
Susan M. Filler

A JIDDIS OPERA MINT ZSIDÓ NEMZETI SZÍNHÁZ*

439

A 19. század végén Kelet- Európa zsidó közösségei támogatták a jiddis nyelvû ze-

nés színház fejlôdését. A shtetlbeli, kisvárosi élet nehézségei – a nemzsidó szom-

szédoktól való elszigeteltség, az iskoláztatás korlátozott lehetôségei, a szegénység

és a politikai elnyomás – ellenére a jiddis opera fontos kifejezôje lett a zsidó nacio-

nalizmusnak.

A zsidó nacionalizmus zenéjének más nemzeti zenei mozgalmakkal való ösz-

szevetése kockázatos vállalkozás, hiszen a zsidó diaszpóra élesen elvált az Oszt-

rák–Magyar Monarchia és Oroszország nemzsidó közösségeinek hasonló törekvé-

seitôl.1 A zsidó közösségek népzenéjével kapcsolatos elsô tudományos publiká-

ciók, amelyek alkalmasint a zsidó operára is hatást gyakoroltak, csupán az elsô

világháború idején láttak napvilágot,2 tehát jóval késôbb, mint a magyar, cseh vagy

orosz népzenével kapcsolatos hasonló tanulmányok.3 A „zsidó zene” definiálásá-

nak módszertani problémája, amely már a 19. században felmerült, mind a mai na-

pig vitát kavar a kutatók körében. Ráadásul a jiddis színpadi zenét a zsidó nemzeti

* Az MTA Zenetudományi Intézet Opera és nemzet címmel rendezett nemzetközi zenetudományi konfe-

renciáján 2010. október 28- án elhangzott „Yiddish Opera as Jewish National Theatre” címû elôadás

írott változatának fordítása. A jiddis illetve héber szavakat a cikk eredeti, angolos írásmódjával közöljük.

1 Bartók és Kodály a terepen gyûjtöttek népdalokat – a különféle kelet- európai etnikai csoportok zenei

stílusának osztályozásakor azonban nem hivatkoztak egyetlen zsidó példára sem.

2 „1908- ban egy Zsidó Népzenei Társaság jött létre Pétervárott azzal a céllal, hogy népdalokat gyûjtse-

nek, s azokat mûvészi formában feldolgozzák. Az alapítók és a munkatársak képzett muzsikusok vol-

tak. Ez a társaság 1911- ben egy iskolai és otthoni használatra szánt dalgyûjteményt is közreadott.

A kötet 62, szólóhangra és háromszólamú kórusra alkalmazott zsidó dalt közöl a célnak megfelelôen

egyszerû zongorakísérettel, valamint a német és orosz klasszikus repertoárból válogatott 23 dal is he-

lyet kapott benne. […] A társaság mûködése azonban a világháború kitörésével megszakadt. A béke-

kötés után az eredeti csoport néhány tagjának kezdeményezésére Berlinben megalakult a Juwal Verlag

für jüdische Musik, amely 1922- tôl kezdve számos mûvet jelentetett meg, köztük jó néhány népdalfel-

dolgozást is.” – Abraham Zvi Idelsohn: Jewish Music in its Historical Development. New York: Holt Rine-

hart & Winston, 1929; New York: Schocken Books, 1956, 463–464.

3 Az orosz nemzeti komponisták s különösen az „Ötök” tagjainak mûveiben nem csupán az orosz, de a

közép- ázsiai és kaukázusi népzene hatása is megjelenik – leghangsúlyosabban éppen Alekszandr

Borogyin esetében, aki félig grúz származású volt. Még a „kozmopolita” orosz zeneszerzôknél is, mint

Csajkovszkij vagy a zsidó származású Glier, kitapintható ez a fajta inspiráció. Ugyanekkortájt Csehor-

szágban Dvoƒák és Smetana is az elsôk között léptek hasonló útra, majd a 20. század elején Janá∞ek és

az elsô világháború utáni zeneszerzô- generáció (köztük számos olyan mûvész, akiket késôbb Terezin-

be deportáltak) vitte tovább a tradíciót.



opera történetének keretében is értelmeznünk kell, különösen olyan, a jiddisül be-

szélô kelet- európai közösségeken kívül élô, asszimilált zsidó zeneszerzôk mûvei-

vel összefüggésben, mint Franciaországban Meyerbeer, Halévy és Offenbach, a

Monarchiában Goldmark Károly, Oroszországban pedig Alkszandr Szerov. E kom-

ponisták néhány zsidó témájú operája – így például Halévy A zsidónôje,4 Szerov Ju-

ditja5 vagy Goldmark legnépszerûbb mûve, a Sába királynôje6 – modellül szolgált

Abraham Goldfaden, „a jiddis színház atyja” számára.

Goldfaden nem kevesebb, mint 26 jiddis nyelvû színpadi mûvet írt, amelyek

gyakran feltûntek Kelet- Európa, majd az Egyesült Államok színpadain az 1870- es

évektôl egészen a szerzô 1908- ban New Yorkban bekövetkezett haláláig. Korai

mûveiben Goldfaden a zsinagógában hallott vallásos énekektôl a zsidó, ukrán és

román népdalokig sokféle forrásból merít.7 Azt is tudjuk, hogy jól ismerte Verdi,

Meyerbeer és Halévy operáit, és aligha kétséges, hogy a németországi zsidónak

született, de Párizsban mûködô Jacques Offenbach is hatással volt rá.8

Az „opera”, az „operett” és a „zenés színház” közötti határvonalak meghúzá-

sának nehézsége vissza- visszatérô problémája az Európa és az Egyesült Államok

színházi zenéjét kutató történészeknek. Lévén, hogy Goldfaden számos mûvében

prózai dialógust használt, ezeket általában operetteknek vagy kísérôzenével ellá-

tott színdaraboknak tekintik. Az efféle meghatározások azonban korántsem prob-

lémamentesek. A standard operarepertoárban szereplô számos mû – köztük Mo-

zart A varázsfuvolája – ugyancsak énekhang és prózadialógus kombinációjára épül.

A 19. századi Párizsban viszont a grand opéra és az opéra comique közötti mesterkélt

különbségtétel volt érvényben, amely Gounod, Meyerbeer, Wagner, Halévy és Of-

fenbach mûveinek elôadásait is befolyásolta, s amelynek nyomán a különféle pro-

dukciók különbözô operaházakban kerültek színpadra. Offenbach példája különö-

sen jól illusztrálja ezt, hiszen egy sor operettet komponált az egyik, s csupán

egyetlen drámai operát – a Hoffmann meséit – a másik színház számára.
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4 Halévy A zsidónô (1835) negyedik felvonásában egy eredeti zsidó dallamot is felhasznált. Gradenwitz

ezen kívül a Le Juif errand (1852), a Le Nabab (1853) és a Les Plagues du Nil (1859) operákat említi a ze-

neszerzô zsidó témák iránti érdeklôdésének további példáiként. Halévy mindemellett egy Noe címû

operatöredéket is hátrahagyott, amelyet Georges Bizet fejezett be. Lásd Peter Grandenwitz: The Music

of Israel. From the Biblical Era to Modern Times. Portland, Oregon: Amadeus Press, 1996.

5 Alekszandr Szerov (1820–1871), aki maga is asszimilált zsidó volt, az apokrifákból merítette a törté-

netet; az operát 1863- ban mutatták be Szentpétervárott.

6 A Sába királynôje premierje 1875- ben volt Bécsben.

7 Goldfaden mûveit részletesen tárgyalja Idelsohn: i. m. 447–453. További értékes információk találhatók

Goldfaden saját írásaiban, valamint a dalainak kiadásához Irene Heskes által fûzött kritikai jegyzetekben

is. Lásd Abraham Goldfaden: Oisgeklibene Shriftn [Theatre- Music and Studies on the Jewish Literature.]

Compiled by Yefim Yeshurin. Buenos Aires: Yoysef- Lifshits Fond fun der Literatur- Gezelshaft baym

YIVO, 1963.

8 Offenbachot elsôsorban színpadi kompozíciói révén ismerjük, de a kutatások ezenkívül feltárták hang-

szeres zenéjét, valamint számos zsidó liturgikus mûvét is, amelyekben a kölni zsinagóga kántoraként

mûködô édesapja, Isaac Eberst von Offenbach példáját követte. Ezek közé tartozik a 113. zsoltár 1838-

ból való feldolgozása, a Widdui Mi- bene Ya’akob (1842), valamint a pészahhoz kapcsolódó Haggada né-

hány részlete, amelyek megzenésítésén Offenbach Moritz Henlével együtt dolgozott.



Az operettet mindemellett többnyire a könnyû szórakozás körébe soroljuk – a

mûfajnak ezt az oldalát legjobban Johann Strauss, Lehár Ferenc és Gilbert & Sulli-

van mûvei domborítják ki. Goldfaden ugyan írt néhány vígjátékot is (a legismer-

tebbek a Di Beyde Kunilemls és a Shmendrig), ezek a darabok azonban – csakúgy, mint

Gound Faustjának vagy Lehár A víg özvegyének adaptációja9 – kivételesnek mond-

hatók az életmûben, amely túlnyomórészt a zsidó történelembôl vett komoly témá-

kat dolgoz fel. Ezek közé tartozik a Keynig Akhashverus (a purim ünnep Eszter köny-

vében olvasható történetének dramatizálása), a Bar Kochba (amely egy, a rómaiak

ellen kitört zsidó felkelés eseményein alapul), és Goldfaden legismertebb mûve, a

Shulamith. Ez utóbbi 25 számból áll; közülük a legnépszerûbb a Rozhinkes mit man-

deln, amely egy jiddis népdal nyomán született.

Az 1880- as évektôl kezdve jó néhány, a jiddis színpadhoz kötôdô zeneszerzô

és elôadó emigrált Kelet- Európából az Egyesült Államokba, köztük Goldfaden is.

Az ôt követô nemzedék legjelentôsebb komponistái Joseph Rumshinsky, Abra-

ham Ellstein, Alexander Olshanetsky és Sholom Secunda voltak.10 Goldfadenhez

hasonlóan ôk is jól ismerték a nyugat- európai opera hagyományait, a zsidó litur-

gikus és népzenét, valamint nemzsidó szomszédjaik zenéjét is. A zsidó közössé-

geket befogadó New Yorkban és más amerikai városokban mindezekre a szerzôk-

re számukra addig ismeretlen stílusok is hatottak, melyek legfontosabbika, a

dzsessz ellentmondásos szerephez jutott az opera mûfajában. A dzsessz a rag-

time- ból fejlôdött ki, amit Scott Joplin és más fekete muzsikusok honosítottak

meg New Yorkban (maga Joplin Treemonisha címmel egy operát is írt, amelyet

1911- ben mutattak be).11 Az elsô világháborút követôen a dzsessz hatása olyan

különbözô zeneszerzôk operáiban és zenekari mûveiben vált kitapinthatóvá, mint

Stravinsky, Ravel, Milhaud, Copland, Hindemith, Kƒenek és Lehár. Alighanem a

Goldfaden követôinek zenéjében felbukkanó dzsesszhatás volt az elôfutára a

hangfelvételek elsô hôskorában írott filmzenéiknek, így például Ellstein a Yidl

mitn Fidlhez (1936) készített partitúrájának is.

Joseph Rumshinskyt a „Yiddish Broadway”- ként is emlegetett Second Avenue- n

mûködô National Theater arra szerzôdtette, hogy zenét komponáljon a jiddis nyelvû

elôadásokhoz. A színházat Boris Thomashevsky, egy befolyásos jiddis színházi di-

nasztia feje vezette; két legveszedelmesebb vetélytársa Maurice Schwartz és Jacob
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9 Goldfaden jiddis nyelvû Der Jidishe Faustja és Di Tsigaynerbaronja a legkorábbi ilyen adaptációk közé tar-

toznak. A késôbbiekben többek között Gilbert és Sullivan mûvei is ismertté váltak ilyen formában.

10 A Goldfaden utáni zeneszerzô- nemzedék tagjairól alig esik szó a szakirodalomban. Sem Olshanetsky-

nek, sem Ellsteinnek nem írták meg az életrajzát, Rumshinskyról pedig csupán a Dos Rumshinski- Bukh

szolgál információval, amely saját írásai mellett életrajzi és kritikai tanulmányokat is tartalmaz: Dos

Rumshinski- Bukh. Aroysgegebn li- khvod zeyn 50ten geburtstog. Redaktirt fun M. Osterovitsh [et alia].

Sekreter fun Redaktsie- kolegium S[holem] Perlmuter. New York: [k. n.], 1931. A Secundával kapcso-

latos irodalomról lásd alább.

11 A Treemonisha elôadása nem formális operaházi produkció volt, hanem csupán egy nyilvános próba.

A partitúrát Joplin magánkiadásban jelentette meg 1911- ben. Néhány életrajzírója a zeneszerzô egy-

re hanyatló egészségi állapotát, sôt 1917- ben bekövetkezett halálát is Joplin egy, a mûhöz méltó elô-

adásért vívott hiábavaló küzdelmével hozza összefüggésbe. Az elsôdleges ok azonban kétségtelenül a

neuroszifilisz volt.



Adler volt, akik maguk is dinasztiaalapítók lettek az amerikai színházi életben.12

Amikor Thomashevsky és Rumshinsky összekülönbözött, s az utóbbi végül is Tho-

mashevsky riválisainak ajánlotta fel szolgálatait,13 az impresszárió két fiatal zene-

szerzôt – Sholom Secundát és George Gershwint – szerzôdtetett a színház további

jiddis elôadásaihoz. Secunda zsinagógai kántornak készülve még az Óvilágban

kezdte meg zenei tanulmányait.14 A New Yorkban megtapasztalt pénzügyi nehéz-

ségek azonban tervei megváltoztatására bírták a korábban még felsôfokú zenei

tanulmányokban reménykedô zeneszerzôt: Secunda hosszú éveken keresztül egy-

aránt komponált jiddis operákat a színház és liturgikus zenét a zsinagóga számá-

ra.15 Gershwin ugyanakkor a Tin Pan Alley gyûjtônéven emlegetett kommersz ze-

nemûkiadók számára írt dalokat, s amikor Thomashevsky szerzôdést ajánlott neki,

zenei képzettsége egyértelmûen elmaradt Secundáé mögött. Jóllehet Gershwin jid-

disül beszélô bevándorlók gyermeke volt, ô maga sohasem zenésített meg jiddis

szöveget (pedig jól ismerte Goldfaden zenéjét, és gyakran látogatott különféle elô-

adásokat a Second Avenue- n).16 Mark Slobin feljegyezte, hogy Gershwin egy alka-

lommal belopózott Thomashevsky házába, amikor Rumshinsky a Di Tsebrochene Fi-

deléhez írott kísérôzenéjét játszotta,17 ami legalábbis Gershwin érdeklôdésérôl ta-

núskodik. Thomashevsky ajánlatának megvitatása után Gershwin és Secunda végül

is külön utakon, de egy irányba indultak el: jóllehet kompozícióik alapjául nem azo-

nos nyelvû szövegeket választottak, a ’20- as évektôl fogva írott vokális mûveik ösz-

szevetése arról tanúskodik, hogy lényegében egyazon stílusban komponáltak.18
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12 Boris és Bessie Thomashevsky eredetileg elôadóként jelentek meg a jiddis színpadon: miután az

1880- as években az Egyesült Államokba emigráltak, elsôként Goldfaden Di Kishnefmakherin címû ope-

rájában léptek fel. Boris fôként romantikus szerepekben vált ismertté, míg Bessie a drámára speciali-

zálódott. Az elsô világháború kitörésekor már a Second Avenue több színháza is a tulajdonukban

volt, s számos elôadómûvészt és zeneszerzôt foglalkoztattak. Két fiuk közül az egyik Ted Thomas volt,

a karmester Michael Tilson Thomas édesapja. Boris unokahúga, Bella pedig Muni Weisenfreundhoz

ment férjhez, aki ugyancsak jiddis nyelvû színészként, Paul Muni mûvésznéven vált ismertté.

13 Rumshinsky Goldfaden színpadi mûveinek átdolgozójaként is nevet szerzett magának: a New York-

ban mûködô Hebrew Publishing Company 1911- ben az általa szerkesztett változatban adta ki a Die

Beyde Kunilemls és a Shmendrig kottáját. Rumshinsky és Sholom Secunda ádáz riválisok lettek.

14 Lásd Victoria Secunda: Bei mir bist du schoen: the Life of Sholom Secunda. Weston, Connecticut–New

York: Magic Circle Press, 1982. A kötet szerzôje Secunda menye volt.

15 Secunda liturgikus, koncert- és kamarazenéjérôl a legbôségesebb információt Alfred Sendrey mûvé-

bôl nyerhetjük: Bibliography of Jewish Music. New York: Columbia University Press, 1951. Apósáról

írott életrajzában Victoria Secunda számos hasznos információt közöl, Secunda mûveinek tételes

jegyzéke azonban nagy nyeresége volna a vonatkozó zenetudományi szakirodalomnak.

16 Lásd Charles Schwartz: Gershwin. His Life and Music. Indianapolis–New York: Bobbs- Merrill, 1973; il-

letve Jack Gottlieb: Funny, it Doesn’t Sound Jewish. How Yiddish Songs and Synagogue Melodies Influenced

Tin Pan Alley, Broadway, and Hollywood. Albany–New York: State University of New York–Library of

Congress, 2004.

17 A fiatal Gershwinnek a jiddis színpadi zene iránt táplált érdeklôdésérôl lásd Mark Slobin: „Some

Intersections of Jews, Music, and Theater”. In: Sarah Blacher Cohen (ed.): From Hester Street to Holly-

wood: the Jewish American Stage and Screen. Bloomington: Indiana University Press, 1983; illetve

Nahma Sandrow: Yiddish Theater and American Theater, uott.

18 Secunda és Gershwin késôbb barátságot kötöttek, és alkalmanként együtt vacsoráztak egy- egy New York- i

elôadást követôen. Victoria Secunda számos esetet említ, amikor Gershwin barátainak is bemutatta

Secundát, szakmai sikereit a Thomashevsky ajánlatára közösen adott elutasító válaszuknak tulajdonítva.



Gershwin éppen ebben az idôszakban tett egy lépést a Tin Pan Alleytôl a Broad-

way felé, és az 1925- ben, a Song of the Flame filmhez írott Vodka címû dal zenei

nyelvezete igen közel áll ahhoz, amelyet Secunda is használt a Bay mir bistu sheyn-

hez hasonló számokban (az utóbbit a M’Ken Lebn Nor M’Lost Nit címû zenés komé-

dia számára komponálta 1932- ben).

Charles Schwartz hívta fel a figyelmet arra a szerzôdésre, amely szerint Gersh-

win 1929- ben egy régi zsidó legendán alapuló operát tervezett írni Dybbuk címmel

a Metropolitan Opera számára. Mikor azonban megtudta, hogy Olaszországban a

nem zsidó származású Lodovico Rocca már korábban belevágott egy hasonló vál-

lalkozásba, lemondott a tervrôl.19 Néhány évvel késôbb Gershwin végül is egészen

más operát írt, amely viszont – ha témájában nem is, de zenei stílusában egyértel-

mûen – jiddis szövegeket megzenésítô elôdeinek hatásáról árulkodik.

A Németországból kitelepült, ugyancsak zsidó származású Kurt Weill is a

Gershwin és Secunda által használt zenei stílusban komponálta színpadi mûveit.

Weill egy zsinagógai kántor fia volt, akárcsak elôdei közül Halévy és Offenbach,

gyermekként tehát mindhármójuk napi gyakorisággal találkozott a zsidó liturgi-

kus zenével. Német nyelvû színpadi mûveiben – különösen a Mahagonny városának

tündöklése és bukása (Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny) és a Koldusopera (Die Drei-

groschenoper) címûekben – Weill ugyan felhasználta a dzsessz elemeit is, de sosem

tévesztette szem elôl zsidó örökségét. A nácik persze nem is engedték volna, hogy

elfeledkezzen róla. Hitler propagandaminisztere, Paul Joseph Goebbels a zenei stí-

lusárnyalatok iránt csekély érdeklôdést tanúsítva jelentette ki, hogy

meglehetôsen szabadon kell beszélnünk arról, vajon a német rádiónak kellene- e úgyne-

vezett „dzsesszt” közvetítenie. Amennyiben a „dzsessz” olyan zenét jelent, amely egyál-

talán nincs tekintettel a dallamra, sôt gúnyt ûz belôle, és amelyben a ritmus többnyire a

hangszerek csúf, fülünket sértô nyikorgásában nyilvánul meg, erre csakis tagadólag vála-

szolhatunk.20

Weill nem sokkal Hitler hatalomra jutását követôen, 1933 márciusában elhagy-

ta Németországot. Párizsban komponálta meg Der Kuhhandel címû operáját, amely

Londonban A Kingdom for a Cow címmel került színre 1935- ben.21 Még ugyaneb-

ben az évben a zeneszerzô továbbutazott New Yorkba, ahol végleg letelepedett.

Operája angol változatát visszavonta, hogy utóbb visszatérjen a német eredetihez

– a végsô revízióra azonban számos egyéb elfoglaltsága miatt sosem került sor.

A zene bizonyos részeit mégis felhasználta New Yorkban írott színpadi mûveiben;

köztük Juan egyik áriáját, amely a Knickerbocker Holiday címû zenés komédia Sep-

tember Songjaként vált ismertté.
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19 A szerzôdést közli Schwartz: Gershwin, 24. skk.

20 Lásd Roger Manvell–Heinrich Fraenkel: Doctor Goebbels. His Life and Death. London: Heinemann,

1960; New York: Skyhorse Publishing, 2010, 187.

21 A Der Kuhhandelt maga Weill mint Offenbach hatása alatt írott operettet emlegette. Valószínûleg azzal

is tisztában volt, hogy Offenbach édesapja – a sajátjához hasonlóan – kántorként mûködött egy zsina-

gógában, s hogy ennélfogva zeneszerzôként mindkettôjükre hatással volt a zsidó liturgikus zene.



New Yorkba érkezését követôen Weill több nyíltan zsidó színpadi mûvet kom-

ponált az amerikai közönség számára. Ezek közül az elsô azonban voltaképpen a

Der Kuhhandellel egy idôben, Párizsban keletkezett: a Der Weg der Verheißungot vé-

gül 1937- ben New Yorkban mutatták be The Eternal Road cím alatt. A szöveg írója

az ugyancsak németországi zsidó Franz Werfel volt, aki a nácik elôl menekülve

1940- ben maga is New Yorkba érkezett, s végül Kaliforniában telepedett le.22 Weillt

a Broadwayn bemutatott színpadi mûvei tették híressé, amelyek – ha nem is tekin-

tették ôket operának – olyan szorosan kapcsolódtak a korábbi német mûveiben

használt operastílushoz, hogy a különféle mûfajok közötti különbségtétel a nyelv-

tôl függetlenül is problematikusnak tûnik. Ez a nehézség ráadásul nem csak Weill

esetében jelentkezik: az 1920- as évek elején a New Yorkban bemutatott angol nyel-

vû színpadi mûvek alkotói – mindenekelôtt Sigmund Romberg és Jerome Kern –

ugyanezen a finom határvonalon egyensúlyoztak olyan mûveikben, mint a The

Student Prince, a The Desert Song vagy a Show Boat.23

A három csaknem egykorú zeneszerzô (Secunda 1894- ben, Gershwin 1898- ban,

Weill pedig 1900- ban született) három különbözô nyelven írta operáit, de mindany-

nyian egy olyan zenei stílussal jegyezték el magukat, amelyet a nácik mint „elfajzot-

tat” utasítottak el. Gershwin és Weill ugyan nem szentelte színpadi mûvei zömét

zsidó témáknak, mint Secunda, egy- egy olyan mû azonban, mint a Porgy és Bess

(amelynek opera- és Broadway- változata is ismert)24 mögöttes politikai jelentést is

hordozott, amelyet a New York- i közönség zsidó tagjai bizonyára könnyen megfejt-

hettek. Goldfaden stílusának Gershwinre gyakorolt hatása pedig félreérthetetlenül

kitapintható a Porgy és Bess elején, a híres Summertime- ban. A nemzsidó zeneszerzô,

kritikus és örök zsémbelôdô Virgil Thomson külön is felhívta a figyelmet a Porgy és

Bess „gefiltefis” hangszerelésére – az efféle megjegyzések azonban Thomson kritiká-

inak visszatérô elemei voltak, így az askenázi ételkülönlegességre való utalás nem

feltétlenül tekinthetô a rejtett antiszemitizmus megnyilvánulásának.

Nem véletlen, hogy Weill angol nyelvû darabjait éppen Gershwinéihez hason-

lították, aki alig hat hónappal a The Eternal Road bemutatója után hunyt el váratla-

nul. Az 1930- as és ’40- es évek fordulóján Weill ráadásul többször is együttmûkö-

dött Ira Gerswhwinnel, a zeneszerzô bátyjával és librettistájával25 – valószínû,
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22 Franz Werfel életének errôl a szakaszáról felesége, Alma önéletrajzában olvashatunk, amely angolul

And the Bridge is Love címmel jelent meg (New York: Harcourt, Brace, 1958; németül két évvel késôbb:

Mein Leben. Frankfurt am Main: Fischer, 1960). Alma korábban a zeneszerzô Gustav Mahler és az épí-

tész Walter Gropius felesége volt, valamint a festô Oskar Kokoschkával is viszonyt folytatott – a saját és

élettársai pályájáról írott beszámolóját természetesen kritikus szemmel kell olvasnunk. Lásd még Ale-

xander L. Ringer: „Strangers in Strangers’ Land. Werfel, Weill, and The Eternal Road”. In: Reinhold

Brinkmann–Christoph Wolff (ed.): Driven into Paradise. The Musical Migration from Nazi Germany to the

United States. Berkeley, Los Angeles–London: University of California Press, 1999, 243–260.

23 Sigmund Romberg két leghíresebb mûvét, a The Student Prince- t és a The Desert Songot 1924- ben, illet-

ve 1926- ban mutatták be; Kern Show Boatjának premierje 1927- ben volt. Késôbb valamennyi mûbôl

filmváltozat is készült.

24 A Porgy és Bess operaváltozatának kritikai kiadását Wayne Shirley készítette a Library of Congress égisze alatt.

25 Weill és Ira Gershwin együttmûködésének legfontosabb gyümölcse a Lady in the Dark (1940) és a The

Firebrand of Florence (1944).



hogy a testvére halálát csak nehezen feldolgozó Ira nem csupán szakmai, hanem

éppannyira személyes okok miatt is fordult Weillhez.

Goldfaden és követôinek darabjai tehát megteremtették a maguk lojális kö-

zönségét a New York- i Lower East Side- on és más városok hasonló, bevándorolt

zsidó közösségeiben is. Tevékenységük legjelentôsebb kulturális hozadéka azon-

ban az amerikai zsidó integráció elôsegítése volt. A jiddis és angol nyelvû színházi

produkciók egymás mellett éltek az elsô világháború alatt és azután is, amint

azonban az elôadók és közönségük tagjai egyaránt asszimilálódtak, az angol nyel-

vû darabok fokozatosan kiszorították a jiddis szövegûeket. Az 1930- as és ’40- es

évek során a Harmadik Birodalomban és a Szovjetunióban lezajló politikai változá-

sok ráadásul éppúgy számos jiddis nyelvû zsidó közösség felszámolásával fenye-

gettek, mint az angolul beszélô csoportok asszimilációja.

A jiddis színpadi mûvek aranykora után keletkezett nemzeti zsidó operákat há-

rom kategóriába sorolhatjuk, amelyek egyszersmind a túlélés lehetséges módoza-

tairól is tanúskodnak:

– zsidó témákat feldolgozó mûvek, például Arnold Schoenberg Mózes és Áronja26

– „zsidó zenei stílusban” írott mûvek, például Osvaldo Golijov Ainadamarja27

– zsidó témát zsidó zenei stílusban feldolgozó mûvek, melyek Wagner Gesamt-

kunstwerk- teóriájára reflektálnak, pl. Josef Tal Amnon and Tamarja28

A második világháború utáni zeneszerzô- generációk a zsidó nemzeti opera fe-

lé fordultak, s ezt a fordulatot korántsem csupán a korábbi jiddis mûvek, hanem a

holokausztot követô politikai események is motiválták. Az elsô jelentôs héber

nyelvû operát, Marc Lavry Dan the Guardját 1945- ben mutatták be,29 még az izraeli

állam megalapítása elôtt. Abraham Ellstein The Golemjének angol nyelvû premier-

jére a New York City Operában került sor 1962- ben.30 Egy másik zsidó legenda
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26 Schoenberg 1928- ban, még Németországban fogott hozzá a Mózes és Áron komponálásához. Az Egye-

sült Államokba történô kivándorlásakor az elsô két felvonás már készen állt, a harmadiknak azonban

1951- ben bekövetkezett haláláig csupán a szövegét sikerült befejeznie.

27 Az Ainadamart a Tanglewoodi Fesztivál keretében mutatták be 2003- ban. A következô két évben

Golijov librettistája, David Henry Hwang és a rendezô Peter Sellars közremûködésével alaposan át-

dolgozta a mûvet; a revideált változatot a Santa Fe Opera állította színpadra 2005- ben. Golijov mûvé-

szetében meghatározó szerepet játszik a zsidó zenei múltban való elmélyedés a kelet- európai és dél-

amerikai askenázi hagyományoktól egészen az izraeli szefárd zenéig. Ugyanakkor nehéz volna eldön-

teni, hogy operájának a spanyol polgárháborúban játszódó cselekménye vajon a spanyol zsidók

történelmére reflektál- e.

28 Az 1958- ban bemutatott Amnon and Tamar csupán egy Tal Izraelben írott, a zsidó történelmet feldol-

gozó operái közül – hasonló mûvei még a Saul at Endor, az Ashmeda’I (1970), a Massada 967 (1972) és

a Josef (1995).

29 Lavry 1944- ben kezdett dolgozni a Dan the Guardon. A zsidók a második világháború alatt a Paleszti-

nát az elsô világháború óta irányító, brit vezetésû kormányt támogatták.

30 Ellstein Prágába utazott, ahol a Gólem legendája egészen a 16. század – tehát az alak megalkotójának

tekintett Jehuda Loew ben Bezalel rabbi mûködése – óta jelen volt. Prágai tartózkodása során Ellstein

meglátogatta a zsidó negyedet és magát a zsinagógát is, ahol a legenda szerint a Gólem teste nyug-

szik. Nem sokkal az opera 1962- ben lezajlott bemutatója elôtt a zeneszerzô kijelentette, hogy a mû

megírását már több mint 30 éve tervezte – nyitott kérdés azonban, hogy a zenét vajon csupán a meg-

bízás kézhez vétele után kezdte komponálni, vagy talán már korábban.



nyomán a dibbuk alakját David Tamkin és Shulamith Ran is feldolgozta egy- egy

angol nyelvû operában31 (sajnos nem tudhatjuk, ezek hogyan viszonyultak volna

Gershwin végül elvetett, 1929- es operatervéhez). Hely hiányában csupán egyetlen

további példát hozhatok egy zsidó komponista jiddis elôfutárok hatása alatt szüle-

tett operájára. A Leonard Bernstein életmûvét feltáró tanulmányok már számos mû

zsidó inspirációjára hívták fel a figyelmet a West Side Storytól és a Chichester Psalms-

tól a Miséig és a Jubilee Gamesig.32 Ebben az összefüggésben talán kevésbé volnánk

hajlamosak a Candide címû operára is gondolni, amely Voltaire- nek az inkvizíció

mûködését bemutató történetére épül – a téma ugyan obskúrusnak tetszhet, de

semmiképp sem volt elôzmények nélkül való. Az egyik mellékszereplô – az öreg-

asszony – I am Easily Assimilated kezdetû kóruskíséretes áriája olyan problémát érint,

amely természetesen már Goldfaden idejében is intenzíven foglalkoztatta a zsidó

bevándorlókat.

Talán ironikusnak hat, de az utóbbi idôben számos országban megélénkült az

érdeklôdés a jiddis kultúra iránt – ez a zene területén mindenekelôtt a jiddis nyel-

vû operák felújításaiban és közreadásaiban ölt testet.33 E generációkon keresztül el-

hanyagolt repertoár újjászületése nyilvánvalóan összefügg napjaink újraéledô euró-

pai és észak- amerikai nacionalizmusaival is. A tény pedig, hogy ez a repertoár

együtt él az Izrael megalapítása óta született modern zsidó zenével, azt igazolja,

hogy a zsidó nemzeti opera a zsidó történelem folyamatosságán alapul. Jóllehet a

zsidó zene definícióját mindmáig nem sikerült megalkotni, a zsidó operát befolyá-

soló történeti hatások azonosítása fontos lépés e cél felé vezetô úton.

Mikusi Balázs fordítása
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31 Tamkin 1931- ben látott hozzá a The Dybbuk komponálásához, de a premierre csak 1951- ben került

sor a New York City Operában. Shulamith Ran Between Two Worlds: the Dybbuk címû operáját a chica-

gói Lyric Opera Center for American Artists mutatta be 1997- ben. Lodovico Rocca mûve (amelynek

hírét hallva Gershwin végül is visszaadta a Metropolitan Operától korábban kapott megbízást) a La

Scalában szólalt meg elôször 1934- ben.

32 A West Side Story kezdete a nagyobb ünnepek idején a zsinagógában megszólaló sófár hangját idézi

meg. Megjegyzendô ugyanakkor, hogy a sófárra vonatkozó történeti utalások fôként a hangszer ôsi,

harci kürtként való felhasználásáról tanúskodnak, ami tökéletesen illik a bandák közötti erôszakot

bemutató cselekményhez. A Somewhere szövege és zenéje Goldfaden zenei és szövegi prioritásainak –

talán Gershwinen átszûrt – hatásáról árulkodik.

33 Lásd Jacob Lateiner és Sigmund Mogulesko: Dovids Fidele. New York: Hebrew Publishing Company,

1899. A mûvet Mark Slobin adta ismét közre kritikai kiadásban: Yiddish Theater in America. David’s

Violin (1897) and Shloyme Gorgl (189- ). New York: Garland Publishing, 1994.



A B S T R A C T

SUSAN M. FILLER

YIDDISH OPERA AS JEWISH NATIONAL THEATRE

In the last decades of the nineteenth century, staged productions of opera in

Yiddish became popular in the Jewish communities of Eastern Europe. The

composers of these works were influenced by music in non- Jewish venues

expressing the rise of political nationalism prior to the First World War. However,

the works of Abraham Goldfaden (the „father of Yiddish theater”) were not the

first Jewish- oriented stage spectacles; assimilated Jewish composers, including

Serov, Halévy, Meyerbeer, Goldmark, Rubinstein and Offenbach, had contributed

operas based on Jewish subject matter and exploring Jewish musical style as it

was defined during that period.

Goldfaden and other composers brought their stage works to North America

in the wake of Jewish immigration by the turn of the twentieth century. After

Goldfaden’s death in 1908, composers of the next generation including Joseph

Rumshinsky, Abraham Ellstein, Alexander Olshanetsky and Sholom Secunda con-

tributed works of their own, often co- existing with Jewish composers of English

productions including Sigmund Romberg, Jerome Kern and George Gershwin.

The influence of these works (whether in Yiddish or English) is traceable to this

day in the operatic and Broadway works of Shulamit Ran, Leonard Bernstein and

Osvaldo Golijov, among others.
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