földrajzi közelség, de Dél-Marokkó spanyol gyarmatosítása 

következtében is, ott azonban a kulturális aktivitás jóval szerényebb, színházi szempontból 

egyenesen marginális. 

 

Az iszlám világban a modern korban is másfajta identitásalakzatokkal kell számolnunk, mint 

a modern nyugati társadalmakban. Gyakorlatilag nem létezik a nyugati típusú nemzeti, 

nemzetállami identitás, ehelyett egy szupra- és egy szubnacionális szintről beszélhetünk, az 

első a vallási, a második az etnikai, tribális és regionális hovatartozás függvénye. Így az 

iszlám politikai gondolkodás nem tudja értelmezni a különböző vallású, de egy nemzethez 

tartozó citoyen, egyén fogalmát. A szefárdok jogi státuszát is egy olyan rendszer határozta 

meg a török birodalomban, amely a vallási-etnikai hovatartozáson alapult. A zsidók illetve a 

keresztények az úgynevezett millet-rendszerben belső önkormányzattal, és vezetőik 

képviselettel és szólásjoggal rendelkeztek a legfelsőbb birodalmi tanácsban, a Divánban. Ezen 

keretek között a Nyugat- és Közép-Európában 19. századtól kezdve megszokott mózeshitű 

zsidó identitás adaptálása gyakorlatilag lehetetlen volt az Atatürk-féle török nacionalista 

politika megjelenéséig, amely már egy nyugati típusú nemzetállamban gondolkodott. Az 

Atatürk által vezetett török nemzetállam ugynakkor erőszakosan visszaszorította minden más 

nyelv használatát a török felségterületeken, így a szefárd zsidó ladino nyelv használatát is.  

 

Az önállósodó, előzőleg többnyire a török birodalomhoz tartozó balkáni államokban, amelyek 

a függetlenség elérése után legalábbis részben a nyugati nemzetállam kereteit próbálják 

megteremteni, már találkoznuk akár kétnyelvű, akár kizárólag görög, bolgár, szerb stb. 

nyelven alkotó zsidó íróval/költővel, aki magát a többségi társadalommal kulturálisan 

azonosítja. Viszont a török birodalom megmaradt területein a haszkala jegyében alkotó 

szerzők, ha írnak is törökül, magukat az atatürki váltásig csak a nyugati kultúrával tudják 

azonosítani, amelynek presztízse időközben jóval erőteljesebbé vált számukra, mint az 

ottomán kultúráé. A szefárdok így nem a török többségi társadalom kultúrájához, hanem a 

francia, illetve olasz kultúrához asszimilálódnak. Ez az ugyancsak a haszkala által motivált 

asszimilációs folyamat a nyugat-európai kultúra irányában azonban semmiképpen sem 

egyezik a közép- és nyugat-európai zsidóságnak a többségi társadalomhoz való nemzeti 

asszimilációjával. A maradék török birodalomban és Észak-Afrikában élő szefárdok tehát 

erősen nyugatizálódnak, jártasak a nyugati kultúrában, a francia és olasz nyelvben. De mivel a 

muszlim társadalomban még a vallási kisebbségek emancipálása után is sokkal kevésbé van 

lehetőségük úgy otthagyni a vallási közösséget, hogy ne lépjenek át egy másikba, ezért az 
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áttérés és az asszimiláció ritka jelenségnek számít, aminek következtében a többségi 

társadalomba való kulturális beolvadás helyett sokkal inkább saját nyelvi-kulturális 

hagyományaikat ápolják és őrzik a nyugat-európai kultúra adoptálása mellett.  

 

A szefárd identitásalakzatok négy nagyobb kategóriába sorolhatók. Az első a hagyományőrző, 

a „klasszikus” (szefárd) zsidó vallású és etnikumú, szigorúan hagyománykövető, vallásos 

identitás, amely beleilleszkedik az iszlám világban a vallási kisebbségek számára kialakított 

dhimmi vagy a millet státuszba. Ez az identitás egyébként szintén átmegy, csak lassabban, a 

modernizáció és a nyugatiasodás transzformációján, ha nem is olyan mértékben, mint a 

második nagy csoport, a haszkala és az AIU vagy más iskolarendszerek, szervezetek hatására 

nyugatiasodó szefárd elit önazonossága, amelynek a haszkala modern, nyugati orientáltságán 

nyugvó identitása mégiscsak egy markáns (szefárd) zsidó önazonosság marad. A harmadik az 

egyre erősebb cionista identitás, a negyedik a balkáni országok egyes zsidó elitjeire jellemző, 

a közép-európai asszimiláns stratégiához hasonló görög, bolgár stb. zsidó önazonosság, amely 

azonban a közép-európainál erőteljesebben ragaszkodik zsidó gyökereihez.  

 

A szefárd színház elsődlegesen a nyugatizáció és a cionizmus terjesztésének az eszköze lesz, 

ennek köszönhetően a ladino mellett francia, olasz és héber nyelvű darabok is születtek, de a 

szefárd hagyományok propagálása is hangot kap. Azonban eltérően a szefárd folklórtól, lírától, 

a szefárd színház a szefárd kultúra legkevésbé dokumentált és feldolgozott területe, és 

Borovaya maga is utal erre a problémára (Borovaya 2012: 195-196). A kortárs kutatások 

alapját Elena Romero és Olga Borovaya munkái jelentik, de az ő munkáikon kívül is az 

utóbbi években komoly érdeklődést tapasztalhatnuk a szefárd kultúra ezen eddig elhanyagolt 

területének a tanulmányozására is. Maria del Carmen Valentin 2010-ben, az European 

Judaism című folyóiratban megjelent cikkében („Judeo-Spanish Theatre”) közölt rövid 

kutatástörténeti összefoglallása több kortárs kutatást említ, amelyek különösen Romero 

eredményein alapulnak. Eliezer Papo az első női szerző, Laura Papo munkásságát kutatja, 

mellette olyan tudósok, mint Tamar Alexander, Maria Martin Heredia vagy David Bunis 

munkái érdemelnek figyelmet (Valentino 2010: 92-93).  

 

A modern, 19. századi szefárd színházzal kapcsolatban hangsúlyoznunk kell, hogy kialakulása 

és fejlődése nem elválasztható két fontos fejleménytől. Az egyik a nyugati (különösen a 

francia és olasz) kultúra hatása a keleti (török birodalomban élő) szefárdokra, a másik ennek a 

nyugatiasodásnak mint ideológiának a tudatos terjesztése; ezek értelmében beszélhetünk a 
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szefárd színházról mint a nyugatiasodó elit önreprezentációjáról. A színház identitásképző 

jellege a szefárdoknál így nem annyira művészi, esztétikai vagy színházi hanem sokkal inkább 

műveltségközvetítő médiumként jelenik meg, és ennek megfelelően didaktikus célokat 

szolgál. A sajtó és az iskolai oktatás az a két csatorna, amely leginkább képes ezt a célt 

teljesíteni, így a szefárd színház és dráma is szorosan kötődik ehhez a két intézményhez. 

Viszonylag kevés dráma, színdarab jelent meg nyomtatásban, de több ezek közül különböző 

szefárd folyóiratok hasábjain, amelyek az 1860-as évektől kezdve virágoztak Szalonikitől 

Isztambulon át Szarajevóig, és hatalmas szerepet töltöttek be a szefárd világ és kultúra gyors 

modernizációjában. Az előadási gyakorlat pedig szinte teljes egészében amatőr jellegű és  

iskolákhoz, magánházakhoz és különböző szervezetek „kultúrtermeihez” kötődik, bár később 

egyes amatőr társulatok már kibéreltek színházi épületeket egy-egy előadásra (Valentin 2012: 

98). Az iskolai színjátszásnak hangsúlyosan nem a szórakoztatás volt az elsődleges célja; de 

általában jellemző volt rá a didaktikus és/vagy propagandisztikus szándék, amelyet gyakran 

karitatív célok is kísértek. Az iskolák és a színház kapcsolata a kora újkor protestáns és 

katolikus iskoladrámáinak hagyományára emlékeztet, amely szerte Európában, így 

Magyarországon és az Erdélyi Fejedelemségben is elterjedt volt.  

 

A reformok és a szekularizáció, a nyugatiasodás hívei többek között a színházat választották 

ideológiájuk terjesztésére. Olga Borovaya is a sajtó bemutatásával kezdi a téma felvezetését 

(Borovaya 2012). Borovaya emlékeztet, hogy a szefárd rabbik évszázadok óta nagy hangsúlyt 

fektettek a nagyobb tömegek oktatására az egyszerűen megfogalmazott, és egyszerre oktató és 

szórakoztató céllal írt vallási munkáikban. A szefárd vallásos irodalom, próza egyik 

legnagyobb teljesítménye is egy ilyen munka. A  Meam Loez; „idegen) מעם לועז 

népekből/idegen népektől”), a Tanakh több kötettes, a 18-19. században megjelent ladino 

nyelvű értelmező-magyarázatos kiadása (Borovaya 2012: 9). Hasonló célt képviseltek a 

paraliturgikus költészet körébe tartozó coplák, copla-gyűjtemények is, és ezt a népművelő 

módszert követik a világi szerzők is a 19. században. Borovaya szerint a szefárd színház 

egyúttal a meldados, azaz a közös tanulás hagyományára is reflektál (Borovaya 2012: 198). 

Ez az észrevételt meggyőző magyarázatot ad arra, hogy miként ágyazódott be a modern 

színház a szefárd hagyományba, azonban Borovaya, mivel nem a teatrológia felől közelít, 

teljesen figyelmen kívül hagyja az identitásképzés dimenzióját, illetve a színház mint médium 

hatását magára az önazonosságra. 

 



 222 

   A török birodalom szefárdjai körében a színház műfaja régi, és több forrásból táplálkozó 

hagyománnyal bírt, ezek azonban a modern szefárd színház kialakulására gyakorlatilag nem 

voltak hatásal. Az első hagyomány természetesen a már előzőleg részletesen bemutatott 

purimi játék. A második a conversók által megismertetett 16-17. századi spanyol aranykori 

drámai és színházi tradíciói, amit a conversók a török birodalom területén élő szefárdok 

között éppúgy megismertettek, mint Amszterdamban és Itáliában is. Ez a – főleg a gazadag 

szefárd udvarokban kedvelt – hagyomány azonban később, a nagy szefárd házak 

hanyatlásával elsorvadt. A harmadik tradíció, amit a szefárdok a koraújkorban ismertek meg, 

a 16. században kifejlődött, eredetileg piacterek mellett működő török Karagöz bábszínház 

gyakorlata volt, amely eredetileg népi színház volt, de később népszerűvé vált a szultáni 

udvarban, a magánházakban, magánpalotákban is. Zsidók részvételéről is tudunk, sőt, csak 

zsidók által előadott Karagöz-színházról is vannak feljegyzések, ugyanakkor nem valószínű, 

hogy a Karagöz hatott volna a modern szefárd színházra és drámára, miként a purimi játékok 

sem gyakoroltak befolyást (Borovaya 2012: 198-199). Borovaya tagolása szerint a modern 

szefárd színházban kronológiailag két periódust különböztethetünk meg, az 1873-1908 közötti 

éveket és az 1908-1920-as évek közötti időszakot. Az első „the time between the first extant 

mention of a Ladino show in the Sephardi press and the revolution that allowed Zionist 

organizations to act openly in the Ottoman Empire” [„az az időszak volt, ami eltelt egy ladino 

előadás első létező említése között a szefárdi sajtóban és a forradalom között, amely lehetővé 

tette a cionista szervezetek nyílt működését az ottoman birodalomban”] (Borovaya 2012: 199), 

a második pedig a török nacionalista politika következményeként a szefárd színház végét 

jelenti. Mivel Borovaya ebben a felosztásban túlságosan Törökországra fókuszál, így 

mindenképpen kiegészítésre szorul ez a felosztás: Törökországon kívül, a balkáni államokban 

a soá pusztítása zárta le a szefárd színház korszakát az 1930-as, 1940-es évek fordulóján. Az 

első korszakra inkább az oktatási jelleg, a másodikra már a propaganda jellemzőbb. Az utóbbi 

esetben különböző szervezetek (cionista, szocialista klubok) köré szerveződtek amatőr 

társulatok, amelyek jótékonysági előadásokat szerveztek. A fentiekből következően a korabeli 

szefárd sajtó kritikái is jellemzően figyelmen kívül hagyják recenzióikban az esztétikai 

szempontokat, és az a tény, hogy gyakran éri kritika a közönség viselkedését is, amely nincs 

tisztában a színházba járás etikettjével (Borovaya 202: 214) azt mutatja, hogy a sajt és a 

színház nevelni is akart. A színházi előadásban nemcsak maga a színre állított darab volt 

ennek az eszköze, hanem magának a színházba járásnak mint társadalmi eseménynek, 

művelődésnek az aktusa is.  
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   Másfajta, inkább művészi, mint társadalmi kategóriát állít fel a darabok csoportosítására Elena 

Romero, akinek tematikai kategóriáit Paloma Diaz-Mas is közli 1986-os könyvében (Los 

sefardíes – Historia, lengua y cultura). Ezek a kategóriák szefárd témájú, általános zsidó 

témájú és nem zsidó témák szerint csoportosítják a színműveket (Diaz-Mas 1986: 176). Diaz-

Mas maga pedig – félúton Romero és Borovaya kategóriái között – a cél szempontjából 

három szempontot emel ki: vallási-morális szándékot, a héber nyelv tanítását és a nyugati, 

főleg francia kultúra megismertetését (Diaz-Mas 1986: 174). A második pont elsősorban a 

bibliai héber nyelv művelésére utal, ugyanakkor arra is, hogy cionista szervezetek az 1880-as 

évektől a héber nyelvű előadásokat szorgalmazták, és különösen Szalonikiben számos héber 

nyelvű drámakísérlettel és előadással találkozunk, miként erről Yitzhak Kerem is beszámol 

„The Greek-Jewish Theater in Judeo-Spanish, ca. 1880-1940” című cikkében. Emellett olasz 

és francia, sőt, többségi nyelvű – török, görög, bolgár – nyelvű előadásokról is tudunk. 

 

Az amatőr társulatok közül a legismertebb az 1903-ban alapított szalonikii La Bohème volt, 

amely francia és olasz darabokat adott elő ladinóul, szorosan együttműködve az egyik 

legjelentősebb ladino nyelvű újsággal, a La Epoka című lappal. Az esztétikai horizont hiányát 

már az is jelzi, hogy a recenziók gyakorlatilag teljesen érdektelenek a színészi játékkal 

kapcsolatban is és a kevés kivétel is például olyan szempontokat emel ki, hogy a színész 

„majdnem úgy beszél, mint a valódi párizsiak” vagy hogy „valódi muszlim (sic) akcentusa 

van” (Borovaya 2012: 216). A recenziókban kezdetben ritkán olvashatunk női alakításokról, 

mivel nők általában egészen a huszadik századig nem lehettek amatőr társulatok tagjai a 

vallásos hatóságok tiltakozása miatt. A „kritikusok” többsége nem szakember volt, sokaknak 

nem is volt tapasztalatuk az európai színjátszásról, és ez ismét azt jelentette, hogy nem az 

esztétikai értékek voltak fontosak, hanem inkább a morális, ideológiai kérdések és inkább érte 

kritika a rossz darabválasztást, mint a színészi játékot, a rendezést vagy a díszleteket, 

jelmezeket, színpadképet. A színház ideológiai szerepét jelzi, hogy sokszor nem a „színházi 

hírek” címszó alatt szerepelt egy kritika, azaz inkább tudósítás az előadásról, hanem a „helyi 

hírek alatt” (Borovaya 2012: 223), fontos közösségi eseményként. Önmagában az a tény, 

hogy inkább tudósításokról, mint kritikákról beszélhetünk, amelyek lényege az volt, hogy hol 

és mikor és milyen célból mutattak be egy darabot, és hogy milyen sikert aratott, nem pedig a 

művészi megvalósítás – azt jelzi, hogy közösségi eseményként a színház csakis 

identitásképzésre, a nyugati műveltség terjesztésére vagy egyéb politikai ideológiák 

népszerűsítésre, illetve karitítív célokra fókuszált. Mindez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a 

befogadói közeg és a kritika nem vagy csak kevéssé ösztönözte az esztétikai és színházi 
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fejlődést. (Itt szeretném megjegyezni, hogy innentől a ladino szavak átírásában a törökországi 

Șalom című folyóirat által kidolgozott fonetikus, a spanyol ortográfiától megkülönböztetett 

átírást használom. Ezt a rendszert vették át az Akí Yerushalayim című jeruzsálemi folyóirat 

szerjesztői és szerzői valamint az izraeli szefardisták is, és a 2009-ben Matilda Koen-Sarano 

szerkesztésében Izraelben megjelent ladino-héber/héber-ladino szótár is ezt alkalmazza.) 

  

Elena Romero 803 előadott színdarab címét és 84 írott formában is fennmaradt darab címét 

gyűjtötte össze (Borovaya 2012: 207). A szövegek gyakran folyóiratokban jelentek meg, és 

elsődlegesen európai – főleg francia – klasszikusok fordításáról, jobban mondva legtöbbször 

átdolgozásáról és szefárd környezetbe történő átültetéséről van szó. Racine és Lamartine 

bibliai tárgyú művei vagy Halévy operalibrettójának, azaz A zsidónőnek prózai előadása 

mellett főleg Moliére darabjai és kortárs komédiák voltak népszerűek (Borovaya 2012: 208). 

Ugyanígy a jiddis színház és dráma számos alkotásával is találkozunk a szefárd színpadokon, 

a Dybbuktól Schalom Alechem adaptációkig. Az első ismert ladino dráma a bukaresti Mose 

Semuel Contino Jákobról és fiairól szóló darabja (Bukarest, 1862). Az önálló szefárd drámák 

általában a klasszikus és jiddis hagyományokat igyekeznek követni, és kezdetben a többségük 

bibliai témájú, mint például az egyik legsikeresebb darab, Sabtaj Joszef Djaen (1883-1947) 

Devora (1921) című színműve (Borovaya 2012: 238) vagy a Diaz-Mas által sorolt darabok 

között említett Ester, Yacob i sus ijos (Jákob és fiai). Ugyanitt említi Diaz-Mas a Szmirnában 

(a mai Izmírben) bemutatott Ke es la Alianza? (Mi az az Alliance?) című darabot, amely a 

nyugati műveltség és politikai ideológia terjesztését célozta meg. A szefárd mindennapokkal, 

élettel és történelemmel foglalkoznak a Don Yitzhak Abravanel o el ministro djudío (Don 

Jichak Abravanel avagy a zsidó miniszter, 1920, Isztambul) vagy az El marido moderno (A 

modern férj) vagy Laura Papo (1930-1931, Szarajevó) darabja, az Esterka. A szefárd 

mindennapokkal foglalkozó darabokban a legkülönbözőbb szefárd karakterekekel találkoznuk, 

akiket élő, spontán nyelvhasználattal jellemeznek – ennek köszönhetően számos információt 

nyerhetünk a korabeli ladino nyelvről – és természetesen a nyugatiasodó és a hagyományőrző 

szefárdok közötti konfliktusokról is. Sok darab – a kortárs francia komédiák hatására – a 19. 

század végének „társalgási drámáinak” vagy „jól megcsinált drámájának” sémáit követi. Peter 

Szondi már említett, a modern drámáról írt munkájában a 19. század végének drámai krízisére 

született „mentési” és megoldási kísérletek egyikeként elemzi az úgynevezett társalgási 

drámát vagy szalondrámát, azaz az általa a klasszikus dráma paródiájának tekintett „jól 

megcsinált drámát” – angol nevén: well-made play vagy franciául: piece bien faite – amely 

különösen a francia és az angol színpadokon volt népszerű. Ezek a drámák napi témákkal 
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foglalkoznak „mint a nők választójoga, a szabad szerelem, a válási jog, a mésalliance, az 

iparosodás vagy a szocializmus” (Szondi 2002: 91). A szefárd drámák közül ide sorolhatóak a 

„de teatro costumbrista” néven ismert komédiák, amelyek főleg az új, modern szefárd 

nőtípussal foglalkoznak, általában negatív színben tüntetve fel őket, és ugyanakkor idealizálva 

a hagyományos szefárd nőtípust, ami meglepő a nyugati eszméket terjeszteni kívánó 

intellektüelek részéről. Másrészt azonban azáltal, hogy az „új nő” megszólal a drámában, meg 

is fogalmazhatja saját álláspontját (Valentin 201: 95). Valószínűleg tehát a szerzők nem 

vállalhatták fel a konfrontációt egy ennyire radikális, még a nyugati társadalmakban is 

sokkszerűen új téma megjelenítésében, ezért kódokat alkalmazval próbálták kihívás elé 

állítani a nézőket. Ennek a kódolásnak a lényege, hogy miközben szöveg nyilvánvaló, felső 

rétege egy – néha talán szándékosan túlhangsúlyozott és ezáltal is ellenkező jelentésréteget 

sugallva – didaktikus üzenetet közöl, a szöveg mögöttes, felszín alatti olvasata azzal sugalmaz 

egy másik olvasatot, hogy megmutatja és beszélni hagyja a másik oldalt. Ez esetben a 

didaktikus üzenet a hagyományos és az otthonába húzódó szefárd nő ideálja, azonban a 

szefárd „új nő” mint színpadi karakter megjelenése és beszéltetése a színpadon ellenkező 

jelentést kódol, különösen, ha a szefárd „új nő” szereepében színésznő lép színpadra. 

.     

A nem zsidó témájú darabok általában európai klasszikusok fordításai vagy olyan regények 

adaptációi, mint A Karamazov testvérek (Szaloniki, 1929) (Diaz-Mas 1986: 1175-179). 

Különös – ahogyan Valentin is utal rá –, hogy a spanyol dráma gyakorlatilag teljesen 

érdektelennek bizonyult a szefárd szerzők számára, miközben általában nagy érdeklődéssel 

fordultak az európai irodalom felé (Valentin 2010: 97). Hozzátenném, hogy ez az 

érdektelenség hangsúlyosan érdekes, ha figyelembe vesszük, hogy a népköltészet annál 

inkább befogadókésznek mutatkozott a kortárs spanyol románc átvételében. A magyarázat 

talán abban rejlik, hogy a románcirodalom a kiűzetés előtti szefárd hagyomány része, és az új 

románcokat a szefárd kultúra egy költészeti hagyomány, egyúttal a Szefaradhoz, azaz 

Hispániához mítikus szálakkal kötődő szefárd identitás egyenes folytatásának tekinthette. 

Ehhez a múlthoz és geneológiához kötötte a szefárdokat a hispániai románcirodalom, 

miközben ez a kapcsolat a hispániai drámával nem létezett, nem létezhetett, mivel a kiűzetés 

után fejlődött ki.  

 

Az önálló szefárd drámák többsége általában nem képvisel különösebben magas színvonalat, 

ugyanakkor a szövegkorpusz nagysága, hasonlóan a 16-18. századi amszterdami vagy 

antwerpeni nagyságához – imponáló. A legismertebb szerzők közé tartozott a már emíltett 
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Sabataj Joszef Djaén, akinek 18 drámájából többet lefordítottak szerbre is, és a szarajevói 

Laura Papo mellett az izmíri Alexander Ben-Guijat (1869-1924) és Abraham A. Cappón 

(Bukarest, 1853 – Szarajevó, 1931). A soá utáni ladino szerzők közül nagyon kevesen 

foglalkoznak drámaírással, bár érdemes kiemelni közülük a Szalonikiben született Slomo 

Ruven (1986-1986) nevét.  

 

Végezetül kicsit részletesebben Jacques Loria (1860-1948) Dreyfus című drámájára térnék ki, 

amit 1903-ban Szófiában mutattak be először. Loria, aki az egyik legismertebb szerzőnek 

számított, Tatar Basaryban az AIU egyik iskolájában tanított, 1914-től pedig 

Franciaországban élt és egyes források szerint végül cionista lett (Borovaya 2012: 232).  

Franciául, ladinóul és törökül is írt, komoly sikerrel. Dreyfusről, illetve a perről írt drámája 

csak az egyik azon szefárd drámák sorában, amelyek egyrészt az igazság győzelmeként 

ünnepelték Dreyfus kapitány felmentését, de egyúttal olyan történetként tekintettek is rá, 

amely a modern antiszemitizmus korában képes a zsidó identitást megerősíteni. A dráma 

cselekménye 1894-1899 között játszódik, és Loria érzékletes képet nyújt az antiszemita 

hangulatról, amit nemcsak Esterházy vagy tiszttársa, Fabres őrnagynak szavai és 

megnyilvánulásai fejeznek ki, hanem a dráma egyéb karaktereinek sorai is. A dráma híven 

követi az eseményeket, ami arra mutat, hogy Loria valószínűleg ismerte Dreyfus kapitány 

emlékiratait. Egyetlen pont van, ahol dramaturgiai okokból, eltér a valóságtól, azzal a céllal, 

hogy növelje a színpadi feszültséget az Ördögszigeten sínylődő kapitány sorsa és a 

végkifejlett között. Loria darabjában Dreyfus nem kapja meg felesége leveleit, amelyben az 

asszony a perújrafelvételről, Zoláék tevékenységéről igyekszik férjét tájékoztatni, aki így csak 

a dráma csúcspontján, egy Franciaországból érkező felügyelőtől értesül, közvetett módon a 

fejleményekről. A felügyelő egy dobozt ad át neki azzal, hogy a benne lévő gyógyszer 

megerősíti, és ebben a dobozban találja meg Dreyfus azt a levelet, amiben felesége a 

felmentéséről számol be (Borovaya 2012: 234). A Dreyfus kettős célt szolgál, egyrészt az 

igazság győzelmének bemutatásán keresztül megerősíteni a zsidó identitást a nézőben, 

másrészt pedig azt az optimista üzenetet kommunikálni, hogy noha Nyugaton is létezik 

antiszemitizmus, de a társadalom szellemi elitje harcol ellene, sőt győzelmet is tud aratni 

felette. Így a darab egyszerre képes a modern nyugati eszméket terjeszteni és a zsidó identitást 

is erősíteni a nézőben, ezáltal eleget téve és beteljesítve a szefárd elit és a szefárd színház két 

legfontosabb célját. A Dreyfus, miként a szefárd drámairodalom általában a modern nyugati 

eszmék és kultúra elterjesztése által próbálta modernizálni a szefárd világot, és egy modern 

nyugati zsidó identitáson keresztül visszakapcsolni azt a nyugati kultúrába, amelyből 
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négyszáz éve a kiűzetés szakította ki. A visszakapcsolás iránya a modernizáció volt, és a 19. 

század optimista világképének keretein belül, amely nemcsak a valaha megszakadt 

folytonosság újjáélesztését ígérte, de a belépést is a technikai fejlődés, a politikai 

modernizmus, és a demokrácia világába, ami a szefárd zsidók számára a nyugati, askenázi 

zsidóságéhoz hasonló emancipációt elnyerését is ígérte. Amikor tehát a szefárd néző 

évszázadokat lépve előre a történelemben, szembesül a nyugati kultúrával és életformával – 

sőt, azzal a cionizmussal is, amely éppen a diaszpórától akarja eltávolítani, de egy modern, 

nemzetállami, azaz a nyugati politikai kontextus keretein belül; akkor nemcsak időben és 

térben esik át komoly transzformáción, hanem úgy érezheti, hogy az elmaradottnak ítélt 

iszlám világból kilépve a modernizációhoz csatlakozik, és egy presztízskultúra részévé is 

válhat. A hanyatló török birodalom egyik vallási kisebbségének szűk társadalmi korlátait 

túllépve a „fejlett Nyugat” képviselőjévé válik úgy, hogy közben zsidósága is megmarad, sőt, 

megerősödik. A szefárd színház egy megerősödő, büszke szefárd öntudat identitását sugallja a 

nézőnek, ezzel is csábítóvá téve számára a nyugati eszmékkel és kultúrával való azonosulást.        
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4. A nemzeti integráció színháza  
A modern héber dráma és színház izrael állam születése előtt és után 

 

4.1 A kezdetek és a nemzeti identitás megteremtése 

 

A modern héber színház kezdetei – a Habima története  

 

A zsidó színház a diaszpórában született meg, és bár minden korszakban igyekezett a zsidó 

kultúrához vagy éppen a hagyományhoz idomulni, alapvetően mégis a többségi kulturális 

közeg határozta meg nyelvét és jellegét. „A” zsidó színház létrehozásának vágya táplálta a 

jiddis nyelvű színjátszás megszületését vagy a 19. századi ladino nyelvű színjátszásét is, és 

mint láttuk, a 16-17. században Itáliában vagy Amszterdamban héber nyelvű dráma és színház 

létrehozására is történtek kísérletek, de csak a cionizmus és a héber nemzeti reneszánsz idején 

válik programmá a nemzeti, héber nyelvű színjátszás megteremtése, amely végül a 20. 

században az izraeli színház megszületéséhez vezet. A haszkala, a zsidó felvilágosodás két 

úton indította el a zsidó kultúrát, az egyik a többségi társadalomba történő integráció volt, 

amelynek következtében létrejött a többségi nyelvű zsidó színház és dráma; a másik a zsidó 

nemzeti otthon gondolata és a héber nemzeti reneszánsz megszületése. A kettővel 

párhuzamosan lehetünk tanúi a jiddis és ladino nyelvű kultúra (és színház) fejlődésének is, 

amely nem a többségi nyelven szólalt meg, de nem is héberül. A nyugat-és közép-európai 

asszimiláció a mózeshitű/zsidó vallású, de a többségi társadalomhoz tartozó kettős identitás 

jegyében a zsidó egyén integrálásáról szólt, a zsidó egyént helyezte el a modernitásban, a 

modern társadalom keretei között, gyakran a zsidó kultúra beemelésével, de gyakran azt 

elhagyva. A héber nemzeti reneszánsz és a politikai cionizmus pedig a zsidó nép integrálását 

kívánta elérni, a zsidó népet mint modern értelemben vett politikai nemzetet helyezve el a 

modernitás kontextusában, egyúttal visszahelyezve a történelembe ezt a politikai nemzetet. 

Ebben az értelemben mondhatjuk, hogy a modern héber dráma és színjátszás, az izraeli dráma 

és színház a nemzeti integráció színháza, amely a modern héber kultúra és a cionizmus egyik 

fontos identitásképző intézményeként az izraeli identitás formálásában játszott és játszik 

jelentékeny, bár gyakran ellentmondásos szerepet. Az identitásképzés kérdésének fontosságát 

jelzi, hogy Emanuel Levynek a Habimáról, Izrael nemzeti színházáról írt monográfiája is a 

nemzeti identitás formálásában játszott szerepét hangsúlyozva elemzi a színház történetét.  
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Történelmi okokból, ahogyan a cionizmus és a héber nemzeti reneszánsz egésze is, úgy a 

modern héber színház is a diaszpórában születik és bontakozik ki, méghozzá Oroszországban. 

Miközben Nyugat- és Közép-Európában a 18. század végétől a 19. század második feléig 

valósággá válik a zsidóság emancipációja, aminek következtében a zsidó egyének és 

közösségek helyzete ugrásszerű javulásnak indul, addig az orosz zsidók számára mindez csak 

álom. A nyugati zsidóság életfeltételeinek látványos javulásával szemben éppen hogy 

ellenkező tendenciákról beszélhetünk: az orosz zsidók helyzete a 19. század végére csak 

rosszabb lesz. A szegénység, a jogfosztottság mellett a századfordulón egymást követik a 

gyilkos pogromok, a többségi társadalom részéről pedig csak csekély fogadókészség 

mutakozik (ha mutatkozik) a zsidók társadalmi és kulturális befogadására. Ennek 

következtében a zsidó alkotók és művészek a jiddis és a héber kultúra felé fordultak.  

 

A jiddis színházzal az előző fejezetben foglalkoztam, most a héber színház diaszpórabeli 

kezdeteiről ejtenék néhány szót. Oroszország mellett Lodzban, Varsóban és Byalistokban is 

történtek kísérletek egy héber nyelvű színház létrehozására, de egészen 1917-ig kellett várni 

egy sikeres héber társulat megalakulására (Abramson 1979: 33). A Héber Stúdió 1917-ben 

alakul meg Moszkvában, Sztanyiszlavszkij szellemi védnöksége alatt, hasonlóan az Örmény 

és az Orosz Stúdióhoz. Ez a héber nemzeti színtársulat, a Habima (Színpad) születésének 

pillanata, azé a társulaté, amely 1958-tól a nemzeti színház státuszát is elnyeri. Alapítója, 

Nachum Zemach személyesen finanszírozta a színészek képzését, és a tizenhárom fős csoport 

Sztanyiszlavszikj tanácsait kérte, akit rögtön fellelkesített a héber nyelvű társulat gondolata, 

és tanítványát, az örmény Jevgenyij Vakhtangovot bízta meg, hogy a társulattal dolgozzon. A 

kezdeményezés azonban elsőre nem kecsegtetett sikerrel. A stúdió megalakulását egyrészt az 

orosz zsidó kommunisták gyanakvása kísérte, akik a hébert „klerikális és nacionalista 

nyelvnek” látták (Rozik 2013: 187), másrészt az a tény, hogy kevesen értették a hébert. Ennek 

ellenére 1908-ban már az első, szefárd héber dialektust követő előadást nagy sikerrel és 

lelkesedéssel fogadták. „They would come to the theatre just to witness how their ancestral 

language was being spoken again, and on stage.” [„Tisztán csak azért jönnének a színházba, 

hogy tanúi legyenek annak, hogy miként beszélték ismét ősi nyelvüket, mégpedig színpadon”] 

(Rozik 2013: 187). A  című előadást, amely négy (Esély a kezdetek kezdetén)  נשף ברשית

rövidebb darabot tartalmazott – többek között Schalom Asch és Yitzhak Katznelsohn 

darabjait – már Jevgenyij Vakhtangov rendezte, akárcsak a további néhány bemutatót. Az első 

darabok szinte mind jiddis fordítások voltak. Ezek közül a legismertebb az előző fejezetben 

már elemzett, 1922-ben bemutatott Dybuk volt, amely elsőként tudott kilépni a zsidó színház 
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keretei közül, és nemzetközi sikereket elérni, nemcsak a Stúdió előadásában, de több nyelvre 

lefordítva helyi társulatok előadásában is. A Habima előadása stílust is teremtett, és hosszú 

évekig meghatározta a héber színház stílusát, mivel Natan Altman díszletei megteremtik 

 

a „korabeli zsidó színház tipikussá váló színpadképét, a ’groteszk impresszionizmust’ 

és ennek vizuális elemeit: ferde székeket, megtört, dölő falakat, a közönség felé lejtő 

asztalokat, a hangsúlyos pontokra helyezett, rejtett fényforrásokat, óriási, 

expresszionista vásznakká alakítva a színpadképet. Ugyanekkor születik meg a 40’-es 

évekig igen elterjedt, klasszikus, jiddis színházi arcfestési stílus: a vonásokat, a 

tekintetet, az arcjátékot erősen kiemelő, expresszionista portékat idéző make-up. 

(Halász 1999: 75)  

 

A Habima társulata 1926-ban világ körüli turnéra indult és már nem tértek vissza 

Oroszországba, részint a kedvezőtlen előjelek miatt, amelyek arra mutattak, hogy a cionizmus 

és a héber nyelv is gyanússá és üldözendővé válik a Szovjetunióban. A társulat legtöbbször a 

Dybuk-kal lépett fel, többek között Rigában, Varsóban, Bécsben és Berlinben, amik közül a 

varsói nemzeti kihívás volt a társulat számára, a berlini viszont – tekintettel a weimari 

Németország és főleg Berlin pezsgő kulturális életére – művészi kihívás. Varsó kivételével – 

ahol az antiszemita hangulat és a jiddis kultúrát védő csoportok miatt jóval kisebb lelkesedés 

fogadta a színházat, mint máshol – mindenütt számottevő sikert arattak. Különösen jelentős 

volt a nyugat-európai sikerszéria, ahol még kevésbé voltak ismertek az orosz színház új 

eredményei, így a Habima előadásai valódi szenzációt jelentettek – és ez azt is jelenti, hogy a 

Habima nemcsak a zsidó nemzeti identitás nagykövetének szerepében találta magát, de 

egyszer s mind az új orosz színházi gondolkodást is megismertette. Ennek következtében 

gyakran az antiszemita kritika is kedvezően fogadta az előadásokat, és a jiddis kultúra hívei is 

elismerték a művészi nívót (Levy E. 1979: 83-84). New Yorkban azonban a jiddis színház 

népszerűsége olyannyira erős volt, hogy a kedvező kritikák ellenére nem sikerült kasszasikert 

elérni, és a társulat két részre szakadt, a kisebbség Zemach vezetésével New Yorkban maradt, 

a nagyobbik csoport egy hollandiai, németországi, jugoszláviai és olaszországi turné után 

1928-ban érkezik meg Palesztinába, ahol egy hosszabb európai körút után 1932-ben végleg 

letelepedett. Ottani fogadtatásukra jellemző, hogy minden előadásra elkeltek a jegyek. 

Ugyanakkor hamar világossá vált, hogy a stejtl-világban gyökerező repertoár nem elegendő a 

palesztinai héber nemzeti színházhoz, és innentől kezdve olyan darabokat próbáltak bemutatni, 

amelyek szellemisége közelebb állt a haluc-ideálhoz, miközben időről időre meg kellett 



 231 

küzdeniük azokkal a kritikákkal is, amelyek szerint művészi szempontból „túl orosz” és 

elitista a társulat szemlélete. A második európai turnén már Shakespeare-t is játszottak, 

eltávolodva attól a kezdeti koncepciótól, hogy csak héber darabokat adnak elő. Az előadások 

Angliában is sikert arattak, többek között kivívva G. B. Shaw elragadtatását, aki szerint az 

angol színészeknek tanulniuk kellene a Habima színészeitől – és megszokott szarkazmusával 

azt is megjegyezte, hogy a társulat sürgősen hagyja el Angliát, mielőtt az angol színészek 

befolyásolnák játékukat (Levy E. 1979: 110). Állandó épülethez Izraelben azonban csak a 

második világháború után jutnak. A színház repertoárja igyekezett megfelelni a palesztinai 

kívánalmaknak és egy idő után felhagytak a nosztalgikus, stejtlt felidéző és képviselő 

darabokkal, amelyeket a haluc-nemzedék és a kritika is elutasított, és a repertoáron a halucok 

életét bemutató romantikus-realista darabok, illetve a nyugati klasszikusok és modernek 

kerülnek túlsúlyba. Az ötvenes évek második felétől kezdődően, pedig a társadalom 

változásaira reflektálva az új bemutatókban megjelennek olyan témák, mint a bevándorlók 

problémái, az izraeli identitással való azonosulásuk nehézségei, a soá vagy a kollekítvumtól, a 

kibbuc-romantikától távolodni vágyó izraeli középosztály. A Habima népszerű szórakoztató 

darabokat, musicaleket is műsorára tűzött, ilyen volt az Irma, te édes; a Gigi vagy a Teaház az 

augusztusi holdhoz, amelyek nagy kasszasikert arattak.  

 

A Habima arculatát Sztanyiszlavszkij színházi teóriája, a cionizmus, a szocialisztikus ideák és 

a héber kultúra iránti elkötelezettség határozta meg. A szocialista ideák jegyében a társulat 

szigorúan igyekezett gátat szabni bármiféle sztárrendszer kialakulásának. A színészek egyszer 

főszerepeket, másszor mellékszerepeket játszottak. Az ideál szerint a színész, aki egyszer 

Hamletet játszott, legközelebb nem érzi presztízsveszteségnek, ha legközelebb az inas 

egymondatos szerepe jut neki (Abramson 1979: 35). Ennek ellenére a társulat mégis 

megteremtetet a maga csillagát, Hanna Rovina személyében (1888-1980). Rovina a héber és 

az izraeli színjátszás első nagyasszonya, akinek játékát erős drámai kifejezésmód, teljes 

átlényegülés jellemezte. Személyisége sok szempontból nem illett bele a Habima 

kollektivizmusába, híres volt nonkonformizmusáról, színpadon és magánéletében egyaránt. 

Többször leállította az előadást, ha úgy érezte, hogy a közönség nem figyel eléggé, a 

magánéletben pedig a nála tizennyolc évvel fiatalabb Alexander Pann költőhöz fűzte hosszas 

viszony, akihez soha nem ment hozzá, és ekitől 1934-ben lánya született. Rovina esete 

azonban csak kivétel volt. A kollektivista szemlélet minden döntésben megnyilvánult, a 

műsorpolitikától a szereposztáson át a pénzügyi kérdésekig. A társulat tagjai szinte alig 

cserélődtek, gyakorlatilag egy színész élete végéig színpadon volt, ami egy idő után a művészi 
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fejlődés útját állta, és az az egalitárius szemlélet, ami az erős színpadi személyiséggel nem 

tudott mit kezdeni, nem kedvezett a tehetségek kibontakozásának sem (Levy E., 1979: 160-

161). 

 

A héber nyelv és nemzeti kultúra iránti elkötelezettség összefonódott a cionizmus ideáljával. 

Zemach nemcsak a Szentföldön elterjedtebb, és a cionista mozgalom által előnyben részesített 

szefárd kiejtési standard melletti döntésével fejezte ki kötődését, de már 1913-as víziójában is 

arról írt, hogy a Habima színháza majd a Scopus-hegyen fog felépülni Jeruzsálemben, ahol 

küldetésük a nemzeti kultúra újrateremtése és fejlesztése lesz (Levy E. 1979: 24). Másrészt 

azonban a művészi értékteremtést legalább annyira fontosnak találta, amit a Habima szlogenje 

is kifejez: אומנות  , אמונה, אמת  (azaz emet, emuna, omanut – igazság, hit, művészet), és egyúttal 

elutasította a jiddis színház inkább szórakoztató tendenciáit (Levy E. 1979: 25-27). Már az 

első bemutatók felkeltik az orosz értelmiség érdeklődését, Az örök zsidó után például Maxim 

Gorkij „könnyekben tört ki” és háromszor is megnézte az előadást. A színház legjelentősebb 

teljesítményének azonban az a Dybuk bizonyult, ami az elkövetkező negyvenhárom év során 

több mint ezer alkalommal került színre, és sikerét a Habima képtelen volt meghaladni – 

utolérni sem nagyon. A Habima innentől kezdve kétszeresen is nyomás alá került: a saját 

feltételeinek megfelelően újabb héber drámákat kellett találnia, ami önmagában is szinte 

lehetetlen feladatnak bizonyult, de ezen felül olyan héber drámát, aminek színvonal eléri a 

Dybuk nívóját. Zsabotinszkij, a jobboldali cionizmus vezető ideológusa egyfajta „mentőövet” 

dobott Zemachnak, amikor kijelentette, hogy egy héber színháznak nemcsak zsidó darabokat 

kell játszania. Bár Zemach nem tudott azonosulni ezzel (Levy E. 1979: 38), végül mégis 

kénytelen volt feladni álláspontját, mivel a következő bemutatók közül csak a Gólem keltett 

még nagyobb figyelmet. Az első nem héber darab egy amerikai tragikomédia volt, amelyben 

zsidó karakterek szerepeltek, de angolul íródott. Ez volt a Habima utolsó moszkvai 

bemutatója. Miként már előbb utaltam rá, a társulat helyzetét megnehezítette, hogy a héber 

nyelvet kevesen értették, ezért a 126 férőhelyes színházterem gyakran szinte teljesen üres volt, 

és több előadás is elmaradt. Az orosz színházi értelmiség és közvetítésükkel a politika 

támogatása segített életben tartani a színházat. Sztanyiszlavszkij például többször 

hangsúlyozta, hogy boldog, amiért képes emberi kötelezettségének legalább egy kis részét 

leróni a zsidó népnek, amely annyi szenvedésen ment keresztül (Levy E. 1979: 58).  

 

Színháztörténet axióma, hogy a színház identitásképző médium. Ebben az esetben viszont 

olyan kisszámú közönségről beszélünk, hogy az identitásképzés – egészen a palesztinai 
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áttelepülésig – sokkal inkább magukra a színészekre vonatkozott. A társulat kezdettől 

kollektív jellegét ez a különös helyzet így csak tovább erősítette. Túl azon, hogy hosszú 

hónapokig, egész nap vagy éjszakába nyúlóan is dolgoztak egy-egy premieren, minden 

döntést közösen hoztak meg és a rendszeres összejöveteleken minden kérdést megbeszéltek – 

akár művészi, akár nem művészi kérdésekről volt szó – nagy hangsúlyt fektettek a zsidóság 

közös megélésére is. Péntek esténként nem volt előadás, helyette a zsidó közönségnek 

kultúrprogramot rendeztek énekléssel, tánccal, héber versekkel vagy éppen különleges 

széderestéket tartottak. A színház számukra – jegyzi meg Emanuel Levy – rítus volt (Levy E. 

1979: 74).  A Habima által képviselt szertartásos cionista identitás – és ezzel együtt a régies 

héber nyelvhasználat, az alapító színészek oroszországi szocializációja – azonban Izraelben az 

ötvenes évektől kezdődően egyre inkább hátrányt jelentett. Az új generáció tagjai már szabrék 

voltak, anyanyelvükként tanulták a hébert, részt vettek a függetlenségi háborúban, majd az 

arab-izraeli háborúkban, és ezért hitelesebben képviselték a színpadon az izraeli társadalmat. 

A Habima társulatának és műsorpolitikájának tehát meg kellett újulnia, és lépést kellett 

tartania az izraeli identitás változásaival, kihívásaival.   

 

A Habima születése és fejlődése mellett érdemes röviden összefoglalni azoknak a színházi 

irányzatoknak a törekvéseit, amelyek a 19. század végétől a 20. század első évtizedein át 

alapvetően megváltoztatták a színházról való gondolkodást és a drámaírást is. 

Sztanyiszlavszkij és az expresszionista színház mellett számos irányzat is hatott a héber 

drámára és színházra is, ha esetleg több évtizedes késessel is – például, ahogyan később látni 

foguk, Artaud „kegyetlen színházának” hatása a hetvenes években Levin munkásságában 

jelentkezik. Azokra az elméletekre térnék ki röviden, amelyek a héber dráma, az izraeli 

színház szempontjából is fontosak. A legfontosabb a kezdeteknél Sztanyiszlavszkij hatása volt, 

aki 1888-ban alapítja meg Moszkvában a „Társaság a művészetekért és az irodalomért” 

elnevezésű csoportját, és ennek lesz utódja a legendás Művész Színház 1898-ban, amely 

ugyanebben az évben Csehov Sirályával már hírnevet is szerez. Sztanyiszlavszki elmélete 

szerint az individuum egyszeri és megismételhetetlen, és az individuum „lelkiállapota és lelki 

folyamatai képezik a színész művészetének tárgyát” (Fischer-Lichte 2001: 568). A színháznak 

a valóság illúzióját kell keltenie, a darab és a szereplők belső életét ábrázolnia, hogy a 

mondanivaló ezáltal előtűnjön. Sztanyiszlavszkij visszaemlékezéseiben így fogalmazza meg a 

Művész Színház céljait: „Síkraszálltunk a régi játékmodor, a teátrálitás, a hamis pátosz, a 

szavalás és mindenféle ripacskodás ellen, a díszletezés rossz konvenciói és a sztárrendszer 

ellen, amely tünkreteszi az együttest, továbbá az akkori színházak egész rendszere és silány 
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repertoárja ellen. (…)” (Hont 1972: II. 973). Színészvezetése és a híres Sztanyiszlavszkij-

módszer lényege, hogy a színpadi cselekvést pszichológiai folyamatra építi, amely folyamat a 

színészi átélésből bontakozik ki.  

 

Másrészt azonban a különböző avantgárd színházi teoretikusok már a személyiség teljes 

eltüntetéséről és lerombolásáról beszéltek. A marionettszínház vízóját kidolgozó Edward 

Gordon Craig például nem hisz: 

 

a személyiség varázsában, annál jobban hiszek viszont az emberi személytelenség 

varázsában. (…) Hiszen a benne lakozó személytelenség az ember legnemesebb része, 

a személyiség pedig csak a második helyre szorul. Első pillantásra úgy tűnik, mintha 

egy dolog jellege személyes vonásaiból adódna, mintha azok alkotnák az identitását. 

(idézi: Fischer-Lichte 2001:577).  

 

A személyiség radikális elutasítása vagy átértékelése persze korántsem csak a színházi 

elméleteket jellemezte. A kor tudományos felfedezései és pradigmaváltozásai a 

művészetekben általában véve is alapvető változásokat hoztak, különösen a relativitáselmélet, 

Freud Álomfejtése, a pszichoanalízis módszere, a de Vries-féle mutációelmélet. Hogy néhány 

példát említsünk, hatásuk a zenében többek között Ferruccio Busoni és Schönberg atonalitás 

„forradalmában” érhető tetten, a festészetben Picasso festészeti újításaiban, amelyek az 

évszázados perspektivikus felosztást vetik el, de hasonlóan megjelennek a kortárs 

szobrászatban és építészetben is (Fischer-Lichte 2001: 581). A Moszkvai Művész Színházból 

kiváló Mejerhold minden pszichológiai megközelítést igyekszik elkerülni, típusokat és nem 

individuumokat ábrázol. Színházeszménye az új irodalomból, Maeterlinck drámáiból nő ki, 

hitvallása szerint az irreális színpadi előadást kell megvalósítani, és nem magát a valóságban 

megnyilvánuló életet kell megmutatni. Antonin Artaud, a Kegyetlen Színház „atyja” pedig a 

logocentricizmust, az individualizmust és a racionalizmust a reneszánsz által ránk hagyott 

„hamis ideáknak” tekintette (Fischer-Lichte 2001: 592 és Artaud 1985). Célja visszavezetni a 

színházat az ezeket megelőző állapotokhoz, így a pre-individuális állapothoz, és az 

újrateatrizálás révén meggyógyítani a civilizációba belefáradt nézőt (Fischer-Lichte 2001: 593 

és Artaud 1985). Az átmenet rítusa során a néző legkegyetlenebb vágyai is felszínre törhetnek, 

azért, hogy azoktól ilyentén megszabadulva elérje a megtisztulást, a „régi európai ember” 

„elpusztulását” (Fischer-Lichte 2001: 593 és Artaud 1985). Nem utolsó sorban pedig egy 

fontos színházelmélet a nagyhatású építészeti mozgalomhoz, a Bauhaushoz kötődik. A 
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Bauhaus nem sokkal indulását követően már átfogta a vizuális művészetek összes területét, 

beleértve a színpadtervezést is, és a képzőművészet nézőpontjával próbált a színházhoz 

közelíteni, felismerve, hogy a modern színház immár nem annyira az irodalom, hanem a 

vizualitás, tehát a képzőművészetek gondolkodásából merít inspirációt, és a látványnak, a  

fény-, és hangeffektusoknak, a mozgásnak, a performansz-, majd a 21. századra a flashmob-

szerű megnyilvánulásoknak hatalmas szerepük lesz. (Már például az 1920-as évek szovjet 

tömegjátékai, kollektív játékai is az utcaszínház „műfajához” tartoznak, és ennek a 

színházszerű megnyilvánulásnak az ezredforduló vallásos izraeli színházában lesz jelentősége.) 

Oscar Schlemmer „Ember és műfigura” című írásában Craig reformjait is integrálva egy 

olyan metafizikus színházat követel, amely a csoda és a játék nevében (1) absztrakt, formális, 

(2) statikus, dinamikus és tektonikus, (3) mechanikus, automatikus és elektromos, (4) 

gimnasztikus, akrobatikus és ekvilibrisztikus (5) komikus, groteszk és burleszk (6) komoly, 

patetikus, monumentális és politikus, filozofikus és metafizikus (Schlemmer, Moholy-Nagy, 

Molnár 1978: 18-19). Moholy-Nagy a „Színház, cirkusz, varieté” című tanulmányában pedig 

a totalitás színházát vázolja fel a jövő színházaként, amelynek az a feladata, hogy a közöset 

valósítsa meg cselekedeteiben, ahelyett, hogy típusokat ábrázolna. Moholy-Nagy a varieté, 

cirkusz és a burleszk kapcsán leszögezi, hogy minden „akadémiai elmaradottsága” ellenére a 

tömeg a legegészségesebb ösztönöket fejezi ki, amikor ezek felé a műfajok felé fordul, mivel 

azok nyújtják az ösztönösen igényelt totalitást (Schlemmer, Moholy-Nagy, Molnár 1978: 48-

55). A Bauhaus színházában az opera és a kórus, a film és a tánc vagy az irodalmi dráma 

egyarántr megfért egymás mellett. 

 

A kor drámájának forradalmi változásait Peter Szondi elemzi A modern dráma elmélete című 

alapvető munkájában (Osiris, 2002): 

 

A dráma, amely mindig a jelen idejű (1) interperszonális (2) történés (3) költői 

formája volt, a XIX. század végére válságba került, s ezért a krízisért az a tematikus 

változás volt felelős, mely e hármas fogalom mindegyik tagját saját megfelelő 

ellentétével helyettesítette. Ibsennél a jelen idő helyett a múlt dominál. […] Csehov 

drámáiban a tevékeny, jelenben kibontakozó élet helyére az emlékekben és utópiákban 

élő álomszerű élet lép. […] Strindberg műveiben az emberek közötti kapcsolatok vagy 

megszűnnek, vagy csupán a középpontban álló Én szubjektív lencséjén keresztül 

láthatók. […] Maeterlinck „drama statique”’-ja fölmondja a cselekményt. […] Végül 

Hauptmann társadalmi drámája úgy ábrázolja az emberek közötti életet, ahogy az 
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emberen kívüli viszonyok meghatározottságában megjelenik: a politikai-gazdasági 

viszonyok következményeiben. […] Ibsen ’analítikus drámáiban’ jelen és múlt 

leleplező és leleplezett alanyként és tárgyként állnak egymással szemben, 

Strindberg ’stációdrámáiban’ a magányossá vált egyén önmaga számára válik tárggyá 

[…] Maeterlinck fatalizmusa az embereket passzív tárgyszerűségre ítéli; ugyanebben a 

tárgyi minőségben lépnek elénk az emberek Hauptmann ’társadalmi drámáiban’”. 

(Szondi 2002: 77-78). 

 

A megoldási kísérletek között említi a Brecht-féle epikus színházat, amelyet azért érdemes 

kicsit jobban szemügyre vennünk, mert az izraeli drámaírók gyakran használják a brechti 

színház elemeit. Brecht 1931-es tanulmányában hasonlítja össze a drámai és az epikus 

színházat (Megjegyzések a Mahagony városának tündöklése és bukása című operához). 

Szerinte a színház dráma formájához tartozik, hogy a színpad megtestesít egy folyamatot; 

belevonja a nézőt egy aktusba és feléli aktivitását; érzelmekre indítja; élményt közvetít; a 

nézőt belehelyezi egy cselekménybe; szuggesztióval dolgozik; az érzések érzések maradnak; 

az embert ismertnek és változatlannak tételezi fel; a figyelem tárgya a kimenetel; egyik jelenet 

a másikért van; az események vonala egyenes; natura non facit saltus; a világot úgy mutatja 

be, ahogy van; azt állítja színpadra, amit az embernek tennie kellene, valamint az ember 

ösztöneit mutatja be, és végezetül: a tudat határozza meg a létet. Ellenben az epikus színház 

elmond egy folyamatot; szemlélővé tesz, de felébreszti az aktivitást; döntéseket kényszerít ki 

a nézőből; ismereteket közvetít és szembehelyezi vele; érvekkel dolgozik; az érzelmek 

megismeréssé válnak; az ember a vizsgálat tárgya; az embert változónak és változtatónak 

tartja; a figyelem tárgya a menet; a jelenetek sorában mindegyik önmagáért van; az 

események kanyarognak; facit saltus; a világ úgy van ábrázolva, ahogy alakul; azt mutatja be, 

amit az embernek tennie kell; az ember indítóokait ábrázolja és a társadalmi lét határozza meg 

a tudatot. Az persze vitatható, hogy Brecht összehasonlítása mennyiben pontos vagy állja meg 

a helyét – saját epikus színháza például gyakran nem érvekkel, hanem inkább 

kinyilatkoztatásokkal dolgozik –, de hatása a színházra, a drámára, sőt, a modern popkultúrára 

is óriási volt, különösen az elidegenítési effektus bevezetésével. Az epikus színházban a 

színész nem oldódhat fel a szerepben, mert csak így képes a nézőt elidegeníteni. Ugyanezt a 

hatást szolgálják a vetítések, songok, kórusok, amelyek megszakítják vagy kommentálják a 

cselekményt (Szondi 2002: 122-126).    
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A Szentföldön a Habima megjelenése előtt is látunk kísérleteket egy modern héber, ereci 

színház létrehozására. Az első színházi előadást 1890-ben egy jeruzsálemi középiskolában 

rendezték meg, Moshe Leib Lilienbaum Zerubábel című darabját adták elő. Néhány év múlva 

felnőttek előadásában is színre került, de ekkor a hatóságok és a vallási vezetés is tiltakoztak 

ellene. 1904-ben középiskolai tanárok részvételével alakul meg a színművészet barátai 

társaság, de működésüket a világháború kitörésekor betiltották a török hatóságok (Hont 1972: 

1113). A mandátumi időszakban az első „hivatalos” előadás David Davidoff nevéhez fűződik 

akinek „A Héber Színház” nevű társulata 1920 novemberében három egyfelvonásos darabbal 

jelentkezett. Ezek Csehov és más nyugati szerzők darabjainak fordításai voltak, amiket Ibsen- 

és Strindberg-adaptációk követtek, többek között a Nóra (Abramson 1979: 28-29). A társulat 

egy része később Berlinben csatlakozott a Habima csapatához, a Palesztinában maradók pedig 

újraszerveződtek más társulatokba, maga Davidoff pedig 1926-ban színészként csatlakozott a 

társulathoz, amikor a Habima Berlinből Palesztinába érkezett.  

 

1931-re már három társulat működött Palesztinában: a Habima, az Ohel (Sátor) és a Matateh 

(Seprű), az utóbbi főleg a humoros és szatirikus színházat képviselte. Az Ohel alapítója, 

Moshe Halevi szintén Vakhtangov tanítványa volt, 1925-ben a Hisztadrut (a zsidó munkások 

szakszervezete) kulturális bizottságával együtt hozta létre a stúdiót azzal a céllal, hogy a zsidó 

munkások színházaként a héber nyelvet és kultúrát közvetítse az új ország új lakóinak, de 

1954-ben a színház szakít a Hisztadruttal. Halevi drámastúdiójában Sztanyiszlavszkij 

módszere alapján tanította a színpadi beszédet, mozgást, zenét és az elméleti alapokat. 

Harminchat hallgatóval foglalkozott, de a foglalkozásokra a napi földműves munkák után, 

este került sor. Első előadásukat, a Peretz történeteiből dramatizált rövid darabokat a Herzlya 

Gimnáziumban mutatták be. (Abramson 1979: 31-32). Az Ohel is hamar szembesült a 

korabeli héber színházat leginkább kínzó problémával: az eredeti héber dráma hiányával. 

Halevi is bibliai adaptációkkal, illetve európai klasszikusok fordításaival próbálkozik, ezek 

között érdekességként említeném az 1943-ban bemutatott első bibliai musicalt, Sami 

Groneman darabját. 1927-ben a magyar származású költő, Avigdor Hameiri létrehozza a 

Kumkum (Teáskanna, Vízforraló) nevű társulatot, amely szatírikus kabarét játszik, amelyet 

azután a Matateh társulatának megalakulása követ, megvetve az Izraelben azóta is oly 

népszerű szatírikus színház alapjait. A második világháborút követően, 1945-ben jön létre 

Tel-Avivban a Habima melletti másik vezető színház, a Kameri Színház Joseph Milo 

vezetésével, amely stilizált játékstílussal és egy modernebb, szlenggel is teletűzdelt beszélt 

héber nyelvhasználttal hozott újdonságot a héber színházba, és sokkal inkább a 
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szórakoztatásra tette a hangsúlyt. Az alapítók – a Habimától eltérően – nem az orosz, hanem a 

nyugati színház tradícióit követték. Első bemutatójuk, Goldoni vígjátéka A két úr szolgája 

volt, amely pörgő stílusával, fiatalos lendületével és játékosságával különösen a fiatal 

közönség soraiban aratott sikert; később pedig a kortárs amerikai dráma – Miller, O’Neil, 

Williams – izraeli megismertetésében is úttörő szerepet játszottak, miként a modern héber 

dráma létrejöttében is. Többek között a Kameri állítja színpadra Lea Goldberg  עלת הארמוןב  (A 

kastély úrnője) című drámáját vagy Mose Samir בשדות הוא הלך  (Járta a mezőket) című darabját. 

Végezetül, Izrael első városi fenntartású színháza, a Haifai Városi Színház 1961-ben nyitotta 

meg kapuit (a Kameritől távozó Milo vezetésével). Mai napig a Habima, a Kameri és a Haifai 

Városi Színház tekinthető Izrael vezető színházainak, de mellettük több kisebb jelentős 

társulat is létezik, és a legtöbb kibbucban működik valamilyen amatőr társulat, a 

tánccsoportok és kórusok mellett.  

 

Az izraeli dráma kialakulása 

 

Az első ereci drámák túlnyomórészt társadalmi drámák, erősen didaktikusak, párhuzamban a 

zsidó irodalom történetének számos újításával. Stílusuk sokban emlékeztet az akkori 

kommunista tömbben uralkodó szocialista realizmushoz. Azonban annak propagandisztikus 

és internacionalista osztályharcos ideológiájával szemben a mandátumi Palesztinában, majd 

Izraelben a nemzeti romantika és a szocialista realizmus egy sajátságos keveréke fejlődik ki 

domináns művészi irányzatként. Ezt az irányzatot a szabre nemzedékek teljesen sajátjuknak 

érzik, így általános társadalmi elfogadottsága megkérdőjelezhetetlen, éles ellentétben a 

szocialista realizmussal, amellyel Közép- és Kelet-Európa népei soha sem voltak készek vagy 

képesek azonosulni. A meghatározó ideológia természetesen a cionizmus, annak országépítő-

nemzetépítő, idealista ethosza, és a szerzők túlnyomórészt askenázi háttérből érkeznek. A fő 

témák: a kibbucok, a szabrék élete, a negyvenes-ötvenes években pedig ehhez hozzájön a 

függetlenségi háború, a háborúban harcoló katonák mindennapjainak bemutatása, de az új 

bevándorlók problémái ezzel szemben alig kapnak helyet. (Abramson 1998: 7). Mint minden 

újonnan formálódó nemzeti identitás és nemzeti kultúra, a palesztinai zsidó majd izraeli 

színház is a saját mítoszainak, alaptörténeteinek, értékeinek és alaptípusainak 

megfogalmazásával kísérletezik. A néző szeretné tudni, hogy ki is ő valójában, a színház 

pedig erre próbál válaszolni. Az 1920-as évek elejétől kezdve Nathan Bistrizski (1896-1980), 

Aharon Ashman (1889-1981) vagy Sh. Shalom (Salom Joszef Sapira, 1904-1990) darabjai a 

pionírok életéről, nehézségeiről szólnak, általában típusokat és nem individuumokat mutatnak 

https://teachingisrael.wordpress.com/2011/05/26/he-walked-through-the-fields-%d7%94%d7%95%d7%90-%d7%94%d7%9c%d7%9a-%d7%91%d7%a9%d7%93%d7%95%d7%aa/
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be (Abramson 1979: 30). Ashman הזאת ההאדמ  (Ez a föld című, 1943-ban bemutatott drámája 

aratta a legnagyobb sikert. Az 1950-es évekig – vagy egy élesesebb cezúrát választva, egészen 

1967/68-ig bezárólag – az izraeli színház fő célja olyan darabok bemutatása, amelyekben az 

országépítő szabra alakja jelenik meg. A szabra egyszerű, becsületes és egyenes jellem, saját 

kezével építi és védi az országot, mellette azonban intellektuálisan is igényes, és hiányzik 

belőle minden olyan tulajdonság, amit a cionista ideál a diaszpórához köt: a fizikai 

gyengeségtől a konfliktuskerülésen át a stejtl vallásosságáig. Az „építő és katona” ethosza 

jelentős részben az izraeli pionírok baloldali, szocialista ideáinak következménye. 

Ugyanakkor a Biblia két fontos személyisége, illetve két könyve is előképként szolgál ehhez 

az ideálhoz. Nechemiás és Ezra babilóni fogság utáni tevékenysége legalább olyan fontos 

minta volt, mint a baloldali vagy az egykori antik, majd a rousseaui-i és romantikus világkép 

által kedvelt bukolikus, utópisztikus kép: a természettel összhangban élő, a földeken dolgozó 

és közösségét fegyverrel védő Cincinnatus-szerű romanticizált figura. Nehemia a perzsa 

uralkodó által kinevezett kormányzó, Jeruzsálem újraépítője, Ezra pedig a vallásos élet 

helyreállítója. Az honépítő-honvédő Nehemia mellett mellett ott a szellem embere, Ezra is, 

ahogyan a cionista ideál is egyformán fontosnak tartotta mindkettőt. Nehemia 4, 11 szinte 

szóról szóra megfogalmazza az építés és a védelem egymást feltételező kettős imperatívuszát: 

 

לַהבֹונִים ַבחֹוָמה ְוַהנֹשְ  א בֶׁ ה ַבְמָלאָכה; עְֹמִשים, ִאים ַבסֶׁ ת ַהָשַלח, ְבַאַחת יָדֹו עֹשֶׁ ְוַאַחת ַמֲחזֶׁקֶׁ .  

(A kik a falon építettek s a kik a terhet magukra rakva vitték – egyik kezével dolgozott 

a munkán, a másik pedig tartotta a fegyvert. IMIT)  

 

Az ideál tehát egyszerre bibliai és modern; baloldali és szocialista; romantikus és nemzeti. A 

nemzeti otthonért folytatott küzdelem időszaka, egészen az ország megszületését követő egy-

két évtizedig bezárólag egyúttal a nemzeti identitás és a nemzeti kultúra megteremtésének 

időszaka is. A modern héber kultúra és nyelv formálódása a magyar reformkor nemzeti 

kultúráért folytatott törekvéseivel rokonítható, ennek megfelelően egy megkésett erős nemzeti 

romantika jellemzi. Gady Kaynar 2009-es tanulmányában („The Quest for Identity: Hebrew 

Drama & Israeli Theater”, 1890-2007) ezt a törekvést egy több évezredes identitás 

újraépítéseként látja:  

 

the theater was first and foremost reqired to teach the Hebrew language to newcomers, 

and to visually revive the connection between the immigrant New Jew and 
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his/her ’homeland’ soil as well as his/her mythical, biblical and historical ancestors. 

(Kaynar 2009: 24).   

 

a színháznak elsősorban héber nyelvre kellett tanítani az újonnan jötteket, miközben 

vizuális módon kellett felvirágoztatnia az érzelmi kapcsolatot a bevándorló új zsidó és 

„hazájának”földje között, valamint mítikus, bibliai és történelmi elődei között. 

 

Azonban a realizmus ábrázolásmódja ugyanolyan meghatározónak tekinthető, mint a fentebb 

említett nemezeti romantika, mivel a legkülönbözőbb kultúrából érkező, eltérő tudással, 

műveltséganyaggal rendelkező bevándorlók kulturális integrációjához és az alapvető ideák 

megfogalmazásához is ez az ábrázolásmód tűnt a leghatékonyabbnak. A színházkritikusok – 

miként Abramson összefoglalja a paradoxont – egyfelől üdvözölték ezt a „szocialista 

realizmust”, másfelől azonban kifogásolták a darabok banalitását (Abramson 1998: 15-16). 

Abramson egy korábbi monográfiájában pedig külön alfejezet viseli a „szocialista realizmus” 

címet (Abramson 1979: 59-76). Ez a párhuzam a szocialista országok uralkodó művészeti 

irányzatával azonban mindenképpen pontatlan, mivel ez utóbbi egy felülről irányított 

irányzatként egy olyan eszményt próbált ráerőltetni a társadalomra, amit az nem érzett a 

sajátjának. Izraelben viszont a kibbucok alapítói nem felső utasításra, hanem 

elkötelezettségből és meggyőződésből választották ezt a közösségi formát, így a művészeti 

irányzatot is, a függetlenségi háborúban pedig a társadalom nagy része szintén hittel vállalt 

részt, és erőfeszítéseit, saját eszményeit akarta a színpadon is látni. Később már Abramson 

maga is a romanticizmus és a 19. századi realizmus keverékéről beszél (Abramson 1979: 59), 

ami sokkal lényeglátóbb megközelítés. 

 

A darabok többsége mindazonlátal nem egyszerűen valamiféle korrajz megalkotását tűzte ki 

célul, hanem a nemzeti és közösségi identitások, illetve a nemzeti romantikus irodalmak 

születésénél szinte elengedhetetlen mítoszok megteremtését, hasonlóan Vergilius Aeneis-éhez 

vagy a középkori hősi epposzokhoz (Roland-ének, Cid stb.). A mítosz hősei az 

intellektuálisan is igényes, de hangsúlyosan heroikus és két keze munkájából élő halucok és 

szabrák; a kibbucnyikok és a Palmach és a Hagana tagjai vagy az alija bet, azaz az illegális 

bevándorlások segítői. Ezeket a darabokat gyakran éri az a kritika, hogy túl banálisak, és hogy 

az események és az alakok ábrázolása sematikus (Abramson 1999: 20), ami jogos észrevétel. 

Másfelől viszont meglátásom szerint nem felejthetjük el, hogy ezek a darabok még a 

mítoszképzés, az identitásépítés első szakaszába tartoznak, egyfajta pszichógiai igényt 
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elégítenek ki, és fontos lépcsőfokot képviselnek nemcsak az önazonosság- és az értékképzés 

alakításában, hanem az önálló drámanyelv és színházi kultúra folyamatában is. A heroizmus 

egy rendkívüli történelmi szituációban a társadalom mindennapi tapasztalata is lehet, és a 

társadalomnak, a közönségnek igénye van arra, hogy ezt a színpadon is viszontlássa. Ilyen 

pillanat volt az országépítés és a függetlenségi háború korszaka is, és ez fontos különbség a 

kelet-európai szocialista realizmushoz és annak társadalmi körülményeihez képest. A kritikák 

elmulasztják a heroizáló jelleg mögött húzódó mélyebb okok és összefüggések, mindenekelőtt 

a történelmi-pszichológiai kontextus tisztázását is. A hősiesség mítoszának erőteljes 

kidomborítása mögött ugyanis az a tapasztalat áll, hogy több évszázados teljes 

kiszolgáltatottság és a soá sokkját követően a zsidóknak lehetőségük van magukat megvédeni, 

akár fegyverrel is. Ezt a pszichológiai pozíciót a legerőteljesebben – dacos és kíméletlen, 

önigazoló, de fájdalmas és kétségbeesett eltökéltséggel – Gad, a fiatal Palmach-nemzedék 

egyik vezére fogalmazza meg Elie Wiesel A hajnal című regényében.  

 

Nemzedékeken keresztül különbnek, tisztábbnak akartunk bizonyulni üldözőinknél. 

(…) Egy szó, mint száz, megelégeltük, hogy az igazság nevében példálózóknál 

igazabbak legyünk. Nem hívták tetemre az igazságot, mikor a nácik kiirtották népünk 

egyharmadát. Valahányszor zsidókat mészárolnak, a világ szót sem veszteget rá. Húsz 

évszázados történelmünk mást se bizonyít. (…) Nem öröm nekünk halált osztani. 

Mindmostanáig az áldozat szerepét vállaltuk, nem a hóhérét. NE ÖLJ! – ezt a 

parancsolatot Palesztina egyik hegycsúcsáról hirdették ki az emberiségnek. De csak mi 

fogadtuk meg. Felmondjuk az engedelmességet. Olyanok leszünk, mint mindenki más. 

(Wiesel 2001: 37-38).  

 

Ennek a lelki és történeti motiváltságnak feltárása nélkül aligha lehet érthető a korai izraeli 

drámairodalomnak a kortárs közönségen belüli fogadtatása, sikere és az izraeli identitás, 

kultúra történetében elfoglalt helye. Ugyanakkor már ebben a szakaszban is születnek olyan 

darabok, amelyek a mítoszt kritikának vetik alá. Abramson példaként a הם יעגיו מחר (Ők 

holnap érkeznek) című 1949-es Natan Shaham-drámát említi (Abramson 1998: 20-21). 

 

A mítoszképzés és identitásképzés következményeként a drámai alakok maguk is idealizáltak, 

vagy pontosabban fogalmazva személyiségük heroikus jellege válik fontossá. A drámák olyan 

történelmi pillanatban születtek, amikor maga a történelmi esemény – államalapítás, egy 

kétezer éves vágy beteljesülése – egybeesett az egyéni identitás egy részével: egyén és 
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történelem egy ponton egybeolvadt, amikor is a zsidó egyén megtalálta magát a zsidó nemzet, 

a zsidó állam létrejöttében, és úgy érezhette, aktív szerepet játszik egy álom beteljesítésében. 

Fischer-Lichte Büchner Danton halála című drámáját elemezve figyeli meg, hogy  

 

Robespierre a történelemmel azonosítja magát. Véleménye szerint a történelem alá 

kell rendelnünk magunkat. (…) Ha a történelemmel azonosítja magát, megszűnik 

egyéni identitása, amit Robespierre örömmel vállal, ha ennek fejében egységben 

tudhatja magát e történelmi folyamattal. (…) Danton olyan korban és olyan törénelmi 

szituációban él, amikor az egyén számára jellegzetes módon éppen az válik 

lehetetlenné, hogy a történelemtől függetlenül valósítsa meg önmagát. (…) Így a 

különböző megjelenésekben azok a szerepek jutnak kifejezésre, amelyeket az egyén 

magára vállalhat. Van, aki – mint Danton vagy Camille – tisztelettel és méltósággal, 

sőt örömmel, mások – mint Robespierre vagy Saint-Just – humor nélkül, 

nagykomolyan viselik szerepüket (…). Ezen a térképen nem lehet kijelölni az 

individuális és egységes Én helyét. (Fischer-Lichte 2001: 486-489).  

 

Hasonló gondolatot fogalmaz meg Joshua Sobol is: „vagy a történelmünkkel azonosulunk és 

akkor nem azonosulhatunk jelenlegi cselekedeteinkkel, vagy vállaljuk a jelent, de meg kell 

válnunk történelmünktől. ” (Sobol, 1990: 113). A kérdés az, hogy valóban a történelem alá 

rendelődik-e a személyiség, ha egyesül vele? Valóban nem lehet kijelölni az individuális és 

egységes Én helyét? Minden történelmi szituációra ez vonatkozik, esetleg vannak olyan 

történelmi események, amikor egyszerűen arról van szó, hogy az esemény és az Én találkozik, 

eggyé válik, ha csak egy rövid időszakra is? A válasz a történelmi megközelítéstől is függ, a 

sense of life függvénye, annak jegyében, hogy az individuum maga mit gondol arról az 

eszményről, és arról a történelmi pillanatról, aminek kontextusában a saját helyzetét 

meghatározza. Büchner és Sobol történelemszemléletében ez az azonosulás nem működik a 

nélkül, hogy a személyiség ne sérülne, viszont akár a francia forradalom, akár az izraeli 

államapítás környékén sokan megélhették.  Az izraeli dráma dilemmája – ami a modern héber 

kultúra és az állam megszületésének dilemmája is –, hogy történelmi okokból olyan korban, 

százévnyi késéssel ér el a romantikus-hősies periódusba, amikor a nyugati kultúrában a hősi 

mítosz lebontása van folyamatban, és évtizedekkel azután, hogy nagyjából Csehov 

megjelenésével a nagy személyiség korát is lezártnak tekinti a dráma. A „tragédia halála” 

(Steiner 1971) utáni időszakban a tragédiát kellene feltámasztania. A fáziskésés ugyanakkor 

semmiképpen nem érvényteleníti egy műfaj, egy paradigma megjelenését, amennyiben a 
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társadalmi közeg és/vagy a fejlődési szakasz (vagy éppen az individuum önazonossága) azt 

megkívánja. Ez a fajta megkésettség drámai szempontból izgalmas helyzetet teremt, mert a 

modern politikai és művészeti irányzatokkal ütközik, és a létrejövő feszültség váltja ki az 

izraeli színház harcos magatartását, amely ennek következtében egyfelől didaktikus és realista, 

másfelől viszont igyekszik a saját nyelvére átformálni a legmodernebb irányzatokat is.  

 

4.2 A mitoszrombolás korszaka 

 

Az izraeli drámában a mítosztalanítás többek között a brechti színház, az Artaud-féle sajátos 

katarzist kiváltani igyekvő kegyetlen színház, illetve a katarzisról lemondó abszurd dráma 

népszerűségét is magával hozza, azaz a tragédia halálát, feláldozását az abszurd dráma oltárán. 

Nyusztay Iván könyvének (Az önazonosság alakváltozásai az abszurd drámában) 

meghatározása szerint: „A mítosz világa a beteljesülés világa, az abszurd a kiüresedésé […] 

az abszurd […] a hagyomány kiiktatódása” (Nyusztay 2010: 18). Az abszurd kineveti és 

nevetség tárgyává teszi a megtisztulás vágyát – utal rá később Nyusztai – és ezek a jellemzők 

nagyon is ráillenek a hatvanas évektől fellépő izraeli drámaíró nemzedék tagjainak 

törekvéseire.  

 

Hankiss Elemér Az irodalmi mű mint komplex modell lapjain elemzi a katarziselméleteket, és 

a katarzis modern lehetőségeit. Az elemzést azzal kezdi, hogy a katarzis folyamata olyannyira 

összetett jelenség, hogy nemcsak az irodalomelmélet, de a pszichológia, antropológia, 

filozófia, az esztétika és az orvostudomány tárgykörébe is tartozik. A különféle defíniciókban 

azonban közös pont, hogy mind egy olyan folyamatként írja le, amelyben egy alacsonyabb 

értékszintről egy magasabbra lépünk, amelynek során az ember megszabadul bizonyos 

frusztrációktól, pszichikai feszültségektől, és egy „hiteles emberi lét” szintjére lép át. Ennek 

kiváltására a szerzők gyakran a halál motívumát használják fel, megfordítva élet és halál 

értékviszonyát. A hős halálvágya, a bátor halál, a mártírhalál, a halál mint nász, a szeretők 

közös halála, a halált megelőző megőrülés, a költőiesített halál és a túlvilági boldogság ígérete 

ezt a katarzisgépezetet szolgálják. Ezzel szemben a modern tragédiákban a hősök általában 

életre kényszerülnek, ami az antikatartikus hatást erősíti, ugyanakkor mégiscsak találkozunk 

bizonyos katarzismozzanatokkal, mint például az együtt a szenvedésben toposza vagy a hősök 

megváltozása a nézők tudatában, amikor ráébrednek kétségbeesett küzdelmeik hősiességére. 

A katarzisgépezet átalakulásának okát Hankiss abban látja, hogy a modern tragédiában a 

tragikus feszültség kevésbé apokaliptikus jellegű, és a valóságot sokkal nyersebben ábrázolják, 
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minden megszépítési szándék nélkül. A szándék megismertetni a valóságot, nem 

harmonikussá és emberméretűvé átértékeltetni. Hankiss szerint a valóság harmonikussá 

esztetizálását a katarzisgépezet kívülről viszi bele a tragédiába (Hankiss 1985: 324-365). Ez a 

gondolat nyilván vitatható, főleg akkor, ha a katarzist emberi szükségletnek látjuk, ami nem 

véletlenül kíséri végig a dráma és a színház történetét, és az arisztotelészi tragédia- és 

katarziselmélet ilyen radikális elvetése már csak ezért is igaztalannak tűnik; de a 

katarzisgépezet modernkori változásának leírása figyelemre méltó. A modern tragédia vagyis 

inkább drámaírók idegenkedése a katarzistól, és szándékuk annak eliminálására sokszor nem 

működik, így mégiscsak kénytelenek valamilyen katarziselemmel élni. A Hankiss által is 

felvázolt katarziselemek némelyikét (együtt a szenvedésben, a hős képének változása a néző 

szemében) egyes, kimondottan a mítoszrombolás igényével fellépő izraeli drámákban is 

megtaláljuk. 

 

A mítoszok megalkotásának, újraalkotásának vagy lerombolásának szándéka az izraeli 

kultúrában elsődlegesen a Bibliára és a haluc-mítoszra terjed ki. Az első zsidó drámák bibliai 

történeteket dramatizáltak, az izraeli színház pedig a történelmi konfliktusok bemutatása 

mellett gyakran a bibliai történetek újraértelmezésével próbálja a kortárs politikai, társadalmi 

vagy identitásproblémákat feldolgozni. Jób történetének felhasználása vagy kihasználása, 

Jefta és lánya történetének feminista színpadi olvasata, Nissim Aloni Rehoboam király 

uralkodásáról szóló 1953-as darabja אכזר מכל המלך (Mindennél kegyetlenebb a király) vagy 

Jehuda Amichai drámája, a מסע לנינוה (Utazás Ninivébe, 1964) ezt a célt tűzték maguk elé. A 

mítoszképzéssel párhuzamosan merül fel az univerzalitás és partikularizmus kérdése is. A 

kritika gyakran az előbbit hiányolta a születő izraeli drámairodalomból, de miként Glenda 

Abramson is rámutat, ez a kritika több szempontból is támadható, hiszen aligha találhatunk 

olyan drámai alkotást, amely ne foglalkozna valamilyen egyetemes emberi problémával – 

családi konfliktussal, erkölcsi dilemmával – akár partikuláris történetbe ágyazva is. Abramson 

ennél is tovább megy, amikor meggyőzően érvel amellett, hogy a függetlenségi háborúról 

szóló drámák is univerzális kérdések körül forognak, mivel a háború és a szabadságharc 

kérdése is egyetemes probléma (Abramson 1998: 51-53).    

 

A szabra alakját Mose Shamir már említett Járta a mezőket című drámája önti először 

színpadi formába (Kaynar 2009: 24), de az országépítő és az országért bármilyen személyes 

áldozatra is kész biblikus-romantikus és baloldali ethosz jellemző darabjaként említi Glenda 

Abramson Yigal Mossinzon הנגב בערבות  (A Negev pusztaságában, 1949) című drámáját is. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9B%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
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Mossinzon darabjában az ellenség által körülvett kibbucot egyetlen egyetlen ember tudja 

megmenteni, az egyik fő funkcionárius fia, de csak saját élete feláldozásával, az ellenséges 

vonalak áttörésével. Az apa végül beleegyezik, hogy fia végrehajtsa a végzetes küldetést. A 

Habima Színházban bemutatott darab – noha a katonai parancsnok, Baruch alakjának negatív 

ábrázolása a Negevben szolgálatot töltő katonák tiltakozását váltotta kis – a maga heroikus-

hazafias narratívája miatt nagy sikert aratott: a függöny legördülése után hosszú ideig csend 

volt, majd a taps hosszú ideig nem akart szűnni (Levy E. 1979: 196-198). A nézők többsége 

számára a történet nem csak egy kortárs politikai eseményről szólt, nem is egy nemzet 

túlélése szempontjából döntő fontosságú háborúról, hanem olyan harcról, amelyet 

személyesen átéltek. A darab a színház egyik legnagyobb sikerévé vált és 227 alkalommal 

került színre. Abramson megjegyzi, hogy a történet Izsák feláldozásának a történetére rímel, 

annak egyfajta modern feldolgozása, amit az apa neve (Abraham) is megerősít, olyan 

generációként bemutatva saját nemzedékét, amely kénytelen a legnagyobb áldozatot 

meghozni, azaz fiait feláldozni (Abramson 1998: 19). Érdemes megjegyezni, hogy bár az apa-

fiú ellentétet, a generációs ellentétet Abramson, és más szerzők is – például Amos Elon, The 

Israelis. Founders and Sons című 1971-ben megjelent politikai esszéjében egy már-már 

speciálisan izraeli kérdésnek látják, a probléma valójában nagyon is egyetemes, a legősibb 

mítoszok alapja (gondoljunk csak az Oidipusz-történetre) és állandó témája a 

világirodalomnak és a színháznak is. Az izraeli színpadon legélesebben Aloni   הנסיכה

 fogalmazza meg ezt a problémát 1963-ban bemutatott (Az amerikai hercegnő) האמריקאית

drámájában. Abramson és Elon véleménye annyiban teljesen helytálló, hogy a generációk 

összeütközése megfelelő kiindulópont egy drámai konfliktus kibontásához, mert az identitás 

változásait a társadalom legelső szintjén, a család mikroközösségében képes bemutatni. A 

generációs ellentétek szinte kizárólag apa-fiú kapcsolatán keresztül jelennek meg a színpadon, 

a női karakterek sem ebben nem játszanak hangsúlyos szerepet, sem általában az izraeli 

drámában, szöges ellentétben a kibbuckban, a függetlenségi háborúban játszott, a férfiakéval 

egyenrangú szerepükkel (Abramson 1998: 25).  

 

A női karakterek ábrázolásában azonban az utóbbi évtizedekben tapasztalható bizonyos 

változás, és ezen belül a lánygyermek feláldozás is megjelenik az Itim Színház 1996-os 

produkciójában. Jifta lányának bibliai történetét Rina Yerushalmi dolgozta fel (Rozik 2013: 

226-236). A bibliai történet, amelyben Izrael bírája fogadalmat tesz, hogy a győzelem esetén 

feláldozza azt, akit először meglát kilépni házából, ősi mítikus toposzt dolgoz fel, amelynek 

párja a görög mitológiában Ifigénia feláldozása vagy az európai népmesékben a Szépség és a 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA
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Szörnyeteg francia népmese változata, amelyben az apa szabadulásáért cserébe lányát 

kénytelen odaígérni a szörnyetegnek. Yerushalmi feminista olvasata az általa patriarchálisnak 

tekintett cionista mítoszokkal is megpróbál leszámolni. Az erős és sokszínű nőalakok hiánya 

azonban a modern gender-elméletekkel ellentétben nem a nők alávetettségét jelenti a cionista 

ethoszban, sokkal inkább azt a tényt, hogy a nemzeti romantikus drámairodalomnak nem 

igazán voltak minták a heroikus nőalakokhoz. Többségük még önálló hang hiányában nyugati 

romantikus és szovjet-szocialista sémákat követett, amelyben csak kevés példát találunk a 

politikailag aktív, vezető szerepet játszó nőalakokra. Ennek ellenére jelentős kivételeket is 

találunk, ilyen Aharon Meged Szenes Hannáról szóló darabja, vagy a részletesebben 

elemzendő Lea Goldberg-dráma – A kastély úrnője – amelyben az egyik női főszereplő, Dora 

a keményebb, vezető-típusú karakter.  

 

Szintén a generációs probléma fogalmazódik meg Joram Matmor 1948-as, később tizennégy 

alkalommal átdolgozott drámájában, azonban ez már egy radikális változás előszele is lehet, 

amennyiben a főszereplő alakja egy új, az egész nyugati kultúrában végigsöprő életérzés egyk 

első képviselőjének is tekinthetői. A מחזה רגיל (Szokásos dráma) főszereplője, Danny Keresh 

bizonyos értelemben „klasszikus” gyökértelen, tétova antihős, és ebből a szempontból 

egyrészt Amosz Oz legjobb regényeinek figurájával mutat rokonságot, másrészt pedig 

Osborne „dühös fiataljára”, Jimmy Porterre emlékeztet (Abramson 1998: 28). A darab egy 

másik karaktere a Direktor pedig, aki a pozitív karaktert hiányolja a kortárs drámákból 

(Abramson 1998: 30), előre vetíti a hatvanas években bekövetkező radikális fordulatot, 

amelynek során az izraeli dráma – hasonlóan az európai és amerikai drámához – teljes 

mértékben lemond immár nemcsak a hős, de gyakran az azonosulást nyújtó (pozitív) karakter 

szerepeltetéséről is. A Danny-féle „dühös fiatalok” megelőlegezik az ötvenes-hatvanas 

években fellépő nemzedékeit, a beat- és hippigenerációkat, amelyek apáik második 

világháborús heroizmusának (Izraelben a függetlenségi háború hőseinek) árnyékában, 

ugyanakkor állandó háborús fenyegetésben, világpolitikai feszültségben élve keresik saját 

útjukat, dühösen lázadva – vagy nagyon is okkal vagy éppen ok nélkül, mint James Dean ok 

nélküli lázadója – szüleik világa ellen. A Jimmy Porterek és James Deanek, Bob Dylanek és 

Allen Grinsbergek, Jim Morrisonok és Janis Joplinok izraeli megfelelői 1967 után törnek be a 

kulturális életbe, beleértve a színház és a dráma világát. Hagyományosan a történetírás és 

politológia is azt a nézetet képviseli, hogy a hatnapos háború győzelme, a területszerzés 

hozott nagy változást az izraeli belpolitikában, Izrael külföldi – baloldali – megítélésében és a 

kulturális attitűdben is. Azonban különböző, az európai és nyugati politikában és kultúrában 
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végbemenő változások, a hatvannyolcas mozgalmak ugyanígy hozzájárulták a radikális 

fordulathoz. A politikai problémákra, feszültségekre, valamint a nyugati kultúrát is alapjaiban 

megrengető kulturális és politikai hatásokra reflektálva egyfelől polgárjogot nyer a színpadon 

is az ellenkultúra és olyan kérdések nyílt ábrázolása, ami még nemrégiben szinte 

elképzelhetetlen volt (kisebbségek helyzete, szexualitás, gender-témák). Ezek a jelenségek az 

izraeli kultúrára is nagy hatást gyakorolnak. Másrészt a felnövekvő új generáció elkezdi 

keresni gyökereit, ami által az izraeli drámában is egyre nagyobb szerepet kap a soá egy olyan 

történelmi tapasztalatként, amit az Izraelben élő túlélők magukban hordanak, és ezért az 

izraeli identitás egyik szerves komponensét képezi. Ebben az időszakban tűnnek fel azok a 

szerzők, akik nyílt és provokatív módon megkérdőjelezik a cionista ideákra épülő izraeli 

identitást vagy a vallásos, haredi réteg erősödő önérdekérvényesítésére válaszul egyre 

türelmetlenebbül, és gyakran démonizálva mutatják be a színpadon a vallásos identitást. Ez a 

jelenség azonban a szekuláris izraeli önazonosság erősítése helyett egyre inkább azt a képet 

sugallja, hogy a világi identitás alapja a vallástól való félelem, és az önálló értékképzés hiánya.  

Az izraeli színház, miként az izraeli irodalom is, erőteljesen politikus, a rendezői 

interpretációk, és az izraeli drámairodalom önmagában is nyíltan és hangsúlyosan foglalkozik 

az izraeli társadalom és politika kérdéseivel, a népszerű szatírikus színház vagy kabaré 

éppúgy, mint a drámairodalom. A szatírikus színház maga különböző módon valósulhat meg 

és az éles és direkt politikai szatíra mellett Efraim Kishon (1924-2005) úgynevezett 

„konstruktív szatírája” is meghatározó. Kishon darabjaiban a klasszikus színházi tradíciókat 

követi, és többször kritizálta a kortárs színház törekvéseket, többek között a magyarul is 

megjelent Kész színház! című könyvében (Kishon 2000: 177-205), nézőpontja pedig abban az 

értelemben konstruktív, hogy a legkülönbözőbb társadalmi problémákat szelíd iróniával 

mutatja be, amelyekre mindig van megoldás, mindig van feloldás. Legismertebb darabja, a 

Magyarországon is többször bemutatott הקתובה (A házasságlevél) a vallásos-vallástalan 

konfliktus vígjátéki feldolgozása. Ábrázolásában a vallásos és a vallástalan karakterek 

egyaránt esendő, de szeretetre méltó figurák, akiknek jogos álmaik és vágyaik vannak, és 

értékeiket csipkelődve, de tisztelettel kezeli. Kishon színháza és nézőpontja azonban a 

hetvenes évektől kezdve fokozatosan háttérbe szorult az egyre radikálisabb izraeli színházi 

gondolkodásban, amiben a vallásos-vallástalan társadalom közötti feszültség mellett egyre 

nagyobb szerepet kap a palesztin/arab-izraeli konfliktus is, különösen a jom kippur-i háborút 

követően. Miként Abramson megjegyzi, 1982-1993 között ez a kérdés dominálta a repertoárt 

csaknem száz darabbal (Abramson 1998: 58).  
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A hatvanas-hetvenes évek fordulóján feltűnő „enfant terrible” nemzedék, kiváltképp Joshua 

Sobol és Hanoch Levin az ellenkultúra bizonyos irányzatait, kifejezésmódjait követik politikai 

tiltakozásuk kifejtéséhez, és az izraeli hagyományokat követve gyakran élnek a szatíra 

eszközeivel. Ennek a szatírairodalomnak a leghíresebb vagy leghírhedtebb darabja Levin  

 című darabja, amely a hatnapos háború utáni győzelmi (A fürdőkád királynője)  מלכת אמבטיה

eufóriát kezdi ki, és amelynek főszereplőjén, Boazon keresztül a szerző a szabra-mítoszt 

rombolja le, rasszistának és túlérzékenynek mutatva az izraeli társadalmat, amely áldozatokat 

csinál saját polgáraiból. A darab nagy botrányt kavart, és 1970-ben, húsz előadást követően a 

közvélemény nyomására eltávolították a Kameri színház műsoráról (Abramson 1998: 43-47). 

Amosz Kenan וחברים מדברים על יש  (A barátok Jézusról beszélnek) című darabját pedig, 

amelyben a szabra-mítoszt a hadsereg ábrázolásán keresztül támadta, és hasonló botrányt 

kavart, hatósági nyomásra vették le a műsorról részint politikai okokból, részint pedig 

keresztényellenes, provokatív címe és témája miatt. A darabot Abramson is „gyakran rossz 

ízlésűnek” ítéli (Abramson 1998: 49). A harmadik nagy vihart kavaró dráma Joshua Sobol 

nevéhez fűzödik, és 1975-ben a Haifai Városi Színház mutatta be. A Joker a jom kippur-i 

háborúban egy bunkerben játszódik, ahol a háborús Izrael allegóriájaként a társadalom 

minden rétege megjelenik, de már a szereposztás is formabontó volt, mivel a szefárd karaktert 

egy arab színész játszotta (Abramson 1998: 52). A katonák bemutatása negatív, deheroizáló – 

és ez még a baloldali kritikák szerint is elfogadhatatlan egy olyan háború esetében, amelyben 

az ország túlélése volt a tét. Sobol 1988-as darabja, a סינדרום ירושלים (Jeruzsálem-szindróma) 

ismét nagy botrányt váltott ki a palesztin-izraeli konfliktus és a cionizmus ábrázolásával. A 

Kneszet egyik képviselője Sobolt öngyűlölettel vádolta, a kritika pedig esztétikai okokból 

támadta (Abramson 1998: 58-59).  

 

A direkt politikai szatíra mellett, a hetvenes-nyolcvanas évek amerikai színházára jellemző 

protest-színház is nagy szerepet játszott a kor izraeli színházában. Ezek a darabok általában az 

askenázi középosztály életformáját támadták, a keleti és szefárd zsidósággal és a szociális 

kérdésekkel kapcsolatos attitűdjei miatt – hasonlóan az amerikai színház fehér középosztályt 

támadó darabjaihoz. A protest-színház és az izraeli drámaírók között hamar népszerűvé váló 

dokumentarista színház az amerikai születésű rendező, Nola Hilton révén kerül be az izraeli 

színházi kultúrába, aki a hetvenes évektől dolgozik Izraelben, és „live newspaper” (Kayar 

2009: 25) stílusú dokumentarista rendezéseivel a mizrachi (keleti) zsidók, a muszlimok, a nők 

és egyéb, a színpadon addig nem vagy csak alig megjelenített csoportok helyzetével 

foglalkozott. 

http://www.hanochlevin.com/sketches1-03/p61
http://www.hanochlevin.com/sketches1-03/p61
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%9D_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D_(%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94)
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A palesztin/arab-izraeli kérdés ábrázolásához gyakran a klasszikus repertoár szolgál 

alapanyagként, ilyen volt például egy 1994-es A velencei kalmár előadás egy ciszjordániai 

telepesként ábrázolt Shylockkal a főszerepben vagy az 1984-es Godot-ra várva izraeli arab 

munkásokkal. Szinte közhelyszerű, hogy egy színház a konfliktust egy szerelmi kapcsolaton, 

ezen belül is Shakespeare Rómeó és Júlia című drámájának aktualizált színpadra állításán 

vagy a tragédia különböző feldolgozásain kereszül mutassa be. A shakespaere-i mű ilyen és 

más szempont szerinti újragondolása az általános színház- és filmtörténetben is gyakori. Már 

Zeffirelli klasszikus filmes feldolgozása is a hippimozgalom és a 68-as mozgalmak 

szellemiségében fogant. De valamilyen módon a modern korhoz igazodnak az olyan 

aktualizálások, mint Baz Luhrmann 1996-os filmje, amely az eredeti szöveget megtartja, de a 

történetet napjaink Los Angeles-i bandáinak közegébe helyezett vagy Jiří Weiss 1960-as 

Rómeó, Júlia és a sötétség című filmje, ami a soá idején játszódik. A zenés feldolgozások 

közül Gérard Presgurvic musicalje a francia eredetiben finomabban, a magyar változatban 

erőteljesebben utal a modern világgal való párhuzamokra, míg Leonard Bernstein musical 

klasszikusa, a West Side Story, ismét teljes mértékben egy modern közegben, New York-i 

bandák közegében gondolja újra a történetet, a Puerto Ricó-i Maria/Júlia és a „valódi 

amerikai” – értsd: lengyel származású – Tony/Rómeó figuráján keresztül. Az arab/palesztin 

Rómeó és Júlia-parafrázisok megjelenése tehát nem meglepő, mivel a történet tökéletesen 

alkalmas egy háború, egy viszály embert nyomorító, és emberi sorsokat, szerelmeket 

tönkretevő és ellehetetlenítő vonásának megragadására, noha bizonyos történeti-kulturális 

kontextusokban túlságosan leegyszerűsíthetőnek hathat. Az izraeli adaptációkban a Rómeók 

mindig arabok/palesztinok, a Júliák mindig zsidók, nincs tudomásom zsidó Rómeó és arab 

Júlia tragikus szerelméről (a filmirodalomban is csak a Torn Apart – magyar címén: Amíg a 

halál el nem választ című kevésbé ismert angol romantikus dráma ábrázol arab Júliát és zsidó 

Rómeót). A vallási-kulturális kontextus persze nagyon is érthető: a judaizmusban az anya 

személye a döntő a származás meghatározásánál, az iszlámban viszont az apáé. Így egy zsidó 

nő és egy muszlim férfi szerelme esetében a két fél (és gyermeke) nem vész el a judaizmus, 

illetve az iszlám számára, a vallási identitás keretei ebben a tágabb értelemben sértetlenek 

maradnak. Azonban ha politikai-ideológiai síkra emeljük a kérdést, abban a közel-keleti 

iszlám kulturális közegben, ahol a mai napig is nagyon is szimbolikus súlyt képvisel az 

ellenség asszonyainak, lányainak megszerzése, az a tény, hogy a Rómeók gyakorlatilag 

mindig arabok, palesztinok, a Júliák pedig zsidók óhatatlanul is az önként vállalt 

alávetettséget jelzi a zsidó alkotók részéről. Ez az ábrázolás nemcsak a Rómeó és Júlia-

https://hu.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Weiss
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adaptációkra terjed ki, de egyéb darabokra is, amelyekben szinte kizárólag arab férfi-zsidó nő 

viszonyán, szerelmén keresztül mutatják be az arab-izraeli konfliktust, soha nem fordított 

felállásban (Abramson 1998: 60-61). Amennyiben más – tehát nem a Rómeó és Júlia 

feldolgozásán alapuló – darabokban egy-két esetben mégis palesztin/arab lány és zsidó férfi 

kapcsolatáról van szó, az soha nem egy konfliktusokon felülemelkedő szerelem története, 

hanem minden esetben egy megalázott, kihasznált arab/palesztin lány és egy brutális, 

rosszindulatú zsidó férfi elnyomott-elnyomó viszonyának a története, amelyben szerelemnek, 

pozitív érzelmeknek nem juthat hely. 

 

A klasszikus repertoár aktualizálása persze nemcsak az arab-izraeli konfliktusra korlátozódik. 

A hosszú ideig szűk eredeti repertoár miatt az izraeli színház különösen gyakran használja a 

klasszikus drámairodalom alkotásait a legaktuálisabb izraeli politikai és társadalmi kérdések, 

és ezzel együtt a zsidó identitás problémáinak kifejezésére is. Eli Rozik hat klasszikus 

darabon keresztül mutatja be hogyan értelmezi át vagy újra ezt a repertoárt az izraeli színház 

zsidó-izraeli kontextusban. Beckett Godot-ra várva című drámájában (Haifai Városi színház, 

1984, rendező Ilan Ronen) Estragon és Vladimir palesztin munkások; Strindberg Júlia 

kisasszonyának 1987-es Gedalia Besser által rendezett adaptációjában, ugyanebben a 

színházban a címszerepet egy zsidó színésznő, az inast, Jean-t egy arab színész alakította. 

Mindkét rendezés az elnyomó-elnyomott toposzára épít, akárcsak a Habima 1988-as 

Cseresznyéskert előadása, amelyben Csehov klasszikusában a földjétől megfosztott orosz 

helyét egy palesztin veszi át. Eran Baniel és Fuad Awad 1994-es Rómeó és Júliája, amelyet a 

jeruzsálemi Khan és az el Kasba el Kudsz színházak mutattak be, ismét zsidó Júliával és arab 

Rómeóval találkozunk; a Tévedések vígjátéka (1996, Kameri Színház, Omri Nitzan 

rendezésében) a dialektussal és a kiejtéssel is érzékeltette a szereplők zsidó és arab voltát; 

Sarte Trójai nők című darabját (Habima, 1983) Holk Freytag pedig Ciszjordániába helyezi át 

(Rozik 2013: 210-16). Ez utóbbi, a morálisan romlott görög megszállók izraeli katonaruhába 

öltöztetésével, a trójai nők arab akcentusával és a menekülttábort mutató díszlettel ismét 

komoly vihart kavart (Rozik 2013: 251). Az aktualizálás ezekben az esetekben egyszerűen 

poltikai deklamációvá vált, aminek felesleges voltára Rozik is rámutat:  

 

Nonetheless, relying on explicit formulation of actualization may prove an unnecesary 

detour. If there is something uncertain in drama, this is the mythical mapping of basic 

human relations […]; and if this does not appeal to the diachronic audience, no 
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actualization will help. In this sense too, explicit actualization may be a redundant 

device.”  (Rozik, 2013: 221)  

 

Ennek ellenére szükségtelen kerülőútnak bizonyulhat [bármi] bizodalom egy nyíltan 

megfogalmazott aktualizálásban. Ha van valami bizonytalan a drámában, az az 

alapvető emberi viszonyok mítikus feltérképezése […]; és ha ez nem vonzó a diakrón 

nézőközönség számára, akkor semmiféle aktualizálás sem segíthet. A nyílt aktualizálás 

[tehát] ebben az értelemben is felesleges eszköznek bizonyulhat. 

 

Ez a fajta aktualizálás azonban a zsidó identitás bármiféle változásáról vagy árnyalásáról is 

keveset mond, mivel az elnyomó-elnyomott ellentétpár nem izraeli-arab, hanem egyetemes 

problematika, viszont azáltal, hogy az elnyomás kérdését hangsúlyosan izraeli elnyomókra és 

arab/palesztin elnyomottakra redukálja, nemcsak hogy a közel-keleti konfliktust torzítja el, de 

öntudatlanul is tovább erősíti a zsidóellenes sztereotípiákat, és felmenti az arab társadalmakat 

saját elnyomó gépezetük vizsgálatától. 

 

Az izraeli színház az 1970-es és 2000-es évek között olyan erőteljesen a politikai paletta 

baloldalára pozicionálta magát, sőt, gyakran a szélsőbalra, ami teljesen nyílt politikai 

proklamáció színterévé változtatta a színházat. A klasszikus repertoár adaptációi éppúgy, mint 

az eredeti drámák többsége a nyíltan vállalt és hangsúlyozott kihívás vagy provokáció 

szándékával háttérbe szorított minden esztétikai, színházi megfontolást a politikum kedvéért, 

legalábbis jobbára csak azt használta fel, ami politikai céljanak megfelt. Az izraeli színház 

fősodra ezért ugyanúgy az ideológia szolgálatába állt, ahogyan tette ezt az ötvenes években, 

csak a cionista mítosz és annak identitásképző szándékát átvette a mítoszrombolás és a 

cionista identitás megkérdőjelezése, ezzel együtt egy ellenmítosz felépítése. Nehéz hitelesen 

megeleveníteni bármiféle komolyabb művészi szándékot vagy valódi elkötelezettséget és 

társadalmi, erkölcsi felelősséget az olyan drámákban, amelyekben az arab-izraeli 

konfliktusban elesett, megölt arab fegyveresek és a soá zsidó gyeremekáldozatai közé 

egyenlőségjelet tesznek (Hanoch Levin: הפטריוט  – A hazafi, 1982), és amelyekben az izraeli 

szereplőket szinte kivétel nélkül negatív, álszent, sőt gonosz karakterekként ábrázolják. 

Ugyanez mondható el azokról a darabokról, amelyekben a palesztin lányokat ultranacionalista 

zsidó szeretőik használják ki, mint például Sobol 1982-es, הפלשתינאית (A palesztin nő) című 

darabjában – miközben arab karakterek soha nem tűnnek fel hasonló szerepben. Ez a fajta 

ábrázolásmód kevésbé jobboldali perspektívából is a legrosszabb zsidóábrázolások 

http://www.hanochlevin.com/sketches1-04/p103
http://www.hanochlevin.com/sketches1-04/p103
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99%D7%AA&action=edit&redlink=1
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hagyományát eleveníti fel. Az első intifádát követően azonban már némileg változott a 

látásmód, és a palesztinok ábrázolásában megjelenik az erőszak attribútuma is, az addig szinte 

egyeduralkodó áldozat státusz helyett. 

 

Az erőteljes társadalomkritika, az értékrendszerek és az identitás(ok), mítoszok 

megkérdőjelezése, akár provokatív, támadó és brutális módon is, az amerikai és nyugati 

kultúrában is gyakori jelenség, beleértve a színház világát. Ennyire erőteljesen azonban 

megítélésem szerint talán egyik drámairodalomban sem találkozunk a dekonstrukció 

szándékával, ami felveti a kérdést: miben különbözik olyannyira az izraeli identitás vagy 

mítosz a többi nemzeti mítosztól és identitástól, hogy ilyen markáns különbség legyen a 

különböző dekonstrukciók között? Az egyik válasz nyilván a szűk időkeretekből eredő 

intenzivitás: a nemzeti identitások többsége Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban 

évszázadokon, évtizedeken keresztül formálódott, ennek megfelelően a szétbontásuk is 

hosszabb időt vett/vesz igénybe, ezáltal kevésbé intenzív a folyamat. Az izraeli identitás 

felépítésére alig néhány évtized jutott, így a változások is sokkal földrengésszerűbbek és 

bemutatásuk is sokkal radikálisabb. A másik választ abban vélem megtalálni, hogy a 

zsidó/izraeli identitás jellegében is egy rendkívül gyors és hatalmas fordulat következett be, 

amit a társadalom egy része, legalábbis a baloldal nem tudott követni, kollektív pszichéje nem 

tudta integrálni. A francia, az amerikai, a brit, az olasz vagy a spanyol önazonosságnak 

(tetszőlegesen kiragadott és folytatható példák) kisebb-nagyobb mértékben és eltérő módon, 

de a kulturális identitás vagy az államalkotó nemzet tudata mellett része volt a függetlenségért 

folytatott fegyveres harc vagy éppen a kultúra, a szabadság, a civilizáció és egyéb eszmékért 

folytatott (birodalmi) terjeszkedés. A fegyveres harc egészen a huszadik századig legitim 

módja volt az önvédelemnek. és a civilizáció terjesztésének is. Az európai és az amerikai 

történelemnek így aktív része a hőskultusz, az eposzoktól, hőskölteményeken keresztül a 

fegyveres lovasszobrokig vagy a színpadon ábrázolt görög-római vagy későbbi hősökig 

bezárólag, és a kultúrember fogalma nem zárta ki a harcot, sőt, a nemesség, a jó polgár 

mítoszának része volt. A trubadúrok, a lovagköltők mellett a költő és hadvezér személyiségek 

(Zrínyi Miklós vagy Aquitánai Vilmos) mellett a művelődéstörténet olyan személyiségeket is 

ismer, akik aktív fegyveres szerepet is játszottak (vagy játszani készültek) valamilyen nemzeti 

függetlenségi harcban, mint például Petőfi Sándor vagy Lord Byron, és így a harcnak a 

művészetekben, az értelmiségi diszkuzióban is megvan a maga helye. Hasonló a helyzet az 

iszlám világban is. 
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A zsidó hagyomány szintén ismeri ezt a típust, sőt, a középkori európai lovageszmény, a 

„kilenc hős” egyik prototípusa is egy bibliai zsidó király volt, Dávid, a költő és hadvezér. 

Általában a Tanakh sem szűkölködik a hadjáratok, hadi jelenetek leírásában és még harci 

költeményekkel is találkozunk; a Makkabeus-szabadságharc vagy a zelóták mozgalma szintén 

a katonai ethoszra épít. Történelmi okoból azonban a zsidó történelem és identitás kétezer év 

alatt gyökeresen más fejlődési irányt vett, amelynek egyik fő komponense az erőszak 

elutasítása volt, legyen szó a leglegitimebb önvédelemről is. A zsidó közösségnek és 

egyénnek jobbára eszköze – a szó szoros értelemben vett eszköze, fegyvere – sem volt, és 

nem volt jártassága sem. A diaszpóra zsidó eszménye, az agya, tudása „fegyverével” harcoló 

intellektuel, a testi erőszaktól ódzkodó vallásos vagy világi tudós és művész. Kivételek 

természetesen voltak, de a katonai ethosz mint legitim és követendő eszmény gyakorlatilag 

eltűnik a zsidó identitás elemei közül, és ezzel együtt a Tanakh utáni zsidó kultúrtörténetből, 

értelmiségi diszkurzusból és irodalomból is. Samuel Hanagid (993-1056 után) személye, 

hadvezéri sikere egészen a modern korig a kevés kivételek egyike, hadiköltészete pedig 

gyakorlatilag egyedülálló, egy-egy marginális verset, szöveget leszámítva. Dávid király 

katonai sikerei vagy Sámson ereje a zsidó hagyományban egyszerre voltak büszkeség és 

bizonyos idegenkedés forrásai. David Grossman így ír erről Sámsonról szóló esszéjében:  

 

Sámson a ’zsidó’ tulajdonságait fejezi ki és testesíti meg magányosságával és 

elszigeteltségével, erős késztetésével, hogy megőrizze különvalóságát és titkát, 

miközben ellenállhatatlan vágyként munkál benne, hogy keveredjen a nem zsidókkal 

és hasonuljon hozzájuk. […] a zsidókat mindig is büszkeséggel töltötték el a sámsoni 

hősiességről szóló történetek, csodálták-irigyelték fizikai erejét, bátorságát, 

férfiasságát, képességét, hogy latba merte vetni az erejét, ha kell, gátlástalanul s 

leliismeret nélkül, az adottságot, melyet a történelem évezredeken át – egészen Izrael 

Állam megalapításáig – megtagadott a sokat tiport zsidóságtól. […] úgy tűnhet, a 

rendkívüli erő s hatalom birtoklásának ténye ily sok nemzedék óta sem épült be az 

izraeli öntudatba, nem vált szerves részévé annak […] A torzulás odáig is vezethet, 

hogy – példának okáért – fokozott jelentőséget tulajdonítunk a hatalomnak […], hogy 

már-már gépiesen vessük latba erőnket, ahelyett, hogy latolgatnánk más eszközök 

alkalmazásának lehetőségét […]. Ennek pedig – kétségkívül – köze van az Izraelre 

leselkedő valós veszélyhez, de ugyanakkor a világban idegenként való létezés tragikus 

megtapasztalásához is, a zsidók tudatához, miszerint nem olyan nemzet ők, ’mint más 
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nemzetek’, s hogy Izrael Állam puszta létezése országként feltételes […].” (Grossman 

2009: 99-102).  

 

Joshua Sobol pedig így ír erről: 

 

Az erőszak rendkívüli szorongást váltott ki azzal, hogy minden kudarcunk végzetes 

lehet. Az az érzés szüli ezt a kultúrát, ami hajlamos elfojtani mindent, aminek köze 

van a bukáshoz vagy a megaláztatáshoz, az erőtlenséghez vagy férfiatlansághoz. […] 

ki kell mondanunk: „Nézzétek, mi történt. Nézzétek, mit csinált velünk a történelem. 

(Sobol 1990: 111-112)  

 

Grossman és Sobol szavai pontosan kifejezik azt a baloldali értelmiségi attitűdöt, amely maga 

sem volt képes igazán integrálni cionizmus deálját. A cionizmus embereszménye radikális 

szakítás a megelőző ideálokkal, és a zsidó történelem mintegy kétezer éves „pacifista” jellegét 

tekintve csak röpke időre tekint vissza. A hagyományos baloldali zsidó értelmiség vagy az 

egykori vallásos értelmiségből kinövő, a vallást elhagyó baloldali értelmiségi elit számára a 

modern izraeli identitás harcos és honvédő mítosza csak ideiglenes állapot lehet (más 

vélemények szerint az sem), amin mielőbb túl kell lépni, és ez az időszak szerintük be is 

következett. Az a gondolat pedig, hogy ez az attitűd beépüljön az izraeli, azaz a zsidó 

identitásba, egyenesen ijesztő számukra. Ehhez hozzájárul a modern nyugati baloldal 

általános attitűdje, a gyarmatosítások és az elkövetetett rémtettek miatti bűntudata, 

antikapitalizmusa és identitás-zavara, ami szintén jelentős mértékben formálja az izraeli 

baloldal gondolkodását és kultúráját is. Mindezek együttes következménye az a radikalizmus 

és türelmetlenség, amellyel az izraeli politizáló színház – egyéb kulturális 

megnyilvánulásokkal egyetemben – igyekszik ennek az identitásnak a dekonstrukcióját 

véghezvinni, és egy régi-új „pacifista” és a 19. századi nemzeti-nacionalista eszménytől 

mentes identitás kidolgozását megalapozni. A kevés kivétel közé tartozik Motti Lerner 1988-

as חבלי משיח (A Messiás gyötrelmei) című drámája, amely a jobboldalon is nagy sikert aratot. 

A dráma ciszjordániai telepesekről szól, túllépve a megszokott (démonizáló) sztereotípiákon, 

olyannyira, hogy a szerző és a színészek még Ofra telepre is ellátogattak. A baloldali kritika 

szerint a darab nem felel meg a politikai dráma kritériumainak, hanem egy hibridet alkot, 

amelyben a politikai realizmus és a családi melodráma keveredik (Abramson, 1998: 69-73). 

Ismét meg kell azonban jegyeznünk, hogy ez a türelmetlenség, radikalizmus nemcsak az 

izraeli viszonyokra jellemző. Robert Brustein, A lázadó színház című monográfiájában a 

http://dramaisrael.org/מחזה/pangs-of-the-messiah/
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modern drámát vizsgálja Ibsentől Genêt-ig, abból a gondolatból kiindulva, hogy a 19. század 

végén a hagyományos színházzal szemben megszülető lázadás színháza a nézővel is 

szembemegy: A drámaíró többé nem a közönség szószólója […], hanem ellenlábasa (Brustein 

1982: I. 17). A drámaíró sok minden ellen lázad, amit a közönségében megtestesülni látni vél 

– a középosztály társadalmi súlya, polgári erkölcsök és életforma, vallás és egyház szerepe, 

vagyis az identitás megannyi területe. Az izraeli drámaíró mindezek mellett a cionista, tehát 

az új zsidó identitás ellen is lázad. Brustein azonban hozzáteszi, hogy az a lázadás, amely nem 

javasol alternatívát, negatív lázadás (Brustein 1982 I.: 37)  

 

A cionizmus radikális, anticionista olvasata különösen a már két említett szerző, Sobol és 

Levin egyes drámáinak fő mondandója. Az 1939-ben született szabra Sobol fiatal korában a 

HaSomer haCair tagja volt, később a Sorbonne-on tanult filozófiát, majd hazatérve az Al 

HaMismar című napilap kolumnistája volt. Később, 1987-ig, a Jeruzsálem szindróma által 

kiváltott botrányig a Haifai Városi Színház művészeti vezetője volt. Levin és Sobol 

drámáinak a fő különbsége, hogy miközben Sobol gyakran nyúl történelmi 

doukmentumokhoz, eseményekhez (például akésőbb részletesen elemzendő Gettó esetében), 

és forrásokat, dokumentumokat dramatizál, addig Levin inkább archetípusokat mutat be 

(Abramson 1998: 77). Horizontjuk azonban azonos, mindketten szocialista-antikaptialista és 

cionizmust kritizáló szemszögből ábrázolják az izraeli történelmet és hétköznapokat. Sobol 

ezen a ponton is ellentmond önmagának: a „klasszikus” cionizmus eszményeit támadja, majd 

azt rója fel, hogy ezeket nem tartották be, és a modern izraeli materializmusból elveszett a 

sprituális eszme. Áthidalhatatlan szakadéknak látja, hogy a hetvenes években növekedésnek 

induló izraeli „burzsoázia” a cionista alapító hősöket tiszteli, miközben üdvözli a 

meggazdagodókat (Abramson 1998: 93). A diaszpóra általa pénz-orientáltnak tekintett zsidó 

szellemisége megrontja a szocialista cionista értékeket – ezt a הביתה, הביתה  (Haza, haza) című 

1978-as drámájában végigvonuló gondolatot Abramson szerint hezitálva bár, de 

antiszemitának is nevezhetjük (Abramson: 1998: 95). A ליל העשרים (Huszadika éjszakája, 

(1977) ennek az erodálási folyamatnak a kezdeteit kívánja bemutatni. Szereplői a harmadik 

alija során érkezett galíciai pionírok, a HaSomer HaCair tagjai, akik az 1920-as évek kezdetén 

egy galileai településen élnek. Sobol szerint mindegyikük a személyes problémáira tekinti 

megoldásnak a cionizmust, vagyis semmi másnak, csak eszköznek használják neurózisaik, 

zavarodottságuk és szexuális problémáik orvoslására (Abramson 1998: 86, 90). Noha nyilván 

ilyen személyiségekkel is találkozhatunk a pionírok és minden történelmi mozgalom 

képviselői között, nehéz elképzelni, hogy egy amerikai vagy francia drámaíró komolyan azt 
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merné állítani, hogy az amerikai függetlenségi háború és telepesmozgalom részvevőit 

elsődlegesen vagy csakis saját neurózisaik mozgatták; vagy hogy a francia forradalom 

szereplői zavarodottságukat és szexuális problémáikat kívánták az Alkotmányozó 

Nemzetgyűlésben és a Konventben megoldani, és nem elsődlegesen a felvilágosodás eszméi, 

a köztársaság eszménye vagy egyéb eszmék foglalkoztatták a legkülönbözőbb oldalak 

képviselőit, Washingtont vagy Jeffersont, Talleyrand-t, Dantont vagy Saint-Just-öt. Sobol 

konyha-freudista nézőpontja tehát kizárja az antiszemitizmust, a zsidóellenes hangulat 

erősödését, az első világháborút, az orosz forradalmat, kizárja a vallásos meggyőződést – a 

cionizmust neurotikus baloldali fiatalok pszichózisává átmitizálva. Az identitás keresése 

Sobol olvasatában nem lehet más, mint a neurózisok megszüntetésének kísérlete. A 

halucokról alkotott képének persze minden korabeli beszámoló ellentmond. Ahogyan 

Abramson rámutat, a forrásokból egyértelműen kirajzolódik, hogy ha szó is volt bármiféle 

neurózisról, azon a halucoknak hamar felül kellett kerekedniük a túlélés érdekében, mivel 

képessé kellett válniuk megbirkózni a betegségekkel, nehézségekkel, kemény fizikai 

munkával és a rendszeres arab támadásokkal. Sobol egy olyan típust próbál a halucok közé 

plántálni, amely típus aligha volt jellemző a húszas évek Palesztinájára (Abramson 1998: 92). 

Sobol véleménye a zsidó identitásról azonban általában kedvezőtlen, legyen szó izraeli-

cionista vagy diaszpóra-önazonosságról. Az 1982-ben bemutatott  הלילה האחרון של /נפש יהודי

 című drámájában Weininger a (Otto Weininger utolsó éjszakája/Zsidó lélek, 1982) אוטו ויינינגר

zsidóságot feminin karakterknek, a világot sújtó káosz és irracionalitás forrásának látja, 

viszont a cionizmust csodálja maszkulin vonásai miatt. Sobol Weininger hatására a cionizmus 

és az árja-elmélet között párhuzamot lát, következésképpen elutasítja a cionizmus ezért 

felelős maszkulin oldalát. A darab ismételten botrányt okozott, és a Kneszet elé került, és 

londoni és németországi sikere nem függetleníthető a benne artikulált anticionista érzésektől 

(Abramson 1998: 96-102). 

 

Hanokh Levin (1943-1999) Soboltól eltérően kevésbé utal közvetlenül az izraeli 

aktuálpolitikára, hangja is kevésbé provokatív. Levin szintén szabra volt, és kezdetben a 

szatírikus kabaré műfajában működött, de szakítva Efraim Kishon „konstruktív szatíráival” 

(Abramson 1998: 203), stílusa nyersebb, kegyetlenebb. Szereplői kispolgári-középpolgári 

karakterek, akikben semmi sajátosan izraelit vagy zsidót nem találhatunk, noha egyes 

esetekben a párbeszédek és/vagy az alakok megrajzolása a zsidó történetmesélés narratív 

technikáját és sajátos alakjait idézik. A kispolgári karakterek tele vannak reménytelenséggel, 

csalódottsággal, alakjai csúnyák, kicsinyesek, önzőek, világa erősen nihilista. A fiatalok az 
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izraeli cionista ideál paródiái, a nők a férfiakon uralkodó matriarchák, akik férjeiket, fiakat 

egyaránt tönkreteszik. Levin a modern izraeli társadalmat materialistának látja, és kárhoztatja, 

mert úgy véli, az halálra ítéli az izraeli polgárságot. Paradox módon azonban Levin az általa 

elítélt polgárság kedvelt szerzője lett, és drámáinak sikere nagyon is materiális jólétet 

biztosított számára. A kispolgári életről szóló drámái mellett munkásságának másik részét 

metafizikus vagy mítikus drámái teszik ki, amelyekben gyakran használja fel a Biblia 

történeteit, toposzait (Jób, Babilon), de nemcsak a zsidó, de a keresztény Biblia történeteit is, 

ám ezeket gyakran ellentétetes módon használja. Ezekben a darabjaiban gyakran az Antonin 

Artaud-féle „kegyetlen színház” módszerével él, amelynek célja a közönség tudatalattijának 

felszabadítása (Abramson 1998: 216 és Artaud 1985), ezért erőszakos képekkel, nyers és 

erőteljes ingerekkel él. Az artaud-i színház a nézőt vallásos rítus módjára teljesen hatása alá 

akarja vonni, totalitásra törekedve, azzal a céllal, hogy megtisztítsa, és az soha többé ne 

akarjon erőszakot elkövetni. 

 

A nyolcvanas évek elején Levin eltávolodik a mítikus színháztól, és 1975-ben írt אורזי מזוודות  

(A bőröndpakolók, magyar fordításban: Átutazók) című darabjával a társadalmi dráma felé 

közelít. A darabot a Vígszínház mutatta be 2013-ban Törőcsik Mari, Rreviczky 

Gábor/Kerekes József, Harkányi Endre, Józan László, Hegyi Barbara, Igó Éva, Lukács 

Sándor, Varjú Kálmán, Fesztbaum Béla és Kern András főszereplésével, Eszenyi Enikő 

rendezésében. A helyszín az izraeli (kis)polgári lét közege – egy lakótelep – amelynek 

életéből egy-egy család sorsásba bepillantva kapunk ízelítőt. Az egyfelvonásos darabot nyolc 

temetés tagolja, ami az életen átutazó kispolgári egzisztenciák betegségektől, frusztrációktól 

terhelt életének hiábavalóságát hivatott jelképezni. Életük értelmetlenül folyik, a 

mindennapok mindegyik karakteren keresztülmennek, egyik sem képes sorsának alakítására, 

még az sem, aki megpróbál kilépni ebből a közegből (általában külföldön új életet kezdve). 

Egyedül a Bécsbe házasodó Nina sorsa csillant fel némi reményt. A karakterek halála nem 

nevezhető a szó drámai értelmében tragédiának, mivel egyik-másik szereplőről szinte semmit 

nem tudunk meg, haláluk is gyakran triviális: agydaganat, öngyilkosság vagy éppen 

ismeretlen ok. Az izraeli recenziók általában kiemelik, hogy az alakok és a szituációk 

tipikusan izraeliek, azonban a budapesti előadás legalább annyira nem hordoz magán semmi 

izraeli sajátosságot, ahogyan a darab eredeti szövege sem. Kelet-európai perspektívából 

nagyon is ismerős helyzetekkel és alakokkal találkozunk, különös tekintettel azokra a 

fiatalokra, akik úgy érzik, hogy egzisztenciális és/vagy szellemi boldogulásukat csak 

„Nyugaton” találhatják meg. Noha a jerida, azaz a kivándorlás jelensége (az alija ellentéte) 

http://www.hanochlevin.com/plays2-5/p295
http://www.hanochlevin.com/plays2-5/p295
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sok izraeli szemében nagyon is tipikusan izraeli problémának tűnik, a kelet- és közép-európai 

országok vagy egyes dél-európai államok tapasztalatai is azt jelzik, hogy a jelenségben, 

akárcsak a kispolgári lét ürességében nincs semmi sajátosan izraeli. A Levin által – és egyes 

recenziók által is – izraeliként, a cionizmus válságaként tálalt probléma nagyon is egyetemes, 

és nemcsak abban az egzisztenciális filozófiai értelemben, ahogyan Abramson a jelenséget a 

menekülés vágyaként értelmezi, hanem szociális szinten is (Abramson 1998: 219). Ugyanez 

az általánosság érvényes a darabban bemutatott egyéb problémákra – a családi viszonyokra, 

kapcsolatokra vagy a társadalom által elvárt kötelességekre. A nőkkel szembeni elvárás – 

keressenek férjet, szüljenek gyereket – Kelet- és Közép-Európában, de egyes nyugat-európai 

politikai diszkurzusokban is ugyanúgy létezik. Levin ezen darabja tehát – akárcsak a később 

részletesebben elemzendő Az élet, mint olyan – lényegében egy olyan izraeli identitást jelenít 

meg, amelyben a zsidók „olyanok, mint mások”. Paradox módon ezt a hasonlóságot a szerző 

és több recens is különbözőségnek tartja, noha ezek a drámák semmivel sem tükrözik 

erőteljesebben az izraeliség problémáit, mint például Joël Pommerat A két Korea 

újraegyesítése című darabja a francia identitás és mindennapok problémáját. A baloldali-

liberális izraeli színház által sugallt identitásban a zsidók egyrészről nagyon is olyanok lettek, 

mint „mások”, elveszítve valami egykori Atlantisznak álmodott, de ugyanakkor véleményük 

szerint soha nem is létező „tiszta és bűntelen” zsidó önazonosságot; miközben másik oldalról 

„még” mindig nem olyanok, mint mások. Mindez az ellentmondás és fogalmi kavarodás azt 

jelzi, hogy a mítosztalanítás közben a baloldali izraeli értelmiség korántsem találta meg saját 

identitását, és korántsem tud annyira eltávolodni a múlttól, amennyire szeretné.  

 

Miközben Sobol és Levin az izraeli politikát és társadalmat kívánják pellengérre állítani, a 

cionista „héjákat” szembeállítva a megbékélés híveivel; és miközben az izraeli társadalom 

általuk negatívnak ítélt folyamait kárhoztatják, paradox módon egyes darabjaik külföldi, az 

izraeli valóságtól független bemutatói bizonyítják be, hogy amit izraeli specifikumnak 

láttatnak, az nagyon is egyetemes jelenség. Mindaz, amire elsüllyedt Atlantiszként tekintenek 

vissza, az egy sajátos körülmények között működő stratégia vagy életforma volt, aminek 

fenntartása kétségessé vált. A „Könyv népének” pacifista zsidó stratégiája a soá alatt sokak 

szemében elégtelen stratégiának bizonyult, a Közel-Keleten pedig jelenleg 

működésképtelennek tűnik. A kollektivista kibbuc-romantika és a szocialisztikus társadalmi 

modell, amelyet Sobol és Levin olvasatában nemcsak fent kell tartani, de ráadásul minden 

modern, individualista, kapitalista hatástól meg kell óvni, egy bizonyos történelmi 

szituációban az ország tartópillére volt, de csakis addig, amíg az individuum szabad 

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZjLaGv6PNAhUsMZoKHSS9AY0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fkatonajozsefszinhaz.hu%2Feloadasok%2Fbemutatok%2F41445%26event_id%3D311894&usg=AFQjCNEqwv-LLd7ZoM2cVZ1ldEeHWaeA0w&sig2=KC7Zj8JJx8ddv8IX7mmB2A&bvm=bv.124272578,d.bGs
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választása motiválta, ennek rákényszerítése a „materializálódó” izraeliekre korántsem okozná 

ugyanazt a katartikus hatást. (Kicsiben ezt modellezi a Habima története is.) Sobol és Levin 

drámái tehát – újabb paradoxonként – akkor válnak nemcsak egyetemes, de igazán zsidó 

mondandóval rendelkező alkotásokká, ha az izraeli aktuálpolitika és politikai ideológiák 

rétegét lefejtjük róluk Ez a politikus réteg erőteljesen torzít: a zsidót egyetemesíti, az 

egyetemest judaizálja; a helyi és történeti jellegzetességet általános értékké emeli, a 

modernitást, a nyugatiasodást provinciális átoknak tekinti; a változást elutasítja, de a 

hagyományt démonizálja. Ennek dacára Sobol és Levin is képesek esztétikai értéket is 

teremteni, mert ahogy látni fogjuk, mint minden jelentős műnek, drámáiknak is sokkal 

mélyebb rétegei vannak, mint ahogy elsőre kitűnik. Politizáló szándékaik ellenére tudtak 

esztétikai értéket alkotni, mintegy rímelve Csehov szellemes megállapítására, amely szerint: 

„a nagy íróknak és művészeknek csak annyira kell politikával foglalkozniuk, hogy kellően el 

tudják határolni magukat a politikától”, amihez Brustein hozzáteszi, hogy Csehov „azáltal 

határolja el magát tőle, hogy bebizonyítja a szűkös politikai értelmezések alkalmatlanságát” 

(Brustein 1982 I.: 206).    

 

Sobol és Levin mellett többek között Hillel Mittelpunkt darabjai hoznak létre ellenmítoszokat. 

 ,a Palmach és a hadsereg hagyományos erényeit kérdőjelezi meg (Bajtársak, 1992) אחים לנשק

és fordítja visszájára miként 1993-as, גורודיש (Gorodish) című drámája is, amely a jom kippur-

i háború bukott tábornokának, Smuel „Gorodish” Gonennek történetét dramatizálja, a 

címszereplőt szadistaként bemutatva. Mose Dayan pedig a zsenialitás gonosz arcát képviseli, 

(Abramson 1998: 106-115). Ezeknek a drámáknak az értéke nemcsak ábázolásmódjuk miatt 

kétes, hanem azért is, mert képtelennek túllépni a tények dramatizálásán (Abramson, 1998: 

115), és míg eszétikai szempontból semmi újat nem nyújtanak, megmaradnak – vagy inkább 

fatálisan megakadnak – a didaktika és a politikai propaganda kétes mezsgyéjén. Minden 

nemzeti irodalom és dráma kezdetén a nemzeti eposz és mítosz műalkotássá formálása, az 

alapja az irodalom, a drámairodalom születésének, és a következő igény ezeknek a 

mítoszoknak az árnyalása vagy akár lerombolása és újjáépítése is. De ha ez kizárólag az ellen-

mitológia és a napi politikai propaganda szintén képes csak kifejezést nyerni, és csak a 

mítoszrombolás és a napi politika a tárgya, akkor az irodalom vagy a dráma nyelvezete, és a 

drámával összefüggésben, a színházi kifejezésmód semmit sem fejlődik. A napi politika 

ennyire erőteljes jelenléte tehát általában esztétikai szempontból azt a veszélyt rejti magában, 

hogy a művészi megformálás a propaganda és a politikai „üzenet” áldozatául esik, az identitás 

kérdéseit kizárólag az aktuális (politikai) divatok mentén mutatja be, és így az emberi 
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magatartásformák, pszichológiai motívumok, etikai kérdések, az egyének helyzete egy 

kihívás közepette elsikkadnak.  

 

Az izraeli színházra olyannyira jellemző dokumentarista drámának persze akadtak 

kiemelkedő alkotásai is, mint például Aharon Meged חנה סנש – Hanna Szenes című darabja, de 

az erős didaktikus jelleg gyakran esztétikai zsákutcába torkollik. Társadalmi szempontból 

pedig az a következmény, hogy az izraeli színház fősodra a radikális baloldal szócsövévé vált, 

és állandó támadási felületté a jobboldal, különösen a vallásos jobboldal szemében. Az izraeli 

belpolitikára jellemző kultúrharcban a színházcsinálók aktív félként is résztvettek, néha az 

öncélú polgárpukkasztás jegyében, máskor a színház identitásképző jellegét és tükör-szerepét 

szem előtt tartva, hogy szembesítsék és kihívásnak tegyék ki a társadalmat (a kultúrharcról és 

annak összetettségéről, bonyolultságáról lásd: Van Diggele, Els 2000). Más kérdés persze, 

hogy a másik (ez esetben a vallásosak vagy éppen a vallástalan jobboldal) démonizálása és a 

lövészárok-mentalitás mennyire segíti az identitás egészséges fejlődését és a problémák 

megoldását. A színház balratolódásában Abramson szerint alighanem az is szerepet játszik, 

hogy a jobboldal hajlamos egyfajta anti-intellektuális pozíciót elfoglalni, és nem érdekelt a 

kreatív művészetekben, tehát nemcsak a színházban, de egyéb ágakban sem (Abramson 1998: 

38). Az izraeli politikai jobboldal egy jelentős részét kitevő vallásos cionisták esetében ennek 

elsődlegesen vallási okai vannak, mivel a korábban már ismertetett okokból a vallásosak csak 

kis szegmenseiben nyitottak a színházra, bár a 2000-es évek környékén már a legvallásosabb 

közegekben is megjelentek színházszerű megnyilvánulások. Azonban a hagyományőrző, de 

világias és világi jobboldal elvileg nyitott a világi kultúrára, ezen belül a színházra is, és 

felmerül a kérdés, hogy ha a hivatalos izraeli kulturális élet nem a mítosztalanítás irányában 

mozdult volna el, akkor is ennyire ritka lenne a jobboldali önreprezentáció.  

 

Ezen a ponton érdemes megvizsgálni, hogy a felmérések szerint hogyan oszlik meg az izraeli 

társadalom a vallásos-vallástalan skála mentén, beleértve a különböző vallásos irányazatokat. 

Dan Urian a The Judaic Nature of the Israeli Theater című könyvében ismerteti egy 1993-as 

felmérés eredményeit. Eszerint a társadalom 90 százaléka magát cionistának tekinti, 94 

százalék büszke zsidó identitására. Ezen belül, a lakosság 2 százaléka nem cionista 

ultraortodox, 3 százalék cionista ultraortodox, 9 százaléka vallásos cionista, 36 százalék 

tradicionális (azaz maszorti, hagyományőrző, de kisebb-nagyobb mértékben nem tartja a 

vallási előírásokat), 4 százalék konzervatív vagy reform, 45 százalék világi, egyik vallásos 

irányzathoz sem tartozó. 15-16 százalék a teljesen szekuláris és a legszigorúbban vallásos 
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réteg aránya is (Urian 2000: 5). Hasonló adatokat ismertet Van Diggele is, ezek szerint 14 

százalék vallja magát haredinek, azaz szigorúan vallásosnak, 24 százalék datinak 

(nagymértékben vallásosnak), 40 százalék valamennyire vallásgyakorlónak (maszorti) és 20 

százalék nem hívőnek, hiloninak (Van Diggele 2000: 20). A két, 1992-ben és 1999-ben 

készült kutatás alapján Van Diggele megállapítja, hogy Izrael nehezen definiálható társadalom, 

a világi-vallásos felosztás pedig túlságosan leegyszerűsítő. A számok azt jelzik, hogy 

magasnak tekinthető a vallástalan és a világi kultúrát teljesen elutasító szigorúan vallásos 

rétegek között elhelyezkedő izraeliek száma, akik a színház körüli lövészárok harcokban 

egyik oldalon sem vesznek részt.  Ők azok, akik Európához vagy az Egyesült Államokhoz 

hasonlóan az egyáltalán nem, vagy legalábbis kevésbé feltűnően politizáló populáris kultúra, 

ezen belül a „népszínház” felé fordulnak. A populáris kultúra megnyilvánulásai, a 

szórakoztató zene, színház népszerűsége arra enged következteni, hogy a nagy történetek, 

mítoszok iránti vágy erős ebben a közönségben, és a populáris regiszter ezt érzékelve létrehoz 

ilyen típusú alkotásokat. Egyszerűbben fogalmazva, létezik egy erős társadalmi igény, viszont 

mivel a magaskultúra elfordult a nagy történettől, ezen belül a mítosztól, ezért azt a közönség 

más kifejezési módokban találja meg, és a hagyományosabb művészeti formákra vágyó 

közönség, beleértve a maszorti közönséget is, itt találja meg a kulturális igényeit. Ez az igény 

magyarázza az izraeli színházi életben, hogy a hatvanas évektől kezdődően miért örvend 

hatalmas népszerűségnek a musical műfaja, amely először a West Side Story Broadway-

előadásának vendégszereplésével tört be az izraeli színházba. A következő nagy siker a My 

Fair Lady bemutata volt, amelynek szerepeire 1964-ben kétezren jelentkeztek (Hont 2 1972: 

1119).   

 

Ez a jelenség szélesebb értelemben persze korántsem csak Izraelre jellemző, gondoljunk a 

hollywoodi filmeposzok, a musicalek, a nagy történeteket, mítoszokat megíró regények, 

lektűrök sikereire. Az izraeli kultúrából egy kiemelkedő alkotást említenék, amely azonban 

arra is példa, hogyan tud a magaskultúra saját határai és a populáris határai mezsgyéjén 

ellensúlyozva két regiszternek is megfelelni. A 2000-es évek legnagyobb izraeli regénysikere 

egy mítosz-regény volt, paradox módon az izraeli baloldal par excellence írófejedelmének, 

Amosz Oznak a סיפור על אהבה וחושך (Szeretetről, sötétségről) című regénye. A regény ugyan 

némileg megcsipkedte és árnyalta a mítoszokat, de mégiscsak nagy történetként mesélte el, és 

nem deheroizálta Izrael Állam születését és az azt megelőző pionír-évtizedeket. Helyette 

esendő, gyakran átlagos, máskor kiemelkedő, eszményekben élő emberekként mutatja be a 

szülők generációját – másként ezt a történetet nem is tudta volna megírni.  
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Az izraeli jobboldal távolmaradása a színházi önreprezentációtól nem választható el a vallásos 

alapoktól abban a tekintetben sem, hogy a politizáló baloldai izraeli színpadokon a vallásos 

karakter hosszú ideig szinte csak negatív színben jelent meg, a vallást szinte mindig a 

cionizmus eltorzításaként, az egyéni szabadságjogokat, Izrael jövőjét fenyegető veszélyként 

ábrázolták. A démonizáló ábrázolások gyakran a legsötétebb antiszemita sztereotípiákat 

idézik, Abramson szerint azért, mert a „fekete ortodoxia” identitásával a baloldal fél 

azonosulni, és túl „zsidósnak” találja (Abramson 1998: 136). A vallásosággal kapcsolatos 

ambivalencia mindig is jellemezte a cionizmust, amely radikálisan megpróbált elszakadni 

attól a gyakran „gettózsidónak” nevezett identitástól, amelyet számukra az ortodox vallásosok 

öltözködésükben, egész életmódjukban láthatóan is képviselnek. Azonban a hetvenes évekre 

ez az elutasítás a világi baloldal részéről már babonás démonizálásba ment át. Egy 1993-as 

Kneszet-beli vita kapcsán Michael Eytan Kneszet-képviselő találóan jegyezte meg, hogy ha 

Yigal Even-Or רפלייש  (Fleischer) című, vitát kiváltó darabjában az „ortodox” szót az „arab” 

szóval cserélnék fel „there would be a cry to the heavens and the play would not have 

advanced beyond the first performance” „[akkor] mennyekig érő hangos tiltakozás támadna és 

a darab nem lett volna képes még az első előadásánál sem tovább jutni”] (Abramson 1998: 

133). Amnon Levy, a szekuláris újságíró pedig így fogalmazott: „it became clear to me that 

the prejudices were mostly on my side, as a secular Jew, rather than on the side of the ultra-

Ortodox.” [„világossá vált előttem, hogy az előítéletek többnyire inkább az én oldalamon 

voltak, mint az ultraortodoxok oldalán.”] (Urian 2000: 20). Moliére Tartuffe-jének színpadra 

állításaiban a címszereplő szinte mindig ortodox zsidó, és a Tartuffe-előadások a haszkala óta 

a vallásellenesség terepei, sőt, 1794-től több zsidó dráma is született, amelyeket a Tartuffe 

zsidó átiratának tekinhetünk (Urian 2000: 25-27). Az olyan eredeti drámákban pedig, mint 

Sobol סטטוס קוו ואדיס (Status Quo Vadis, 1973) című darabja vagy a חזרה בתשובה (Megtérés, 

1977) szinte babonás félelem fogalmazódik meg. Az utóbbiban a baloldal két nagy félelme – 

a vallásosok erősödése és a militarizmus találkozása – is szerepet kap (Abramson 1998: 118-

124).  

 

Az utóbbi néhány évben mintha az izraeli színház is észlelné a problémát és a szélesebb 

közönségigényeket. Bizonyos jelek arra mutatnak, hogy árnyaltabbá vált, és igyekszik a 

társadalom nem baloldali rétegeit is megszólítani. A nagy izraeli színházak műsorpolitikája 

persze mindig eltérő volt: a Haifai Városi Színház tekinthető a legpolitikusabb társulatnak, a 

tel-aviv-i Kameri Színház konzervtívabb repertoárt képvisel, míg a nemzeti színház 
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státuszával rendelkező Habima középutat követ (Abramson 1998: 11). A színházlátogatók 

száma világviszonylatban mindig is magas volt, az eladott jegyek száma a hetvenes években 

például magasabb volt, mint az ország lakosságának száma, és magasabb az európai 

számoknál is. Ezek szerint Angliában a lakosság 5 százaléka járhat színházba, Izraelben 

viszont 20 százalék. Nagyobb volt a társadalmi megoszlás is (Abramson 1979: 31). Gad 

Kaynar említett tanulmányában is, azzal indít, hogy „Israelis love the theater” („az izraeliek 

szeretik a színházat”), és példaként megemlíti, hogy csak a 350 ezres (mára 412 ezres) lakosú 

Tel-Avivban egyetlen este negyeven színelőadásra kerül sor (Kaynar 2009: 23).. A közönség 

nagy része általában középosztálybeli vagy felső középosztálybeli, középkorú, magasan 

képzett és főleg askenázi gyökerekkel rendelkező, szekuláris néző (Abramson 1998: 11), de 

mind a nézők, mind a színészek, alkotók között az utóbbi évtizedekben szefárd, mizrachi 

zsidók és arabok, palesztinok megjelentek.  

 

A színházi pereiférián azonban lassan megjelentek olyan társulatok, színházi 

megnyilvánulások is, amelyek igyekeznek a vallásos zsidóság értékeit megmutatni. Az első 

darab, amit a vallásos zsidó hagyományt, konkrétan a hasszidizmust beemelte a modern 

izraeli színházban, Dan Almagor איש חסיד היה (Jámbor ember volt) című darabja volt. A 

népszerű musical világot ötvözte a haszid történetek világával, és a színpadra állítás modern, a 

hippikorszakba illeszkedő módja (a színészek farmerban adták elő a darabot) igyekezett 

közelebb hozni ezt a hagyományt a szekuláris közönséghez (Urian 200: 46-57). Ezen kívül 

Agnon vallásos történeteinek dramatizálása vagy a csak nőkből álló Jeruzsálemi 

Színháztársulat is egyfajta visszatérésre tesz kísérletet a modern zsidó színház gyökereihez, 

kezdeti céljaihoz és talmudi, midrási történetek dramatizálása mellett a zsidó történelem, a 

Biblia eseményeit, és különösen annak nagy nőalakjait igyekszik színpadon megeleveníteni. 

Különböző szövegeket, forrásokat használnak, és a modern látványvilág, zene elemeivel 

ötvözik, bemutatva, hogy a vallásos irodalom a nemzeti örökség része, és nemcsak a vallásos 

közönség számára tud releváns mondanivalót közölni (Abramson 1998: 124). Az olyan 

vallásos-ortodox háttérből érkező személyiségek, mint Shmuel Haszfari, aki hosszabb ideig a 

Kameri Színház művészeti vezetője volt, majd létrehozta saját társulatát, megpróbálnak hidat 

építeni a vallásos szövegek és a világi színház között. 1992-es  ד"תשמ  (Tasmad) című drámája 

(a szó jelentése „lerombolás”, betűértéke 1984-et ad ki, ezzel az évszámra utalva) egy 

ciszjordániai telepen játszódik, amit az izraeli biztonsági erők ki akarnak üríteni, és négy 

telepes egy bunkerban bástyázza körbe magát, hogy felrobbantják magukat, ha a katonák el 

akarják őket távolítani. A darab pesszimista és félelmei sok ponton megegyeznek a baloldali 

https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%A9%D7%9E%22%D7%93_(%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94)&action=edit&redlink=1
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színház félelmeivel (Abramson 1998: 125-28). A jelentős különbség, hogy Haszfari nem 

démonizálja alakjait, hanem árnyalt, emberi karaktereket mutat be, akiknek legitim félelmeik 

és vágyaik vannak.  

 

Szintén új fejlemény a már előbb említett egyfajta vallásos színjátszás megjelenése, beleértve 

a női színjátszást is. 1994-ben Ofra településen egy vallásos női színházcsoport, a Szamáriai 

Közösségi Színház Zippora Luria vezetésével kizárólag női közönségnek mutatta be a מרקם 

(Szövet) című darabot, ami a vallásos nők életéről, de politikai kérdésekről is szólt, és szintén 

a nagy történet, a mítoszok iránti igényre reflektál:.  

 

The majority of the scenes feed on pathos: a pathos of the pioneering land myth that 

returns the texts to the original period of settlement, the Zionist play and the 

framework of the 1930s and 1940s; a pathos supported by the use of rhetorical Hebrew 

– unique to this group, spiced with religious expressions. (Urian 2000: 92).  

 

A jelenetek többsége pátosztól fűtött: az országépítés úttörő mitoszának pátosza, 

amely visszaviszi a szövegeket a betelepülés eredeti korszakába, a cionista színdarab 

[korába] és az 1930-as és 1940-es évek keretébe; egy pátosz, amit a héber szónokias 

használata támaszt alá – páratlanul jellemzően erre a csoportra, vallásos kifejezésekkel 

fűszerezve. 

 

A patetikus hangnem és a szellemiség az egykori pionír-szellemet követi, amely utódjának a 

kilencvenes évek óta a telepesek magukat tartják. „We were born in 1948 – the State and I” 

[„1948-ban születtünk – az Állam és én”] – mondja a Mirkam egyik monológjában Deborah 

Recanati, a tízgyermekes rabbifeleség, magát az állam születésével azonosítva (Urian 2000: 

93).  

 

Luria színházrendezői és kritikusi múlttal rendelkezik, így a legfrissebb kortárs színházi 

gondolkodást tudta beemelni a színháztól addig elzárt közegbe, mindazonáltal hangsúlyozva, 

hogy színháza nem feminista, hanem vallásos női színház (Urian 2000: 90). Ennek 

megfelelően az előadások figyelembe veszik a vallási törvényeket, a mechica mellett például 

az akciók limitáltságát, aminek következtében inkább szimbolikus, monológokra és 

történetelbeszélésre épülő darabokról beszélhetünk, amelyekben a testnek, a testi kifejezésnek 

alig jut szerep, a jelmezek szigorúan követik a vallásos előírásokat, és a „színésznők” gyakran 
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maszkot viselnek, részben azt is kifejezve, hogy a közösség egy tagjaként vannak jelen a 

színpadon.  

 

A vallásos női színjátszás párhuzamosan jelent meg az izraeli színházi életben is egyre 

hangsúlyosabb feminista megközelítéssel a nyolcvanas-kilencvenes években. Az izraeli 

darabok többségében a specifikus női kérdések általában másod- vagy sokadrangúnak 

számítanak a nagypolitikai problémák – arab-izraeli konfliktus, askenázi-mizrachi viszony –

mellett, így a nők mint csoport helyzete nem, vagy csak alig kapott teret. Vagyis nézetem 

szerint nem állja meg a helyét az Urian által idézett gender-elmélet, miszerint a „fehér, szőke” 

férfi által vezetett izraeli társadalomban az elnyomott csoportok, így a nők nincsenek jelen” 

(idézi Urian 2000: 60). Ez a vélemény azért is problematikus, mert az izraeli drámában az 

arab, a palesztin, a mizrachi nagyon is megjelenik, sokkal inkább arról van szó, hogy 

hosszabb ideig az erősen politizáló izraeli kultúrában a nagypolitikai témák foglalták el a 

színpadokat. A nők szerepe az izraeli társadalomban és a kultúrában korántsem volt annyira 

alárendelt, mint ahogyan a gender-elmélet állítja. Az erős kezű és legendás miniszterelnök, 

Golda Meir, az író-politikus Sulamit Lapid, a költő és emzeti hős Hanna Szenes vagy a 

katonanők figurája mellett az izraeli kultúra élvonalába kezdettől olyan nőalakok tartoztak, 

mint Rachel, Lea Goldberg vagy Dalia Ravikovics. Azonban tény, hogy egy-egy szerzőnél – 

mindenekelőtt Hanoch Levin darabjaiban – a nők gyakran veszélyes, romboló szerepet 

játszanak, másoknál pedig mint nőknek nincs szerepük, mivel a nagypolitika által uralt 

drámákban nemcsak a specifikus női problémák, de egyéb, a politikai fősodortól – háború, 

szekuláris-vallásos viszony stb. – eltérő téma is csak ritkán jelenik meg. A kortárs nyugati 

irányzatok, és az általuk preferált témák, szempontok között a feminista tematika és a női 

megközelítés a nyolcvanas évektől kezdve jelenik meg az izraeli színpadon. Az 1982-ben 

bemutatott ברוריה (Bruria) című darab (Aliza Elion-Israeli) volt az első, ami hangsúlyosan 

ezzel a témával foglalkozott. Bruria az egyetlen olyan nőalak, akinek halakhikus véleményét a 

talmudi irodalom idézi. A darabot bemutató Jerusalem Theatre Company (TJC) 1982-től 

működik, főleg zsidó forrásokból meríti darabjai témáját, és az alkotók között vallásos és 

szekuláris hátterű művészeket egyaránt találunk. Ami közös bennük, hogy a zsidó forrásokban 

látják a zsidó színház alapjait, illetve ahogyan a szekuláris Aliza Elion-Israeli fogalmaz: „it is 

impossible to create Hebrew theatre without referring to the Hebrew myths.” [„Lehetetlen 

héber színházat teremteni anélkül, hogy a héber mitoszokra ne utalnánk.”] (Urian 2000: 65). 

A feminista-gender ideológia jegyében működő társulat a judaizmus nőképén igyekszik 

változtatni ismert és kevésbé ismert bibliai és talmudi nőalakok bemutatásával, új 
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értelmezésével. Hasonlóan próbálja árnyalni a judaizmus nőképét Hadar Galron Mikve című 

drámája is, bár a feminista-gender megközelítés kevésbé élesen jelenik meg benne. A darab 

egy kortárs történetet mutat be, és ortodoxia képe is árnyaltabb, mint a fősodor izraeli 

színházában. 

 

A judaizmus nőképét azonban amatőr vallásos női csoportok is megkísérlik modernizálni, ami 

azt jelzi, hogy a modernitás az ortodoxia vagy akár az ultraortodoxia keretein belül is 

megjelenik. Miközben száz évvel ezelőtt gyakorlatilag elképzelhetetlen volt a lányok 

intézményes oktatása, különösen vallási oktatása, ma már az ortodoxián belül is teljesen 

természetesnek számítanak a lányok számára fenntartott iskolák, sőt, egyes közösségekben 

női jesivák is léteznek. A színház, illetve a színház-szerű performanszok, kísérleti előadások 

(stand-up commedy, utcaszínház) megjelenése elsődlegesen politikai, de pedagógiai, 

pszichológiai és didaktikus célokat is szolgál, szoros összefüggésben a drámapedagógia és 

pszichodráma törekvéseivel, de jóval túlmutatva ezeken a célokon jelentős alkotói energiákat 

szabadít fel, és lehetőséget ad a színház mint médium integrálására a hagyomány adta 

kereteken belül. Miként az első fejezetben elemeztem, a zsidó hagyomány tórai parancsok 

alapján hosszú időn át ellenezte a színházat, és noha a bálványimádás veszélye már 

évszázadok óta nem tartoznak a színház kötelező „kellékei” közé, más halakhikus aggályok is 

léteznek. A legszigorúbb hagyományos közeg számára elképzelhetetlen, hogy idegen nők és 

férfiak egymás mellett üljenek egy elsötétített teremben, hogy férfiak idegen nők hangját 

(énekét) hallják, nem beszélve a vallási szabályokat figyelmen kívül hagyó színpadi 

szituációkról, témákról és azok megjelenítésről. Az említett vallásos csoportok színházi 

világába tehát vagy az olyan előadások férnek csak bele, amelyeket nők csak nők számára 

adnak elő, vagy olyan megnyilvánulások, amelyek során elkerülhető az ének, tánc, tiltott 

fizikai kontaktus veszélye is, ilyen például a szinte csak beszédre, dialógusra épülő stand-up 

comedy, vagy a veszélyes szituációkat szintén elkerülő utcaszínház. Dan Urian feltételezése 

szerint a jelenség politikai okokkal magyarázható: az oslói békefyolamatot követően a 

vallásos cionizmus imidzse és stratégiája komoly változásokon ment keresztül. A telepes az 

egykori halucok örökösévé vált, másrészt a telepek felszámolásával fenyegető politika számos 

tömegtüntetést és erős politikai aktivitást hívott életre, amelyek során a vallásos cionista 

vezetők szívesen nyúltak színház-szerű eszközökhöz, és ezekben a nőknek is kitüntett szerep 

jutott. Rivka Manowicz egyenesen didaktikus okokat tulajdonít a színház használatának 

vallásos célokra (Urian 2000: 87), amelynek címzettje a szekuláris külvilág. A didaktikus cél, 

tehát a vallásban és/vagy világi tudományokban járatlanok okítása a színház által ismerős a 19. 
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századi szefárd színházból is, ahogyan megannyi más kultúrából is. A didaktikus-

propagandisztikus célt a különböző nevek, címek is kifejezik, a נשים בירוק (Nasim Asszonyok 

zöldben) a baloldali נשים בשחור (Asszonyok feketében mozgalomra adott válasznak tekinthető, 

amely az utóbbi a telepesmozgalom részleges felszámolását tűzte ki célul); míg a בידור כהלכה 

(szójáték: Szórakoz[tat]ás annak rendje-módja szerint vagy Szórakoz[tat]ás a halakha szerint) 

konkrétan a vallásos életre utal (Urian 2000: 87-88). A vallásos hátteret ezek a csoportok 

azzal is hangsúlyozzák, hogy nyomatékosan kommunikálják, hogy rabbinikus engedéllyel 

működnek, mint például a szamáriai (észak-ciszjordániai) női közösségi színház vagy Noya 

Shuster és Nurit Hadar által alkotott stand up comedy duó is. 

 

A Nasim BeJarok működésében egyértelmű a protest-jelleg, annak is a legmodernebb, a 

hatvannyolcas mozgalomból kinövő ellenkultúra legmodernebb elemeinek felhasználása. A 

Jeruzsálemhez közeli Efrat településen élő Nadia Matar csoportja ugyanis az utcát használta 

színpadként, az azóta kifejlődött flash mob elődjének tekinthető utcaszínház keretein belül. Ez 

a fajta tömegszínház az avantgárd politikai tevékenysége révén bontakozik ki a húszas 

években Nyugat-Európában és a Szovjetunióban, és ugyanígy politikai célt képvisel Izraelben 

is – azonban ez esetben a vallásos közeg él a lehetőséggel. A kosztümös-maszkos előadók 

rövid kis jeleneteket adtak elő, amelyekben politikai jeleneteket adtak elő, a hagyományos 

színház peremén. A maszkok használata ez esetben inkább az egyediségtől való eltávolodás 

lehetőségévé válik (Bécsy 2004: 16). A Noya Shuster és Nurit Hadar által alkotott stand-up 

duó az előadás másik formáját választotta. Szemben Luria csoportjával, ők olyan kifejezési 

formát használnak, ami a nyugati világban is hosszú ideig inkább férfiak által művelt 

műfajnak számított. A stand-up comedy humoros műfaj, gyakran vaskos, szexuális töltetű 

tréfákra épül. A hagyományos felfogások szerint a humor inkább a férfiak vagy a 

„csúnyácska”, „férfias” nők területe, a nőknek a vaskos humor eszközével különösen nem 

illik élniük (lásd például Urian 2000: 97). Izraelben azonban a stand-up comedynek egy 

különleges funkciója is van: lehetőséget ad a megjelenésre olyan művészek és csoportok 

számára, amelyek a hagyományos színházi kereteken belül valamilyen okból nem képesek 

megtalálni a helyüket (Urian 2000: 97). Első pillantásra paradoxnak tűnik az a tény, hogy 

Izraelben nem egyszerűen két nő, de két vallásos nő, vallási autoritás engedélyével törte át 

egy, a világi társadalmakban férfi-műfajnak tartott előadásforma kereteit, ugyanakkor a stand-

up comedy műfaja alkalmasnak tűnik arra, hogy a judaizmus és a színház közötti alapvető 

feszültséget a halakha keretein belül oldja fel. Noya Shuster maga is kitér erre a feszültségre: 
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There’s a problem with theatre and Judaism. Theatre is passions, intrigues, sex, none 

of which have place in Judaism. There’s a problem: of what to do in such theatre. 

What conflicts to present, and even if there are conflicts, there are no playwrights and 

writers, for in religious society there is no awareness of theatre for it has no 

importance. We have come for the first time to try and break through the boundaries. 

(Urian 2000: 97).   

 

Létezik egy bizonyos probléma a színház és a judaizmus között. A színház szenvedély, 

intrika, szex, amelyek egyike sem talál helyet a judaizmusban. Fennáll [tehát] az a 

problémája, hogy mit is lehet csinálni egy ilyen színházban. Milyen konfliktusokat 

[lehet] bemutatni, és még ha léteznének is konfliktusok, nincsenek írók és drámaírók, 

mert a vallásos közösségekben nincs tudatossága a színháznak, mivel nincs annak 

semmi jelentősége [számukra]. Mi [tehát] magunkra vállaltuk, hogy legyünk az elsők, 

akik megpróbálják áttörni [ezeket] a korlátokat. 

 

Az amatőr női vallásos színjátszás megjelenése egyrészt stratégia: a vallásos cionizmus 

közvetítése egy, a világi közeg szemében elnyomott csoporton keresztül. A vallásos közeg 

ezzel gyakorlatilag lépéshátrányba hozza a szekuláris kritikusokat. Ugyanakkor ez a lépés a 

judaizmus állandó újradefiniálásának, pontosabban ön-újradefiniálásának a jelképe is, hiszen 

a színház-szerű megnyilvánulás nemcsak hogy utat tör, de női előadókon keresztül, ami két 

szempontból is érdekes fejlemény. Egyrészt a nyugati színházban évszázadokon keresztül 

férfi műfajként tekintett stand up comedy kereteit használja, másrészt a szigorú halakhikus 

kereteken belül a női közegen keresztül nyer kifejezést, azaz a hagyományosan az otthon, a 

háztartás keretei között létező nőiséget tekinti olyan önreprezentációjának, amely a szekuláris 

világ számára is kellőképpen markánsan képes közvetíteni a vallásos cionizmust. A halucok 

színházában a férfiak voltak a cionizmus megtestesítői, ebben a sajátos színjátszásban viszont, 

amely a kibbucok amatőr ünnepi előadásainak folytatásának is tekinthető, a nők váltak 

főszereplőkké – egyfajta sajátos feminizmus képviselőjeként visszafordítva a szekuláris-

baloldali elitre és kortárs színház egyik fő fegyverét. Ezek között a nők között sok תשובה בעלת  

(baalat tsuva, valláshoz megtérő/visszatérő) található, akik jól ismerik a világi gondolkodást, 

és ezen belül akár a színházat is, mások pedig olyan vallásos nők, akik nem ortodoxok, azaz 

 ,Érdemes megjegyezni .(somrot micvot, hagyománytartók, Urian 2000: 102) שומרות מצוות

hogy a baal tsuva/baalat tsuva jelenségének következtében az ortodox közegben egyéb 

színházi technikák használata is szerepet kap, mivel a megtérők vagy prozeliták soraiban 



 269 

egykori színészeket is találunk, mint például a hetvenes évek egyik legismertebb izraeli 

színészét, Uri Zohart, aki különböző prédikációkban és videókon terjesztett vallásos 

előadásokban egykori világi életének, bűneinek elutasítására – beleértve színészi 

tevékenységét – a színházban tanult technikákat használja. Ezt a jelenséget a világi színház és 

más vallásos csoportok – például az említett Shuster-Hadar duo is kritikával illette (Urian 

2000: 106-126). Mindenesetre a prozeliták – akár Matar vagy Zohar – ezekben az esetekben a 

színházat és eszközeit, hasonlóan az amszterdami szefárd drámákhoz, közvetett úton a 

vallásos identitáshoz való visszafordulás szolgálatába állítják.  

 

   Különleges helyet foglal el az izraeli drámairodalmon belül a soá bemutatása. Az izraeli tudat 

egészen a hetvenes évekig nem nagyon tudta elhelyezni önképében a holokausztot és a 

holokauszt-túlélőket. Az együttérzés és a túlélők segítése mellett markánsan jelen volt a 

szabra-identitásból fakadó zavar. Az önvédelemre, harcra szocializálódott haluc-nemzedékek 

már nem értették a diaszpóra zsidóságának pacifista stratégiáját, és nem tudtak értelmezni, 

hogy hatmillió zsidót, néhány aktív ellenállást leszámítva (mint például a varsói gettófelkelés) 

ellenállás nélkül tudtak deportálni. Az attitűdöt pontosan illusztrálja Ester Korazim, izraeli 

pedagógus egyik története, amelyet 1999-ben a szarvasi tábor tanártovábbképzésén mesélt el. 

Korazim Izraelben kisiskolásoknak tart előadásokat a soáról, és az egyik ilyen előadása végén 

egy 10-12 év körüli kisfiú feltette neki a kérdést: hol volt a légierőnk? (személyes közlés). A 

reakció egy működő társadalom reflektálása az (ön)védelmi mechanizmusok hiányára. Ebből 

a horizontból a szabre nézőpont már nem tűnik érzéktelennek, ráadásul a függetlenségi 

háborút folytató ország az új kihívásokra volt kénytelen koncentrálni: a háborúra és az 

országépítésre. A túlélők pszichológiai helyzete is a soá témájának háttérbeszorulását 

eredményezte a művészetben. Egy tapasztalat művészeti alkotássá formálása éveket, 

évtizedeket is igénybe vehet, különösen igaz ez egy trauma-tapasztalat, egy poszttraumatikus 

stressz esetén, amit egyébként a társadalmi közeg befogadásának hajlandósága is befolyásol. 

(A folyamatról lásd többek között: Szűcs 2011). A soá esetében ráadásul az a gyötrő kérdés is 

felmerül, hogy lehetséges-e műalkotássá formálni, lehet-e Auschwitzról, a deportálásokaról, a 

tömeggyilkosságokról regényt vagy verset írni, színpadra állítani vagy filmet készíteni, 

megfesteni vagy zenévé formálni (lásd: Rosenfeld 2010 és 2014, Taub 1996: 3-17). A túlélők 

által létrehozott műalkotás megszületésének gátat szabott a személyes trauma pszichológiai 

hatása, a kortársak által létrehozott művészet létrejöttének pedig az újonnan születő Izrael elé 

tornyosuló kihívások sorozata és a szabra harcos identitásával összeegyeztethetetlen áldozati 

státusz, ami a társadalom számára szintén egyfajta poszttraumás szindrómát jelentett. A 
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negyvenes-ötvenes években a kevés kivétel egyike volt a soá témájának színpadi ábrázolására 

Aharon Meged említett Hanna Szenesről szóló drámája (1958, Habima) vagy Lea Goldberg 

 című darabja. Az első az ellenállás, a hősiesség egy (A kastély úrnője, 1958) בעלת הארמון

kiemelkedő példájának állít emléket, így illeszkedhetett a cionista ethoszba, a második pedig 

inkább csak közvetve foglalkozik a soával, és egy új zsidó világ, az izraeli identitás felé mutat.  

   A hatvanas évekig a holokauszt-túlélők az izraeli drámákban olyan karakterek, akik 

igyekeznek elfelejteni a múltat (Abramson 1998: 152), a soá témájának előtérbe kerülését 

pedig a következő évtizedektől Abramson a jom kippur-i háború hatásának tulajdonítja. Úgy 

érvel, hogy ekkor Izrael szembesül a sebezhetőségével, és hogy a Likud, és általában az 

izraeli jobboldal saját politikáját azóta is részben a soá-emlékével próbálta igazolni, az 

izraelieket megszállóként bemutató imidzs ellensúlyozására (Abramson 1998: 153). A 

sebezhetőség érzése egy mélyebb pszichológiai aspektusból bizonyosan szerepet játszhatott 

abban, hogy a szabrák nagyobb érdeklődéssel fordultak a túlélők felé, sokan talán jobban át 

tudták érezni a helyzetüket, de nem feledkezhetünk meg arról, hogy a sebezhetőség érzése 

legalább annyira kiválthatja az ellenkezőjét is, azaz hogy az ember soha többé nem akar ilyen 

helyzetbe kerülni, ezért még inkább megkeményíti magát, és még inkább igyekszik a múlttól 

eltávolodni. Az is jól ismert közhely, hogy a politika gyakran nem válogat az eszközeiben, de 

azt a tényt, hogy az izraeli jobboldal érdeklődése 1973 után a soá felé fordul, aktuálpolitikai 

számításnak tekinteni nem egyszerűen csak durva leegyszerűsítés, hanem a trauma 

feldolgozás, a pszichológia alapvető törvényszerűségeinek figyelmen kívül hagyása is. A jom 

kippur-i háború csak katalizálta azt a folyamatot, amely az amerikai és nyugat-európai 

zsidóságon belül is bekövetkezett a hetvenes évek elején. Ekkor nő fel ugyanis a soá után 

született nemzedék, amely ekkor kezdi kérdezni és kutatni szülei történetét, a nagyszülők 

hiányának az okát. A jobboldali, sőt a baloldali izraeli politika is egyszerűen csak érzékelte a 

társadalmi igényt, és ha meg is fogalmazta a maga párhuzamait és védekezésként visszautalt a 

múltra, az nem annyira következménye ennek a folyamatnak, mintsem párhuzamos fejlemény. 

Egy történelmi trauma, kataklizma egy fenyegető szituációban mindig előhívja az analógiás 

gondolkodást, és nem szükségszerűen a politikai haszonszerzés érdekében, és ha egy ennyire 

összetett szociológiai-pszichológiai kérdést politikai okokra redukálunk, akkor nemcsak a 

folyamatot egyszerűsítjük le és torzítjuk el, de mindennél távolabbra kerülünk a jelenség 

számos dimenziójának, többek között a traumafeldolgozásnak, az alkotói folyamatnak vagy 

éppen egy tapasztalat identitásba való beépülésének megértésétől is.  
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A hetvenes évek elején véleményem szerint semmi más nem történt, mint hogy egy 

nemzedékkel a soá után az izraeli társadalom megkezdte a szembenézést a történelmi 

traumával, ami mindenképpen bekövetkezett volna, bizonyos események – mint a jom kippur-

i háború – csak katalizálták a folyamatot. Egy egészséges társadalom kialakulásának egyik 

lépése, hogy a nemzeti tragédiák és traumák ugyanúgy beépüljenek a kollektív és egyéni 

történeti tudatba, mint a sikerek és dicsőséges események, miként az egyén 

személyiségfejlődésének is része a kudarcok és veszteségek, a gyász beépülése a sikerek és 

boldog pillanatok mellé. Az izraeli társadalom identitásba integrálódik a holokauszt, de nem 

írja felül a szabra ideálját, és aligha jelent akkora kihívást az önazonosságra, amennyire 

néhány izraeli drámaíró ezt látja. Sokkal inkább tekinthető a soá politikai, és ez esetben 

kimondottan rosszindulatú kihasználásának egy olyan dráma, mint amilyen a magát 

anticionista zsidónak tituláló brit Jim Allen Perdition (Elkárhozás, 1987) című darabja, 

amelyet Motti Lerner Kasztner-darabja nyomán írt. Abramson is helyesen látja, hogy a 

Perdition több szempontból is támadható (Abramson 1998: 169-171). A Londonban színpadra 

állított, és óriási felháborodást kiváltó dráma a magyar zsidók tragédiájáról szól, és történelmi 

kapcsolatot lát a cionizmus és a nácizmus között, ami vezető angol történészek kritikáját, 

elutasítását vonta maga után. Például David Cesarini szerint a darab „does satisfy all criteria 

by which anti-Semitism is normally recognised” [„[hangsúlyozottan] kielégít minden 

kritériumot, amelynek alapján rendszerint felismerhető az antiszemitizmus”] (Abramson 1998: 

170). A hetvenes évektől kezdve az izraeli dráma gyakran használja a soát szemiotikai 

elemként (Abramson 1998: 172), ami Allen művéhez hasonlóan gyakran megfelel az Alvin H. 

Rosenfeld által a soá kihasználásának nevezett jelenségnek (Rosenfeld 2010, Rosenfeld 2014). 

Több mű konkrét belpolitikai célokat szolgál, a provokáció szándékával lép fel, és vajmi 

keveset mond a soáról vagy annak akár egyetemes akár partikuláris értelmezéséről. Glenda 

Abramson elgondolkodtató magyarázattal szolgál azzal kapcsolatban, hogy az izraeli 

drámaírók (és nyugati zsidó szerzők) miért fordítják ki a soát eredeti kontextusából. Óvatosan 

megfogalmazott elmélete szerint talán még az elnyomó figuráját is inkább felvállalja az izraeli 

társadalom, mint az áldozatét, és az izraeli (szélső)baloldal, amely ugyan az erőszaktól 

borzadva elfordul, sem szívesen válna (újra) áldozattá. Abramson elmélete pszichológiai 

szempontból nagyon is lehetséges magyarázat, azonban aligha változtat azon a tényen, hogy a 

soá egy olyan politikai narratíva eszközévé vált az izraeli drámában is, ami a zsidó 

történelmet és a jelen kor valóságát is gyakran figyelmen kívül hagyja.    
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A dokumentarista dráma mellett az izraeli szerzők szívesen fogalmazzák meg politikai 

mondanivalójukat szimbolikus-mítikus keretbe ágyazva. Ide tartozik Nissim Aloni (1926-

1998) legismertebb drámája, az  האמריקאיתהנסיכה  (Amerikai hercegnő) és Hanoch Levin 

néhány munkája is. Aloni tagja volt a második világháború előtti években indult és az ötvenes 

években is működő, az irodalomban és a képzőművészetben is meghatározó úgynevezett 

kánaánita irányzatnak, amelynek többek között a költő Jonatan Ratos (1908-1981) volt az 

egyik vezéregyénisége. A kánaániták célja az volt, hogy az izraeli kultúra visszatérjen a 

legrégibb, még a judaizmus kialakulása előtti úgynevezett kánaáni gyökereihez, lehántva 

minden diaszpróra-hatást, ezzel lehetővé téve az integrációt a Közel-Kelet kulturális miliőjébe. 

Politikai értelemben a „héberséget” helyezték a „zsidóság” elé, és a palesztinai zsidóság teljes 

elválasztására törekedtek a diaszpóra zsidóságától. Aloni számára, hasonlóan Sobolhoz, a 

zsidó történelem a kortárs társadalmi problémák kifejezésére szolgál, bár pályája második 

felében inkább már az európai legendák, mítoszok, folklór felé fordult (Abramson 1998: 194). 

Gyakran használ olyan ősi és mítikus toposzokat, mint a királygyilkosság és/vagy 

apagyilkosság mítosza – reflektálva a már említett generációs problémára, de ez esetben nem 

az idősebb nemzedék áldozza fel Ábrahámként a fiatalabbat, hanem a fiatalabb öli meg az 

idősebbet, felidézve a meghaló és újjászülető istenség és a király megölésének alapmítoszát 

(Frazer 2005). A generációk közötti alapkonfliktus oka ez esetben az európai gyökerű apák és 

izraelivé vált fiaik között húzódik, de azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az ilyen 

generációs ellentétek minden korban, minden generációban újrateremtődnek, különösen a 

modernitás gyorsan változó értékrendszerében. Ezzel a toposszal kapcsolatban lásd Amos 

Eloni már említett politikai esszéjét is, de Diana R. Hallmann is érinti a nemzedékek 

problémáját, a 19. századi francia zsidó történelem kontextusában idézve Léon Halévy sorait 

a korról, amely:  

 

one of those epochs of sharp transition where the emerging generations are seperated 

from their predecessors to such a degree that in the same country, in the same century, 

we exist as citizens of two nations and contemporaries of two eras (Hallman 2002: 39) 

 

egyike a hirtelen átmenetek azon korszakainak, amelyekben az újonnan porondra lépő 

nemzedékek annyira különböznek elődeiktől, hogy ugyanabban az országban, 

ugyanabban a században két különböző nemzet polgáraiként és két különböző éra 

kortársaiként élnek egymás mellett.  

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%AA
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Abramson megjegyzi, hogy a haszkala óta visszatérő kép a héber irodalomban a patriarchális 

apafigurával – szimbolikusan vagy fizikai valójában is végző – fiú figurája (Abramson 1998: 

194-195). Az Aloni által oly gyakran használt toposzban tehát három forrás találkozik: egy 

általános pszichológiai és generációs probléma, annak ősi misztikus-szimbolikus 

prezentációja és a zsidó eszmetörténet és történelem gyors, intenzív váltakozásainak 

manifesztációja. Aloni többi drámájának címe –  חי או מת -נפוליון! ,בגדי המלך  ,אכזר מכל המלך   

(Mindennél kegyetlenebb a király, A király ruhái, Napóleon – élve vagy halva!) is azt jelzik, 

hogy a szerző makacsul, már-már mániákusan tér vissza erre a problémára, és a király 

groteszk figuraként való ábrázolása azt sejteti, hogy Osborne-szerű dühöngő ifjúként haraggal 

nézz vissza az apák generációjára. Stílusa és nyelvezete erőteljesen irodalmi, intertextuális és 

a brechti epikus színház, a német expresszionizmus, a commedia dell’arte hagyománya vagy 

az abszurd színház egyaránt megjelenik műveiben (Abramson 1998: 194). Ugyanilyen 

hangsúlyos a görög mitológia használata, amelyhez az izraeli dráma általában is szívesen 

folyamodik. Ennek művelődéstörténeti-vallástörténeti jelentőségére már utaltam dolgozatom 

elején, amikor a zsidó vallási hagyomány színházzal szembeni ellenérzését elemeztem. A 

zsidóság és a görögség szembenállása a hellenizmus kora óta axióma a zsidó és a nem zsidó 

eszmetörténetben is. A szembenállás filozófiai oppozíciókra támaszkodik: a görögség 

attribútumai a szépség (az esztétikum) és a ráció, míg a zsidóságé a morál és a vallás. Zsidó 

bölcselők és művészek már az ókortól kezdve próbálták összeegyeztetni a két hagyományt, 

mint például Alexandriai Philó vagy éppen amellett érvelni, hogy a kettő nem 

összeegyezthető, miként Jehuda Halevi. Már idézett provokatív versében Saul Csernihovszki 

a héber nemzeti irodalom klasszikusa maga is ezt a szembenállást fogalmazza meg. A görög 

mítosz beemelése a zsidó/izraeli generációs problémák megfogalmazásába Izsák 

feláldozásának története mellé tehát újabb provokációnak is tekinthető, miközben egy 

egyetemes kulturális alaptörténethez is visszanyúl, ugyanúgy, mint amikor az európai 

mesehagyományból merít. De akármilyen szempszögből értékeljük ezeknek a forrásoknak a 

beemelését, jól jelképezik az egyetemes kultúrába való integráció vágyát. 

 

Aloni drámái közül a legismertebb az 1963-ban az Onot Színházban bemutatott, majd 1982-

ben átdolgozott formában a Habima álítal színre vitt HaNeszika HaAmerikait (Az amerikai 

hercegnő), amely olyan legendákra reflektál, mint Oidipusz története, Perszephoné mítosza 

vagy a halászkirály legendája (a görög mítoszokhoz lásd: Graves 2002 és Hamilton 1992). Az 

abszurd dráma történetének kezdetén Bogomania királya, Boniface dél-amerikai 

száműzetésben él fiával, Ferdinánd koronaherceggel és franciatanárként dolgozik. Felesége, 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9F_-_%D7%97%D7%99_%D7%90%D7%95_%D7%9E%D7%AA!
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%92%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%92%D7%93%D7%99_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9B%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9B%D7%96%D7%A8_%D7%9E%D7%9B%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7%9A
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Cecília néhány éve megőrült majd meghalt. Boniface a múltban és álmaiban él, amikor 

váralanul megjelenik Dolly („az amerikai hercegnő”), aki valójában nem más, mint a király 

holtnak nyilvánított felesége, az egykori királyné. Egy magnószalagot küld Boniface-nak az 

emlékeivel, amelyeket egy filmproducer mgfilmesítene. Ferdinánd támogatja a film 

elkészültét, és ő alakítja benne fiatalkori apját, akinek a forgatókönyv szerint meg kell ölnie a 

Boniface által alakított egykori királyt. A fegyverben azonban a vaktöltény helyett éles töltény 

van, amiket Dolly cserélt ki, így Ferdinánd a valóságban meggyilkolja apját. A dráma első 

szintjén a materialista ifjú izraeli öli meg szülei idealista, dicső múltban élő generációját, de 

ha figyelembe vesszük, hogy Ferdinánd saját apját alakítja, aki az ő apját (Ferdinánd 

nagyapját) gyilkolja meg, akkor egy mélyebb szinten sokkal inkább egy végtelenített 

generációs szembenállásról van szó, arról, ahogyan a fiúk generációja újra és újra leszámol 

apáik értékrendjével. A történet tehát Izsák feláldozásának inverz változata, ugyanakkor a 

Bécsy Tamás által ismertetett Évszaki Rítusok elméletét is felidézi, amelyben a királyt 

megölik vagy elmozdítják, később megtisztítják bűneitől, ezzel a közösség is megtisztul, 

utána ellenfeleivel látszatharcba bocsátkozik, és véget ér tetszhalott-halott állapota, végül 

szent rítusban köt újra házasságot (Bécsy 2002: 26). Aloni darabjában a királyt elmozdítják, 

és történetének megfilmesítése a megtisztulás rítusa is lehetne, csakhogy tetszhalott állapota 

valódi halálba fordul. Fiában ugyan továbbélhet, és újraszülethet „A” király, de erre a szerző 

nem tesz utalást. 

 

A továbbiakban négy izraeli drámán keresztül szeretném bemutatni az izraeli és a zsidó 

identitás(ok) színpadi ábrázolását, és az ábrázolásmód alakulását. Lea Goldberg 1955-ben 

bemutatott drámája azt a kezdeti periódust mutatja be, amikor az identitásképzés állt az izraeli 

színház gondolkodásának előterében, de ugyanakkor árnyaltan mutat be más identitásokat is, 

és reflektál a soára is. Sobol Gettó című drámája a soá modern izraeli feldolgozását képviseli, 

aminek aktuálpolitikai céljai vannak, és a modern izraeli identitás, a cionizmus éles kritikáját 

fogalmazza meg – mégis képes ettől elszakadni, és valódi esztétikai teljesítménnyé válni. 

Hanoch Levin darabja az izraeli társadalom kritikáját nyújtja, miközben teljes mértékben 

egyetemes válságjelenségeket mutat be, ezzel a „legyünk olyanok, mint mások” két évezredes 

zsidó problémájára reflektál, míg Hadar Galron Mikve című darabja a vallásos-ortodox 

identitásnak a korábbiaknál lényegesen árnyaltabb bemutatására és a vallásos alkotók 

megjelenésére példa.   
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A kastély úrnője 

 

Lea Goldberg (191-1970) a  הארמון  című drámája a (Baalat HaArmon, A kastély úrnője) בעלת

legkorábbi holokauszttal foglalkozó izraeli dráma, amelyet a Kameri 1955-ben mutatott be 

(Abramson 1979: 116). A darab első szinten a soá következményeivel foglalkozik, 

ugyanakkor a zsidó és izraeli identitás legalapvetőbb kérdéseinek, a diaszpórához és az 

európai kultúrához fűződő viszony problematikusságának szintézisét nyújtja, valamint a 

háború utáni európaiság gyötrő kérdéseinek érzékeny látlete is. Ennek fényében különös, 

hogy Abramson csak „univerzalizált” drámának látja, amelyben a szerelem és a hatalom 

természete, a valóság és fantázia, az új és régi ütközése fogalmazódik meg, és úgy véli, hogy 

„not by definition ’Israeli’” [„lényegénél fogva nem ’izraeli’”] (Abramson 1979: 117). A 

szereplők közül Dora és Zand első pillantásra is két merőben különböző izraeli identitás-

stratégiát, alakzatot képviselnek, egy harmadik szereplő, Lena pedig az Izraelben új életet 

kezdő holokauszt-túlélő alakját vetíti elénk. Igaz, maga Goldberg is utal arra, hogy az ábrázolt 

problémák nem sajátosan izraeliek, mivel:  

 

the land of Israel and Jewish life were not a solitary and exotic island isolated within 

the problem of man’s existence in the world at the time. Their particular problems 

could not be solved without association with the general fate of the period. (Abramson: 

1979: 117)  

 

Izrael földje és a zsidó élet nem egy magányos és egzotikus szigetet képeztek 

akkoriban a világban az emberi lét problémáján belül. Sajátos problémáik nem voltak 

megoldhatók a korszak közös sorsától függetlenül. 

 

Mindez azonban nem jelenti az, hogy a dráma ne lenne nagyon izraeli is, így Abramson ítélete 

túlságosan is leegyszerűsítő.  

 

A dráma egy négyszereplős kamaradarab, ami 1947-ben játszódik valahol Közép-Európában. 

Két izraeli megbízottat, Dorát és Zandot a vihar egy kastélyba kerget. Dora feladata az árván 

maradt zsidó gyerekek alijáztatása, Zandé az elrabolt zsidó könyvvagyon visszaszerzése. A 

kastély egyetlen lakójáról, a gondnokról kiderül, hogy ő Zabrodsky gróf, a kastély egykori ura. 

Hamarosan azonban arra is fény derül, hogy még valaki él a kastélyban egy rejtekajtó mögött: 

egy fiatal zsidó lány, Lena akinek életét a gróf mentette meg, ám beleszeretett, és ezért nem 
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mondta el neki, hogy vége a háborúnak. A lányt megrémíti a két megbízott, csak nehezen 

sikerül megértetniük vele, hogy nem nácik, és a háborúnak vége. Lenát végül meggyőzik, 

hogy velük tartson Izraelbe, és ekkor már a gróf is erre bíztatja, aki egyedül marad 

kastélyában.    

 

A történet nagyon is valós történelmi forrásokból táplálkozik, a soát számos gyerek élte túl 

keresztény családoknál – közülük sokat meg is kereszteltek – akiket később cionista 

szervezetek alijáztattak. (Magyarországon jelenleg Bányai Viktória foglalkozik – úttörő 

módon – ezeknek a történeteknek a kutatásával, lásd: Biró, Fodor, Fröhlich et all.  2016: 111-

125). Egy ilyen, bár fiktív történetet helyez Goldberg egy gótikus, romantikus dráma keretei 

közé. A szüzsé jól emlékeztet a romantika által annyira kedvelt alaptörténetre: a várúr 

fogságában tart egy fiatal lányt, akit egy hős szabadít ki. Hernani vagy Rinaldo Rinaldini 

története mellett a klasszikus mesék királykisasszonyának alakja is felsejlik, akit a sárkány 

tart fogságában – ez esetben a sárkány egy kiábrándult, megkeseredett és a múltban élő 

idősebb gróf, a hős pedig két szabra. Goldberg drámájában a gótikus háttér természetesen 

nemcsak a hangulatfestésként szolgál, hanem egyszerre szimbólum és tiszteletadás is az 

európai kulúra felé. Tiszteletadás, amennyiben Goldberg a romantika irodalmának, 

drámairodalmának, évszázados mesehagyományának toposzait használva összeköti az európai 

kultúrát a modern héber kultúrával; és szimbólum, amennyiben a Lenát megmentő és foglyul 

ejtő kastély annak a galutnak a jelképe, amely a zsidóság múltját jelenti. Egyszerre éltető és 

fojtogató múlt ez, amelyből a zsidóság szabadulni akar. Múlt és jövő, galut és erec, fogság és 

szabadság a történet fő motívumai, amelyek mentén a zsidó identitások kirajzolódnak.     

 

A két ellentétes pólust a darabban a gróf és Dora képviselik. A gróf a dekadens európai 

kultúra, ezen belül az önmagát túlélő majd lehanyatló feudális arisztokrácia egyik utolsó 

képviselője, amely maga is súlyos történelmi bűnökkel volt terhes. Ezt a történelmi bűnt 

jelképezi az a magatartás is, ahogyan a gróf védelmezi, de egyúttal rabságban is tartja Lenát, 

mint egy feudális várúr. Ugyanakkor ennek a világnak a pozitív oldala is megjelenik: a gróf a 

gyengék és kiszolgáltatottak védelmezője, irtózik a nácizmus barbárságától és a kifinomultság, 

a műveltség, a stílus megtestesítője. Ellenpólusa, Dora gyakorlatias szabra, aki radikálisan 

szakít a gróf által képviselt régi világgal, így a diaszpórával is, és csak az új, a jövő felé 

függeszti tekintetét, mély gyűlöletet érezve a múlttal szemben, cionistaként és szocialistaként 

egyaránt. A gróf a múltba révedés, az inaktivitás, a melankólia, az elfordulás a valóságtól; 
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Dora a jövő, az aktivitás, a keménység, a valóságban való lét. Emberi életeket ment, 

gyerekeket, a zsidó jövő zálogát, és a múlthoz csak a zsidók szenvedését társítja: 

 :דורה

אולי ראיתי יותר מדי צער ומצוקה . אולי אני חסרה כל חוש אסתיטי! ת תמיד שוכנים זה בצד זהארמונות וחורבו

אבל אני שונאת , מוכי כנמת, שחפת-חולי, עזובים, בלכתי אחרי ילדים בני בלי בית, בעבודתי, ועוני בשנים אלו

ן ואפשרות פשותה ביותר של ונקיו, אני אוהבת שמש! )...( הזה ללא תועלת את כל האפר, את כל הנושנת הללו

 [42 :2011גולדברג ]( ...) וכל השאר לא איכפת לי ! לבני אדם! כן. חיים בריאים ופשוטים לבני אדם

 

Dora: 

A kastélyok és a romok mindig egymás mellett vannak! Talán hiányzik 

belőlem az esztétikai érzék. Talán túl sok gyötrelmet és szenvedést és 

szegénységet láttam ezekben az években, munkám során, ezek után a hontalan, 

elhagyott, tüdőbajos, férgekkel fertőzött gyerekek után nyomozva, de gyűlölöm 

ezeket az ódon dolgokat, mindezt a haszontalan port és hamut! (…) A napot 

szeretem, a tisztaságot és a legegyszerűbb lehetőséget, hogy az embernek 

egészséges és egyszerű élete legyen! Igen! Az embernek! És a többi nem 

érdekel (...) 

 

Dora maga is ebben az országban született és nevelkedett, és a dráma egy későbbi pontján 

arra utal, hogy noha apja már nem olvasta a zsidó vallásos irodalmat, de nagyapja igen, nagy 

könyvtára volt. Apja tehát már eltávolodott a vallástól, és Dora ebben a légkörben nőtt fel, de 

az asszimilációval éppúgy szakít, mint a vallásos múlttal. A stejtl és az asszimiláció zsidó 

identitása, valamint az izaeli identitás között számára a nagy különbség a félelem megléte és 

hiánya. A félelem hiánya különbözteti meg a szabadságot a rabságtól és adja meg az 

önazonosság szabadságát: 

 

 [95: 2011 גולדברג] .יםאנחנו חופשים ואינינו מפחד: הלא רואה את. שני יהודים  :דורה

Dora: Két zsidó. Hát nem látod: szabadok vagyunk, és nem félünk.  

 

– mondja Lenának. 

 

A gróf karaktere a magyar olvasót Mikszáth Kálmán Pongrácz grófjára emlékezteti. A 

Beszterce ostroma főhőse a dualizmus korának Magyarországán, évszázadokkal megkésve 

próbálja élni Don Quijotéra emlékeztető attitűddel egy középkori-reneszánsz nemes életét. 
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Karaktere komikus, sokszor ijesztő, de bizonyos pillantokban mégis tragikussá nemesedik. A 

grófot a regényben ábrázolt környezet felé emeli, hogy annak kisszerű világával szemben 

eszményei vannak. Ugyanez mondható el Zabrodsky grófról is, leszámítva a komikus 

elemeket: etikailag védhetetlen, ahogy rabságban tartja a 19 éves Lenát, ugyanakkor élete 

kockáztatásával mentette meg, és egy másfajta, letűnt életminőség és egy egykori európai 

műveltségeszmény iránti elkötelezettsége kiemeli abból a közegből, amely az eszményekről 

elfeledkezve lehetővé tette a nácizmus pusztítását. Zabrodsky gróf undorodott a náciktól, 

amiért bemocskolták „azt” a múltat, és inkább bezárkózott kastélyába, bezárkózott abba a 

múltba, amikor a kastély generációk szellemi örökségét hagyományozta át nemzedékről 

nemzedékre.  

 

היה , אדוני, הארמון הזה. )...( אני מכירו מאז היתי ברחם אמי. אני מכיר אותו מיום בו ראיתי את אור העולם

נסתם הגולל על החיים , בשנה שמונה עשרה. )...( זה היה הארמון שלי. לאבות אבותי ואבותיהם, שייך לי

אך לעצם מת הייתי קבור , להתנועע, לישון, לשתות, אני הוספתי לאכול)...( הקיסרות לא היתה עוד . שאהבתי

, הרוח-גסי, העורף-לחיומג, אבותי את הקצינים הללו-אבל כאשר ראיתי כאן על אדמת ארץ)...(  .בארמון הזה

דת חדשה של קאניבאלים –,העושים להם דת חדשה, המתנבאים על חיים חדשים, היהירים, והנבערים מדעת

 [24-24, 73-72, 42: 2011 גולדברג])...(  

Zabrodsky:  

Ismerem [a kastélyt], attól a naptól kezdve, hogy megláttam benne a napvilágot. 

Ismerem, mióta anyám méhében voltam. (…) Ez a kastély, uram, hozzám 

tartozik, apáim apáihoz és az ő apáikhoz. Ez volt az én kastélyom. (…) 1918-

ban, véget ért az az élet, amit szerettem. A császárság nem volt többé (…) 

folytattam az evést, az ivást, az alvást, a mozgást, de valójában halott voltam – 

eltemetve ebben a kastélyban. (…) De amikor láttam, itt, atyáim földjén ezeket 

a tiszteket, borotvált tarkójú, faragatlan, állatiasan műveletlen, arrogáns, akik 

valami új életről prófétálnak, és új vallást kreálnak maguknak – a kannibálok új 

vallását (…)  

 

A hagyomány fenntartása és őrzése miatt csodálja a zsidóságot, mert szerinte az utolsók 

között képes a modern világban a tradícióikat megőrizni.  

 :זאברודסקי

, הנה אלו היה הוא בא. ר כזהידע שמה פירושו של  ספ, שאת כל כך היטבת לתארו, גבירתי, אותו סבא שלך 

שהיום היהודים הם  ,חושבני . )...(יותר מאשר כל הפרופסורים להסטוריה ולתולדות אמנות–היה הוא אולי מבין

אני תמיד מעריץ הייתי את העם היהודי על שלא . )...( המסוגלים להבין עדיין מה זאת מסורת, היחידים בעולם



 279 

: 2011 גולדברג] .אלא בדרכו שלו חלך, ולא סטה אחרי תהפוכותיוהחבלים של העולם הזה -הלך אחרי חבל

79-73] 

Zabrodsky:  

Az a nagyapja, hölgyem, akit oly jól leírt, tudta, hogy mi az értelme az ilyen 

könyveknek. Ha idejött volna, talán megértette volna – jobban, mint az összes 

professzor – a történelmet és a művészettörténetet. (…) Azt gondolom, hogy 

ma a zsidók az egyetlenek a világon, akik még képesek megérteni, mi az a 

hagyomány. (…) Én mindig csodáltam a zsidó népet, hogy nem kergette a 

világ hiábavalóságait és hogy sohasem térítették el a világ felfordulásai, hanem 

mindig a saját útját járta.  

 

A (vár)kastélya falai közé, a múltba visszahúzódó, önmagát falaival védő nemesúr ugyanúgy 

lehetne Hernani vagy Rinaldo Rinaldini, mint egy másik olvasatban Dora és Zand. A gróf ez 

esetben a „nemes haramia”, aki atársadalmi igazságtalansággal, elnyomással vagy egyszerűen 

a kisszerű társadalmi értékrenddel szembeni kívülállást jelképezi, vagyis egy markáns 

identitás-választást. Ahogyan Fischer-Lichte fogalmaz:  

 

Kleist, Byron és Shelley hősei mind kívül állnak a társadalmon. Énjükkel foglalkoznak, 

az önmegvalósításra vágynak, átélik az önelidegenedés hirtelen rájuk törő élményét, és 

ragaszkodnak a szabad önmeghatározáshoz. Mindeközben csak annyira érzékelik a 

körülöttük levő társadalmat, amennyiben az rájuk és saját problémáikra 

vonatkoztatható – vagyis vagy megerősíti vagy megkérdőjelezi az önmegvalósításhoz 

való jogukat. Ezek az alakok rejtélyesek környezetük számára (…). Shelley ugyan 

kapcsolatba hozza egymással az identitásproblematikát és a társadalmi állapotokat, ám 

az ő érdeklődése is az önelidegenedés traumatikus élményére és arra a pillanatra 

(illetve annak a szubjektumra gyakorolt következményeire) összpontosul, 

amikor ’megfertőzi’ egy tőlünk teljesen idegen világ. (Fischer-Lichte 2001: 446)  

 

Ilyen dacos outsider a maga módján Zabrodsky gróf is, aki ragaszkodik ahhoz, hogy a 

nácizmus totalitárius, egész egyénre rátelepedő világában maga határozza meg önazonosságát 

és viszonyát a világhoz, és értékrendszere nem is engedi az azonosulást a nácizmus 

szellemével.  
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Dora és a gróf konfliktusa az európai eredetű bevándorlók belső konfliktusa is, a tézis és az 

antitézis harca. Számukra Európa jelenti a kultúrát de ugyanakkor a diaszpóra szenvedéseit is, 

Izrael a reményt, a saját országot, a jövőt, de egyúttal a megszokott kulturális miliő hiányát. 

Közöttük áll Lena és Zand. Lena ifjúságával, bizonytalanságával, sérüléseivel maga az 

oltalomra szoruló jövő, akit Zabrodsky mentett meg a jövőnek, és akinek Dora a fizikai Zand 

pedig a szellemi jövőjét tudja biztosítani. A lányt a gróf tanítgatta, keringőt táncolt vele, 

Chopint játszott és egyfajta keresztény miszticizmus szellemében egy boldog túlvilági életről 

beszélt neki. Ez a miszticizmus ismét a gróf kiábrándultságának, menekülés- és talán 

halálvágyának a kifejeződése, ugyanakkor hangsúlyosan fontos, hogy számára nincs 

különbség zsidó és keresztény között. Zabrodsky hatására Lena teljesen elveszti zsidó 

identitását, és Dorára és Zandra vár a feladat, hogy újra felépítsék benne, aminek lehetőségét 

félelemmel fogadja, ami a cionista ideál szerint egyérteléműen a galut félelmét szimbolizálja, 

és aminek hátrahagyása az izraeli önazonosság kulcsa. Lena egyfajta torz szabadságérzettel 

rendelkezik, ami a rabság és a halál közötti választást teszi csak lehetővé: 

 :לנה

אתם לוקחים ממני את ... , את כל מה שהיה לי, את הרזון, את חיי אתם לוקחים. באים ולוקחים את הכלאתם  

 [33: 2011 גולדברג] ... אם אני רוצה לחיות או למות, חחופש

Lena:  

Idejöttök, és elvesztek mindent. Elveszitek az életemet, a grófot, és mindent, 

ami volt nekem… elveszitek tőlem a szabadságot dönteni arról, hogy éljek 

vagy haljak.  

 

Zand könyveket, a kulturális örökséget igyekszik menteni, beleértve a zsidó és az európai 

kultúra hagyományát. A jövő embere, aki azonban át akarja menteni a hagyományt a jövőnek, 

de Dorával szemben látja a múlt értékeit, és igyekszik a kontinuitást fenntartani, a múlt 

értékeinek megőrzésével, és ezzel a régiből az újba való átmenetet megkönnyíteni, ezért 

megérti a grófot, és rokonszevet is érez iránta. Szegény családból származik, de voltak 

könyveik, amiket őseiktől örököltek – ezzel Zand nemcsak a zsidó hagyomány, a zsidóság 

könyvben-élésére utal, de arra is, hogy a tanulás, a múlt megismerése és megőrzése iránti 

vágy a zsidó kultúra alapja. Szimbolikus, hogy édesapja órásmester volt, így Zand titokzatos 

és meghitt kapcsolatban áll az idővel, annak folytonosságával és folyamatos hömpölygésével.  
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 :זאנד

 יש הרבה, הביבתי, בעבר. )...( שירש מאבותיו, גם לו היו ספרים, אבל. כמו אבי, שען. סבי היה יהודי עני 

: 2011 גולדברג. )גם בעברו של זאברודסקי. לו לאהוב אותםואפי, השענים צריכים לדעתם-אשר גם בני, דברים

22 22) 

Zand:  

Nagyapám szegény zsidó volt, órásmester, mint apám. De neki is voltak 

könyvei, amiket atyáitól örökölt. (…) A múltban, kedvesem, sok dolog van, 

amit órásmesterek fiainak is tudni kell, sőt, szeretni is. Még Zabrodsky 

múltjában is.  

 

Lea Goldbergnek az európai kultúra iránti nosztalgiája a gróf magányának empatikus 

ábrázolásából is egyértelmű, és noha Zand tekinthető Goldberg rezonőrének, Abramson is 

arra utal, hogy a szerző magát Lenával is azonosítja, aki nosztalgiával tekint vissza a maga 

kastélyára (Abramson 1979: 118-119). Michael Taub a Modern Israeli Drama című 1966-os 

antológia előszavában – Abramson véleményéhez hasonló álláspontot képviselve – így 

foglalja össze a dráma és Lea Goldberg identitásalakzatait:  

 

Her [Goldberg’s] background and dedication to teaching the masterpieces of European 

literature could explain the positive, even perhaps, tragic portrayal of the Count, 

whose intellectualism, conservatism, nobility, and high aesthetic sense, are what after 

all produced the Goethes and Schillers of European culture. Between Dora’s extreme 

views and the Count we find Michael [Zand], a practicing Zionist commited to 

building a Jewish homeland in the Asian desert, who seems to be capable of 

integrating his European past, both good and bad, into his new life. He is perhaps the 

example of the hard-working farmer, who after plowing his fields somewhere in the 

Galilean hills relaxes to Beethoven and Tolstoy. (Taub 1996: 17)  

 

Az ő [Goldberg] háttere és elkötelezettsége az európai irodalom remekműveinek 

tanítására [talán] magyarázatot ad a gróf pozitív, sőt talán tragikus ábrázolására, 

akinek intellektualizmusa, konzervativizmusa, nemessége, és magas esztétikai érzéke 

azok a tulajdonságok, amelyek végeredményben létrehozták az európai kultúra 

Goethéit és a Schillereit. Dora szélsőséges nézetei és a gróf között találjuk Michaelt 

[Zandot], egy gyakorló cionistát, aki elkötelezett egy zsidó haza építésére az ázsiai 

sivatagban, ugyanakkor úgy tűnik, hogy képes integrálni európai múltját új életébe, a 
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jót és a rosszat egyaránt. Ő talán a példája annak a dolgos földművesnek, aki miután 

befejezte napi munkáját a szántóföldön valahol a galileai hegyekben, esténként 

Beethovennel és Tolsztojjal kapcsolódik ki. 

 

Utolsó mondatában Taub rámutat a haluc ideál egyik rendkívül hangsúlyos elemére is: az új 

cionista ideál egyáltalán nem adta fel az európai kultúrához való kötődését, és a műveltség 

ugyanolyan integráns része volt ennek a cionista önazonosságnak, mint a fizikai erőnlét, a 

heroizmus, az idealizált kollektivizmus vagy a biblikus hagyományhoz fűződő kapcsolat. A 

Fischer-Lichte által felvázolt átmeneti rítus a drámában Zandnak köszönhetően tud a maga 

tiszta formájában megvalósulni. Lena teljesen elszigetelődik a mindennapi élettől, és 

tapasztalatai megrázóak, amikor a transzformáció fázisában megismerkedik az izraeli 

küldöttekkel, de a beágyazódás folyamata ennél a zsidó identitásalakzatnál létrejöhet. Segítői 

ebben Dora, radikális szembesítéseivel és Zand, aki hidat épít számára a múlt és a jelen közé. 

Az izraeli színház identitásképző szakaszában Dora és Zand a nézőtéren ülő Lenák számára is 

lehetővé teszi az identitásváltást és a vele járó katarzist. 

 

Gettó 

 

Joshua Sobol Gettó című darabja az izraeli színházban kedvelt dokumentumdráma műfajának 

megfelelően pontos történeti dokumentáción alapul. (Sobol nevét minden magyar forrásban, 

színlapon az angolos átirat szerint „s” hanggal írják át. A helyes átírás „Szobol” lenne, mivel 

az író nevét szamech (ס) hanggal írják héberül, de a kavarodás elkerülése érdekében a „Sobol” 

formát használom.) Sobol az elsők között kezdett dokumentrumdrámákkal foglalkozni, erről a 

folyamatról így írt:  

 

Nola Chilton [ráébresztett], hogy színházaink a Szajna bal partján és a londoni West 

End-en dívó stílust utánozzák, és ehelyett ki kell találni valamit, ami több. 

Megismertette a fiatal izraeli írókat a dokumentumszínházzal. Az elsők között voltam, 

akik elkezdtek az országban magnetofonnal járkálni, embereket faggatni, beszélgetni 

velük, megfigyelni, hogyan beszélnek, milyen nyelvet használnak. […] Kezdtem 

megérteni, hogy mi itt Izraelben igen kényelmes megvilágításban látjuk a dolgokat, 

amin átszűrik, beárnyékolják nekünk az igazságot; hogy számos mítoszt a kellemes 

variációját (sic) alkottuk meg annak, ami a gettókban és a lágerekben történt. Olyan 

variációkat, amik egy fegyveres ellenállás tényéből hősi cselekedetet alkotnak, de 
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némaságra kárhoztatják azt, ami a kollekítv lélek mélyén hullámzik, sajog, zokog.” 

(Sobol 1990: 110-112) 

 

Sobolt túlélőkkel folytatott beszélgetése és a beszélgetés közben feltörő emlékek inspirálták 

először egy soával foglalkozó dráma megírására, majd elkezdett anyagot gyűjteni a Gettóhoz. 

Többek között Israel Segallal, a gettószínház művészeti vezetőjével – a darabban Srulik néven 

szerepel – folytatott hosszas beszélgetéseket Tel-Aviv-ban. A dráma egy trilógia első darabja, 

amit 1984. április 7-én mutattak be, a két folytatás, az Adam és az Underground 1984-1989 

jözött született. A Gettót hatvanhat színházban huszonegy nyelven mutatták be, köztük 

Magyarországon is.  

 

A befogadás szempontjából érdekes egy kicsit elidőznünk a német és az amerikai fogadtatás 

közötti különbségnél. A Peter Zadek által rendezett berlini előadás 1984-ben elnyerte a 

legjobb előadás díját Nyugat-Németországban, Düsserdolfban pedig Hanokh Levin fivére 

állította színpadra. A német recepciót alapvetően befolyásolta a német múlt, egyes kritikák 

például a Levin-rendezte előadásban a színészek rendező által forszírozott jiddis akcentusát 

kritizálták, mások a darabot antiszemita drámának titulálták. Azonban egy, a berlini előadás 

közönségével folytatott beszélgetés szerint a nézők többsége egyéni katarzist élt át, minden 

politikai felhang nélkül, főleg azért, mert a német rendezésekben a darab a soáról szólt, és 

hiányzott belőlük minden izraeli politikára tett utalás. Ez a tény is azt támasztja alá, hogy 

Sobol drámája akkor képes igazi drámai hatást elérni, ha a politikai agitációtól megszabadítva, 

az etikai problémákra, az emberi sorsokra fókuszál. Az Egyesült Államokban viszont a kritika 

unalmasnak tartotta a darabot, és olyan vélemény is született, hogy trivializálja a holokausztot. 

Michael Handelsaltz izraeli kritikus szerint az amerikai zsidó közönség egyszerűen nem volt 

kész nehéz kérdésekkel szembesülni (Abramson 1998: 183-184). A német és az amerikai 

recepció közötti különbséget alighanem történelmi okokkal magyarázhatjuk. A német 

közönség soraiban kevés túlélő ülhetett, míg az amerikai nézők között számos első vagy 

másodgenerációs túlélő, akiknek túlzottan is fájdalmas volt újraélni azt, ami számukra vagy 

szüleik számára a valóság volt, és így aligha lehettek képesek műalkotásként nézni az előadást. 

A német nézők többsége nem saját szenvedésével szembesült, hanem a múlttal kényszerült 

szembenézésre, amelyet a német társadalom a hetvenes években megkezdett. Az amerikai 

néző, ha túlélő volt, úgy érezhette, hogy ismét feltépik a sebeit, és ismét át kell élnie a 

kegyetlen dilemmákat, tehát mindazt, amit az amerikai gondolkodás jövőcentrikus 

követelményeinek megfelően igyekezett háta mögött hagyni.  
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Magyarországon 1990. március 16-án a Madách Színház mutatta be Dunai Tamás (Srulik), 

Paudits Béla (Bábu), Györgyi Anna és Bajza Viktória (Chaya), Koncz Gábor (Gens), Avar 

István (Kruk) és Balikó Tamás (Kittel) főszereplésével, Mácsai Pál rendezésében. A rendező 

Berlinben találkozott Zadek produkciójával, és németből fordíttatta le a darabot. A 

magyarországi fogadtatás a rendszerváltozás idejének légkörét tükrüzte, azt a reményt, hogy a 

magyar társadalom is szembenéz a múlttal, és ez új fejezet lehet a magyar zsidóság 

történetében. A túlélők gyakrolatilag először tapasztalhatták, hogy szabadon megélhetik az 

érzelmeiket, és nyíltan ki lehet mondani, hogy zsidó áldozatokról van szó, akiket zsidóságuk 

miatt gyilkoltak meg. Az ezredforduló utáni előadások viszont már a rendszerváltással 

kapcsolatos tapasztalatokat is tükrözik, amelyek egyik fontos tanulsága, hogy az 

antiszemitizmus megerősödése mellett a soával való szembenézés sem történt meg, vagy nem 

úgy történt meg, hogy az lehetőséget teremtett volna a történelmi tapasztalat megfelelő 

értelmezésére. Nem véletlen, hogy a pécsi produkció, illetve a Kameri Színház vendégjátéka 

is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy az előadásokat minél több diák látogassa. A Kameri 

Színház produkciójához készített oktatási segédanyag ma is elérhető az interneten, a pécsi 

előadásra pedig rendszeresen szerveztek diákcsoportokat. A dráma így a klasszikus 

identitásképzés eszközévé vált, visszatérve az „eredethez”, de ez esetben közvetettebb módon, 

arra téve kísérletet, hogy a holokauszt az európai történelemben beépüljön a modern 

európai/magyar identitásba. A Pécsi Nemzeti Színházban Béres Attila rendezésben, Jávori 

Ferenc Fegya zenei közreműködésével 2010. október 8-án került színre a darab. A 

főszerepeket Balikó Tamás és Szőcs Artur (Kittel), Zayzon Zsolt (Gens), Ottlik Ádám (Kruk), 

Köles Ferenc (Srulik), Györffi Anna (Chaya) és Széll Horváth Lajos (Bábu) játszották. 2014 

májusában pedig a Vígszínház műsorán szerepelt a Kameri Színház előadása május 27-én és 

28-án, Omri Nitzan rendezésében. A vendégjátékon látható előadást az oktatási anyag szerint 

2010. március 8-án mutatták be, és Izraelben a Haarec, az ynet kritikusai is méltatták (in: 

https://vigszinhaz.hu/images/upload/vig_ghetto_segedanyag.pdf). A főbb szerepeket Oded 

Leopold (Gens), Itay Tiran (Kittel), Ola Shor Selektar (Chaya), Gadi Yagil (Srulik), Eli 

Gorenstein (Kruk) és Naama Shitrit (Hershele, a bábu) játszották. Az első előadáson, amin 

Ilan Mor izraeli nagykövet mellett állami vezetők is részt vettek, a vendégjáték állótapsot 

kapott, ami túlmutat az előadás protoklláris keretein. A Népszabadság június negyedikei 

kritikájában Csáki Judit a társulat ensemble-játékát, Oded Leopold „merev és keserű, 

népszerűtlenségét magába zárt fájdalommal viselő” Gensét, valamint a Kittelt alakító Itay 

Tiran által „az archetipikus dilemmából” felépített „komplett kis kamaradrámát” emeli ki  

https://vigszinhaz.hu/images/upload/vig_ghetto_segedanyag.pdf
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(http://nol.hu/kultura/eletre-halalra-1465993). Csáki Judit értelmezése és az eddigi magyar 

előadások kritikái (például a pécsi színház produkciójának a Színház című folyóiratban 

megjelent recenziója) éppúgy nem terjednek ki a jelen kortárs izraeli politikájára, miként a 

német vagy amerikai recepciók, noha Sobol szándéka, mint látni foguk, az aktuálpolitikai 

folyamatok interpretációja volt. Egyedül Ugrai Istvánnak a pécsi előadásról írt kritikája utal a 

kommunista Kruk és a cionista Gens ellentétére – „a nacionalizmus nacionalizmust szül”, de a 

gondolatot nem viszi végig (http://7ora7.hu/programok/getto/nezopont). Ugyanakkor a zsidó 

identitások bemutatása nem, vagy csak marginálisan érdekelte a magyar, az amerikai vagy 

német – és valószínűleg általában a nyugati kritikát. Magyarországon Ember Mária „A gettók 

népe” című elemzésében érinti Gens cionista és Kruk kommunista identitását  

(http://www.multesjovo.hu/en/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/1948/). A 

jelenség magyarázata talán abban keresendő, hogy a kritikusok többsége nem, vagy csak alig 

ismeri az izraeli belpolitikát, és ha ismeri is, nem kíván ilyetén belefolyni; valamint abban, 

hogy a darabban megfogalmazott erkölcsi dilemmák és emberi sorsok, helyzetek kibontása, és 

a dráma esztétikai értékei elegendő réteget és olvasatot biztosítanak.  

 

A Gettó a gettó könyvtárosának, Hermann Kruknak a naplóján alapul. A varsói 

könyvtárigazgató a német megszállás után menekült Vilniusba, és érkezése után kezdett 

naplót vezetni. Krukot szeptember végén, a gettó elpusztítása után, Észtországba deportálták, 

és 1944. szeptember 19-én gyilkolták meg. A cselekmény a német megszállást követően 

létrehozott gettószínház, és ezen keresztül a gettó mindennapjait és elpusztítását mutatja be. 

Vilnius évszázadokon át a zsidó vallás és kultúra egyik központja volt, és a város jesivái az 

askenázi világban hatalmas presztízsnek örvendtek. A szellemi lét a helyi zsidó közösség 

számára vilniusi zsidó identitásuknak is része volt. Az első koncert megtartását – későbbi 

tanúvallomások szerint – a gettórendőrség vezetője, Jakub Gens rendelte el, és a tiltakozások 

ellenére a koncertet 1942. január 18-n megrendezték – alig két és fél hónappal az első 

deportálást követően. A baloldali zsidó párt, a Bund helyi képviselői emiatt „Nem szabad a 

temetőben színházat játszani!” feliratú plakáttal tiltakoztak a koncert és a később létrejövő 

színház ellen – és ezt a mondatot a dráma is felidézi. Gens helyettese a koncert előtt egy 

bocsánatkérést olvasott fel és egy imát az elhunytak emlékére. Az előadásokat később 

azonban a bundista ellenzék, sőt, maga Kruk is elfogadta, valószínűleg azért, mert végül úgy 

találták, hogy a színház segít enyhíteni a mindennapok kilátástalanságát, és számos embernek 

biztosít munkát. A színházi idény hivatalosan 1942. április 26-án vette kezdetét. Szini 

előadások mellett verses-irodalmi esteket, koncerteket is tartottak, 1943 januárjáig összesen 

http://nol.hu/kultura/eletre-halalra-1465993
http://7ora7.hu/programok/getto/nezopont
http://www.multesjovo.hu/en/aitdownloadablefiles/download/aitfile/aitfile_id/1948/


 286 

111 előadást, amelyekre 35 ezer jegy kelt el. Az utolsó előadásra 1943 szeptemberében került 

sor, nem sokkal a gettó likvidálása előtt. A dilemma – lehet-e a gettóban színházat létrehozni 

– ugyanolyan gyötrelmes Sobol darabjában, mint a történtek idején Vilniusban, és újra felveti 

a gyötrő kérdést: lehet-e művészeti alkotássá formálni a soá tapasztalatát – azaz a kérdés, 

amivel Sobol foglalkozik a drámában, saját munkájára is alkalmazható. Michael Handelsaltz a 

Haarec és az Internatinal Herald Tribune hasábjain megjelent kritikájában 2010. márciusában 

így fogalmazott:  

 

A kérdés, hogy helyes vagy helytelen volt-e a gettóban színházat alapítani, érezhető a 

darab mostani rendezésében is… Mindig, mikor úgy éreztem, meg kell tapsolnom a 

színházi énekeket és táncjeleneteket, kényelmetlen érzés fogott el, mintha inkább a 

zavart csönd lenne helyesebb. (…) Lehet, hogy ez az előadás legnagyobb érdeme.  

(https://vigszinhaz.hu/images/upload/vig_ghetto_segedanyag.pdf). 

 

A történet Srulik visszaemlékezésével kezdődik, Tel-Avivban, aki felidézi azt a pillanatot, 

amikor 1941-ben a vilniusi gettóban a német parancsnok, Kittel utasítására megalakul egy kis 

színház. A gettó könyvtárosa, Kruk és a bundista meg kommunista szervezetek először élesen 

elutasítják a színházat, de végül elfogadják. Kruk a zsidó szellemi túlélést próbálja biztosítani, 

és még a gettóba vezető úton is a könyveket mentette, Gens viszont a fizikai túlélést, gyakran 

a gyengék feláldozásával. Már a jövőre készül, a palesztinai kivándorlásra, és a hébert vezeti 

be oktatási nyelvnek. Együttműködik Kittellel, abban a reményben, hogy minél több embert 

megmenthet. A darab különböző erkölcsi dilemmák bemutatásán át érzékelteti a különböző 

magatartásformákat, a túlélés lehetőségeit, és a Kittel és a nácik parancsaival szembeni 

viszonyt. Ilyen dilemma például – a színészek által előadva –, hogy ki kapja meg a kevés 

inzulint – a nyolcvannégy éves özvegy, gyermektelen beteg vagy a harmincas, háromgyerekes 

családapa. A Rabbi a Talmudot idézi, amely hasonló erkölcsi problémára úgy válaszol, hogy 

ha az ellenség által körbevett város lakóinak életben hagyásáért cserébe emberek 

kiszolgáltatását követelik, csak akkor szabad a követelést teljesíteni, ha név szerint 

megnevezik őket. A doktornő ezt a magatartást viszont a döntés felelőssége előli 

menekülésként ítéli el. A jelenettel párhuzamosan Kruk elmeséli, hogy Kittel új rendelete 

szerint minden családban csak két gyerek maradhat, és a többit ki kell szolgáltatni a 

németeknek, amit Gens úgy teljesített, hogy egy háromgyerekes család egyik gyerekét 

kiemelte a sorból, majd a gyereket odalökte egy egy gyermekes anyának.  

 

https://vigszinhaz.hu/images/upload/vig_ghetto_segedanyag.pdf
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A főszereplők mellett több mellékszereplő túlélési stratégiáit megismerhetjük. Többek között 

ilyen stratégia Weisskopfé, aki varrodája számára fontos megrendelést szervez a náciktól, és 

több száz ember életét és megélhetését biztosíthatja, ugyanakkor a túléléshez szükséges 

munkavállalási engedélyt magas összegért árulja. A darab egyetlen vallásos karaktere, a 

haszid zsidó pedig kabbalisztikus misztikával, sőt, jóslással próbál túlélni. Srulik óvatosan, a 

konfrontációt és behódolást is egyaránt kerülve próbál életben és embernek maradni, a Bábu 

pedig szinte rezonőrként vagy udvari bolondként mondja ki Srulik és a gettóban élők érzéseit. 

Rendezői koncepciótól függően, a Bábu önálló karakter vagy Srulik másik énje is lehet. 

Srulikhoz hasonlóan Chaya is igyekszik életben maradni és egyúttal megőrizni a tartását, 

miközben Kittel vonzalmával is meg kell küzdenie. Kittel pedig ördögi machinátorként élet és 

halál ura, egyszer jutalmaz, másszor öl. Egyik táskájában szaxofon, a másikban géppisztoly 

lapul. Az udvarias, művészetkedvelő, sőt, a nácik ostobaságán háborgó úriember álarca alól – 

aki felháborodik azon, hogy a nácik betiltották a dzseszt és Gershwint – újra és újra felbukkan 

az amorális gyilkos, az opportunista és a lélektelen bürokrata, aki parancsszóra, de 

kedvtelésből is öl, és szavát adja, hogy a gettó likvidálásakor majd zongorát állít a kapuhoz, 

amelyen Schumannt fog játszani. Mintha az európai civilizáció és a kultúra álarca alól 

bukkanna elő az amorális, és a gyűlölettől, frusztrációtól izzó másik Európa, az amely 

Goldberg darabjában is körülvette a gróf kastélyát. A történet végén Kittel, Chaya szökése 

után legyilkolja a színészeket, és kezdetét veszi a gettó elpusztítása. Az epilógusban Srulik az 

emlékezés sokkjától iszonyodva mondja ki a zárszót: 

 

  ( 449: 4522 סובול... )רגע? שאלת, החצגה האחרונה ?האחרונה החצגה 

Az utolsó előadás? Az utolsó előadás? Nem emlékszem…” (Szántó Judit 

fordítása, Sobol 1990: 82). [Szó szerint: Az utolsó előadás? Az utolsó előadás, 

kérdezte? Egy pillanat…] 

 

(Itt szeretném megjegyezni, hogy a Gettó, Az élet mint olyan és a Mikve esetében is a 

fordításoknál a Magyarországon játszott szöveget használtam fel, abból a megfontolásból, 

hogy az olvasóknak azok csenghetnek ismerősen. Azonban a magyar változatok több esetben 

nem a héber eredetiből készültek, egyes esetekben a dramaturg is átdolgozta a szöveget, ezért 

komolyabb eltérések lehetnek a héber eredeti és a magyar fordítás között. Ezeket csak akkor 

javítom, módosítom, ha mondandóm szempontjából fontos felhívni a figyelmet az eltérésekre.) 
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A dokumentumjelleg következtében nemcsak az elhangzott monológok, dialógusok vagy a 

darabban szereplő dalok alapulnak eredeti szövegeken (és zenéken), de a dráma főszereplői is 

valós, történelmi alakok, és a fiktív karakterek is több valós személyre utalnak. Srulik, azaz a 

valóságban Israel Segal, a kevés túlélők egyike, a gettószínház művészeti igazgatója volt. A 

darabban bábjátékosként jelenik meg, alighanem dramaturgiai okokból. A Srulik által 

mozgatott Bábu a Sors, a külső tényezők által rángatott, és azoknak kiszolgáltatott ember 

jelképe, egyúttal egyfajta rezonőr is, „aki” kimondhat bizonyos dolgokat, és szembeszállhat – 

mint egy udvari bolond – Kittellel.  Kittel tipikus képviselője annak az amorális náci 

hivatalnoknak, aki gép módjára, az arendti értelemben vett „gonosz banalitásával” hajtja 

végre a legembertelenebb parancsokat, és éli ki hatalmát a gettóban élő kiszolgáltatott 

zsidókon, miközben az irántuk érzett szimpátiájáról beszél:  

 

 :קיטל

 !אפו: ומתבונן בליטאים, רחובות ווילנה הליטאיתאני מטייל ב! לעזאזל, ורפת הזאת שיש בכםטהחיוניות המ 

 .שום חיוניות, שום שאר רוח, שום ברק […] !לא אתכם, יינו צריכים להרוגהאותם ! איזה שרצים עלובים

 המגע […] !אני אוהב את החומור שלכם […]. עולם אחר  –- ובבת אחת, לתוך הגטו שלכם עאני מגי […]

 עוד תחולל ,בין הנפש הגרמנית לנשמת היהודית, אבל המפרה כל כך, כואבותהמזיגה ה, האינטימי הזה בינינו

 [24-24: 4522סובול ...]  !גדולות

Kittel:  

Az az életrevalóság, ami ott lappang minden zsidóban! Járom Vilna utcáit, és 

nézem a litvánokat… Micsoda söpredék! őket kellene eltaposni, nem titeket! […] 

Se szellem, se humor, se fantázia! És akkor bemenekülök ide, a gettóba, és 

egyszerre egy másik világba[n] vagyok! […] Imádom a humorotokat! […] A 

fájdalmas kereszteződésből, amelyben a német szellem és a zsidó lélek egyesül, 

még nagy dolgok fognak születni! (Szántó Judit fordítása, Sobol: 1990: 27) [Szó 

szerint: Kittel: Ez a mániákus vitalitás, ami bennük van, hogy egye meg a fene! 

Járom a litván utcákat Vilniusban és nézem a litvánokat: nahát! Milyen egy 

szánalmas rovarszerű hemzsegés! Őket kellene megölnünk, nem titeket! […] 

Semmi fényesség, semmi ihletettség, semmi vitalitás! […] Megérkezek a 

gettótokba, és egyszerre – egy más világ. […] Szeretem a humorotokat! […] Az 

intim érintkezés közöttünk, a német lélek és a zsidó szellem fájdalmas, de 

olyannyira termékeny összevegyülése, még sokra fogja vinni!]  
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Kittel SS-tisztként fizikailag és pszichésen töri meg a gettó lakóit, míg másik énje, Dr. Paul 

(akit szerzői szándék szerint a Kittelt alakító színész alakít), a Rosenberg Intézetből a zsidó 

szellemei javakat akarja összegyűjteni, és Berlinbe szállíttatni, azzal a céllal, hogy 

szellemükől fossza meg a zsidókat. Paul két évig a jeruzsálemi Héber Egyetemen tanult, és 

néhány arab suhanc támadásától cionista fiatalok mentették meg. A német Paul rója fel 

Kruknak, hogy ha nem megy Palesztinába, azzal átengedi a hatalmat a „Gens-féléknek”, akit 

a németek karikatúrájának tart (Sobol 1990: 51). Ezek a dráma legvitathatóbb és 

legprovokatívabb gondolatai, amelyek egy náci tudós, Kittel másik énjének szájából 

különösen cinikusan szólnak. Sobol duplacsavart alkalmazva próbálta ezeket a szavakat 

idézőjelbe tenni, bemutatva, hogyan veszi fel Kittel Paul jelmezét, azaz szavai kétszeresen is 

egy szerep megtanult szövegévé válnak, így státuszuk is kétséges lesz. Paul az, aki cinikusan 

kikezdi Kruknak a civilizált népekbe vetett hitét is, amikor emlékezteti, hogy ezek a népek 

semmit nem tesznek a zsidók megmentéséért – ez ugyanaz a gondolat, ami keserű-dacos 

formában Elie Wiesel idézett regényében is megjenik. Sobol ezt a gondolatot is idézőjelbe 

teszi, ezáltal a súlyos gondolat státusza – azaz hogy Sobol vagy Paul vagy Kittel egyetért-e 

vele – ismét kétségessé válik. 

 

Kittel így kétszeresen is nyomasztó szellemként magasodik a gettó fölé. Bármikor képes 

megjelenni, és hatalmánál fogva játszik az emberi életekkel, rákényszerítve gyakorlatilag 

mindenkit arra, hogy valamilyen kapcsolatba kerüljön vele, amely kapcsolat lényege a 

függőség és az ellene folytatott harc és engedelmeskedés keveréke. A Gettó így a 

hagyományos színművek középpontos drámáihoz válik hasonlatossá, amelyről Bécsy Tamás 

a következő jellemzőket állapította meg: egy középpont köré épülnek, ami egy nem 

szükségszerűen pozitív passzív szereplő vagy egy erkölcsi tényező, és a dráma az ehhez a 

középponthoz való viszonyokat ábrázolja, ez adja a feszültséget. A középpont sugárzó, mert 

mindenkire rákényszeríti „a hozzá való kapcsolatot” (Bécsy 1970: 12). Kittel negatív 

középpont, és mindenhol való jelenléte, az erkölcsi érzék teljes hiánya ördögi karakterré teszi, 

így a dráma abban is emlékeztet a középpontos drámára, hogy az gyakran a 

moralitásjátékokkal állítható párhuzamba.  

 

Abramson véleménye szerint Sobol drámája az izraeli identitás egyik alapmítoszát 

boncolgatja, amely Sobol olvasatában csak az ellenállás fegyveres formáját dicsőíti, csakis 

azokat az áldozatokat, akik fegyverrel szálltak szembe a nácikkal és csatlósaikkal, és nem 

veszi figyelembe az egyéb ellenállási formákat (Abramson 1998: 174). A darab ezt a 
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dokumentarista eszközök mellett azzal is igyekszik érzékeltetni, hogy nagy mértékben 

támaszkodik a brechti drámára: dalokat, táncokat, kabaré-elemeket is tartalmaz, hangsúlyt 

adva az ellenállás egyébb lehetséges formáinak. Annyiban azonban eltért a brechti epikus 

színháztól, hogy nem törekszik az elidegenítésre, hanem ha csak egyes momentumaiban is, de 

vállalja a tragédia érzékeltetését és a hatásgyakorlást. Bár hősei szándékai szerint nem a 

fegyveres ellenállók, hanem „másodosztályú túlélők” (Abramson 1998: 174), de Sobol 

felvállalja egy bizonyos hősiesség mítoszát. Olvasatában Hermann Kruk a hős, aki a szellem 

túlélését biztosítaná (hasonlóan Lea Goldberg Zandjához), miközben a gettóparancsnok, Gens, 

aki a zsidó nép fizikai túlélését tartja szem előtt, revizionista nacionalistaként tűnik fel. A két 

férfi és a két túlélési stratégia közötti különbséget jelképezi Sobol szerint Kruk ragaszkodása a 

jiddishez Gens héber melletti agitációjának szöges ellentéteként. Sobol természetesen nem a 

vallásos ortodoxia szellemiségét tartja értéknek, és nem az ortodoxia jiddis kultúráját. A 

baloldali narratívának megfelelően a dráma ortodox karaktere negatív figura, egy babonás 

szélhámos, aki gemátriával és jóslatokkal próbál pénzt szerezni és túlélni. Ugyanígy ítéletet 

mond a kapitalisták felett a szabóműhely ügyeskedő vezetőjén keresztül. Az aktuálpolitikai 

propagandán túl azonban Sobol jó írónak bizonyult, mert a Gens-Kruk konfliktus, az egyéb 

túlélési stratégiák és a cionista és a kommunista identitás bemutatása és ütköztetése valódi 

etikai és morális dilemmákat, ezeken keresztül pedig valódi drámát eredményez. A morális 

kérdések mellett a szellemi élet iránti igény érzékeltetése is hangsúlyos – Abramson 

megfogalmazásában „the vibrant life of the spirit in unimaginable circumstances” [„a szellem 

pezsgő élete elképzelhetetlen körülmények között”] (Abramson 1998: 176) – amit a brit 

bemutatók után 1989-ben és 1996-ban is kiemeltek a kritikák. 

 

Az identitás bizonyos korokban és körülmények között a külvilág kényszerítő ereje által is 

determinált, és ez különösen igaz a soára. Ezt a gondolatot Sobol egy bravúros színpadi 

fogással szimbolizálja. Az egyik főszereplő ugyanis egy bábu, Srulik, „akit” női és 

férfiszínész egyaránt alakíthat, és Srulik bábuja éppúgy lehet, mint egy kvázi önálló karakter. 

A bábu utal a dráma „színház a színházban” jellegére is, ugyanakkor a színháztörténet állandó 

közreműködőire, a bábszínházra, a marionettek és Harlekin figurájára is, egészen Craig és 

Piscator modern színházáig, amelyben csak a bábuké lenne a színpad. Darida Veronika 

Színház-utópiák című munkájában (Darida 2010) óriási hatást tulajdonít Edward Craig 

marionettekről szóló 1908-as írásának. „A színész és az übermarionett” egy olyan víziót vázol 

fel, amelyben a bábu kiváltja a színésznek a színház számára értéktelen – mert érzelmeinek 

kiszolgáltatott – személyét. „A huszadik század színházára kevés szöveg gyakorolt ennél 
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nagyobb hatást.” (Darida 2010: 135). Sobol persze messze nem jut el Craig radikális 

színházáig, darabjában színészek vannak a színpadon, de a bábu egyúttal azt is jelképezi, 

hogy a körülmények mindenkit a bábu sorsára kényszeríthetnek, abban az értelemben, hogy 

bárki lehet egy mindenható külső erőnek kiszolgáltatott a legelemibb életfeltételeit tekintve is. 

Szintén releváns a bábu értelmezéséhez Papp Eszter 2009-es tanulmánya („A mozgás ereje. A 

bábjátékelmélet keretei”, in: Jákfalvi, Kékesi Kun 2009: 127-139). Papp jelzi, hogy a legtöbb 

ősvallásban a bábu mágikus erővel rendelkezett és a valós és a transzcendens világ közötti 

kapcsolattartást szolgálta, de az ellenség megrontására vagy az alvilági erők elhárítására is 

alkalmazták. Sobol drámájában a bábu ezek közül több funkciót is betölt: bizonyos 

értelemben mágikus ereje van, amennyiben képes több alkalommal is a veszélyt elhárítani – 

például amikor közbenlépése megmenti Chayát – miközben nem a bábu, hanem a mozgatója, 

egy nagyon is valós ember avatkozik közbe (rendezői értelmezéstől függően). A bábu szerepe, 

hogy akkor kérjen szót, amikor a felfordult világban az embernek már nincs hangja, nincs 

eszköze, nincs hatalma az abszurd gonoszsággal és a kiszolgáltatottsággal szemben. Mert 

emberi mivoltát már nem ismerik el, és mert az Ember ebben a világban már nem számít 

abszolút értéknek. 

 

Kruk éppen a bábu-létből próbál kitörni azzal, hogy elutasítja a színház létrehozását. A súlyos 

morális okon kívül – „a temető nem színház, a sírunkon nem táncolunk (Sobol 1990: 20)” – 

az is erre késztetheti, hogy a színházat Kittel parancsára, azaz gyilkosaik parancsára kell 

létrehozni. Kruk szemében ez önfeladás, behódolás. Gens szemében viszont a bábu-lét 

látszólagos elfogadása, és közben a készülődés a jövőre a túlélés záloga, azaz az identitás 

megőrzésének lehetősége.  

 

 :גנס

 (74: 4522סובול . )תרבות. שיש להם שפה. אדם-לתת להם הרגשה שהם בני […]אתם יכולים 

 

Gens: 

Mutassátok meg nekik, hogy igenis, emberek, van saját nyelvük és 

kultúrájuk, egy hatalmas örökségük. (Szántó Judit fordítása, Sobol 1990: 

17) [Szó szerint: Megadhatjátok nekik az érzést, hogy embereknek 

számítanak. Hogy van saját nyelvük. Kultúrájuk.] 

 

Majd később: 
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 :גנס

הם רוצים להרוג את   […].כי אם ברוח, לא בחיל ולא בכוח  […].רוח-נגדם מלחמתאנחנא חייבים לנהל  

 חצרי, אם אנחנו רוצים לנצח אותם  […].אבל הם עלולים לנצח אותנו ברוח. הם יפסידו את המלחמה  […].כולנו

חיי   […]לכן אני רוצה שיהיה פה  […].אבל צריך להציל מה שאפשר  […].ולהציל את החזקים, להגן על הרוח

 (99: 4522סובול ! )אני רוצה להציל מה שיותר יהודים[…]. רוח

Gens:  

Nem csak fegyverrel lehet harcolni. Van másfajta ellenállás is. Mélyebb. 

A németek nemcsak fizikailag akarnak megsemmisíteni bennünket.. 

Hanem, ami sokkal rosszabb: szellemileg! Csak a szellemünkkel tudunk 

ellenállni! […] mindenkit nem tudnak  megölni… El fogják veszíteni a 

háborút… […] És ebben a szellemi gettóban meg kell védenünk a … 

tudod, kiket…az erőseket! […] Meg kell menteni, ami még menthető! 

[…] Ezért akarok én szellemi tevékenységet!... Annyi zsidót akarok 

megmenteni, amennyit csak bírok! (Szántó Judit fordítása. Sobol 1990: 

40-41) [Szó szerint: Muszáj folytatni ellenük a szellemi harcot. […] 

Nem seregekkel és nem erőszakkal. […] Ők meg akarnak ölni 

mindannyiunkat. […] El fogják veszíteni a háborút. De legyőzhetnek 

bennünket szellemileg. […] Ha le akarjuk győzni őket, akkor meg kell 

védeni a szellemet, és menteni az erőseket. […] De muszáj menteni, 

ami menthető. […] Ezért akarom, hogy legyen itt […] szellemi élet. […] 

Menteni akarok minél több zsidót!]. 

 

A dráma recepciója leggyakrabban éppen a színház létrehozását mint a szellemi élet iránti 

igény jelképét tartja a legfontosabb mondanivalónak. Vagyis úgy tűnik, hogy a recepció 

szembemegy a szerzői szándékkal – feltéve, ha Sobol Krukot tekinti minden pontban 

rezonőrének. Ha igen, akkor lehetséges, hogy a közönség – zsidó vagy nem zsidó, izraeli vagy 

nem izraeli közönség – identitása nem követi a mainstream baloldal identitását ebben a 

kérdésben. Az a tény viszont, hogy nem tudunk a kérdésre egyértelmű választ adni, ismét azt 

bizonyítja, hogy Sobol, talán akaratán kívül, de egy sokkal árnyaltabb és gazdagabb drámát 

alkotott, mint amit egy dokumentumdráma keretei lehetővé tehettek volna, és ennek 

köszönhetően a dráma végül nem vált aktuálpolitikai kiáltvánnyá. Egy olyan drámát alkotott, 

amely képes egyszerre több szinten, több olvasatot létrehozni, és a különféle befogadókban és 

befogadói közösségekben különböző recepciót előhívni. A mi szempontunkból ezek közül a 

következőkben majd elemzendő, identitással kapcsolatos kérdések a legfontosabbak.  
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A fő konfliktus – Sobol politikai nézeteinek megfelelően – Kruk és Gens között feszülne, 

érdemes tehát ezt részletesebben megvizsgálni. Kruk ugyanis politikai-ideológia 

elkötelezettsége mellett a klasszikus zsidó identitás megtestesítője is. Könyvtáros, és akárcsak 

Goldberg Zandja, a könyben élés, a könyvben való lét megtestesítője, akinek a szellemi 

túlélés jelenti „a” túlélést. A vallásos hagyományt ülteti át világi közegbe, és a kultúra 

egyetemes története bizonyítja, hogy ez a fajta könyvben élés a világi, sőt, a nem zsidó 

közegben is manifesztálódhat, gondoljunk Don Quijote alakjára vagy a híres argentín íróra, 

Borges-re, akikkel kapcsolatban nem véletlenül vetődik fel újra és újra az esetleges zsidó 

háttér kérdése – Borges zsidóság, zsidó kultúra iránti vonzalma köztudott is. Gens így beszél 

Krukról: 

 :גנס

ברוח  ואתה ראית ספרים עפים […]. זה היה ליל גיחונים. היה גירוש היהודים לגטו 24בליל השישה בספטמבר 

את  בשבעה בספטמבר כבר פתחת, ולמחרת, ואספת ספרים הלכת, הרמן קרוק, אתה[…]. ומתגלגלים בבוץ

האכלתי , הלבשתי אותם […]אספתי אנשים  […]לא אספתי ספרים  […]. אני רביזיוניסט […]. הספריה הזאת

 (79: 4522סובול ! )החזרתי אותם למקצועות […]אותם 

 

Gens:  

1941. szeptember 6-a, vagyis négy hónappal ezelőtt, ezen a napon 

minket, vilnai zsidókat kitereltek az otthonainkból […]  Pokoli éjszaka 

volt […]. Te pedig nem láttál mást, csak a könyveket, amiket az 

emberek sárba tapostak… Ide-oda rohangáltál, és  szedegetted a 

könyveket. És másnap megnyitottad a könyvtárat. […]  Én cionista 

vagyok. Azon az iszonyú éjszakán én – észre sem vettem a könyveket. 

[…]  Én embereket húztam ki a sárból! Ruhát szereztem nekik! 

Ennivalót! Visszaadtam nekik a szakmájukat… (Szántó Judit fordítása, 

Sobol 1990: 21) [Szó szerint: Gens: 1941. szeptember 6-a éjjelén 

behajtották a zsidókat a gettóba. A pokol éjszakája volt az. […] És te 

láttál könyveket repülni a szélben és gurulni a sárban. […] Te, 

Hermann Kruk, nekiálltál és összeszedted a könyveket, és másnap, 

szeptember 7-én már meg is nyitottad ezt a könyvtárat. […] Én egy 

revizionista vagyok […] Nem szedtem fel könyveket […] embereket 

szedtem össze […] ruhát adtam nekik és enni […] Visszajuttattam 

őket foglalkozásokba!]  
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(N.B. A revizionisták a radikális jobboldali cionista vezér, Zeev 

Zsabotinszki követői voltak, akik a két világháború közötti évek 

baloldali cionista fősodra ellenében az arabok elleni fegyveres 

kiállásban látták a zsidó állam megalapításának, felépítésének és 

fennmaradásának a zálogát.) 

 

Kruk eleinte ellenzi a színházat, de a kultúra és a szellem zászlóvivőjeként megváltozik a 

véleménye, mert a nácizmussal való szembenállás egyetlen lehetőségének azt tartja, ha az 

ember ember próbál maradni, és megőrzi a kultúráját: 

 

 :קרוק

 (23: 4522 ולסוב. )היום אני מודה בטעותי […]. גם אני חשבתי כך בהתהלה 

Kruk: 

Azelőtt én is így gondolkoztam. De már nem. (Szántó Judit fordítása, Sobol 

1990: 68) [Szó szerint: Kruk: Én is így gondoltam a kezdetben. […] Ma 

bevallom, hogy tévedtem.] 

 

Kruk álláspontja változik, de ez a változás nem írja felül addigi stratégiáját, és nem okoz 

benne törést. Gens viszont a dráma előrehaladtával egyre inkább meghasonlik. Kittel nem 

sokkal a gettó likvidálása előtt kétezer „improduktív” ember kiválasztását követeli, akiket a 

gettórendőrség tagjainak és litván milicistáknak kell legyilkolniuk. Gens ördögi alkudozásba 

kezd, aminek végén négyszáztíz idős embert gyilkolnak le – a borzalmakba a zsidó 

gettórendőrség tagjai közül többen belerokkannak. Gens itallal próbálja agyát tompítani és 

lekiismeretét csitítani: 

 :גנס

ניתן במו  היהודים לא, כי אם אנחנו. אני נותן, אם הגרמנים מבכשים ממני אלף יהודים […]. אמיץ. ישר קרוק אדם

לא נוגעים  אתם, אנשי המוםר, אתם […]. אלא אלפים, ואז הם לא יקחו אלף, יבאו הגרמנים ויקחו בכוח, ידינו

 (35: 4522 סובול. )ולפעול בלי מצפון, אני  נאלצתי להכנס לתוך הזוהמה […], בליכולך הזה

 

Gens:  

Hermann Kruk tisztességes ember… És bátor. […] Ha a németek ezer 

embert akarnak tőlem, megkapják! Mert ha nem tesszük meg önként, 

jönnek, és erőszakkal visznek el – nem ezret, ezreket! Tízezreket! A ti 
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erkölcsötök!? Nem szembenézni a vérrel, a mocsokkall! […] Én, Jakob 

Gens nem engedhetem meg magamnak azt a luxust, hogy a 

lelkiismeretem tiszta  maradjon… (Szántó Judit fordítása, Sobol 1990: 

66). [Szó szerint: Gens: Kruk egy egyenes ember... Bátor. […] Ha a 

németek ezer zsidót követelnek tőlem, én átadom őket nekik.  Mert ha 

mi zsidók nem adunk át nekik embereket önként, a németek majd 

jönnek és erőszakkal viszik majd el az embereket, és akkor visznek 

majd el [nem] ezret, hanem ezreket. […] Ti, erkölcsös emberek, ti nem 

vagytok készek belenyúlni az effajta piszokba, […] Én 

bekényszerültem lépni a mocsokba és lelkiismeret nélkül működni.] 

 

A Gens által követett úton azonban Sobol szerint nem lehet megállni, és meghasonlottsága 

ellenére Gens is a legradikálisabb nacionalizmusig jut el: 

 

 :נסג

בגטו  אנחנו נשליט! אני הפאטריוט והנציונאליסטי היהודי האמיתי! אני האיש–  אם יש מישהו בעל רגש לאמי בגטו 

ביטוי  בווילנה אין: אני אגיד לכם מה לא בסדר […]. הספר-ממחר העברית הוא שפת חובה בבית. את העברית

 (22: 4522 סובול. )הולם לזרם הלאומי

Gens:  

Kinek van igazi nemzeti érzülete a gettóban? Nekem! Ki az igazi zsidó 

hazafi? Én. Holnaptól kezdve héberül beszélünk! Kötelező tárgy lesz az 

iskolában. […] Tudjátok mi a baj: kevés a nacionalizmus Vilnában. 

(Szántó Judit fordítása, Sobol 1990: 73) [Szó szerint: Gens: Ha van 

valaki, akinek van nemzeti érzülete a gettóban – az én vagyok! Én 

vagyok az igazi nacionalista zsidó patrióta! Bevezetjük a hébert a 

gettóban. Holnaptól kezdve héber kötelező tárgy az iskolában. […] 

Megmondom nektek mi nincs rendben nálunk: Vilniusban nincs 

megfelelő kinyilvánítása a nemzeti áramlatnak.] 

 

Sobol ítélete itt egyértelmű: a héber nemzeti kultúra és a cionizmus egy meghasonlottság 

eredménye, ami egyre inkább türelmetlen nacionalizmusba, és végül tragédiába torkollik. 

Gens alakja pedig noha Sobol szándékai szerint a militarizált cionista ethosz jelképe lett volna 

a drámában, mégis képes felvetni azt a kérdést, hogy a Gens-Kruk drámai konfliktus 

alkalmazható-e a kortárs izraeli kontextusban – vagy ez csak egyszerű leegyszerűsítés? A 
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másik fontos kérdés, hogy a Gens által követett stratégia valóban tipikusan cionista vagy 

nacionalista stratégia lenne? Nem jellemzi ugyanannyira a bundista vagy a baloldali 

gondolkodást is bizonyos történelmi keretek között? A válasz véleményem szerint, hogy noha 

a túlélésért folytatott harc az izraeli mindennapok realitása, a Gens-féle stratégia ezeket a 

mindennapokat nem jellemzi, valamint hogy a Gens által követett út inkább általános etikai 

probléma, mintsem bármilyen identitás része. Általános erkölcsi problémafelvetésként 

aktualizálható, de az izraeli cionista identitásra kivetítve hamis analógia, ahogyan az gondolat 

is, hogy a Kruk-féle szellemi értékmentés ellentétes lenne a cionista ethosszal. Goldberg látja, 

hogy ez a konfliktus korántsem törvényszerű, Sobol viszont mesterséges konfliktust alkot. 

Sobol drámája azzal képes felülemelkedni a politikai pamflet színvonalán, hogy végül 

öntudatlanul bár, de mégsem hagyja érvényesülni a torzító olvasatot, amely a cionista 

identitást a gettórendőrség vezetőjének stratégiájával emeli egy szintre. A különböző, 

bemutatni kívánt identitások a gettó extrém körülményei között és nem Izraelben 

értelmezendők, és egy adott identitásnak is csak egy-egy részletét érintik. Gens „cionizmusa” 

nem az izraeli cionizmus, miként Weisskopf „kapitalizmusa” nem az angolszász/liberális 

kapitalizmus, és Kruk szellemi értékmentése sem az izraeli baloldal elitizmusa. Értelmet és 

kontextust mindennek az etikai kérdések adnak. A Gettó nem annyira az izraeli identitással 

szembesít, mint inkább az egyéni identitással és választásokkal. A zsidó identitás(ok) kérdései 

megjelennek, de messze nem ezek adják a drámai konfliktus lényegét, hanem az etikai 

kérdések, az egyéni és a közösségi bátorság kérdései. A transzformáció az egyéni identitást 

érinti: én mit tettem volna, a szüleim mit tettek (volna), illetve a soáért felelős társadalmakban 

ehhez hozzájárul a társadalmi felelősség kérdése. Ezt érthették meg azok a német nézők, akik 

egyéni katarzisról számoltak be. 

 

Az élet mint olyan 

 

Hanoch Levin מלאכת החיים (Az élet mint olyan) 1989-ben a Habima mutatta be, azt követően 

Franciaországban, Kenyában, Belgiumban és Lengyelországban is bemutatták. 

Magyarországon 2007-ben a Pesti Színházban került színre (majd átkerült a Házi Színpadra), 

2008-ban pedig a Miskolci Nemzeti Színházban mutatták be. A Pesti Színházban Kútvölgyi 

Erzsébet, Kern András, valamint Rajhona Ádám/Márton András játsszák a főszerepeket, az 

előadást a szerző barátja, Ilan Eldad rendezte; Miskolcon pedig Máhr Ágnes, Bősze György 

és Áron László főszereplésével mutatták be, Lévay Adina rendezésében. A magyar változatot 

Orbán Eszternek az angol szövegből készült fordítása alapján Parti Nagy Lajos készítette. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
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A tragikus komédia története néhány mondatban könnyen elmesélhető. Az ötvenes Yona arra 

ébred, hogy szorítást érez a mellkasában. Azt hiszi, szívrohama van, és elkeseredik, hogy 

ennyi volt az élete, és mindennek oka az asszony, aki most is alszik. Dühében leborítja az 

ágyról, majd elhatározza, hogy új életet kezd. Perlekedésük közben betoppan agglegény 

barátjuk, Gunkel is, aki bevallja, hogy irigykedik kettejük házaséletére, noha tudja, hogy 

veszekedtek. Yona lázadása végül azzal zárul, hogy marad, és a végén tényleg szívrohamot 

kap, és meghal. A darab bárhol játszódhatna, Budapesten vagy New Yorkban, Párizsban vagy 

Rómában, Madridban vagy Buenos Airesben. Levin, ahogyan más darabjaiban is, az izraeli 

kispolgárság/középpolgárság csüggedtségét, reményvesztettségét akarja ábrázolni, és az 

izraeli társadalom kritikáját kívánja nyújtani. Lehetséges, hogy az izraeli színház kritikáját 

jellemző bírálatok és viták során ezt a darabot is paritkuláris darabként értelmeznék, és 

lehetséges, hogy a közönség nem „egyetemes” műként tekint rá. Azonban, mint más 

alkalommal az izraeli drámairodalomban, azt tapasztaljuk, hogy minél erősebb, szatírikusabb 

képet kíván egy szerző bemutatni az izraeli társadalomról, annál inkább egyetemessé válik, 

annál inkább nyilvánvaló, hogy az általa jogosan vagy nem jogosan kritizált jelenség sokkal 

inkább általános emberi problémákat, helyzeteket és a modern társadalmakat általában 

jellemző problémákat érint. A Gettó esetében is tapasztaltuk, hogy minél inkább a zsidó 

„nacionalizmus” kritikája a cél, annál inkább emberi tulajdonságok kerülnek előtérbe, és majd 

a Mikve esetében tapasztaljuk, hogy akkor kerül sor speciális izraeli problémák bemutatására, 

ha a szerző nem ragaszkodik ahhoz, hogy a társadalomkritikai mondandót hangsúlyozza. 

 

Levin alakjai átlagos emberek, átlagos képességekkel és ambíciókkal. Yonának nem volt ereje 

vagy képessége, hogy nagy álmait valóra váltsa; Leviva viszont elégedett az életével. Yona 

pocsolyaként jellemzi életüket, míg Leviva szereti ezt a pocsolyát. Yona szerint „rendes  

család” („משפחה הגונה”) voltak (in: http://www.hanochlevin.com/plays4-3/p.151), de ezzel 

csak tönkrementek (Levin 2006, Az élet mint olyan – kézirat – a Vígszínház szíves 

engedélyével: 9-10. NB: A dráma magyar szövegét a Vígszínház bocsátotta rendelkezésemre, 

a részleteket a színház engedélyével idézem). Yonát zavarja a kiszámíthatóság, amit Leviva 

képvisel, Leviva viszont tudja, hogy ő Yona mindene, és annak mindenében benne van, 

lakásában és rigolyáiban is. Yona úgy érzi, ha most nem megy el, akkor soha, és szabad és 

boldog akar lenni. Gunkel látogatása után azonban meggondolja magát, összeomlik, és 

bevallja fél a haláltól. Leviva vígasztalására – hogy szemben Gunkellel, rá lesz, aki emlékszik 

– sajátos szerelmi vallomást tesz, ő is emlékezni fog Leviva hűségére, ahogyan mellette állt 
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sikertelenségében. Szerelmük nem kozmikus, talán szeretetük sem igazán mély, és lehet, hogy 

inkább a megszokás tartja őket össze, de ragaszkodnak egymáshoz. Kapcsolatuk jellegét 

Hankiss Elemér megfigyelése jellemezné a legtalálóbban, aki már korábban idézett 

tanulmányában a modern dráma „katarzispótlékainak” egyikeként kategorizálja az „együtt a 

szenvedésben” toposzt (Hankiss 1985: 361-362).  

 

Yona keserűségének az oka, hogy úgy érzi, semmi nem marad utána. Az epilógusban kiderül, 

hogy Leviva is osztozik ebben az érzésben – szeretné, ha könyvet írnának az életéről – de 

tudja, hogy minden élet egyszeri és megismételhetetlen, és ez adja az élet értékét. A történet 

leírása is sejteti, hogy aligha beszélhetünk speciális zsidó identitásproblémákról a darabbal 

kapcsolatban, a héber nyelven kívül a sajátos zsidó humor, a narráció stílusa, a szeretet, irónia 

és szatíra különös keveredése idézi fel bennünk a klasszikus zsidó anekdoták, viccek és 

általában a zsidó történetmesélés jellegzetességeit. Egy szempontból azonban a dráma mégis 

releváns elemzéseim szempontjából. A zsidó hagyományt a Tórától kezdve végigköveti a vita, 

hogy „olyanok legyünk-e, mint mások”, „szabad-e olyanokká válnunk, mint mások”, vagy ha 

igen, mennyiben. A cionizmus válasza a dilemmára, hogy a zsidóság népként integrálódjon a 

világ népei közé, de a modern nemzetállam keretein belül maradjon zsidó. A modern 

nemzetállami keretek, azonban Zsabotinszkij híres bonmot-ja szerint azt is jelentik, hogy 

zsidó rendőr üldözi a zsidó rablógyilkost, vagyis ugyanazok a társadalmi kérdések és 

problémák is megjelennek, vagy hangsúlyosabbá válnak az addigiaknál, mint valamennyi 

modern társadalomban. Vagyis paradox módon lehetővé vált az is, hogy egy izraeli is 

zsidó/izraeli citizenként élje meg a maga identitását. Kialakul tehát a modern világi identitás 

Izraelben is, amely alapvetően ugyanaz, mint egy amerikai, magyar, olasz, francia vagy 

ausztrál citizen identitása. Yona, Leviva és Gunkel története ezt az identitást, azaz 

identitásváltást példázza, ez esetben azonban nem egy Fsicher-Licte-i transzformáció fázis 

valamely szakaszában, hanem egy több nemzedéken keresztül bekövetkező transzformáció 

eredményével szembesítve, amely egy újabb kezdete lehet.  

 

 

Mikve 

 

Hadar Galron Mikve című darabjának már a címében is jelzi, hogy olyan témát dolgoz fel, 

amelynek színpadi ábrázolása halakhikus szempontból súlyos kérdéseket vet fel. A zsidó 

hagyomány legintimebb szegmensét, a női rituális fürdőt állítja színpadra, betekintést engedve 
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férfinézők számára is abba a világba, amelynek diszkrécióját, zártságát mi sem jellemzi 

jobban, mint hogy a mikve mindig eldugott helyen található, elrejtve az esetleges kíváncsi 

tekintetek elől, hogy senki ne lássa, hogy egy nő mikor megy oda. A vallásos-ortodox 

háttérből érkező szerző pontosan ismeri a mikvék hagyományait és szigorú szabályait, így a 

darabban fellelhető pontatlanságok dramaturgiai célokat szolgálnak, illetve egyes 

színreállítások esetében az alkotóknak a hagyományban való járatlanságát. Ezért a darab 

elemzése előtt röviden kitérnék arra, hogy mi az a mikve, és milyen szerepet tölt be a 

hagyományban. Ehhez Varda Polak-Sahm Mikve, a titkok háza című könyvét használom, 

amelyet saját tapasztalatai és az általa készített interjúk alapján írt.  

 

A mikve, a rituális fürdő, a vallási tisztaságot hivatott szolgálni, halakikus alapjait a Lev. 15: 

1-33és Lev. 18: 19 soraiban találhatjuk: 

 

ל ְרָוָתּה, ֹלא ִתְקַרב ְבנִַדת ֻטְמָאָתּה, ִאָשה-ְואֶׁ  .ְלגַלֹות עֶׁ

Nőhöz tisztulásának tisztátlanságában ne közeledj, hogy 

fölfedd szemérmét. (Vajjikra/Lev. 18: 19, IMIT) 

 

A női és a férfi mikve mellett a rituálisan tisztátalanná vált edények számára is léteznek 

mikvék, de a darab szempontjából csak a női mikve érdekes. A nők számára házasságkötésük 

előtti és a gyerekszülést követő kötelező alámerítkezés mellett a legfontosabb a menstruációt 

követő alámerítkezés, hét nappal a vérzés megszünte után. Valamint az alámerítkezés a 

betérők számára is kötelező, ez teszi teljessé a folyamatot. A menstruáció (nida) alatt és utána 

hét napig tilos a házasélet, és csak azt követően válik engedélyezetté, hogy a nő mikvében 

alámerítkezik naplemente után. Szigorú szabályok befolyásolják, hogy a mikvében milyen 

vizet és hogyan szabad használni, hogy csak a legteljesebb és legalaposabb tisztálkodás után 

szabad alámerülni, minden sminket, kozmetikumot eltávolítva, még a hajkondíciónálót is 

mellőzve, hogy semmi sem képezzen chalicát, azaz akadályt a megtisztulás előtt. A mikve és 

az alámerülés felügyeletét a balanitok végzik, és ezek a felügyelőasszonyok csak egy 

komolyabb tanfolyam után válhatnak méltóvá arra, hogy az alámerülést felügyeljék, és a 

„kóser, kóser, kóser” szavakkal igazolják a rituális tisztaságot. Ugyanakkor – és ez történet 

szempontjából fontos – a balanit feladatai közé tartozik, hogy jelezzen bármit, ami a 

halakhikus szabályokat sérti, például az esetlegles bántalmazások gyanúját. Az ortodox 

irányzatok fektetik a legnagyobb hangsúlyt a mikve használatára, a konzervatív vagy éppen 

reformirányzatok nem, vagy csak kevésbé, bár ilyen mikvéket is ismerünk, sőt, pszichológiai 
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okokból vagy a párkapcsolat szenvedélye fenntartásának érdekében esetleg egyfajta lelki 

újjászületés megéléséért világi zsidó nők is járnak mikvébe. Pollak-Sahm két olyan – egy 

izraeli és amerikai – mikve működéséről is beszámol, amelyeket új fejleményként nők hoztak 

létre. Shimrit Beinhorn-Klein ügyvédnő és Ester Hemli mikvéje Givat Smuelban (a Tel-Avivi 

Bné Barak ultraortodox körzet tőszomszédságában) magánpénzből épült, de a vallási 

hatóságok kósersági pecsétjével rendelkezik. Az alámerülés mellett masszázs, fodrászat, 

kozmetika, reflexológia, henna szertartások, jógaóra, meditáció, hastánc, lánybúcsúk és 

legénybúcsúk, bat micva ünnepségek is szerepelnek a szolgáltatások között az épület négy 

emeletén. A merülőszobákat egy-egy diaszpórabeli hősnőről nevezték el, és a szoba a hősnő 

országának megfelelően van megtervezve. Nem zsidó nőkről is elneveztek szobát, például a 

„japán Schindler” feleségéről, Chiune Sugi-Haráról. Anita Diamant Bostonban működő, 

férfiak és nők számára is fenntartott mikvéje pedig pluralista-reform mikveként a 

hagyományos mikvéknél szélesebb közönséget szolgál ki. Például elváltak, özvegyek is 

betérhetnek, és azoknak is engedélyezett, akik a betérési procedúrájukat végzik. Oktatási 

központként előadásokat, konferenciákat szerveznek, valamint galériát is fenntartanak az 

épületben (Polak-Sahm: 329-342). A fenti mikvék sok szempontból eltérnek a hagyományos 

mikvéktől, azonban az utóbbaik használatában is lehetnek különbségek. A szefárd és az 

askenázi mikvehasználat is eltérő, a különbséget Polak-Sahm is megemlíti: szefárd nőrokonai 

szigorúan tartották az esküvő előtti merítkezést, de a havi merülést nem, mert az szerintük 

„csak az askenázi nőknek való, akik havonta csak egyszer fürdenek” (Polak-Sahm 2013: 28).  

 

A mikve nem kizárólag a test rituális tisztaságát szolgálja, és hitbeli jelentősége is több rétegű, 

beleértve a szerelem, a testi érintkezés átspiritualizását és a zsidó identitás megőrzését is. 

Pollak-Sahm könyvében így beszél erről az egyik balanit:  

 

Egy eszközt talált fel a Hasem, hogy megőrizze a szerelmet és szenvedélyt férfi és nő 

között. […] Mikor férjhez megyünk, a szerelem virágzik, forr. Minden tüzes, minden a 

csúcson van. de sajnos, később, nem sokkal később a szerelem tüze kihűl, és lassan 

kialszik. Ez a hűlés és kialvás nagyon pusztító a házasságban. És ez nagy veszélyt 

jelent az egész családra is. Hasem, aki szentesíti a házasságot, tudja, hogy ezt meg kell 

tartani, a zsidók így biztos, hogy stabil otthont teremtenek, ami együtt egy erős népet 

hoz létre. […]  ’Ne érj a tisztátalan nida nőhöz!’ […] Ez a legfontosabb intés, hogy 

fenntartsa a családi tisztasági törvényeket, e nélkül a zsidóság nem létezne. A zsidó nő 

testével tölti be ezt az alapvető kötelességet. […] és nemcsak te vagy tisztátalan, 
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tisztátalanságod hatással van utódaidra és a jövő generációk leszármazottjaira, és ami a 

legrosszabb, a nida véreddel szennyezed egész Izrael népét, és a karet [megsemmisülés, 

szó szerint: „kivágás”] veszélyét hozod az egész népre. […] mikve nélkül egyszerűen 

nincs folytatása a zsidó népnek. Nincs folytatás. Ez az, ami megkülönböztet minket a 

többi nemzettől a világon. (Polak-Sahm 2013: 37 és 83-88)  

 

Az ortodox gondolatmenet szerint a szerelem és a házasság a család alapja, ami pedig egy 

erős zsidó nép alapja, így kapcsolódik össze a rituális tisztaság a zsidó identitás megőrzésével. 

Pollak-Sahm egyik interjúalanya elmeséli, hogy egy anya, az auschwitzi haláltáborba vezető 

úton arra utasította hétéves kislányát, hogy ne feledkezzen el a mikve micvájáról:  

 

ha szeretnéd, hogy továbbra is anyák és lányok legyünk, fennmaradjanak családunk 

generációi és a zsidó emberek nemzedékei, s maradjanak zsidók a földön, meg kell 

tartanod az alámerülés micváját (Pollak-Sahm 2013: 325) 

 

Fontosságát az is hangsúlyozza, hogy a nő számára mindössze három parancsolat megtartása 

kötelező (szemben a férfiaknak kötelező 613 parancsolattal), azaz a nida, a hala (szombati 

kalács) és a szombati gyertyák meggyújtása. Nissan Rubin 1995-ös könyve szerint (Az élet 

kezdete: a szülés szertartásai, körülmetélés és a fiúgyerek bevétele a zsidó vallásba, áldott 

emlékű bölcseink forrásműveiben [ ל"מילה ופדיון הבן במקורות חז, טקסי לידה. ראשית החיים ]) az, hogy a 

női vallásosság erre a három micvára épül, egy „női vallás” alapjait teremti meg. A nők által 

végrehatott saját rituálék, az átmenet rítusait valósítják meg, amelyek a biológiai körforgásra 

épülnek – születés, felnőttkor, házasság, halál – és ezek nagyobb része a mikvéhez kötődik, és 

erre a biológiai körforgásra reflektál Beinhorn-Klein és Hemli mikvéje is. Ebben az 

értelemben, ha figyelembe vesszük, hogy Fischer-Lichte, a cambridge-i iskola, Eli Rozik és 

Bécsy Tamás is hangsúlyozza a vallás, az átmeneti rítusok és a színház, a dráma valamilyen 

kapcsolatát (függetlenül a markáns különbségektől vagy éppen ellentétes álláspontoktól), a 

mikve átvitt értelemben egyfajta drámai aktusnak tekinthető.  

 

A szerző, Hadar Galron az új izraeli színházi generáció tagja, amelynek soraiban több, 

vallásos háttérből érkező, és a vallásos életmóddal nem szakító alkotó is tartozik, és többek 

között ennek is köszönhető a vallásos közeg bemutatásának árnyaltabbá válása. Galron 

egyúttal hangsúlyosan női témákkal is foglalkozik, és személye egyszerre képviseli a már 

említett vallásos női színházi kezdeményezéseket, valamint a Biblia és a judaizmus női 
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szempontú vagy éppen feminista megközelítését. Galron 1970-ben Londonban született és 

színháztudományt tanult. Író, színész, stand-up előadó és dalszerző, többek között a népszerű 

szefárd énekessel, Yehoram Gaonnal is együtt dolgozott egy musicalen, és a Bidur KeHalacha 

egyik tagja volt. 2001-ben saját stand-up produkcióval állt elő. A Pulsa – egy szatirikus stand-

up darab a zsidó nők és a zsidó vallás viszonyáról és a szerző bonyolult kapcsolatáról az 

Örökkévalóval – nagy vitát gerjesztett, a vallásos autoritások el is tanácsolták a hívőket a 

produkciótól, de ennek ellenére számos (ultra)ortodox nézője is volt, és tíz évig szerepelt a 

Kameri Színház műsorán. A Mikvét 2005-ben mutatták be, és hat felterjesztésből két díjat is 

elnyert a nemzeti színházi díjkiosztón, köztük az „Év drámája” címet. 2015-ig Mexikóban, 

Csehországban, Szlovákiában, az Egyesült Államokban és Magyarországon került színre 

(http://dramaisrael.org/en/playwright/galron-hadar-2/). Magyarországon a Vígszínházban 

(pontosabban a Pesti Színházban) 2010 októberében mutatták be, és azóta is nagy sikerrel 

játsszák, Eszenyi Enikő, Pap Vera/Börcsök Enikő, Igó Éva, Hegyi Barbara, Börcsök 

Enikő/Hullan Zsuzsa, Kovács Patrícia/Réti Adrienn és Stefanovits Angéla/Tóth Orsolya 

főszereplésével, Michal Dočekal rendezésében. A magyar változatot Eszenyi Enikő és Kovács 

Krisztina készítette. 2015. április 11-én pedig Tatabányán, a Jászai Mari Színházban 

Guelmino Sándor állította színpadra a darabot, Egri Márta, Pálfi Kata, Major Melinda, Lass 

Bea, Csarnóy Zsuzsanna, Szabó Emília, Danis Lídia és Koblicska Lőte főszereplésével. A 

dráma magyar szövegét a Vígszínház bocsátotta rendelkezésemre, és a részleteket a színház 

engedélyével idézem. A héber nevek magyar átírásában a Vígszínház kéziratát követem, és a 

héber idézetek kéziratbeli fordításait kiegészítem az eredeti héber szöveg szó szerinti 

nyersfordításaival is. 

 

A Mikve története egy vallásos környéken játszódik Izraelben. A nyolc szereplő különböző 

életkorú és élethelyzetű nő, a legfiatalabb 12-13 éves, a legidősebb hatvan év körüli. A balanit, 

Sosana, a mikve tisztaságának és jóhírének őrzője, aki önmagát is becsapva tagadja, hogy 

előző segédje valószínűleg szülés utáni depresszió következtében öngyilkos lett az egyik 

medencében, és azt is, hogy a tekintélyes helyi politikus feleségén, Hedván szemmel láthatóak 

a rendszeres bántalmazás nyomai. Később kiderül róla, hogy hárítása, közönye félelemből 

fakad, mert lánya, Rachel kilépett a közösségből, és festőmodellként próbál megélni, illetve 

abból, hogy anyja titokban támogatja. Sosanna úgy érzi két tűz közé került; félti kapcsolatát 

lányával, félti házasság előtt álló fiait és az állását, és nem akar konfrontálódni a nagyhatalmú 

politikussal, ezért nem jelenti a bántalmazást. Hedva, aki egyedül érzi magát, számos 

bántalmazott nőhöz hasonlóan elhiteti saját magával, hogy a bántalmazás az ő hibájából 

http://dramaisrael.org/en/playwright/galron-hadar-2/
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következik be, így azt állítja, hogy a sérüléseit abból szerezte, hogy mindig elesik. A 

nyilvánvaló hazugságot mindenki elfogadja, ezzel cinkossá válva nemcsak Hedva, de lánya, 

Eliseva szenvedéseiben is, aki egyszer szemtanúja volt anyja bántalmazásának, és amikor a 

védelmére próbált kelni, apja megfenyegette. Eliseva azóta néma. Hindi, a darab intrikusa 

saját titkát rejtegeti: egyetlen fia nem férjétől született, hanem egy donortól. Eszti, az állandó 

pénzzavarokkal küszködő asszony pedig talán naivsága miatt, talán a Hedva férje iránt érzett 

rajongás miatt elhiszi Hedva hazugságát. Három szereplő áll kívül ezen a belső körön, az első 

Tehilla, a fiatal menyasszony, majd feleség, aki saját boldogtalanságával küzd, és talán nem is 

érzékeli Hedva sorsát – másba szerelmes, mint akihez hozzáaadták, a házaséletet kínnal éli 

meg, és a titokban szeretett fiú esküvője után előszöt a vallásba menekül, majd összeomlik. A 

másik karakter az egyetlen világi szereplő, Miki, a népszerű énekesnő, aki baal tsuva férje 

miatt kezd a mikvébe járni. Ő „a” kívülálló, aki az outsider merészségével és tudatlanságával, 

amolyan udvari bolondként tehet fel bizonyos kérdéseket, például Tehila házasságkötésének 

módjáról. Miki a sorsdöntő pillanatban magától értetődően áll Shira, az új mikve-segéd mellé, 

aki Hedva védelmében egyedüliként száll szembe a hallgatással. Shira maga is kicsit kívülálló, 

akinek anyja válása után baalat tsuva lett, amikor Shira csak kilenc éves volt. A családi háttér 

miatt Shira nehezen talált férjet, aki nemrég egy terrortámadásban súlyosan megsérült. Shira 

ápolja, de az ápolás, a gyereknevelés, a munka túlságosan kimeríti. Mivel nem akar több 

gyereket, a mikve-éjszakáit (tehát az alámerítkezés utáni éjszakáit) a mikvében tölti, ezért 

később Hindi, aki veszélyesnek érzi Shirát a közösségre, megrágalmazza, hogy ilyenkor a 

szeretőjét fogadja. Shira Hedva férjének segítségével jutott munkához, de éppen részleges 

kívülállása miatt nem fogadja el a hazugságot, és először egy krízisközpont számát adja meg 

Hedvának, majd elbújtatja a barátainál. Amikor a barátokat Hedva férje megfenyegeti, Hedva 

a mikvébe menekül, ahol már mindenhol az őt őrültséggel, engedetlenséggel vádoló, a 

vallásrendészet által kiadott kőrözés plakátai fogadják. Shira Miki segítségével elbarikádozza 

a mikvét a rendészet emberei előtt, és az először erősen tiltakozó Sosanát, Esztit és Hindit is 

maga mellé állítja – Sosanából és Hindiből is ekkor tör ki félelme, és Hindi ekkor árulja el 

titkát. Nem veszik észre, hogy a kavarodásban a zavart Tehila öngyilkos lesz az egyik 

medencében. Először Sosana hívja fel a férjét és kér tőle segítséget, aki felesége mellé áll, 

ahogyan Eszti férje is, és sikeresen mozgósítják a közösség nőtagjait, köztük a rebecent is. 

Shira és Miki férje semmilyen támogatást nem hajlandó megadni, sőt, válással fenyegetik 

meg feleségüket. A darab majdnem optimista felhanggal zárul: nők tucatjai indulnak a mikve 

felé, de a néző tudja, hogy Tehilla kétségbeesett tette még nem ismert a többiek előtt, és ez 

adja az utolsó jelenet feszültségét. Miközben Hedva meghatottan hálálkodik, és a hangulat 
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euforikus, megjelenik Eliseva, aki felfedezte Tehilla halálát, és hosszú évek után az első szó, 

ami kiszakad belőle, Tehilla neve. 

 

A Mikve sok szempontból emlékeztet a hagyományos drámák egyik csoportjára, a 

konfliktusos drámára. Ennek lényege Bécsy Tamás megfogalmazásában, hogy:  

 

A dráma egy konfliktus köré épül, és ennek két oldala van. Az egyik, általában 

pozitívnak ítélt oldalt képviseli a főszereplő, a másik, általában negatívnak ítélt oldalt 

az ellenfele, vagy azok egy csoportja. […] A konfliktusnak az az ’oldala’ (az az 

erkölcsi alap), amelyet a főszereplő testesít meg, általában háborítatlan nyugalomban 

él a főszereplőben már a cselekvés megindulása előtt. A konfliktus ezen oldala akkor 

éled fel (azaz akkor lesz valóban konfliktus-oldallá, szenvedéllyé), amikor az ellenfél 

olyat tesz, ami ezen oldal tartalmának beteljesülése elé akadályként kerül. Így 

mondható, hogy általában az ellenfél tette hozza létre a drámai szituációt, amelyben a 

konfliktus megnyilvánul. […] A főszereplő jelleme olyan, hogy az ellenfél által 

teremtett helyzetben nem képes élni, s ezért arra törekszik, hogy azt megszüntesse. […] 

az adott helyzet olyan problémával van összeföggésben, amely az adott korban az élet 

fókuszában áll. […] A főszereplő, egyéni sorsától függetlenül általában eléri, amit akar: 

az ellenfél által végrehajtott tett eredményeként létrejött szituáció megszűnik. Tette 

egy egész közösség életét megváltoztatja, az ellenfél tette által létrehozott rossz 

helyzetet jóvá fordítja. (Bécsy 1970: 4) 

 

Bécsy az Antigonén keresztül mutatja be ezt a drámatípust. A Mikve Sirája és drámai 

funkciója gyakorlatilag megfelel a felvázolt modellnek, de két ponton mégsem nem tekinthető 

szabályos konfliktusos drámának. A valódi ellenfél gyakorlatilag láthatatlan (Hedva 

erőszakos férje és támogatói), és nincs egyértelmű feloldozás a darab végén, mert noha úgy 

tűnik, hogy a közösségben megindul valami változás, Tehilla öngyilkossága további 

problémákra figyelmeztet. A darab ugyanakkor a Hankiss Elemér által felvázolt 

„katarzispótlékok” egyikét is alkalmazza: a szereplők megítélése megváltozik a nézők 

tudatában, amikor ráébrednek kétségbeesett küzdelmeik hősiességére (Hankiss 1985: 362). 

Hindi és Sosana a darab kezdetén Shira várható ellenfeleként jelennek meg, a konfliktus 

éleződésével ellentétük nyílt konrontációba torkollik – részint Hindi intrikáinak 

következtében – de a darab végén, megismerve Sosana és Hindi titkát és fájdalmait, a néző 

ellenszenve együttérzéssé változik.  
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A Mikve leginkább egy jól megcsinált drámának vagy igényes bulvárdarabnak tekinthető, ami 

azonban ügyesen lavírozva kerüli el, hogy giccsé váljon. Ez bizonyos írói erények mellett a 

merész témaválasztásnak is köszönhető. Kérdés, hogy a zsidó hagyományban nem, vagy 

kevésbé jártas befogadó mennyire érti, hogy egy mikve színpadra állítása minden 

szempontból szembemegy a halakhával, és mennyiben veszi észre, hogy dramaturgiai 

okokból a szerző néhol pontatlan képet közvetít a mikve működéséről. Ilyen pontatlanság 

például, hogy a mikvében gyakorlatilag nincs lehetőség beszélgetésre, vagy hogy a balanit 

kötelessége jelenteni az esetleges bántalmazások jeleit. A rendezői interpretáció szintén 

hozzájárulhat a hagyományról közölt kép pontatlan érzékeléséhez a befogadóban. Guelmino 

Sándor, a tatabányai előadás rendezője maga is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a 

próbafolyamat részeként meglátogatták a Kazinczy utcai mikvét 

(http://jaszaiszinhaz.hu/cikk.php?id=258). A pesti előadás egyes jelmezei bizonyosan nem 

felelnének meg az ábrázolt (ultra)ortodox közegnek, és az a tény pedig, hogy a darab végén 

Tehilla talitba (imasálba) burkolódzik, újabb sokk lenne egy vallásos zsidó nézőnek, aki 

pontosan tudja, hogy egy ortodox neveltetésben részesült nőben annyira erősen élnek 

bizonyos vallásos tilalmak, hogy még leginkább zavart pillanataiban sem tenne magára talitot, 

különösen nem ilyen módon és ilyen szituációban. A zsidó hagyomány pontatlan közvetítése 

így téves képet hoz létre abban a befogadóban, aki nincs tisztában a zsidó hagyományokkal. A 

darabot eredeti közegéből kiemelve pedig a zsidó identitás problémái is elsikkadhatnak, ami 

pedig egy fontos rétege a darabnak, és ez a tény gyengíti a darab erényeit.      

 

Érdemes röviden szembesíteni a szerző saját gondolatait a budapesti előadás kritikáival. 

Szabó G. László a pozsonyi Új Szó hasábjain még a budapesti bemutató előtt, a szintén 

Dočekal által rendezett prágai rendezéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy Galron (aki 

eltávolodott családjától, rabbi bátyjával évek óta nem is beszél), változatlanul kötődik a 

vallási hagyományokhoz, a prágai bemutatón például nem tudta elfogadni a színésznők 

ruhátlanságát (http://ujszo.com/napilap/kultura/2010/09/04/nyolc-no-intim-helyzetben). Egy 

2010-ben az amerikai bemutató előtt adott interjúban Galron úgy nyilatkozott, hogy magának 

a mikvének színre vitele számára nem ellentmondásos és nem problematikus:  

 

I’m not afraid of being controversial – and I don’t believe that I’ve taken any holiness 

away from the mikveh by putting it on stage. On the contrary – the beauty of 

immersing is fully shown, through its beautiful set and scenery. The physical exposure 

http://ujszo.com/napilap/kultura/2010/09/04/nyolc-no-intim-helyzetben
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lies in perfect contrast to the strictly guarded secrets with which these women have 

learned to live.  (http://dctheatrescene.com/2010/05/20/playwright-hadar-galron-on-

mikveh/). 

 

Nem félek attól, hogy vitatkozásra hajlamos, ellentmondásos személynek tekintenek – 

és nem gondolom, hogy bármi szentségtől is megfosztottam volna a mikvét azzal, 

hogy a színpadra vittem. Éppen ellenkezőleg – az alámerülés szépsége teljes 

egészében be van mutatva, a gyönyörű díszleten és színpadképen keresztül. [Ez] A 

fizikai felfedés tökéletes ellentétben áll a szigorúan őrzött titkokkal, amikkel ezek az 

asszonyok megtanultak együttélni. 

 

Galron véleménye – tekintettel arra, hogy a mai napig hagyományőrző zsidóként definiálja az 

identitását – mindenképpen különösnek mondható. Vagy egy erős feszültséget feltételez 

identitása és a halakha között vagy egy olyan kevert identitás megjelenését, amely a vallásos 

önazonosságon belül az ortodox vallásos dati(t), a hagyományőrző, de nem ortodox vallásos 

maszorti(t) és a reform metszéspontjába próbálja magát pozicionálni. Ez az önazonosság 

ugyanakkor csak individuális szinten létezhet, csoportidentitás szintjén aligha megélhető. Ezt 

támasztja alá egy későbbi megjegyzése is, amelyben arra válaszol, hogy mely szereplőkkel 

azonosítja magát. Galron egyrészt a világi Miki, másrészt a vallásos közegbe tartozó, mégis 

valamennyire kívülálló Shirát említi: „Shira and Miki are mostly me. Although never actually 

an outsider, I often felt like one” [Shira és Miki többnyire én magam vagyok. Bár soha sem 

voltam ténylegesen kívülálló, gyakran éreztem magam egy olyannak.] 

(http://dctheatrescene.com/2010/05/20/playwright-hadar-galron-on-mikveh/). Később kitér 

arra is, hogy a prágai, mexikói és budapesti előadásokon: „the non-Jewish audiences seemed 

to appreciate it” [úgy tűnik, hogy a nem-zsidó nézőközönség is képes volt méltányolni]. 

 

Ezzel szemben a magyar kritikák többsége női problémákról szóló bulvárdarabként, 

színésznőknek való jutalomjátékként tekintett a darabra és az előadásra. Tarján Tamás a 

revizoronline-on 2010. november 2-án megjelent kritikájában egyenesen úgy fogalmaz, hogy 

nem valószínű, hogy másodszor is megnézi az előadást, mivel „várnak rá más mai ál- és 

giccs-színművek” (http://revizoronline.com/hu/cikk/2763/hadar-galron-mikve-pesti-szinhaz/). 

A zsidó identitás kérdéseit a legtöbb recens nem érzékelte a darabban, legfeljebb csak 

annyiban, amennyiben az egy vallásos közösségen belüli problémákra fókuszál. A legtöbb 

kritika – Molnár Gál Péter, Bóta Gábor Stuber Andrea vagy Csáki Judit – jellemzően a női 

http://dctheatrescene.com/2010/05/20/playwright-hadar-galron-on-mikveh/
http://dctheatrescene.com/2010/05/20/playwright-hadar-galron-on-mikveh/
http://dctheatrescene.com/2010/05/20/playwright-hadar-galron-on-mikveh/
http://revizoronline.com/hu/cikk/2763/hadar-galron-mikve-pesti-szinhaz/
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olvasatot emelték ki. A kritikáknak annyiban feltétlenül igazuk van, hogy a Mikve 

párhuzamba állítható több olyan drámával, színdarabbal, amelyekben női sorsok ütköznek. A 

legismertebb – és szinte egyetlen kiemelkedő – példa García Lorca Bernarda Alba háza című 

drámája, míg a legtöbb hasonló darab általában megmarad a bulvárdarab, társalgási színmű 

kategóriájában, vagy legalábbis annak szélén egyensúlyoz. Nell Dunn Gőzben című darabja 

vagy Robert Thomas bűnügyi komédiája, a Nyolc nő ugyanazt a sémát követik: nyolc, 

lehetőleg különböző életkorú, markánsan elkülöníthető karaktert állítanak színpadra, kiélezett 

színpadi szituációban. Néhány Mikve-recenzió utal ugyan a vallási közösségek problémáira, a 

vallás és világi közeg közötti feszültségekre, a világi élet kihívásaira, de inkább csak 

mellékesen, a többség inkább a női olvasatot emeli ki – ami már önmagában is felveti a 

kérdést, hogy eredeti társadalmi kontextusából kiemelve a darab mennyit veszít erejéből, és 

hogy milyen képet sugall az izraeli társadalomról és a vallásos közösségekről. Ebből a 

szempontból Zsedényi Balázsnak a 7ora7 internetes színházi folyóiratban megjelenő 

recenziója tekinthető a legérzékenyebb és értő kritikának.  A 2010. október 15-ei kritikájában 

Zsedényi így fogalmaz:  

 

olyan szerencsés kevercse jelenik meg a melodrámának és a maróan hétköznapi 

blaszfém humornak, hogy a giccs és a közhelyszerűség szinte észrevétlenül porlik el a 

közegben, szép, tiszta történetet hagyva maga után. […] az értelmetlen szabálykövetés 

harcol az értelmes vallásgyakorlással, amiben a legnagyobb különbség, hogy az utóbbi 

valódi kérdéseket tesz fel, és ez mindig kellemetlen. […] Az előadás így pedig nem 

csúszik el sem megkésett feminista szamizdatba, sem bárgyú ortodox-kritikába, 

viszont annál plasztikusabban ábrázolja mindazt, amit egy dogmatikus közösség (és 

ennek nem feltétlenül kell vallási dogmának lennie) jelent, annak minden előnyével és 

hátrányával, kényelmével és kegyetlenségével. 

 ( http://7ora7.hu/programok/mikve/nezopont)  

 

Talán nem elhamarkodott levonni azt a következtetést, hogy míg a Gettó esetében kiemeli a 

darab értékeit, ha kiemelik abból a politikai klímából, amely létrehozta, lefejtve róla az 

aktuálpolitikai üzeneteket, addig a Mikve esetében éppen ellenkező folyamatnak vagyunk 

tanúi. A zsidó identitással kapcsolatos réteg elvékonyodik, nem vagy alig része a recepciónak, 

és ezáltal egy értékes olvasata halványodik el, miközben a darab nagyon finom módon és 

árnyaltan, számos ponton érinti a zsidó önazonosság kérdését. Az ok valószínűleg abban 

keresendő, hogy a Gettó deklaráltabban, sőt, didaktikusan utal az önazonosság kérdéseire, 

http://7ora7.hu/programok/mikve/nezopont
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ezzel szemben a Mikve jobban elbújtatja a különböző aspektusokat, így a hagyományt és az 

izraeli társadalmat kevésbé ismerő néző számára sokkal inkább a vallási közösség („egy” 

vallási közösség) és az egyén viszonya, valamint a női jelleg domborodik ki. A jelentés 

finomságainak eliminálódása miatt azonban a vallásos élet bemutatása is pontatlanná válik, 

túl azon, hogy csak egy fajta zsidó vallásos életformát mutat be, és a nézők többségének kevés 

fogalma lehet arról, hogy számos vallásos irányzat létezik a judaizmuson belül. A 

beágyazódottság hiányának pótlása természetesen nem a dráma és nem is a rendezői 

interpretáció feladata, viszont rámutat az értelmezés folyamatának és eredményének a 

problémáira.   

 

A Mikvében a zsidó identitás számos különböző aspektusát látjuk. A szereplők, illetve a 

színpadon nem megjelenő karakterek önmagának a vallásos identitásnak is több arcát, sőt, 

több fázisát mutatják be. A skála két végpontja a hiloni (világi) és a dati (szigorúan vallástartó, 

hagyományőrző) identitás, amelyet Hindi, Eszti, Sosanna és a színpadon nem megjelenő 

családjuk, Shira férje vagy a rabbi és felesége képvisel. Ide tartozik Hedva és lánya, valamint 

a csak említés szintjén jelen levő figurák közül valamilyen eltorzított formát képviselve 

Hedva férje és támogatói. Sosana lánya, Rachel, aki szintén nem szerepel, elhagyja a 

közösséget, hilonittá válik, a felé a világ felé indul, ami Mikinek az énekesnőnek természetes 

közege, és amelybe beleszületett. Rachel úgynevezett chozeret BeSela (szó szerint: „a 

kérdéshez visszatérő”, hitehagyott nő), míg Miki férje, aki szintén nem jelenik meg pedig a 

baal tsuva, azaz a visszatérő/megtérő példája. Ők ketten, ellentétes módon bár, de félúton 

vannak a skála két végpontja között. Shira viszont világi családból indulva már 

gyerekkorában megérkezett a vallásos világba, és ebben az adott közösségben kétszeresen is 

kívülálló – egyrészt elvált anyja, és nem születéstől adott neveltetése miatt, másrészt 

földrajzilag is távolról érkezve. Így természetes, hogy Shira és Miki, a két outsider válik a 

szerző rezonőrévé. Miki szerepe, hogy tudatlanul, az am-haarec faragatlanságával 

rácsodálkozva a közösség működésére amolyan udvari bolondként megfogalmazhat bizonyos 

kérdéseket, miközben Shira a hagyományt jól ismerve, de mégis kívülállóként ebben a 

közösségben, a hagyomány alapján álló kritikát képviseli. 

 

Sosana, a mikvékről szóló bevezető balanitjához hasonlóan nemcsak a szűkebb értelemben 

vett halakhikus okokból tulajdonít kiemelkedő jelentőséget a mikvének, hanem a zsidó 

történelem, a zsidóság sorsának alakulása szempontjából is:  
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  !שישחררו אותם ימח שמם –מחר יש המשפט של היהודים באיראן : שושנה

 

Sosana:  

Holnap lesz azoknak a szegény zsidóknak a pere Iránban – és ha Isten is 

úgy akarja, a te alámerülésed megmentheti őket azoktól az átkozott 

iráni antiszemitáktól! (Galron, Hadar [2011], Mikve – magyar fordítás a 

Vígszínház kéziratából – idézetek a színház szíves engedélyével) [Szó 

szerint: Sosana: Holnap lesz a zsidók pere Iránban – hogy engedjék már 

szabadon őket, [azok az átkozottak], hogy légyen nevük törölve (az élet 

könyvéből)!]  

 

Sosana egész élete, önképe és önazonossága a vallásos zsidó hagyomány keretein belül 

működik, valószínűleg soha nem is ismert más életformát. Már az is sokként érte, hogy lánya 

otthagyta a közösséget. Mint a legtöbb vallásos számára, Sosannának a közösségből való 

esetleg kiszakadás nemcsak egzisztenciális fenyegetést jelent, hanem önképének, 

identitástudatának megszünését is: 

 

 :שושנה

את העבודה , את הילדה כבר לקחו לי!! אתי, לא אתך –! פנחס איים לפטר אותי, ביום שהלכת לחדווה  […] 

 […]!! ודין מורדת זה לקחת גם את הבעל ואת כל המשפחה –מאיימים לקחת 

 

Sosana: 

[…] Tudod, egy hónapja, amikor Hedva után mentél, Mojse 

megfenyegetett, hogy kidob innen – nem téged, hanem – ENGEM! A 

lányomat már elvették tőlem – most el akarják venni a munkámat – és 

ha „engedetlen feleség” leszek, elveszik tőlem a férjemet és a 

családomat is! (Galron 2011: 73 kézirat, a Vígszínház szíves 

engedélyével). [Szó szerint: […] Azon a napon, amikor Hedvához 

mentél, Pinchasz megfenyegetett, hogy kidob innen – nem téged, 

hanem engem! A kislányt már elvették – most azzal fenyegetnek, hogy 

elveszik a munkát – és az ’engedetlen feleség’ ítélete, hogy elveszik 

[tőle] a férjt és az egész családot is!]  
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Shira ezzel szemben egy elvált bat tsuva gyermekeként érkezett a vallásos világba, ennek 

minden negatívumával és pozitívumával szembesülve. A beilleszkedés nehézségei mellett 

rendelkezik a kivülálló szemszögével is, ráadásul ebbe a közösségbe is kívülállóként érkezik, 

ismer más vallásos közösségeket és azok judaizmus értelmezését is, ezért tudja szembesíteni 

Sosanát anank viselkedésével, és azzal, hogy magatartása, ahogyan Hedva férjéé is, 

szembemegy a helyes zsidó vallásos viselkedés szabályaival:  

 

 :שירה

שרצה  בסוף פשוט לקחתי את מי! ברחו, (ברגע ששמעו מה הרקע שלי), הבחורים שאני רציתי […]אין לי יחוס  

 .וכל יום אהבתי אותו יותר […]. אותי

Shira:  

Nem vallásos családból származom, ráadásul a szüleim elváltak. […] 

Végül, jött egy [fiú], aki engem akart, és nekem nem volt más 

választásom, fogtam, és hozzámentem. […] minden nap egy kicsivel 

közelebb kerültünk egymáshoz – és egyszercsak rájöttem, hogy 

szeretem (Galron 2011: 34). [Szó szerint: Shira: Nem vagyok „eredeti” 

[nem származom vallásos családból] […] A fiúk, akiket akartam volna, 

(amint hallottak a hátteremről), menekültek [tőlem]! Végül is 

egyszerűen fogtam egyet, aki [viszont] engemet akart. […] És minden 

nap jobban és jobban szerettem őt.] 

 :שירה

  מעולם לא .זה היה כמו קסם בעיני... רה בתשובה זה נתן לה הכח להתחיל מחדשכשאמא שלי חז, את יודעת

על  סימן של מגהץ […]! שאני אמצא אשה כמו חדווה בחברת הזאת האמנתי לא... מוגנת, החטוכך ב-הרגשתי כל

את , שלך ובשקרים שלך בשתיקה! שאת לא נכנסת נדמה לך[…]! זה הרי נגד כל ערכי היהדות […]... הגב

 !תלא מתכוונ םגם א  –שע ועל פ תנגמחפה ומ

Shira:  

Tudod, amikor az anyám vallásos lett, mert ez erőt adott neki ahhoz, 

hogy mindent újra kezdjem… nekem olyan volt ez az egész, mint egy 

csoda… én ezt nem választottam. Én kilenc évesen születésnapomra 

kaptam meg az Istent… Előtte soha nem éreztem magam ilyen 

biztonságban… de azt a legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, 

hogy egy ortodox közösségben olyan nővel találkozom majd, mint 

Hedva. […] egy vasalónyom volt a hátán […] ez minden zsidó értékkel 

ellenkezik. […] Te csak azt hiszed, hogy nem avatkozol bele! Lehet, 
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hogy nem szándékosan, de a hallgatásoddal és a hazugsádaiddal egy 

bűnözőt, egy brutális állatot védelmezel! (Galron 2011: 43) [Szó szerint: 

Shira: Tudod, amikor az anyám visszatért az ortodoxiába, ez erőt adott 

neki az újrakezdésre… Ez nekem szinte varázslatosnak tűnt. Soha 

azelőtt nem éreztem magamat annyira biztonságban, védettnek… Nem 

hittem [volna], hogy rátalálnék egy olyan asszonyra, mint Hedva, egy 

ilyen közösségben. […] Vasalónyommal a hátán… […] [Mert 

nyilvánvaló, hogy] Ez minden zsidó értékkel ellenkezik. […] [És] Azt 

hiszed, hogy nem vagy ebbe belekeveredve! A hallgatásoddal és a 

hazugságaiddal fedezel és védelmezel egy bűnözőt, ha nem is 

szándékosan]. 

 

 :שירה

 ( 63: 7002 ,גלרון) !הלכהזאת ה"! האם חשובים מחיי  יחי"

Shira:  

„az anya élete fontosabb a magzaténál – ez a törvény!” ! (Galron 2011: 

43 ) [Szó szerint: Shira: Az anya élete fontosabb az életemnél! Ez a 

törvény!] 

 

Shira kívülállása Hindi kezében fegyverré válik, amikor könnyedén elhiteti Sosanával és a 

többiekkel a legalaptalanabb rágalmakat. Shira azonban egy szóváltás során visszafordítja 

ellene a fegyvert: 

 :הינדי

 ?את מבינה –ואנחנו לא רוצים אתך כאן ! ת לא שייכת לפהא, את לא מכאן, שירה

 : שירה

... מבחוץ שקבלתי את הזכרת לראת דברים-תודה לא […]' תודה לאל שאני סוג ב! לאל שאני לא מכאן תודה

 […]. אתן מקריבות כאן קרבנות אדם? את הריקבון? אתן לא רואות את השקר […]

 

Hindi:  

Shira, te nem tartozol ide, te idegen vagy, egy betolakodó, semmi 

keresnivalód közöttünk. megértettél? [Szó szerint: Hindi: Shira, te nem 

innen való vagy, nem tartozol ide! És mi nem akarjuk, hogy itt legyél – 

megértetted?] 

Shira:  
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Köszönöm az Örökkévalónak, hogy nem tartozom ide, köszönöm, hogy 

más vagyok, mint ti, és köszönöm, hogy láthatom a világotokat kívülről 

is. Hazug és rohadt itt minden. Húst és vért áldoztok (Galron 2011: 62).  

[Szó szerint: Shira: Köszönöm az Örökkévalónak, hogy nem innen való 

vagyok! Köszönöm az Örökkévalónak, hogy másodrendű vagyok! […] 

Köszönöm az Örökkévalónak, hogy kaptam elég tökösséget ahhoz, 

hogy kívülről lássak dolgokat. […] Nem látjátok a hazugságot? A 

rothadást? Itt emberi áldozatokat áldoztok fel.] 

 

A történet másik outsider karaktere Miki, akinek kívülállása – szemben Shiráéval – 

humorforrásként szolgál, oldva a színpadi feszültséget, egyúttal rávilágítva arra a szakadékra, 

ami a világi és a vallásos társadalom egymásról való ismeretei között húzódik:      

 

 ?מתי היה לך הפםק טהרה   :שושנה

 !   אני בריאה כמו שור!... בחיים לא היה לי דבר כזה      :מיקי

Sosana: 

Mikor volt az első tiszta napja? [Szó szerint: Sosana: Mikor volt a 

havivérzés utáni első, a vallási törvényrend szerint szabályosan 

leellenőrzött napja] 

Miki: 

Már elnézést, én naponta zuhanyzom (Galron 2011: 45) [Szó szerint: 

Miki: Soha életemben nem volt nekem ilyesmi!... Én olyan egészséges 

vagyok mint egy bika!] 

 :מיקי

חודשים  שלושה" כמה זמן תחזיק נראה[…]לא הולכת למקווה . אתה יודע מה: "אמרתי לו. בעלי חוזר בתשובה 

, בן אלף, רףטומ, ולרהחהו ? עשהאמה אני . אז באתי למקווה. נשברתי בסוף אני […]! ככה–הוא לא נגע בי 

 […]מניאק  

 

Miki:  

A férjem – totál rákattant erre az ortodox dologra… és megőrjít 

vele! Az elején még leráztam, hogy „Én nem megyek a 

Mikvébe!”[…] meglátjuk, ki bírja tovább!” Három hónapja 

hozzám sem ért!... […] Szóval feladtam, és eljöttem… Mit 

tehetnék, a férjem tisztára bekattant! (Galron 2011: 55). [Szó 
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szerint: A férjem visszatért az ortodoxiába. Mondtam neki: 

„Tudod mit? Nem megyek a mikvébe. […] Majd meglátjuk, 

hogy ki bírja tovább!”  Három hónapig hozzám se nyúlt – áh! 

[…] A végén én adtam fel. Szóval jöttem a mikvébe. Mit 

csináljak? Egy utálatos és piszok őrült, egy ezer ringyó fia és 

örjöngő idióta ez az ember]. 

 

Ez a fajta feszültségoldás különösen a végkifejletnél válik szükségessé: 

 

 […]. ודינה כדין מורדת –לא תבוא בקהל , מי שלא תצא     :קול

 !?פשר תרגום? מה זה היה   :מיקי

 !!רת הצניעותמשמ  :אסתי

 ?משטרה   :מיקי

Hangszóró: 

[…] Minden olyan személy, aki nem hagyja el a Mikvét, ki lesz 

tagadva a közösségünkből, és mint Törvényt megtagadó 

engedetlen feleség, ítélet vár rá! […] [Szó szerint: Hangszóró: 

Aki nem megy ki, ki lesz közösítve – és meg lesz büntetve 

engedetlen feleségként.] 

Miki: 

[…] valaki lefordítaná? [Szó szerint: Miki: Mi volt ez? 

Lefordítaná [valaki] a jelentését?] 

Eszti: 

A „Rendészet” [Szó szerint: A szűziesség éjjeli őrsége!!]  

Miki: 

Miféle rendészet? A közlekedésrendészet? (Galron 2011: 72) 

[Szó szerint: A rendőrség?]  

 

A zárójelenetben a nők szimultán telefonálását halljuk, amikor a legkülönbözőbb identitású 

karakterek ugyanannak a célnak az érdekében próbálják férjeiket, barátaikat mozgósítani, és a 

környezet válaszai is valamilyen módon egyfajta identitásstratégiát tükröznek. Miki férje a 

neofiták kompenzációs kényszerének megfelelően reagál, hasonlóan Shira férjéhez, aki 

amellett, hogy lojális Hedva férjéhez, részleges kívüllását igyekszik kompenzálni (ne felejtsük 
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el, hogy más közösségből érkeztek), ezzel szemben Sosana és Eszti férje vagy a rabbi felesége 

és Hindi szomszédassznya saját vallásos értékeiket próbálják megerősíteni és megvédeni: 

 

 :שושנה

ארה  עוד מילה אחת ואני […]. אתה לצדי –ועכשיו . תמיד, אני לצדך –מכיר אתי , אתה! ?אני מרדתי בך פעם 

  […]!!בטח שאסור להצביע בשבילו מחר […]יש פה פיקוח נפש גדול מאד ... מוישי […] !לך מה זה מורדת

 : שושנה

 […]! איתנו. הרבצן , שורה הויזמן

 :  אסתי

 […]! מורדת הא בעצמיה

 : הינדי

                 […]!ה ובאוישימי פא. מה'היה בפיגתש –את כל השכנות אני רוצה כאן הלילה  ,הדסה

 : שושנה

 ... 'ממש קידוש ה –' ה שודזה קי! נשים בדרך 424( צוהלת)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Sosanna: 

[…] Hogy én engedetlen feleség?! Aki mindenben melletted 

állok? De most – most neked kéne mellém állnod… Mi?... Még 

egy szó, és meglátod, hogy milyen egy engedetlen feleség!!... 

[…] megmenthetünk valakit és… Micsoda? Persze, hogy nem 

szavazhatsz rá!! […] [Szó szerint: Voltam valaha is engedetlen 

[veled szemben]? Te ismersz engem – én a te oldaladon állok, 

mindig. És most [pedig] te állsz az én oldalamon. […] Még egy 

szó, és meglátod, hogy milyen egy engedetlen feleség! […] 

Moyshi... itt egy nagyon komoly életmentésről van szó […] 

Persze hogy nem szabad rászavazni holnap!! […]] 

Sosana:  

Sára Hoyzman, a rabbi felesége, ő is velünk van! […]    

 

Eszti: 

Szerintem meg Mojse Wasserstrum az engedetlen feleség. […] 

[Szó szerint: Eszti: Ő maga is engedetlen! […]] 

Hindi: 



 315 

Rebecca! Azt akarom, hogy az összes szomszéd itt legyen ma 

éjszaka […] Fogjátok a parókátokat és gyertek! [Szó szerint: 

Hindi: Hadassah, azt akarom, hogy az összes szomszédnő itt 

legyen ma éjszaka – akkor legyél pizsamában. Tedd fel a 

parókádat és gyere. […]] 

Sosana:  

Rengeteg nő jön a Mikve felé, ez igazi csoda! [Szó szerint: 

Sosana: (ujjongva) Úton van 140 asszony! Ez az Örökkévaló 

csodája [Szó szerint: Az Úr nevének felszentelése] – igazán az 

Örökkévaló csodája…] 

 

A drámában a modern izraeli identitás legkülönbözőbb árnyalatai jelennek meg – noha nem a 

teljes spektrum –, a teljes mértékben világi önazonosság mellett a vallásos identitás más-más 

fázisai, és a vallás felfogásának eltérő módjai is. A Mikve az izraeli dráma és színház 

történetében egy új korszakhoz tartozik, amelyben a vallásos nők szerepe hangsúlyossá válik 

a judaizmus női oldalának bemutatásán keresztül, és amelyben a vallásos karakterek nem 

primtív módon lebutított sztereotipiaként jelennek meg, hanem árnyaltan, sokszínűnek 

bemutatva, és maga a vallásosság is értéket képvisel. Hadar Galron darabja részint a feminista, 

részint a vallásos női színjátszás hagyományaiba illeszkedik, különböző korú és társadalmi 

helyzetű nőalakokat állítva színpadra. A vallás árnyaltabb bemutatása pedig a világi izraeli 

nézőt részint saját zsidó kulturális hagyományaival és a hagyományhoz való hozzáállásával 

szembesíti. Ebben az értelemben mondhatja Galron, hogy egy mikve színre állítása nem 

ellentmondásos, hanem a zsidó nézőt a saját forrásaihoz kívánja visszavezetni, és enyhíteni a 

világi és vallásos társadalom közötti feszültséget.     

 



 316 

5. Összegzés 

 

Dolgozatomat azzal kezdtem, hogy három fogalom lesz munkám vezérmotívuma: zsidó 

dráma, zsidó színház és zsidó identitás. Ez a három fogalom szorosan összekapcsolódott és 

összefonódott a zsidó művelődéstörténet évszázadai, sőt, évezredei során. Összefonódtak már 

akkor is, amikor a zsidó hagyomány a hellenizmus korában élesen elutasítja a színházat, mivel 

az számos ponton ellenkezik a halakhával, még pontosabban olyan tórai törvényekkel, mint a 

bálványimádás tilalma vagy annak tilalma, hogy férfiak női ruhát öltsenek és fordítva. Ez 

esetben éppen a szigorú tiltás az identitás megőrzésének eszköze. A rabbinikus szigor a késő 

ókorban és a középkorban is folytatódik, és a világi színház – ahogy a kereszténységben is – 

sokkal inkább a rítus ellenére, mintsem annak talaján fejlődött ki, noha a rítus minden 

kultúrában rendelkezik bizonyos színház-szerű elemekkel, illetve több ponton érintkezik vele, 

bár más pszichológiai és közösségi igény hívja őket életre. A zsidó hagyomány szigorát jelzi, 

hogy jellemzően egyetlen sajátos kontextuson belül engedélyezi a színházat: a purim 

alkalmával, amikor minden a feje tetejére áll, és ezért szabad, sőt, micve megtenni olyan 

dolgokat, amelyek máskor tiltottak.  

 

A hagyomány keretein belül azonban mégis megjelenik a színház, ahogyan megjelenik a 

dráma is, amelynek jeleit például Jób könyvében fedezhetjük fel. Miközben ez első pillantásra 

ellentmondásnak tűnik, a zsidó kultúra és hagyomány ismeretében korántsem az, sőt, nagyon 

is összefügg a zsidó hagyomány és a zsidó identitás lényegével. A judaizmus fontos nagy 

hangsúlyt fektet az identitás megtartására, ugyanakkor a hagyomány újrainterpretálása a 

hagyomány és a Tóra szellemében, de a változó világ körülményeit is figyelembe véve 

ugyanúgy kezdettől kódolt a hagyományban, azóta, hogy a nép a Sínai-hegyén megkapta az 

Írott és a Szóbeli Tant is. A judaizmus tehát a maga képére formálva és a maga módján 

integrál külső hatásokat. Purimkor teret enged a színháznak, miként Jób könyvében is 

megjelenhet a dráma hatása – nem elfeledkezve arról, hogy a görög tragédia zsidó 

kontextusban nem értelmezhető, mert az Örökkévaló mindenhatósága és igazságossága 

gyökeres ellentéte a görög tragédia világképének, azaz az egymással különböző sikerrel 

vetélkedő, szeszélyes istenek, erők kiszámíthatatlanságának, amely a tragédiák hőseit 

nyomorba és pusztulásba taszítja, anélkül, hogy bármiféle kárpótlásra is számíthatnának. 

Ennek az alapvető különbségnek következtében a „zsidó tragédia” és „zsidó dráma” akkor tud 

csak létrejönni, amikor az európai dráma és színház is újraértelmezi az ókori fogalmakat.  
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A kora újkorban már nemcsak zsidó színházi kezdeményezésekkel és drámákkal találkozunk 

(mindenekelőtt Itáliában, ahol sajátos történelmi körülmények között, nem egyszer külső 

nyomásra vagy igényből jön létre), de a színház és a dráma egy ponton nem is az identitás 

elvesztésének veszélyét, hanem éppen megerősítésének, újratanulásának lehetőségét jelenti. 

Az amszterdami conversók könyvdrámái, illetve a zsidó hagyomány szellemiségének 

megfelelően csak dikcióra, monológokra épülő Rechuel Jesurun által írt Diálogo dos montes 

(A hegyek párbeszéde) zsinagógai előadása azt a hézagpótló célt szolgálják, hogy erősítsék a 

Spanyolországból és Portugáliából elmenekült conversók immár fogyatékossá vált vallási 

ismereteit. A szefárd színházra ez a didaktikus szemlélet a későbbiekben is jellemző lesz. A 

19. században a török birodalom és annak egykori területein élő szefárdok számára a színház 

a nyugatiasodás terjesztésének és egy modern szefárd identitás kifejlesztésének és 

kifejeződésének eszköze volt. Ez az identitásalakzat egyrészt a modernitásba és a 

presztízskultúrának tartott nyugati kulturába való belépés vágyát képviselte, másrészt annak 

lehetőségét, hogy az iszlám világon belül élő szefárd zsidó kisebbség immár (újra) a nyugati 

presztízskultúra részévé válhat. 

 

A jiddis színház hasonlóképpen egy modern zsidó identitást próbált kifejezni. A haszkala 

eszmeiségéből megszülető színház és dráma a jiddis kultúra fénykorában a modernitásban élő, 

világi műveltséggel rendelkező, de identitását öntudatosan felvállaló askenázi zsidóság 

törekvésének példája volt egy saját jiddis nyelvű kultúra létrehozására. A jiddis kultúra és 

színház azonban először az orosz pogromok, majd a soá áldozatául esik, és Izraelben a 

modern héber szorítja háttérbe, míg az Egyesült Államokban csak az egykori szülőföld, a 

szülők és nagyszülők szülőföldje iránti nosztalgia tartja fent egy ideig, majd a beszélők 

számának csökkenésével egyre inkább elsorvad ez a gazdag hagyomány. Hatása azonban a 

mai napig él, mivel az amerikai színházra, filmművészetre jelentős hatást fejtettek ki a jiddis 

színházi háttérből érkező alkotók. Különösen igaz ez a musical műfajára, amely szinte az 

amerikai olvasztótégely jelképe is lehetne, és amelynek megszületésében – mint egy frissen 

formálódó műfaj létrehozásában – a jiddis hátterű zsidó alkotók jelentős szerepet játszottak.  

 

A haszkala, a zsidó felvilágosodás hívja létre a diaszpóra-beli többségi nyelvű zsidó színházat 

és a modern héber színházat is Izrael földjén. A haszkala célja a zsidóság modernizálása volt, 

amely egyszerre jelentette a többségi nyelv és kultúra beható ismeretének elsajátítását, és 

egyrészt a zsidó kultúra és vallás, másrészt pedig a héber nyelv modernizálását. A zsidóság 
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emancipációja a 19. században szerte Nyugat- és Közép-Európában magával hozza a nyelvi és 

kulturális asszimiláció gyors terjedését, és a zsidó alkotók megjelenését a többségi kultúrában. 

A zsidó színház és dráma fő, sőt, színte kizárólagos kérdése az asszimiláció problematikája 

lesz. Néhány esetben még azt a pillanatot ragadja meg a dráma, amikor a külvilág csábítása és 

fenyegetése a szigorúan hagyományőrző identitást fenyegeti, de a színpadon megjelenő zsidó 

karakterek a legtöbb drámában általában vagy a teljes asszimiláció gyötrő kérdéseivel 

szembesülnek, vagy már teljesen el is veszítették zsidó identitásukat.  

 

A közép-európai és ezen belül a magyarországi zsidó dráma és színház érzékeli a 

hagyományos zsidó életforma kereteit szétfeszítő külső hatások erejét, amelynek 

következtében ez az életforma szétbomlik. Szomory Dezső a Péntek este című drámájában 

egy szerelmen keresztül mutatja be ezt a folyamatot, amely kiszakítja közösségéből a rabbi 

fiatal feleségét, és a csábító egy ifjú arisztokrata személyében jelenik meg A többségi 

társadalom előkelő rétegének életformája vonzza mágnesként Bródy drámájának 

címszereplőjét, Tímár Lizát is a Tímár Liza házassága című darabjában. Pap Károly a Leviát 

György lapjain már azt a pillanatot ragadja meg, amikor az első világháború hatására 

megrendül az asszimilációba vetett hit, míg egy másik Bródy-dráma, a Lyon Lea azt mutatja 

be, hogy a háború brutalitása miként rombolja szét egy zsidó közösség szellemiségét, és hogy 

miként rendülnek meg a diaszpóra zsidó identitásának békeszerető alapjai. A soát követően a 

holokauszt kataklizmája arra készteti a szerzőket, hogy újragondolják a zsidó identitás 

megélésének lehetőségeit az elszenvedett trauma után. Simon Tamás egy meglepő, és a zsidó 

kultúrából addig hiányzó mítosz, a Don Juan mítoszának beemelésével próbál válaszokat 

találni. A zsidó Don Juan címszereplője egy nem-zsidó identitás magára öltésével próbál 

szabadulni a zsidó lét külvilág általi determináltságából. Turán Róbert a Szívzsidó című 

drámában pedig Szomory Dezső tragikus életútján keresztül mutatja be azoknak a magyar 

zsidó generációknak a tragédiáját, amelyek az emancipáció ígéretében nőttek fel a 

századfordulón, és amelyektől négy évtizeddel később brutálisan megtagadták nemcsak az 

asszimilációhoz, de az egyéni létükhöz való jogot is.   

 

Az amerikai zsidó dráma szintén az asszimiláció kérdéseivel küszködik, de az eltérő 

történelmi tapasztalat függvényében. Az amerikai zsidó identitást nem a véres üldöztetések, és 

nem a soá tapasztalata, hanem a társadalmi érvényesülés, az amerikai WASP-elit 

társadalmába való befogadás vágya befolyásolja. Alfred Uhry a Miss Daisy sofőrjében egy 

olyan családot mutat be, amely még nem hagyta el zsidóságát, de már annak határán él, míg 
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Arthur Miller drámája, Az ügynök halála, már egy identitását vesztett zsidó család életét, és 

kudarcait állítja színpadra. A család nem talált magának új identitást, és élete a vágyott WASP 

és az elhagyott zsidó világ között vergődik, amely megvédhette volna őket kudarcokkal teli 

életük értelmének teljes kiüresedésétől. Azzal, hogy a családot nem nyíltan és kifejezetten 

zsidóként mutatja be, Miller egyúttal egyetemesíti is az asszimiláció probematikáját, azt 

sugallva, hogy az asszimilálódó zsidókéhoz hasonló társadalmi körülmények között az 

identitás elvesztését bármely csoport tagjai megszenvedhetik.  

 

A zenés színház azonban más képet mutat. A 19. századi opera a sajátos műfaji 

követelmények és toposzok miatt még öntudatos, hitükért a halált is vállaló zsidó hősöket állít 

a színpadra – nem véletlen, hogy egy opera, Halévy A zsidónő című operája lesz az első 

színpadi alkotás, amelyben a judaizmus értékként jelenik meg. Zsidó operettel és balettel 

viszont a huszadik századig nem találkozunk. A zsidó operett hiányát valószínűleg szintén a 

műfaj jellege magyarázhatja, a balett hiányát pedig az, hogy a zsidó táncművészet viszonylag 

későn, a huszadik században, és akkor is jobbára Izraelben kezdi a saját, zsidó jellegét 

megtalálni és kifejleszteni. Azonban annál több zsidó témájú musicallel találkozhatunk, amit a 

műfaj relatív fiatal kora és születésének körülményei magyaráznak. 

 

A héber reneszánsz a jiddis reneszánsszal párhuzamosan kezd kifejlődni Oroszországban, 

majd súlypontja természetszerűleg a Szentföldre tevődik át. Ezt jelképezi a héber nemzeti 

színház a Habima története is, amely Oroszországban alakul, és társulata a húszas években 

alijázik, telepedik át az akkori angol mandátumi Palesztinába. Az új zsidó identitás, amely 

igyekszik a galutot, a száműzetés diaszpóráját minden értelemben a háta mögött hagyni, a 

földeken dolgozó, európai és zsidó műveltséggel egyaránt rendelkező harcos szabra ideálja, 

aki lehet vallástalan és vallásos is, bár semmi esetre sem a galuti vallásosság értelmében. Az 

izraeli színház célja kezdetben ennek az ideálnak a megjelenítése a színpadon és ezáltal az 

erősítése a bevándorlókban. Egyúttal a szefárd színházhoz hasonlóan jelentős didaktikus 

szerepet is betölt a cionizmus eszméjének, az izraeli identitásnak és a héber nyelvnek a 

közvetítésével. Mint minden formálódó nemzet esetében, az izraeli alkotók is ekkor próbálják 

műalkotássá formálni az izraeli identitást, aminek a színház az egyik elsődleges közege. 

Később viszont, hasonlóan más kultúrákhoz, a színház lesz fő színtere az identitással 

kapcsolatban jelentkező kétségek bemutatásának, új mítoszok megalkotásának, és a 

mitoszrombolás korszakának is. Miközben azonban Nyugat-Európában vagy az Egyesült 

Államokban évszázadok álltak rendelkezésre a nemzet fogalmának és formájának 
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kibontakozásához, és az ennek megfelelő egyéni identitásalakzatok létrehozásához, addig 

Izraelben a modern értelemben vett nemzetfogalom és nemzeti identitás megteremtésére alig 

néhány évtized ált rendelkezésre, így annak újragondolása is gyorsabb, intenzívebb és 

radikálisabb folyamat, mint akár Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban. Ennek 

kövekeztében az izraeli színház a világi és a vallásos világ szembenállásának színterévé vált – 

a politikai „baloldal” kontra „jobboldal” konfliktusaként Izrael sajátos társadalmi 

kontextusában – és egy-egy színházi előadás gyakran kelt politikai indulatokat, különösen a 

vallásos életforma sokszor démonizáló bemutatása miatt. Ugyanakkor a politikával nem, vagy 

csak érintőlegesen foglalkozó szórakoztató színház egyre nagyobb népszerűségre tett szert 

Izraelben. Az 1990-es évektől kezdve azonban újabb változások tanúi vagyunk. A vallásos 

jobboldal felfedezte a színház-szerű megnyilvánulásokban rejlő politikai lehetőséget, úgyhogy 

habár szigorú keretek között, de megjelenhettek a hagyományosabb színház egyes formái is a 

vallásos közegben. A vallásos női stand-up comedy vagy az utcaszínház mellett ezt a 

változást jelzik a szamáriai közösségi színház nők által női közönségnek tartott előadásai is. 

Ezzel párhuzamosan vallásos közegből érkező alkotók is megjelentek a világi színházban, és a 

vallásos életforma ábrázolásában is bizonyos elmozdulás figyelhető meg, aminek 

következtében egyre kevesebb a démonizáló ábrázolás. Ehelyett sokkal árnyaltabbá válik a 

vallásos világ ábrázolása, ami a világi és a vallásos társadalom közötti feszültség enyhítéséhez, 

és egyes esetekben a vallásos identitás megerősítéséhez is vezethet, miként ez az amszterdami 

conversók esetében is megtörtént.  

 

Erika Fischer-Lichte német teatrológus a bevezetőben ismertetett kötetében a dráma történetét 

identitástörténetként írja meg. Különböző antropológiai elméletek felhasználása alapján 

megállapítja, hogy az identitások változásai magukon viselik az átmenet rítusának elemeit, 

amelynek fő fázisai az elválasztás fázisa, a köztes, azaz transzformációfázis, majd az utolsó, 

azaz a beágyazódás fázisa, és a színház ezeket a fázisokat viszi színre. Ez a színrevitel 

valamikor pontosan követi a közönség identitását és annak változásait, máskor nem, de 

bizonyos esetekben kritizálhatja is azt. A zsidó színház és dráma története igazolja ezt a 

megfigyelést, mint ahogyan az átmenet fázisainak leírása is alkalmazható a zsidó színház 

különböző korszakaira. A zsidó történelem jellegzetességeiből következően gyakran 

párhuzamosan több, akár egymással szöges ellentétben álló zsidó identitásról is beszélhetünk, 

amelyeket a színház érzékenyen tükröz és ütköztet. A jiddis és a szefárd zsidó színház, amint 

a héber és a többségi nyelvű zsidó színház is, más és más társadalmi, történelmi és kulturális 

közegekben egyaránt a modernizmus jegyében fogant, de éppen a, történelmi és kulturális 
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környezetek különbsége miatt más és másféle módon tudta értelmezni a modernizmust, 

miközben minden esetben zsidó színházként próbált létezni. Általában a szigorúan 

hagyományőrző és a modern identitás ütközött egymással, míg Izraelben a világi és a vallásos 

nézetek, a cionista elkötelezettség és az attól való eltávolodás, valamint kisebb mértékben az 

askenázi és a mizrachi önazonosság közötti feszültségek jelennek meg a színpadon.  

 

Miközben tehát Fischer-Lichte elmélete különösen érzékenyen alkalmazható a zsidó színház 

és identitás kapcsolatának vizsgálatára, ezen túlmenően a judaizmus bevonása a vizsgálatokba 

olyan szempontokat is felvetett, amelyek már elvonatkoztatnak a színháztól. A színház 

eredendően olyan kulturális megnyilvánulásnak tűnt, amely a zsidó hagyományba nem, vagy 

legfeljebb csak egyes elemeiben integrálható, amelyek azonban csak a hagyomány peremén 

létezhetnek. Ennek ellenére létrejött egy rendkívül sokrétű, gazdag zsidó színház, amely híven 

és pontosan képes tükrözni akár a vallásos identitás változásait is. Sőt, bizonyos esetekben a 

vallásos önazonosság megerősítését is szolgálja vagy éppen szigorú keretek között 

integrálódik a hagyományba is. Mindez a judaizmus nyitottsága és sokszínűsége mellett azt is 

híven prezentálja, hogyan képes hiteles, önazonos zsidó tartalommal megtölteni egy 

idegennek tűnő formát, és a saját kontextusán belül megmaradva különböző határterületeket is 

bejárni. Tudományos értelemben, a kutató szempontjából nézve szintén határterületeken 

járunk: a zsidó színház története és jelene a színháztudomány és vallástörténet mellett a 

történettudomány, a folklór, a történettudomány, az irodalom-, művészet- és zenetörténet és a 

populáris kultúra kutatása, a filozófia- és eszmetörténet, a kulturális antropológia 

határterületeit érinti, és az interdiszciplináris vagy multidiszciplináris megközelítés még 

számos lehetőséget tartogat ezeknek a határterületknek és a színháznak a további vizsgálatára.   
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