
Don Péter–Raj Ta más: Zsi dó his tó ri ák.  
Bp., Makk a bi, 1997. 149. p. 

 
uny hó ban és pa lo tá ban, az egye te mi ka ted -
rá kon és a par la ment ben, a zöld asz tal nál és 
a fe hér asz tal nál, minden ütt de rût su gá roz 

fe lénk az anekdo ta. A po li ti kában, a tu do mány ban, 
a szó szé ken és szín pa don ép púgy szó hoz jut, mint 
ami lyen sa ját sá gos fû sze re a tár salgá s nak.” Az idé -
zet György La jos nak az anek do tá ról szó ló mû vé -
bôl va ló.1 A szer zô így ha táro z ta meg a mû faj lé -
nye gét: „...va la mely, ke re set le nül el be szélt ese mény 
tükré ben sze mé lyek, ko rok va gy szel le mi áraml a -
tok jel lem zô ké pét akar ja szem lél tet ni. Lé nyegé nek 
me gha tá rozá sá ban a hang súly a tár gyán, a kül sô 
törté né sen van.”2  

Gy örgy Laj os példa sze rû en muta t ja be az anek -
do ta ke let ke zé sét, él ôszó ban va ló ter je dés ét és vi -
rág zá sát. Le szög e zi, hogy sem az ese mé nyek hi te -
lessé gé vel, sem a tör té net han gul a tá val nem tö rô -
dünk, csak az a fon tos, hogy jell em zô le gyen.  

He lye sen áll ap ít ja meg azt is, hogy az anek dota 
ver bál is mû faj, s ez meg ha tá roz za a tör tén et szer ke -
zet ét, hi szen a sz óbe li kö zlés, „a közv e tí tésnek ez a 
mód ja [...] a min den fölös le gest mel lô zô rö vid elô -
adás mód ot ked ve li, fölt ét len vi lá gos ság ra, érdeklôdést 
kel tô él énk ség re, sôt cs a tta nóss ág ra tö reksz ik.”3 

Az anek dota rög zí té sét az ember élet vé ges sé ge 
mel lett az is sür ge ti, hogy mind kev e sebb al ka lom 
kí nálk o zik a me sél és re, s mind kev e sebb me sé lô 
vár a kí nál ko zó alk a lom ra. Az anekd o ta azon ban 
majd nem be le pusz tul a le írás ba. Ám egy ben új 
erôre kap – az olva só ból me sé lô vál hat.  

So kszor tart ja élet ben az anek do tát, ho gy a régi, 
el fe le dett sze rep lô he lyé be a köz ös ség új hal ha tat -

lan ja lép. Az anek do ták leg több je ti sza vi rág-éle tû. 
A ma gyar iro dal om ban And rád Sá mu el, Kó nyi 
János, Jó kai Mór, Mik száth Kál mán, Tó th Bé la, 
Vára di An tal, Gy örgy La jos, Bé kés Ist ván – ho gy 
csak a leg is mer teb be ket eml ít sük – munk á já nak 
kö szön he tô en repr e zen ta tív anek do ta gyûjte mé nyek 
szüle t tek. A leg fris sebb vál lalko zás, a Zsi dó his tó -
riák cí mû könyv szer zôi: Don Pé ter és Raj Tam ás 
is ar ra tö re ked tek, ho gy szín pompás cs ok rot kös -
se nek is mert és ism e ret len anek do ták ból. A hist ó -
ria szó nem egé szen he lyénv a ló. A ki fe je zés a törté -
net szi no nim á ja, azt sug all ja, hogy ezek az epi zódok 
hit e le sek. Márp e dig az anek do tá nak legb i zony tala -
nabb ré sze ép pen a csel ek mény, a his tór ia. A jó 
ane k do tá ban per sze mell é kes a cse lek mény, nem 
a tör té net a font os, ha nem az, ho gy jel lem zô le gyen 
a kor ra, a fô sze rep lôk re, hogy „akár meg is tör tén -
he tett vol na...”  

Az anekdo ta tör té neti hû sé gén ek tiszt á zá sa csak 
lát sz ó lag fe les le ges. A ha zai szín há ztör té net-írás 
ugyan is ho sszú év ti ze de kig anek dot ák ból táp lál ko -
zott, az anek do ták at dol goz ta fel, dol gozta át, tette 
köz zé. A mag yar anek dota kincs bô ség es for rá sul 
szolg ált eh hez a te vé keny ség hez. Így az tán nem 
csoda, hogy a Zsi dó hist ó ri ák ban elô ke lô he lyet fog -
lal nak el azok a tör tén e tek, am e lyek nek fô sze rep -
lôi szí né szek, szín igaz ga tók, ren de zôk.  

A szín há zi elô adás egy szeri, meg is mé tel het et len 
és fe li déz he tet len kol lekt ív al kot ás. Az al ko tó(mû -
vész) nem ôr iz he ti meg al ko tá sán ak lé nye gét, cs ak 
an nak egyes do kume n tu ma it: szín la pot, fény ké pet, 
ko szo rút, eml ék ver set, kosz tü möt, ke llé ket, pre -
mi e raj án dé kot stb. A szín ház kö rül szü le tô és újjá -
szü le tô anek do ták rész ben ezt az emlék hi ányt pó -
tolták. Az elô adá sok lefo lyá sa kö rül tá madt tech -
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ni kai bo nyo dal mak, a szer ep nem tu dása, a ba ki, 
a szín ját szó sze mély és a megf or mált sze rep azo no -
sí  tá sá ból tám adt konfliktus ép pen úgy té má ja ezek -
nek a tör té ne tek nek, mint a szín ész pá lya rög ös sé -
ge, a nél kü lö zés ek és hó dí tá sok; a kez det leg es szín -
ház techni ka kö vet kez mé nyei; a kis lét számú tá r su -
lat birkó zá sa a sok sze rep lôs drá mai al kot á sok kal.  

Az anekdo ták felö le lik a szí nész éle té nek és mû -
kö dé sé nek va la mennyi lé nye ges szeg men tu mát, nö -
velt ék nép sze rû sé gét, a szín pa di ala kí tás ról fenn -
ma radt tö re dé kes em lé ke ket kéz zel fog ha tó, ke rek 
tör té ne tek kel egés zít ve ki.  

A ha zai szín ház tör té net-írás pe dig ah e lyett, hogy 
a tö red é kes eml é kek gyûj té sé vel és fel dol go zá sá val 
fog lal ko zott vol na, be le fe led kez ett az anekd o tá ba, 
s hi va tal os törté net té avat ta.  

Min den nek nem mond el lent, ho gy az anek do -
tá nak leh et forrá sér té ke. Csak kri tik á val kell ol -
vasni! Sôt: kri ti káv al ke ll me sél ni! Két jel lemzô 
példa a Zsi dó hist ó ri ák ból. Az egyik anek do ta f ôsze -
rep lôje Bár dos Ar túr, akin ek ez a könyv is mét ön -
hitt sé get és na g yké pû sé get tu laj do nít. Hogy a pesti 
mû  vész vi lág ban tart ás nél kül nem ôr iz het te meg 
ars po e ti cáj át és eg yé ni ségét az em ber, az nem szo -
rul ma gyar á zat ra a Zsi dó his tó ri á kat ol vasva sem. 
Hogy Bár dos Ar túrt ir i gyel ték sik e rei mia tt – ter -
mé sze tes. Szí nész fel fe de zô ként gyak ran té ve dett – 
té ny. De mi ért kel lett az anek do ta ked vé ért – ál lí -
tó lag am i kor az Ábel ne vû szí nés zú jonc megbu kott, 
Se best yén Gé za „Ká in re hab i li tál va van” sza vak kal 
hagy ta el a szín házat – új ra meg új ra le írni: nem is -
mer te be tév e dé se it, meg azt, hogy egy szer azt ál -
mod ta, hogy ô a Bár dos? Tény leg ô volt. Rá adá sul 
té vedé se it is be is merte A szín ház m ûhely tit kai ról 
(Bp., 1943.) írt köny véb en. Elég té te lül állj on itt egy 
még nem pub li kált, „el len a nek do ta”: 

Beck Ö. Fü löp szob rász mû vész ar ról fag gat ta 
Bár dost Ar túrt, hogy tud ja el vi sel ni szín ház igaz ga -
tók ént és ren de zô ként, ho gy nap nap után mû ve -
let len és os to ba szí né szek kel kell baj lódn ia. Bár dos 
azonb an ki vág ta ma gát: – Al ko tás köz ben te is 
össze sározod magad!  

De nem járt jobb an a Nem zeti Szín ház egy kori 
igaz gat ó ja, Ném eth An tal sem, akit a könyv sze -
rény ké pes ségû kar rie ris tá nak ábr á zol. Né meth – 
aho gyan ezt több tanu l mány, így Kol tai Ta másé be -
mu tat ja – ki vé tel es te het sé gû ren de zô je szín ház tör -
té ne tünk nek. 

A sz í nhá zi részb en saj nos csak öt let szerû vá lo -
ga tásr ól van szó, amely a jég hegy csú csát ad ja. Nem 
tö re ked tek a szer zôk ar ra, hogy a kö tet be cs ak olyan 
té má jú anekdo ták kerü l je nek, ame lyek kap cso lód -
nak a zsidó ság ma gya ror szá gi so r sá hoz, a val lási 
kü lönb sé gek hez, az an ti sze mi tiz mus hoz; s ar ra 
sem, hogy a gazd ag te ma ti kájú zs i dó anek do ták -
ból min den tí pust be mut as sa nak. 

Még nem szü le tett meg a 20. szá za di mag yar 
mû ve lô dés törté ne tet fe lö le lô anek dot a gyûj tem ény, 
ann ak el len ére, ho gy tö bb vá lo ga tás meg jele nt errôl 
a kor szak ról. Ez ek az an to ló giák az on ban hi á nyo -
sak és egy ol dalú ak. Rend re ki mar ad tak be lô lük a 
ta bu nak szám í tó vall á si, vi lág né ze ti tem a ti ká jú elbe -
szé lé sek, csa kúgy mint a „vé dett” sze mél yek rôl 
szóló tör té ne tek. 

Elo dáz ha tat lan fel adat vol na an ek do ta kin csünk 
össze gyûj tése. Ez ek ben a tör té net ek ben ug yan is, 
ahogy a Zsi dó his tóri ák elôsz a vá ban Raj Ta más 
mond ja: „A tör té nel mi és tár sa dalmi ese mé nyek 
[...] az ig a zi (és er e de ti en ér de kes) mag yar anek -
do ta, a jell eg ze tes pes ti hu mor ké pe ib en je len nek 
meg.” 

De az anek do ták gyûj té sekor, fel dol goz á sa kor, 
mesé lé se kor nem elha nya gol ha tó egy má sik szem -
pont sem. Ta lán nem ve szí tett ak tua li tá sából, s az 
inte r ne ten szá gul do zó, a vir tuál is va ló ság ban élô 
em ber meg szí ve li Kó nyi Já nos sza va it: „A be csü let -
tel nem el len ke zô tré fás em ber min de neknél kel -
lem e tes, és mint egy kéz en fog va kapj ák a tár sas ág -
ban, de el lenben mely szen ved he tet len az ol yan, 
aki tôl val a mely ér tel mes és okos be szé det re mény -
let tünk, no ha sem mi egye bet az okta lan, ha szonta -
lan és ízet len dolog ról cs e veg ni nem tud. Úgy mint: 
enn ek mi cso dás ök re, sz a ma ra, amann ak mely jó 
haj tó ku tyái s macs kái van nak, hány réf posz tót vett 
nad rág nak s menté nek. Sôt még olya nok is eleg en 
ta lál tatn ak, kik egye dül más jám bo rok nak is rá gal -
ma zá sokra és becs te le nít é sek re eresz tik meg nyel -
ve ket, me lyen az em bersé ges em ber nek gyom ra is 
eme  lô dik. De az oly, ki kel lemetes és kül ö nös pél -
dák kal és his tó ri ákk al be szé dét ked vel tet ni s éke -
síte ni tud ja, az oly em ber – mon dom – nem csak 
hogy ér de mes em be rekn ek tár sa ságo k ban mél tóz -
ta tik, ha nem az ô elm é jét s ma ga ked vel te té sét di -
csé ret tel em le ge tik s hir de tik.”4 
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