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Végel László drámáiról, s kiemelten a Judit cím#r!l nemcsak azért id!szer# beszélni, mert a recepció 
igencsak adós ezeknek a m#veknek az elemzésével, s az életm# ezen darabjainak elevenen tartásával, 
amelyre pedig ezek az alkotások rászolgálnának, de azért is, mert a szövegeket körülvev! társadalmi, 
m#vészeti kontextus oly mértékben változo" a megírásuk óta, amely óhatatlanul hatással van 
ezeknek a m#veknek az értelmezhet!ségére is. Az a drámák erejét jelzi, mennyiben mutatkoznak 
párbeszédképesnek az !ket újonnan körülvev! kulturális környezetben. A Judit, véleményem sze-
rint, feltétlenül érdemes az újraolvasásra.

Végel drámái közül jó eséllyel a legismertebbet választo"am vizsgálatom tárgyául, s ez az ismert-
ség aligha köszönhet! kizárólag magának a szövegnek, sokkal inkább annak, hogy ez a dráma adja 
a címét az újvidéki Forum Kiadónál 1989-ben megjelent Végel-drámakötetnek is.1 A kiadványban 
három drámai szöveg olvasható, a Sof!rök és a Túl az Óperencián cím# drámák fogják közre a Judit 
cím#t, amelyet épp a középre rendeze"ség, valamint a kötet cím- és hátlapján szerepl!, Ljuba TadiM 
készíte"e el!adásfotók is kiemelnek a sorból. Noha a drámának több színházi bemutatója is volt –  
egyik legutóbbi a 2002 októberében Tömöry Péter rendezte el!adás az Újvidéki Színházban –,  
jelen írásban ezekre a színpadi megvalósításokra épp csak érint!legesen térek ki, s a %gyelem 
középpontjában sokkal inkább a drámaszöveget tartom.

Az értelmezés egyik legf!bb lehetséges irányát maga a szerz! adja meg, jelezvén, hogy drámája 
pontos m#faji meghatározás szerint mirákulum két részben. A mirákulum a középkori dráma egyik 
válfaja a misztérium melle". A ke"!t 

abban az id!ben, mikor virágkorukat élték (13–16. század) nem különbözte"ék meg egymástól. 
A vallásos dráma két válfaja közö" a 19. sz. közepén kezdtek különbséget tenni. Ezek szerint a 
misztérium olyan vallásos dráma, amely bibliai történeten, a mirákulum pedig a szentek életén és 
legendáin alapszik.2 

1 VB/=6 László, Judit, Újvidék, Forum, 1989.

2 BB52- Tamás, A drámamodellek és a mai dráma, Bp., Pécs, Dialóg Campus, 2001, 178.
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Nem indokolatlan tehát Végel modern keretek közö" megjeleníte" m#ve kapcsán a bibliai Judit 
alakjára asszociálni, amely gondola"ársítás helyességét a dráma másik központi %gurájának, Holo-
fernesznek a neve már biztosan igazolja. Az újvidéki szerz! m#vének alapját tehát egy bibliai, 
ószövetségi történet adja, a középpontban pedig egy ennélfogva kulturálisan alapvet!en megha-
tározó n!i karakter áll.

Judit könyve a katolikus Biblia egyik deuterokanonikus könyve. Ez azt jelenti, hogy a „második 
kánonhoz tartozó”. Azon ószövetségi részekre használt kifejezés ez, amelyek az els! kanonizáció 
eredményeként nem kerültek bele a héber bibliába, ugyanakkor egy második kanonizáció során 
a keresztény bibliákban (a protestáns kivételével) helyet kaptak. Judit az ószövetségi n!alakok 
közül mindenképp az egyik leginkább vitato" megítélés#, a zsidó népnek a hadvezér Holofernesz 
elcsábításával majd lefejezésével gy!zelmet és békét hozó n! úgy tesz tanúbizonyságot hitér!l, 
hogy gyilkossá lesz. Ugyanakkor a bibliai történet szerint Judit, a %atal, szép özvegyasszony tet-
tével népe tiszteletét és megbecsülését vívja ki, gyilkos te"ének esetleges elítélése fel sem merül.  
A történetmesélés során nem az er!szakossága, sokkal inkább er!s hite, szépsége és – ami a Végel-
dráma kontextusát tekintve is kiemelend! – tudatos kommunikációja a meghatározó. Imájában a 
következ!képpen fordul Istenhez: 

Ajkam fortélyával verd meg a szolgát urával és az urat szolgájával! Törd össze g!gjét egy asszony keze 
által! Mert a te er!d nem a sokaságban van, hatalmad nem az er!szakosakban. […] Adj nekem csalfa 
nyelvet, hogy megsebezzem és összezúzzam azokat, akik kegyetlen tervet sz!"ek szövetséged ellen, 
szent házad ellen, Sion hegye és a %aid háza ellen.3

Ehhez képest, ha csak a Google és a „Biblia Judit” hívószavak segítségével a történet képz!m#vé-
szeti feldolgozásának nézünk utána, azt találhatjuk, hogy Judit alakja m#vésze"örténeti korokon 
átível!en rendkívül sok alkotót megihlete", másrészt pedig azt, hogy a bibliai történet legdrámaibb 
jelenete, Holofernesz lefejezése, illetve Judit és Holofernesz levágo" feje jelenik meg leggyakrabban 
a képeken, ezáltal Juditot (%zikailag is) er!s, nem egyszer harcos n!ként ábrázolják. Az ikonográ%-
ában is nem (csak) a n!alak melle"i levágo" fér%fej, de a kard teszi egyértelm#vé, hogy Judit az 
ábrázolt alak, „akit mint szabadító te"ének jelképe, éppen a kard jellemez”,4 amelynek ábrázolása 
arra utal, hogy a melle"e lév! fejet ! maga vágta le. Az azonosíthatóságot tovább segíti a szolgálólány 
megjelenítése, akinek, illetve a Judit melle" felbukkanó n!k szerepe a Végel-drámában is fontos lesz.

Noha Végel László drámájáról Gerold László azt írta, „Végel […] a Judit-témát inkább alkalom-
nak tekinti arra, hogy általa társadalmi, emberi viszonyokról nyilatkozzon”,5 a szöveg, azt gondolom, 
épp a Judit-történet, a n!i szerepek (át)alakulása révén válhat sikerrel aktualizálhatóvá. Ebb!l 
adódóan a drámakötet utószavát jegyz! Sziveri Jánossal sem értek teljesen egyet, aki b! tíz évvel 
korábban írta azt a Judit kapcsán, amit Gerold 2002-ben: „A bibliai téma csupán ürügy, hiszen mai 
gondokról vall a darab.”6 Ugyanakkor az is érthet! és jogos értelmezés, hogy megjelenése idején (pár 

3 Jud 9,10–9,13.

4 Erwin P(,+72*-, A jelentés a vizuális m#vészetekben, Bp., ELTE BTK M#vésze"örténeti Intézet, 2011, 227.

5 G=8+61 László, Judit, Híd, 2002/11–12, 1482.

6 S.0C=80 János, Utószó = VB/=6, Judit, i. m., 116.
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évvel vagyunk csak a délszláv háborúk kitörése el!"!) a drámának inkább a politikai, társadalmi 
vetületére irányult nagyobb %gyelem. Végel László egy vele készült interjúban arról beszélt, hogy 
Judit cím# drámáját „MiloLeviM emberei Prishtinában betilto"ák […] leve"ék a repertoárról, mert 
veszélyesnek tarto"ák.”7 Egy esszéjében pedig egyenesen arról ad hírt, hogy „az utolsó betilto" 
m# Jugoszláviában éppen a Judit volt”.8 A Végel-m# eme rétege a drámában rejl! konKiktus révén 
fejthet! fel leginkább.

„A dráma m#neme legtöbb törvényszer#ségének vagy a drámai m#vek legjellemz!bb ismér-
vének és jellemz!jének a kon*iktust tartják.”9 Míg a bibliai történetben Judit és Holofernesz állnak 
egymással szemben, addig a kortárs drámában Judi"al szemben egy teljes társadalmi-politikai 
gépezet áll, amelynek tagjai ráadásul a h!sn! saját közösségéb!l származnak. Végel m#vében a 
f!szerepl! nemhogy özvegy, hanem épp ellenkez!leg: egy %atal, huszonkét éves sz#z lány, akit éppen 
férjhez készülnek adni Tamáshoz, aki megbecsült egyetemi tanár, nem mellesleg a kormányzó %a. 
Csakhogy ezt a házasságot Judit nem szeretné, apja és a város vezet!i kényszerítenék bele, amivel 
csak a %atal n! lázadását szítják. Végel László Tamás %gurájába a bibliai Holofernesz vonásai közül 
csempész át néhányat, a két karakter egymásba játszhatóvá válik,10 legalábbis, ami a Judithoz való 
viszonyukat illeti. Az újvidéki drámában például nem Holoferneszt csapja be Judit szépsége, hanem 
Tamást („Fiatalsága, szépsége félrevezete".”),11 s míg a bibliai történetben Holoferneszr!l Judit 
maga mondja a lefejezéssel végz!d! gyilkosság után a zsidókhoz visszatérve, hogy „de azért nem 
követe" el b#nt, nem szennyeze" be és nem gyalázo" meg”,12 addig Végel drámájában Tamás az, aki 
nem kapja meg Juditot, ellenben Holofernesz szexuális kapcsolatot létesít vele. A %atal n! a mások 
által neki kiszemelt fér%nak mondja, hogy „nem rendelkezel fele"em, és nem is fogsz – soha”.13

Holofernesz szerepének néminem# gyengítése rögtön a nyitójelenetb!l kisejlik, amelyet egy 
identitását veszte" vagy éppen elveszt! hadvezért!l hallhatunk. A sok gy!ztes csatát megélt hódító 
hadvezér az újabb bevenni vágyo" városhoz megérkezve nem talál ellenfelet, akit!l a várost elhó-
díthatná, hiszen annak lakói felte" kézzel várják bevonulását, nem hajlandók az ellenállásra. 

Ez a háború lealacsonyító. Lehet-e jobban megalázni a gy!ztest, mint harc nélkül leborulni el!t- 
te? […] Az ellenfél tehetetlen és gyáva – pedig milyen sokat akart. A megváltást hirde"ék, s hogy 
nem lesz úr és szolga, ünnepelték az új embert; aztán meghátráltak. A forradalom utolsó sikolyát sem 
hallom. […] Lealkonyult a h!sök napja; fáradt és kiábrándult embereket gyilkolok. […] Nem nyug-
szom bele, hogy isten közönséges felügyel!jeként egykedv#en taszítsam a b#nösöket a sírgödörbe. 

7 VB/=6 László, Cáfolat, Hét Nap, 2011. augusztus 31.

8 VB/=6 László, Pristinai történet (2002), http://vegel.org/2006/10/2002-2-resz/ 

9 BB52- Tamás, A dráma esztétikája, Bp., Kossuth, 1988, 11.

10 Nem szeretnék teljes színpadi adaptációs lehet!séget kibontani, de a drámaszöveg véleményem szerint felkínál 
olyan lehet!séget, amely alapján Tamást és Holoferneszt ugyanazon színész is játszhatja. A két fér% karakter 
vonásainak és Judi"al való kapcsolatuknak a milyensége melle" ezt olyan praktikus tény is lehetségesnek mutatja, 
hogy nincs közös jelenetük sem.

11 VB/=6, Judit, i. m., 57. 

12 Jud 13,16.

13 VB/=6, Judit, i. m., 49.
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Miért küldö" engem ide, ha mindent elvégze" helye"em? […] Ki vagyok én akkor? Fáradt katona, 
a mulandóság kiszolgáltato"ja?14 

Végel drámájában Holofernesznek van a legközvetlenebb kapcsolata istennel, neki van hite és 
neki vannak eszméi is, amelyeknek érvényt akar szerezni. A város ellenben nélkülöz minden ilyet, 
s éppen ezért és így válik végeredményben legy!zhetetlenné, olyanná, amelyet nem lehet Holo-
fernesznek legy!znie. Egy, a katonáival való párbeszéd során a hadvezér azt mondja, az ellenség 
megsemmisítésének módja, hogy „meg kell semmisíteni az eszméit, vagyonát, utoljára pedig az 
életét. Ebben a sorrendben! Az eszmékkel kezdjük […]! Semmit sem ér a gy!zelem, ha nem ölöd 
meg az ellenfél eszméit”.15 Adódik a kérdés: mit lehet tenni egy olyan várossal, amelynek már nin-
csenek eszméi? A Végel-drámáról eddig születe" nem sok tanulmány egyikét Gojko BoOoviM írta 
2011-ben, aki – Geroldhoz és Sziverihez hasonlóan a drámakötet megjelenésének idején jellemz! 
politikai-társadalmi há"eret hangsúlyozva és abból kiindulva – a m# egyik tétjeként nevezte meg a 
h!si világrend visszaállíthatóságának kérdését. „Holofernesznek az igazi harc iránti vágya és azon 
igyekezete, hogy kiváltsa a város ellenállását, szintén nem más, mint kétségbeese" törekvés arra, 
hogy a valódi harc megújítsa a h!si világ rendjét, mert csak egy ilyen világban lehetne értelme a 
gy!zelemnek, és méltósága a harcos életnek.”16

Arról persze nincs és nem is lehet szó, hogy Végel László drámájának közegeként egyértel-
m#en Újvidéket vagy akárcsak a Vajdaság bármelyik másik városát jelölte volna meg. A szerz!i 
meghatározás szerint a drámában olvasható események „megtörténhetnek minden városban, ahol 
legalább egyetlenegy napra – napnyugtától napnyugtáig – találkozik a szépség és az emlékezet”.17 
Ezt továbbgondolva Sziveri a már idéze" utószavában a megszépít! emlékezetre utal („az emlékezet 
a maga retusáló módszerével megszépíti a tegnapot”),18 s a drámában megjeleníte" város valóban 
mintha egy amnéziás bágyadtságban létezne, ahol eleven eszme, amelyért a polgárok kiállnának, 
nincs, s a szabadság is pusztán látomásként, illúzióként jelenhet meg. A Végel-féle Judit-történet 
egyik legf!bb sajátossága a m#vészet társadalomba ágyazo"ságának megmutatása. A dráma fontos 
közege egy cirkusz és fontos szerepl!i annak dolgozói, kiemelten is Viktória, a Szabadság Nagy-
cirkusz m#vészn!je, aki rituális mozdulatokkal, tánccal hipnotizálva a közönséget, azt a hatást éri 
el, mintha a néz!k vágyai, fantáziái megelevenednének. Ilyenfajta manipuláció révén igyekszik 
a város vezetése elérni, hogy a nép képes legyen ellenállást tanúsítani Holofernesszel szemben, 
miel!" még saját vezet!ik ellen, ellenük, lázadnának elégedetlenségük okán. Ehhez pedig annyit 
kell csak elhitetni velük, hogy szabadságuk van veszélyben, s hogy azt megvédjék, fel kell ébreszteni 
„a tömegben a szabadság szenvedélyes szeretetét! […] A szabadság a legvonzóbb látomás, ilyen 
illúziót könny# támasztani.”19 

14 Uo., 35.

15 Uo., 37.

16 Gojko B+Y+C0Z, Judit a városban, ford. F(8(/9 Kornélia, Híd, 2011/1, 63.

17 VB/=6, Judit, i. m., 34.

18 S.0C=80, i. m., 116.

19 VB/=6, Judit, i. m., 55.
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Ha Végel László Judit cím# drámájának aktualizálhatóságáról, elevenségér!l gondolkodunk, 
semmiképp sem vitatható a m#ben bemutato" politikai-társadalmi rendszer és az azt felépít!, azt 
alkotó emberek és a ma jellemz! viszonyok közö"i hasonlóság, az, hogy az olvasó számára minden 
bizonnyal nem el!ször hallo" mondatok azok, amelyek a város vezet!inek szájából elhangoznak.  
A diktatúrával mint a demokrácia kier!szakolásának eszközével ma is kísérleteznek több nemzetközi 
szituációban („A diktatúra menti meg a demokráciát!20 – így a Végel-drámában a Kormányzó), s 
a vezet! nélkül cselekvésképtelen, összefogni nem bíró polgárság képe is ismer!s lehet („A nép 
szereti, ha vezetik”).21 Tekintve, hogy azon kevés elemzés, amely a drámáról vagy egy az alapján 
készült színházi el!adásról eddig megjelent, rendre ezt a politikai szálat vizsgálja részletesebben, 
ennek mai viszonyokra való tükrözését!l eltekintenék, s inkább arra irányítanám a %gyelmet, aki 
aztán ezt az ado" népet vezeti. Merthogy az nem a város fér% vezet!i közül kerül ki, hanem egy n! 
lesz. A bibliai alaptörténetre gondolva azt lehetne hinni, hogy Judit maga, de a Végel drámájában 
megjeleníte" látomásban Szép Amália, a Szabadság Nagycirkusz csalogánya az, aki „kibonto" mel-
lel énekel, a bohócok magasba emelik fegyvereiket, de a zenekar elhallgat. A bohócok körülveszik Szép 
Amáliát, aki felemeli a zászlót. A jelenet Delacroix A szabadság vezeti a népet cím# festményét idézi” –  

20 Uo., 46. 

21 Uo., 54.
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így a vonatkozó szerz!i instrukció. Végel címszerepl!je – szemben a bibliai Judi"al – nem népe 
vezet!je, sokkal inkább egy velük szemben lázadó, a közösségen kívül kerül! n!.

Ami az újvidéki szerz! által megírt karaktert és a mintaként szolgáló ószövetségi alakot össze-
kapcsolja, az a szépség és a gyilkosság – igaz, még e tekintetben is adódik egy jelent!s különbség: 
Judit h!se nem fejezi le kardjával a hadvezér Holoferneszt, csupán egy késsel megöli. Vagyis nem 
a népvezérszerep az egyetlen, amelyt!l Végel Juditja a bibliai el!képhez képest megfosztato".  
A drámában a kommunikáció, a szavak m#ködése is eltér!. Korábban idéztem a Bibliából Judit 
imáját, s említe"em, hogy abban a történetmesélésben gy!zelme eszközeként a Holoferneszt 
félrevezet! „csalfa nyelv” és „ajka fortélya” volt kiemelve. Végel drámájának kontextusában a sze-
relem, illetve a csábítás nyelvét felváltja a politika hazug és kiüresede" kommunikációs stratégiája. 
A legtisztább és leg!szintébbnek ható beszélgetés épp Judit és Holofernesz közö" zajlik. A töb-
biek saját igazságukon túl nem látva sorozatosan félreértik egymást, és félremagyarázzák egymás 
mondatait. A város vezet!i hazudnak a polgároknak, üres szlogeneket hangoztatnak csak, majd 
az !ket ezzel szembesít! Juditot bélyegzik !rültnek és hazugnak. A kölcsönös megértés helye" 
vádaskodás jellemzi Tamás és Judit kommunikációját, s Eszter, Judit nevel!je22 kémkedése révén 
ugyancsak politikai játszma résztvev!je és alakítója lesz. Noha a két n! közö" épp a besúgás okán 
komoly konKiktus támad, h#en a bibliai történethez, együ" mennek Holofernesz táborába, ahol 
mindke"ejüket meger!szakolják – el!bb Esztert Judit és Holofernesz el!" egy katona, kés!bb 
pedig Juditot Holofernesz, akit az aktust követ!en fejez le a f!h!sn!. A Végel-dráma, azt gondolom, 
ennek a vonulatnak a kidomborítása révén lenne leginkább újra bemutatható. Talán nem véletlen, 
hogy a már említe" 2002-es újvidéki el!adás is ezt, a címszerepl!höz szorosabban köthet! vonalat 
emelte ki, legalábbis Gerold László meg%gyelése szerint. 

[…] az el!adás dramaturgja (Gyarmati Kata) és rendez!je (Tömöry Péter) az eredeti szöveg „húzá-
sával” a sokszálú cselekményb!l kiválaszto"a azt, amely olvasatuk szerint gerince lehet egy drámai 
történetnek, illetve kialakíto" egy olyan sajátos játékstílust, amelynek formai jegyei, küls!sége folytán 
kevésbé lehet szembet#n! az írói beszédmód publicisztikus vázlatossága. A szöveg karcsúsításának 
eredményeként az el!adás inkább s kifejeze"ebben, mint az alaptextus, a címszerepl!r!l szól.23 

Úgy vélem, ma is hasonlóképpen, ám a hangsúlyokat talán még inkább élesítve lehetne leginkább 
bekapcsolni a drámaszöveget a kortárs kontextusba: a n!i csábítás és a (nemi) er!szak, a b#n és az 
erotika nehezen szétszálazható kapcsolódása révén. Sem a Bibliában, sem Végel drámájában nem 
egy csatatér az er!szak színtere – holo" az egyik szerepl! gy!ztes harcos hadvezér –, hanem egy 

22 Eszter ugyancsak bibliai név, s!t Eszter könyve közvetlenül Judit könyvét követi a Bibliában. A két n!alak az 
ószövetségi kontextusban igencsak hasonló, Eszter mint „szép és bátor leány mint népének h!s szabadítója párba 
állítható Judit alakjával, már csak ama mozzanat révén is, hogy e te"ét [a zsidó nép megmentése érdekében férjével, 
a királlyal kivégeztete" egy a zsidók megölésére szövetkez! hadvezért] ! is érzéki vonzereje és okossága révén képes 
végrehajtani”. (Ki kicsoda a Bibliában, Lexikon, h"ps://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-ki-
kicsoda-a-bibliaban-F8DCE/e-F8ECC/eszter-F8EF0/) Végel drámájának keretei közö" hasonlóságuk annyiban 
érhet! te"en, hogy mindke"ejüket meger!szakolják, és mindke"en öngyilkosok lesznek.

23 G=8+61, i. m., 1482.
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hálószoba: legyen szó csak Holofernesz meggyilkolásáról, ahogy az Ószövetségben, vagy egy azt 
megel!z! nemi er!szakról is, ahogy Végel drámájában.

Ami a nemi er!szak melle" talán a legnagyobb változtatása Végelnek a bibliai történetben 
elmeséltekhez képest, az Judit te"ének utólagos megítélése. A tanulmány elején volt róla szó, hogy 
a Bibliában semmiféle erkölcsi megítélés alá nem esik Judit gyilkos te"e, népe tiszteletét vívja ki 
általa. Nem így Végel Juditja, akit igen er!sen elítélnek, miután visszatér a városba. Annak vezet!i 
és polgárai árulónak kiáltják ki, s megvetik. „Te ölted meg Holoferneszt? Halljátok? Hajad csapzo", 
a ruhád gy#rö". Legalább takard el a kebledet… Holofernesz kurvája…!”24 Judit áldozata tehát 
tökéletesen hiábavaló volt, megalázo"ságában (amelyet részben önként vállalt – hogy Holofernesz-
hez közel férk!zhessen, s !t megölhesse, részben másoktól elszenved) egyedül marad. A dráma 
n!i er!ket és kapcsolatokat felmutató szándékát jelzi az is, hogy a zárójelenetben Judit és Viktória 
ke"!sét látjuk, amint a Szabadság Nagycirkusz m#vésze az elítélt (és Holoferneszt!l gyermeket 
váró!) Juditot igyekszik megmenteni, lebeszélni arról, hogy odadobja életét a város vezet!inek.  
A két n! ölelkezve beszélget, Judit egyre megszállo"abb táncba kezd, amelynek tet!pontján 
magába dö% a kést. Viktória követné !t a halálba, de „hiába er!lködik, a keze a késsel görcsösen a 
magasba emelkedik. Újabb kísérletet tesz. A keze kimered. Görcsösen felzokog”25. A zárójelenet teszi 
végképp egyértelm#vé, hogy Végel László drámájának világában a Judit halála a szabad embernek 
járó jutalom, s az életben maradás jelenti a valódi rabságot.

Noha sok mindenben eltér Végel Judit-története az alapként megidéze" bibliaitól, a dráma 
pontosabb megértéséhez nem lehet %gyelmen kívül hagyni az Ószövetségben olvashatókat. Judit a 
Bibliában is egy kétségkívül ke"!s megítélés# n!i karakter, aki egy brutális gyilkosság révén válik 
népe felszabadítójává és Istene hith# követ!jévé. Ez a ke"!sség Végel drámájában tovább er!södik, 
de ez a karaktert csak izgalmasabbá teszi. Bár az els! id!kben f!ként a politikai-társadalmi-m#vészeti 
vonulatát emelték ki a drámának, és azon keresztül is elemezték, ha nagy ritkán el!ve"ék, nem 
lehet eléggé hangsúlyozni a benne megjelen! n!i karakterek sokoldalúságát, árnyaltságát, s f!ként 
azokat a kérdésköröket, amelyek ma talán minden eddiginél aktuálisabbak, úgymint a nemi er!szak, 
a n!i bosszúállás, a csábítás igen sokrét# jelensége. Gerold Lászlónak és Sziveri Jánosnak abban 
igazuk volt, hogy Végel drámája nem a bibliai Judit történetér!l szól. Viszont az ószövetségi alak 
mai képvisel!jér!l igen. Gojko BoOoviM a Judit térbe és id!be helyezése kapcsán („megtörténhet 
minden városban”) a következ!ket írta: 

ha a város csak egy város, konkrét id!- és térmegjelölés nélkül, akkor ez a tény a maga metonimikus 
dimenzióival (a város mint bármely más valóságos és lehetséges város szimbolikus megfelel!je) 
kiemeli els!dleges mitikus helyzetéb!l Juditot és Holoferneszt, valamint a körülmények egész 
rendszerét, amelyek ke"!jüket összef#zik, és amelyeket maguk válto"ak ki, a modern id!k h!seivé, 
a ma embereivé, közülünk valóvá avatva !ket, olyanokká, akiket a mi tapasztalataink töltenek ki.26

24 VB/=6, Judit, i. m., 73. 

25 Uo., 80.

26 B+Y+C0Z, i. m., 61.
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